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Pääkirjoitus

Kodinturvajoukkojen kokoinen aukko

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, 29. 1. 1940

Vihollinen menetti lauantainakin satoja miehiä 
Laatokan koillispuolella.
200 hevosen kolonna ja 3 hyökkäysvaunua tuhottiin.
2 vihollisen lentokonetta pudotettiin.

Päämajan tilannetiedotus 28.1. klo.12.

Maavoimat:

Kannaksella ei uutta. Laatokan koillispuolella olivat vihollisen hyökkäykset 27.1. laime-
ampia kuin edellisinä päivinä. Sen niissä kärsimä mieshukka nousi kuitenkin satoihin. 
Joukkomme hajoittivat erään kolonnan, johon kului noin 200 hevosta, ja tuhosivat 3 
hyökkäysvaunua. Aittojoen rintamanosalla vilkasta partio- ja tykistötoimintaa molem-
min puolin. Yksi hyökkäysvaunu tuhottiin. Ilomantsin suunnalla joukkomme torjuivat 
vihollisen heikohkon voimin tekemät hyökkäykset. Pohjoisesta ei mitään uutta.

Ilmavoimat:

27.1. suoritti vihollinen lentoja ainoastaan Pohjois-Suomessa, joiden yhteydessä pie-
nehköillä voimilla pommitettiin mm. Savukoskea, Kuhmoa, Sotkamoa ja Liekaa. Tä-
hänastisten tietojen mukaan haavoittui yksi siviilihenkilö. Päivän kuluessa ammuttiin 
alas 2 vihollisen lentokonetta.

S
uojeluskunnat perustet-
tiin Suomeen syksyllä 
1917 turvaamaan Suo-
men tuore itsenäisyys. 
Suojeluskuntiin kuului 
parhaimmillaan lähes 
130 000 miestä. Suoje-

luskunnat oli aikanaan Suomen suurin 
järjestö. Se oli jakaantunut 22 suojelunta-
piiriin, joihin kuului lähes 650 paikallista 
suojeluskuntaa. Suojeluskunnissa annet-
tiin koulutusta reserville. Ilman suojelus-
kuntien toimintaa, Suomen selviytyminen 
Talvisodassa olisi ollut vaakalaudalla. 
Suojeluskuntien toiminta oli Suomessa 
yleisesti hyväksyttyä. Kielteiset mieliku-
vat ovat syntyneet vasta sotien jälkeisenä 
aikana, kun Suojeluskunta järjestönä lak-
kautettiin vuonna 1944. 

Maanpuolustuskoulutus ry perustettiin 
antamaan ja täydentämään reserviläisten 
koulutusta vuonna 1993. Kunnianhimoise-
na tavoitteena oli antaa sotilaallista ja ns 
siviilikriisinhallintaan liittyvää koulutus-
ta myös varusmiespalelusta suorittamat-
tomille, lähinnä naisille. Järjestö onkin 
kouluttanut vuosien varrella noin 300000 
henkeä eritasoisilla kursseilla. Osa kurs-
sitetuista on saanut selkeästi sotilaallista 
koulutusta ja osa yleiseen turvallisuuteen 
liittyvää koulutusta.

Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta annettiin vuonna 2008, jolloin 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys sai jul-
kisoikeudellisen aseman. Uusi asema 
mahdollisti puolustusvoimien sotilaallisen 
koulutuksen tilaamisen. Puolustusvoimat 
onkin käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja 
tukenut vain maakuntajoukkojen koulu-
tusta. Suuren reservin kouluttaminen on 
jäänyt taka-alalle. Maakuntajoukot on 
hyvä alku kodinturvan perustamiselle. Ny-
kyisellään maakuntajoukkoihin sitoutumi-
nen on mahdollista vain rajalliselle mää-
rälle reserviläisiä. Moni vapaaehtoisesta 
toiminnasta kiinnostunut reserviläinen ei 
mahdu mukaan, koska joukkoja on liian 
vähän. 

Ruotsissa on toiminut Hemvärnet-
järjestö jo noin 70 vuoden ajan. Ruotsissa 
varusmiespalveluksen suorittaa vain pieni 
osa nuorista miehistä. Arvio on noin 15-20 
% ikäluokasta. Kodinturvajoukkoihin kuu-
luu kuitenkin noin 37000 henkeä, jotka on 
jaettu 66 pataljoonaan. Niiden päätehtävä 
on hoitaa mahdollisessa kriisissä paikalli-
nen puolustus. Rauhan aikana Hemvärnet 
valmistautuu toimimaan alueellaan erilai-
sissa onnettomuustilanteissa. Koska soti-
laallisen koulutuksen saaneita ruotsalai-
sia on vähän ja kaikki halukkaat halutaan 
sitouttaa Hemvärnetin toimintaa, on FBU 

(Förvarsutbildnig) aloittanut sotilaallisen 
peruskoulutuksen Hemvärnetiin haluk-
kaille ei-varusmiespalvelusta suorittaneil-
le.

Maanpuolustukseen käytettävät varat 
eivät lähivuosina ainakaan lisäänny, joten 
nyt olisi hyvä aika keskustella kodintur-
vajärjestelmän perustamisesta myös Suo-
meen. Toivottavasti poliittista rohkeutta 
löytyy. Vapaaehtoisessa maanpuolustuk-
sessa on kokeiltu jo monia eri järjestelmiä. 
Reilu kymmenen vuotta sitten reserviläisiä 
rekrytoitiin niin paikallisosastoihin kuin 
reserviyksiköihinkin. Reserviyksikkötoi-
mintaan käytettiin maanpuolustusmitta-
puun mukaan runsaasti taloudellisia re-
sursseja, mutta tulos jäi melko vaatimatto-
maksi. paikallisosastotoiminta käynnistyi 
vilkkaasti. Paikallisosastoihin saatiin no-
peasti melko hyvin osallistujia ja joukoille 
suunniteltiin sotilasläänin johdolla sopivat 
tehtävät. Paikallisosastot siirrettiin myö-
hemmin MPK:n johtoon, jolloin osastojen 
kytkös sotilaslääniin heikkeni. Sen myötä 
heikkenivät paikallisosastojen toiminta-
mahdollisuudet. 

Maakuntajoukot on hyvä yritys sitout-
taa vapaaehtoiset maanpuolustuksen Sa-
tehtäviin, mutta joukkoja on liian vähän, 
jotta kaikille halukkaille avautuisi mah-
dollisuus osallistua toimintaan.
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Maanpuolustukseen 
käytettävät varat 
eivät lähivuosina 
ainakaan lisäänny, 
joten nyt olisi hyvä 
aika keskustella ko-
dinturvajärjestel-
män perustamisesta 
myös Suomeen. Toi-
vottavasti poliittista 
rohkeutta löytyy.



31 | 2010  >  29. 1. 2010

Puheenjohtajilta

Ampumaurheilukeskushanke 
– selvitys käynnistyy

Ville Maijanen > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

2 Pääkirjoitus

3 Puheenjohtajilta

4 Kirjat

8 Kolumni Väättänen

10 Suojeluskuntien historiaa 

12 Ässärykmentti 

16 Ampumatoiminta

19 Toimintakalenteri

Sisältä
9

Kohti parempaa 
tulevaisuutta?

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

VUOSI 2010 ALKAA, kuten viime vuo-
sikin, kansantaloudellisesti hieman 
alakuloisissa merkeissä. YT-neuvot-
telukierroksia käydään. Vaikka il-
mapiirissä on pientä positiivisempaa 
sävyä, niin ammunnan harrastajien 
ja näin myös meidän reserviläisten 
tulevaisuus ei näytä vieläkään kovin 
lupaavalta.
 Tulevaisuudessa uudet dekoaseet 
ovat vain enää möykky rautaa, jota 
ei enää tunnista entiseksi ampuma-
aseeksi. Tiukentunut aselainsäädäntö 
on muuttanut tuhansien suomalais-
ten tuhansien eurojen omaisuuden 
arvottomaksi kasaksi romurautaa, 
joka sekin takavarikoidaan pois käyt-
tämättömänä, koska ei ole paikkoja, 
joissa näitä aseita voisi käyttää. Val-
tiovalta on tuhoamassa ase-elinkei-
non sekä -harrastuksen.

Uusi deko-ohjeistus
14.1.2010 Poliisihallituksen Lupahal-
lintoyksikkö antoi uuden deko-ohjeis-
tuksen (Ampuma-aseen deaktivointi 
ja aseen osan tekeminen pysyvästi 
toimintakelvottomaksi). Seuraavassa 
on muutama ote siitä: ”Patruunape-
sä deaktivoidaan tekemällä aukko 
patruunapesän seinämään patruu-
napesän koko leveydeltä ja 4/5 osan 
pituudelta. Piippu deaktivoidaan te-
kemällä piipun seinämään vähintään 
yhden millimetrin levyinen piipun-
suuntainen ja piipun pituinen aukko 
kuitenkin siten että piipun suu jää 10 
millimetrin osalta ehjäksi. Vaihtoeh-
toisesti piippu voidaan deaktivoida 
poraamalla piippuun enintään 50 
millimetrin välein koko piipun pi-
tuudelta reikiä, joiden halkaisija on 
vähintään piipun suurimman sisä-
halkaisijan suuruinen. Reikiä tulee 
olla vähintään kaksi.” ja edelleen ” 
Deaktivoitu patruunapesä, deakti-
voitu piippu ja deaktivoitu sulkulaite 
tai deaktivoitu patruunapesä-piippu-
yhdistelmä ja deaktivoitu sulkulaite 
kiinnitetään hitsaamalla luotettavasti 

toisiinsa ja ampuma-
aseen runkoon.” Eli 
uudet dekoaseet käy-
vät tulevaisuudessa 
enää vain muisto-
esineiksi siis muis-
toesineiksi jotka 
näyttävät tai jotka 
joskus näyttivät 
ampuma-aseilta. 
Deko-ohjeistukseen 
tuskin pystymme 
enää vaikuttamaan, 
mutta uuteen ampu-
ma-aselainsäädäntöön 
vielä pystymme, koska 
sen käsittely eduskun-
nassa jatkuu joulutau-
on jälkeen. Olkaamme 
siis vielä aktiivisia tä-
mänkin asian suhteen.
 Jotta positiivinen 
ajattelutapa lisääntyi-
si, niin kirjoitus on hyvä 
päättää pariin säkeeseen 
J.L. Runebergin ru-
nosta ”Maamme”. 
Kun pidämme ko. 
säkeet syvällä mie-
lissämme, niin eteen-
päin on hyvä mennä, kohti parem-
paa tulevaisuutta.
 ”On maamme köyhä, siksi jää, 
jos kultaa kaivannet. Sen vieras kyl-
lä hylkäjää, mut meille kallein maa 
on tää, sen salot, saaret, manteret ne 
meist' on kultaiset. Tääll' olo meill' on 
verraton ja kaikki suotuisaa: vaikk' 
onni mikä tulkohon, maa, isänmaa se 
meillä on. Mi maailmass' on armaam-
paa ja mikä kalliimpaa? Ja tässä, täss' 
on tämä maa, sen näkee silmämme; 
me kättä voimme ojentaa ja vettä, 
rantaa osoittaa ja sanoa: kas tuoss' 
on se, maa armas isäimme! 
Reserviläishenkistä ja reipasta uutta 
vuotta 2010. Yhdessä yhteisten asioi-
den puolesta!

 kimmo.karinen@helresp.fi 

Päätös tehty — valmista 
kesäkuun loppuun mennessä
Pääkaupunkiseudun kaupunginjoh-
tajat päättivät käynnistää kuntarajat 
ylittävän, ampumaurheilukeskusta 
koskevan  selvityksen kokouksessaan 
10.12.2009. Kaupunginjohtaja Jussi 
Pajunen vastaa asioiden etenemisestä. 
Selvitys tuottaa perusteet jatkosuun-
nitelmille ja eri päätösvaihtoehdoille.
 Toimeksiannon mukaan selvitys 
on oltava valmiina kesäkuun 2010 lop-
puun mennessä, koska:
- Uudenmaan 2.vaihekaavan käsit-
tely alkaa viimeistään syksyllä ja tu-
losten tulisi olla tällöin käytettävissä
- Opetusministeriön rahoitusmah-
dollisuuksien takia hanke tulisi saada 
Olympiakomitean listalle valtakun-
nallisesti merkittävänä urheilukes-
kushankkeena (keväällä aloitetaan 
valmistelemaan suunnitelmaa 2011 - 
2014)
 Pääkaupunkiseudun ampuma-
harrastuksen alueneuvottelukun-
ta osallistuu aktiivisesti selvityksen 
valmisteluun. Helsingin kaupungin 
liikuntavirasto toimii selvitystyön toi-
meksiantajana.
 Päätös seutukunnallisen selvityk-
sen käynnistämisestä on merkittävä. 
Uskon tämän olevan se pitkään tavoi-
teltu kulminaatiopiste, jonka myötä 
etenemme hitaasti mutta varmasti 
tuumasta toimeen.

Ampuma-aselaki
Hallituksen esitys ampuma-aselaiksi 
on eduskunnassa. Perustuslaki-, puo-
lustus- sekä maa ja metsätalousvalio-
kunnat ovat kuulleet asianosaisia.
 Hallintovaliokunta aloittanee lain 
kuulemiset ja mahdollisen työstämi-
sen helmikuussa saatuaan lausunto-
valiokuntien lausunnot. 
 Näistä perustuslakivaliokunnan 
lausunto on tärkein. Lakiesityksessä 
on mahdollisia ongelmia perustuslain 
kanssa. Reserviupseeriliitto on lausu-

nut puolustusvalio-
kunnalle ja tulee 
lausumaan myös 
hallintovaliokun-
nalle.
 Jokaisen 
yksittäisen yh-
distyksen ja jäse-
nen on hoidettava 
lupa-asiansa kuntoon 
viipymättä. Tarvittavat 
ampuma-aseiden han-
kintalupa-anomukset on 
syytä jättää käsiteltäviksi 
vielä voimassa olevan ny-
kyisen ampuma-aselain 
aikana.
 Yhdistyksiä pyydän 
huomioimaan, että piiri 
ja liitto tukevat edelleen 
ampuma-asehankintoja 
kuluvan vuoden aikana. 
Jättäkää projektitukiha-
kemukset heti alkuvuo-
desta.

Sähköinen 
kuntokortti 
Näin vuoden alkaessa huo-
mioikaa Reserviläisurheilu-
liiton sähköinen kuntokort-
ti. Sen avulla voit seurata omaa 
liikunta-aktiivisuuttasi. Kyseessä on 
sähköisessä muodossa oleva harjoi-
tuspäiväkirja. Sähköisen kuntokortin 
käyttö on jäsenille maksutonta ja löy-
tyy osoitteesta www.resul.fi/kunto-
kortti 
Ampuma-aseluvan perusteeksi on eri-
tyisesti ensimmäisen aseen kohdalla 
esitettävä näyttöjä harrastuneisuudes-
ta. Kuntokortti -portaalista voidaan 
ajaa helposti yhteenveto tapahtumista 
esim. aselupahakemuksen liitteeksi.

ville.maijanen@hrup.fi 
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TORNION MAIHINNOUSU -operaati-
ossa kaatui huomattavasti luultua 
enemmän suomalaisia sotilaita 
Lapin sodan aloittanut Tornion 
maihinnousu ja sitä seuranneet 
taistelut 1.-8. lokakuuta 1944 ovat 
erikoinen tapahtumaketju Suomen 
sotahistoriassa. Aiemmin esitetyssä 
historiankirjoituksessa ja sotapäi-
väkirjoissa on huomattavia aukkoja 
liittyen Tornion operaatioon. Mika 
Kuljun teos Tornion maihinnousu 
1944 – Lapin sodan avainoperaatio 
(Ajatus Kirjat) rikkoo myyttejä ja 
kertoo paljon uutta tietoa tapahtu-
mien taustoista. Kuljun selvityksen 
mukaan esimerkiksi suomalaisten 
kaatuneiden määrä on noin 450, 
kun aiemmassa historiankirjoituk-
sessa on puhuttu 189 kaatuneesta. 
Teos sisältää listan Tornion taiste-
lujen sankarivainajista.

Tornion maihinnousu ja sitä seu-
ranneet taistelut ovat uuden tutki-
mustiedon valossa huomattavasti 
rajumpia, kuin aiemmin on luultu. 
Kahdeksassa päivässä, yhden tais-
telun aikana, kaatui huomattava 
määrä sotilaita. Uhkarohkeassa 
operaatiossa suomalaiset siirtyivät 
suojaamattomana laivasaattueena 
Oulusta Röytän satamaan ja sak-
salaiset joukot yllätettiin täysin. 
Yllätyksestä huolimatta saksalai-
set onnistuivat osaksi pakenemaan 
Torniosta, ja taistelut päättivät 
suomalais-saksalaisen aseveljeyden 
lopullisesti. 

 Suomalaisten aluksi tehokas 
hyökkäys tyrehtyi "Pikku-Berliini-
nä" tunnettuun kaupunginosaan, 
johon saksalaiset olivat jättäneet 
Lapin suurimman viinavaraston. 
Seurauksena oli humalainen "Tor-
nion taikayö", jolloin suomalaiset 
menettivät mahdollisuuden suur-
voittoon Torniossa. Alkoholi tur-
rutti taistelukyvyn juuri silloin, kun 
suunnitelmallisella toiminnalla olisi 

voitu varmistaa suotuisat asetelmat 
operaation jatkamiselle seuraavi-
na päivinä. Jälkikäteen on käyty 
vilkasta keskustelua siitä, oliko vii-
navaraston jättäminen Tornioon 
saksalaisten harkittu juoni. Kuljun 
haastattelema Jääkäripataljoona 
6:n komppanian päällikkö Werner 
Herbrechtsmeier tyrmää kuitenkin 
myytin viina-ansasta. 

”HERBRECHTSMEIERIN mukaan al-
koholi oli olennainen osa saksalai-
sen sotilaan päivittäistä elintarvi-
keannosta, joten sitä oli varastossa 
paljon. Sen sijaan Herbrechtsmeier 
korostaa, että alkoholi pelasti ase-
malla loppuvaiheessa piileksineet 
saksalaiset. Kun Pikku- Berliinista 
alkoi kuulua huutamista ja laulua, 
päätti luutnantti lähteä pakomat-
kalle pohjoiseen 18 jäljellä olevan 
miehensä kanssa. Miehet laahus-
tivat yhdeksän kilometrin matkan 

Arpelantielle, jossa oli saksalaisten 
toinen varikko.” 

 On myös puhuttu, että maihin-
nousu siirrettiin Kemistä Tornioon 
uhkaavan myrskyn vuoksi. Ilmatie-
teen laitoksen meteorologin Juhana 
Hyrkkäsen mukaan Suomessa ei ole 
havaittu myrskyjä 29.9.–8.10.1944 
välisenä aikana. Myös vanhoista 
ilmanpainekartoista ja Oulun maa-
aseman tuulihavainnoista päätel-
len tuuliolot merellä olivat koko 
Tornion maihinnousun ja taistelui-
den ajanjaksona melko suotuisat. 
Kuljun päätelmien mukaan Tornio 
valittiinkin kohteeksi puhtaasti so-
tilaallisesta näkökulmasta. 

 
”OULUSSA SIILASVUON katse siir-
tyi kartalla nopeasti kohti Torniota, 
jonka valloituksen suomat operatii-
viset mahdollisuudet olivat aivan eri 
luokkaa kuin Kemissä. Kaupungin 
ulkosatama Röyttö oli noin kymme-
nen kilometrin päässä Suensaarelta 
ja todennäköisesti vapaa saksalais-
ten joukoista. Lisäksi Torniossa ol-
leet joukot olivat pääasiassa huolto-
osastoja, joiden taistelukyky ei ollut 
lähelläkään Kemin varuskunnan 
luokkaa.” 

 Siinä missä Raatteen tiellä tai 
Tali-Ihantalassa taisteltiin kansal-
lisesta olemassaolosta, oli Tornion 
maihinnousu Neuvostoliiton sane-
lema suurvaltapoliittinen pakko. 
Taisteleminen entistä aseveljeä vas-
taan entisen vihollisen määräykses-
tä ei ollut helppoa. Torniossa suo-
malaiset sotilaat osoittivatkin sekä 
sankaruutensa että inhimilliset 

heikkoutensa. Neuvostoliitolle 
Tornio oli testi, jossa koeteltiin väli-
rauhansopimuksen pitävyyttä. Epä-
onnistuessaan maihinnousu olisi 
voitu tulkita haluttomuudeksi tais-
tella entistä aseveljeä Saksaa vas-
taan, mikä olisi ollut hyvä peruste 
Suomen miehitykselle.  

HELSINGIN Reserviupseeripiirin hal-
lituksen jäsen, kapteeni res Jukka 
Mattila on julkaissut useita kirjoja 
Suomen ja Viron vapaussodista. 
Mattila toimii tällä hetkellä Helsin-
gin kauppakorkeakoulun tutkijana, 
jossa hänen erikoisalaansa ovat joh-
taminen ja organisaatioiden toimin-
ta.

Kapteeni Mattilan uusin kirja on 
yli 300-sivuinen tietoteos itsenäi-
syytemme alun valkoisen armeijan 
sotilaspuvuista. Kirjassa esitellään 
jääkäripataljoona 27:n, suojeluskun-
tajoukkojen, krenatööri- ja jääkäri-
pataljoonien, Ruotsalaisen prikaatin 
ja merivoimien sotilaspukuja, arvo-
merkkejä ja varustusta. Perusteel-
liseen tutkimukseen pohjautuvaa 
tekstiä kuvittaa yli 500 valokuvaa, 
joista osa on aikalaiskuvia ja osa tätä 
teosta varten otettuja varustekuvia. 

Sotilaspuku on tärkeä osa kenttä-
varustusta, jonka tarkoituksena on 
suojella käyttäjäänsä säältä ja taiste-
lukentän olosuhteilta. Tämän lisäksi 
sotilaspuvut heijastavat myös perin-
teitä ja puolustusvoimien hierarkia- 
ja arvoasteikkorakennetta. Viimeksi 

mainittuun liittyen Mattilan teos sel-
vittää varsin seikkaperäisesti myös 
suomalaisen sotilasarvohierarkian 
ja siihen liittyvän arvomerkkijär-

jestelmän syntymisen.  Tätä onkin 
odotettu jo pitkään, sillä vapausso-
dan aikana luotiin perusta Suomen 
puolustusvoimien virkapuvuille ja 
arvomerkkijärjestelmälle. Asiasta ei 
ole aiemmin tehty yhtä perusteellis-
ta tutkimusta, ja niinpä esimerkiksi 
käsitys yliluutnantin arvon tulemi-
sesta käyttöön ”jatkosodan jälkeen” 
elää yhä vahvasti. 

Mattilan erittäin laajaan ja laa-
dukkaaseen tutkimustyöhön perus-
tuva kirja on julkaistu sen arvolle so-
pivasti Maanpuolustuskorkeakoulun 
Sotahistorian laitoksen julkaisusar-
jassa. Suomalaisten taisteluvälinei-
den ja kenttävarustuksen historiasta 
kiinnostunut lukija ei voi kuitenkaan 
voi olla huomaamatta, että teoksen 
erittäin kattavan kuvituksen jou-
kossa ei ole yhtään esinettä nimen-
omaan Sotamuseon kokoelmista. 
Ratkaisu tuskin on ollut kirjoittajan. 
Tähän liittyen on kuitenkin mukava 
huomata, että kirjoittajan mukaan 
alkuperäisen esityksen teoksen jul-
kaisemisesta MPKK:n julkaisusarjas-
sa on tehnyt nimenomaan kapteeni 
Marko Palokangas. 

PÄÄLLYSTÖLIITTO ry vietti vuonna 
2009 perustamisensa 80-vuotisjuh-
laa. Juhlavuoden kunniaksi liitto 
julkaisi historiansa, joka peilaa mm 
liiton edunvalvontaa 80 vuoden ai-
kana. Historian ovat kirjoittaneet Fi-
losofi an tohtori, kapteeni evp Keijo 
Koivisto ja fi losofi an maisteri Marja-
Terttu Paananen. Liiton edellisen 
historian julkaisemista on kulunut 
jo 30 vuotta, joten uutta historiaa on 
ehditty jo kaivatakin. Liitto julkaisi 
vuonna 2004 toimiupseerien(opisto) 
ammattikuntahistorian, jossa pa-
neuduttiin enemmänkin ammatti-
kunnan sosiaalisten taustojen selvit-
tämiseen kuin liiton historiaan. Teos 
julkaistiin nimellä Sama kaiku on 
askelten.

Päällystöliiton edeltäjä Suomen 
Aliupseeriliito perustettiin Viipurin 
linnassa 24.6.1929. Nykyisin liitto on 
Akavaan kuuluva noin 5000 jäsenen 
edunvalvontajärjestö. Puolustusvoi-
missa tehtiin vain kahdessakymme-
nessä vuodessa valtava työ ennen 
Talvisotaa. Puolustusvoimat pystyi 
Talvisodassa torjumaan ylivoimai-
sen vihollisen hyökkäyksen. Itsenäi-
sen 

VUODESTA 1918 alkaen palkattu-
ja aliupseereita kutsuttiin vuoteen 
1929 asti kapitulanttialiupseereiksi, 
joka tarkoitti määräajaksi palveluk-
seen otettuja aliupseereita. 

Sotaministeriön päätöksellä pe-
rustettiin vuonna 1921 Jalkaväen, 
Ratsuväen ja Tykistön aliupseeri-
koulut. Laajuudeltaan merkittävin 
kanta-aliupseereiden koulutuslaitos 
ennen sotia oli Viipurissa sijainnut 
Markovillan Taistelukoulun aliup-
seeriosasto. Se tuotti yli 2600 kanta-
aliupseeria vuoden 1939 syksyyn 
mennessä. Talvisota keskeytti ali-
upseerikoulutuksen noin 10 vuoden 
ajaksi. 

Jatkosodan jälkeen päästiin val-

vontakomission vuoksi vaatimukset 
täyttävä aliupseerikoulutus aloit-
tamaan vasta vuonna 1949 Kanta-
aliupseerikoulussa lappeenrannas-
sa. Peruskoulutuksen järjestäminen 
yhdessä koulussa aikaansai kanta-
aliupseeristossa yhteenkuuluvuutta. 
Seuraava suuri koulutusuudistus 
tehtiin vuonna 1974, jolloin kanta-
aliupseereista tuli toimiupseereita. 
Toimiupseereiden ura saattoi nyt 
edetä kapteeniksi saakka.

HISTORIASSA on esitelty liiton toi-
mintaa lähinnä edunvalvonnan kan-
nalta, mutta myös muusta toimin-
nasta on kerrottu. Kirja on merkit-
tävä tutkimus kanta-aliupseereiden 
ja toimiupseereiden työehtojen sekä 
liiton toiminnan kehittymisestä.

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi 

Tornion maihinnousu -operaatiossa kaatui 
huomattavasti luultua enemmän suomalaisia sotilaita

Kanta-aliupseerista opistoupseeriksi

Mika Kulju, Tornion maihinnousu 
1944 – Lapin sodan avainoperaatio

ISBN 978-951-20-7803-5, Ajatus Kirjat Oy 2009, 
254 sivua + kuvaliite, ovh. 39,90 euroa

Keijo Koivisto-Marja-Terttu 
Paananen, 80 vuotta 
turvallisuutta-Päällystöliitto ry 
1929-2009

ISBN 978-952-92-6171-0, Kariston Kirjapaino Oy 
2009, 383 sivua, kuvitusta.

UUSIN TYKKIMIEHEN OPAS -kirja sai 
alkunsa, kun HRUP:n Kenttätykistö-
kerhon ja Uudenmaan Tykistökillan 
kouluttajat olivat jo useiden vuosien 
ajan pohtineet, kuinka kätevää olisi, 
jos yhdestä teoksesta löytyisi tiiviissä 
ja kenttäkelpoisessa muodossa kaikki 
olennainen ja ajantasainen tykistölli-
nen tieto. Vaikka yhteistyö uuden op-
paan tekemiseksi aloitettiin puolustus-
voimien kanssa jo vuonna 2007, kesti 
kuitenkin syksyyn 2009, ennen kuin 
työ saatiin kunnolla vauhtiin – reservi-
läisten otettua aloitteen haltuun.

Kirjan 200 sivuun on puristettu 
olennaiset asiat patteriston, patterin 
ja tykkiryhmän tuliasematoiminnasta, 
tulitoiminnan johtamisesta, tulenjoh-
tamisesta, tulisuunnitelmista sekä mit-
tausten perusteista. Osana mittausten 
perusteita selvitetään myös nykyisen 
ETRS-TM35 (UTM/MGRS) kartta- ja 
koordinaattijärjestelmän toiminta. 
Mukana ovat perusteet niin uuden 
ammunnanhallinta ja johtamisjärjes-
telmän (AHJO) kuin perinteisen tason 
valmisteluun ja käyttöön. 

Tykkimiehen opas 2009 mahtuu 
helposti reisitaskuun ja kulkee siten 
hyvin mukana siellä missä sitä eniten 
tarvitaan, eli kentällä. Kyseessä on kir-
ja, joka jokaisen tykkimiehen kannat-

taa ottaa mukaan silloin kun postilaati-
kosta tipahtaa kutsu kertausharjoituk-
seen tai ylimääräiseen harjoitukseen. 
Opasta myyvät ainakin Tykkimiehet 
ry, Kenttätykistökerho ry, Uudenmaan 
Tykistökilta ry sekä Tykistömuseo. Sen 
hinta on 10 euroa (varusmiehet 5 eu-
roa).

Tykkimiehen opas 2009

Valkoisen armeijan sotilaspuvut

Tykkimiehen opas 2009

ISBN 978-952-9872-56-5, Kustannusosakeyhtiö 
Suomen Mies 2009, 232 sivua

Jukka I. Mattila: Mannerheimin 
valkoisen armeijan sotilaspuvut

ISBN 978-951-25-2073-2, MPKK 2009, 312 sivua, 
erittäin runsas kuvitus.
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KENTTÄTYKISTÖKERHO ja Uuden-
maan Tykistökilta ovat tehneet tii-
vistä yhteistyötä useamman vuoden 
ajan. Muutama vuosi takaperin he-
rättiin siihen, että kahden erillisen 
hallinnon pyörittäminen syö turhaan 
voimavaroja varsinaisen toiminnan 
järjestämiseltä, joka oli kuitenkin 
pää-osin yhteistä. Yhdistysten halli-
tukset päättivät ryhtyä toteuttamaan 
projektia yhden yhteisen hallituksen 
aikaansaamiseksi. Pää-asiallisena 
tavoitteena oli tarjota sotilasarvosta 
riippumatonta, yhteistä toimintaa 
kaikille jäsenille. Tästä innoittava-
na esimerkkinä mainittakoon Sissit. 
Samalla haluttiin myös yhtenäistää 
jäsenistölle tarjottavat etuudet mah-
dollisimman lähelle toisiaan. Tähän 
prosessiin kuului mm. sääntömuu-
toksia ja merkittävimpänä toimen-
piteenä Uudenmaan Tykistökillan 
liittyminen Reserviläisliittoon. 
 Yhtenä tärkeänä osatekijänä oli 
molempien yhdistysten jäsenistöl-
le annettava informaatio hankkeen 
erivaiheissa. Järjestimme useita 
infotilaisuuksia, sekä lähetimme 
kirjeitä ja sähköpostia asian tiimoil-
ta. Saadun palautteen perusteella 
teimme valintoja. Ajatuksia ja mie-
lipiteitä oli monenlaisia, kuten suu-
rissa muutoksissa yleensä on. Suuri 
enemmistö jäsenkunnista oli kuiten-
kin hallitusten yhteisen esityksen ta-
kana.

YHDISTYKSET JÄRJESTIVÄT 
18.11.2009 vuosikokoukset, jossa 
valittiin toimintavuodelle 2010 yksi 
yhteinen hallitus. Juridisesti molem-
mat yhdistykset ovat edelleen erilli-
siä ja toimivat itsenäisesti. KT-kerho 
on Hrup:n/RUL:n jäsenyhdistys ja 
Uudenmaan Tykistökilta Helresp/
RES-liiton. Molempien yhdistysten 
hallitukset kuitenkin koostuvat 1:1 
samoista henkilöistä ja puheenjoh-
taja on molemmissa sama henkilö. 

Nyt rakennetulla toimintamallilla 
tiedonkulku on aukotonta ja kaksin-
kertainen kokousten pito jää pois. 
Toiminnan suunnittelu ja yhdistys-
ten talouden ylläpitäminen tapah-
tuvat aidosti yhtenäisesti. Samalla 
hallitus pystyy ottamaan huomioon 
entistä paremmin esimerkiksi eri 
sotilasarvoista johtuvat koulutus-
tarpeet huomioon. KT-kerhohan on 
reserviupseereista koostuva yhdis-
tys ja Uudenmaan Tykistökillassa 
jäsenyys ei ole sotilasarvosta riip-
puvainen. Näin on jatkossakin mut-
ta sotilasarvo ei rajoita toimintaan 
osallistumista tai kuulumista hal-
litukseen. Molemmat yhdistykset 
ovat vuosien ajan tehneet aktiivista 
jäsenhankintaa pitämällä varus-
miesinfoja KARTR:ssä ja JTR:ssä. 
Nyt ”kilpailusta” uusista jäsenistä 
päästään eroon ja kaikki toimivat 
saman katon alla.    

Hallinnon yhdistämisen yhte-
ydessä tehtiin myös henkilömuu-
toksia. KT-kerhon puheenjohtajana 
toiminut Jyri Vilamo ja Uudenmaan 
Tykistökillan puheenjohtaja Pekka 
Vasara saivat uuden seuraajan. KT-
kerhon varapuheenjohtajana toimi-
nut Markku Mantere valittiin vuo-
sikokouksissa esityksen mukaisesti 
molempien yhdistysten uudeksi pu-
heenjohtajaksi 2010 alkaen. Pekka 
Vasara toimii varapuheenjohtajana 
ja Jyri Vilamo yhtenä hallituksen jä-
senenä. Hallituksessa on kaikkiaan 
11 jäsentä.

Tätä kirjoitettaessa hallitus on 
kokoontunut ensimmäisen kerran 
ja useita eri tapahtumia on suun-
nitteilla. Tavoitteenamme on tar-
jota vajaalle 500 jäsenellemme yhä 
parempia ja monipuolisempia toi-
mintamahdollisuuksia iästä riippu-
matta. Ensimmäinen yhteinen toi-
mintavuosi asettaa hallinnolle omat 
haasteensa mutta tästä on hyvä 
jatkaa eteenpäin. Tavoitteenamme 
on aktiivisesti toimia HRUP:n ja 
Helresp toimielimissä reserviläistoi-
minnan hyväksi. Tahtotilanamme 
on olla yhdessä johtavia reserviläis-
yhdistyksiä kaikille epäsuorantulen 
reserviläisille sotilasarvosta riippu-
matta.  

Jyri Vilamo
Kenttätykistökerho ry & 

Uudenmaan Tykistökilta ry

Kenttätykistökerho ry ja Uudenmaan 
Tykistökilta ry yhdistivät toimintojaan

Helmikuu 2010

1.2.  Lääkintöneuvos, lääkintäluutnantti Olli Kivioja  85 v
 (tavattavissa kotona) 
6.2.  Kauppatieteiden maisteri, majuri Pasi Favorin  50 v
 (perhepiirissä) 
6.2.  Varastoesimies, alikersantti Michael Ruotsi (perhepiirissä) 50 v
10.2.  Filosofi an maisteri, vänrikki Taisto Valkama (lähipiirissä) 70 v
13.2.  Toimittaja, kersantti Ari Sirviö (vastaanotto 16.4.  50 v
 ort.seurakunnan Mellunmäen toimintakeskuksessa 17-22, 
 Korvatunturintie 2)
14.2.  Diplomi-insinööri, vänrikki Kalervo Varsa (perhepiirissä) 80 v
15.2.  Eläkeläinen, majuri Antero Malmström 70 v
16.2.  Kauppaneuvos, kapteeni Per Erik Floman (ei vastaanottoa) 90 v
18.2.  Yrittäjä, majuri Apso Turunen (matkoilla) 75 v
20.2.  Teknikko, alikersantti Pertti Ojanen 70 v
22.2.  Diplomi-insinööri, luutnantti Antti Kuisma (hiihtämässä) 60 v
23.2.  Yliluutnantti Tapio Putkonen (perhepiirissä) 70 v
23.2.  Luokanopettaja, luutnantti Taisto Katajainen (perhepiirissä) 70 v

Maaliskuu 2010

1.3.  Toimitusjohtaja, kapteeni Anssi Järvi (matkoilla) 75 v
4.3.  Kuljetusaisantuntija, yliluutnantti Tuomo Heinonen  60 v
 (hiihtämässä) 
5.3.  Johdon sihteeri Laila Ljokkoi-Alisalo 50 v
8.3.  Filosofi an maisteri, luutnantti Eino Timola 60 v
9.3.  Johtava tilintarkastaja, ylikersantti Klaus Krokfors  50 v
 (matkoilla) 
9.3.  Lentokonelevyseppä, ylikersantti Jari Heikinoja 50 v
9.3.  Osastonhoitaja, tykkimies Seppo Salonen 50 v
11.3.  Asiakkuusjohtaja, alikersantti Mauno Hirvonen (matkoilla) 60 v
13.3.  Everstiluutnantti Osmo Eskola (perhepiirissä) 70 v
13.3.  Järjestelmäasiantuntija, ylikersantti Kauko Pennanen  60 v
 (matkoilla) 
14.3.  Kauppatieteen maisteri, ylikersantti Tapio Laine  50 v
 (perhepiirissä) 
15.3.  Eläkeläinen, kersantti Hannu Tuovila 70 v
15.3.  Kauppaneuvos, vänrikki Martti Soisalo (asuu Brasiliassa) 80 v
18.3.  Aluepäällikkö, ylikersantti Markus Liesalho 50 v
24.3.  Insinööri, kersantti Väinö Tanskanen (ei vastaanottoa) 70 v
25.3.  Valtiotieteen maisteri, luutnantti Johan Rosenberg 85 v
30.3.  DI, It Service Coordinator, majuri Allan Tawast (matkoilla) 60 v
30.3. Majuri evp Reijo Maunula (ei vastaanottoa) 75 v

Onnittelemme

Kymen Sotavammaisten Sairaskoti

Kokkokalliontie 2
49400 Hamina
(05) 755 041

P U O LU ST U SVO I M AT
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YHDYSVALTAIN SOTILASATTASEA, 
everstiluutnantti Robert K. Rizzo 
piti esitelmän marraskuussa Kataja-
nokan kasinolla Kanta-Helsingin re-
serviupseereille ja Helsingin reservi-
läisille. Robert Rizzolla on merkittä-
vä kokemus sekä Desert Shieldin ja 
Desert Stormin operaatioissa 24 me-
kanisoidussa jalkaväkidivisioonas-
sa. Lisäksi hänellä on huomattava 
sotilas- ja siviilikoulutus taustanaan 
ennen sijoittautumistaan Suomeen.

 Itse esitelmässä hän vastasi suju-
vasti, oli kyse sitten taistelutilanteis-
ta tai sodan perimmäisistä liikkeelle 
panevista motiiveista ja ihmisen 
ominaisesta luonteesta.

 Huolellisesti valmistellusta esi-
telmästä on ohessa lyhyt kooste. 
Koska Yhdysvaltain ulkopolitiikka 
on oleellinen osa sen turvallisuus-
politiikkaa, ulkopolitiikan taustoista 
nyt tuotiin ensin pääkohdat esiin.

Yhdysvaltain ulkopolitiikka, stra-
tegia

 Maan ulkopolitiikka on huolel-
lisen valmistelun tulos eri tasoilla. 
Yhdysvaltain ulkopolitiikka ja kan-
sallinen turvallisuusstrategia, joka 
päivitetään vuonna 2010, sanelevat 
mihin suuntaan maan puolustuspo-
litiikka tulee kehittymään.

 Avainkysymykset ovat strate-
gisen ympäristön muuttuminen, 
väkivaltaiset ääriliikkeet, nousevat 
valtiomahdit hienostuneine asejär-
jestelmineen, taantuvat valtiot ja 
kilpajuoksu globaalisista resursseis-
ta ilmassa, merellä, avaruudessa tai 
kyberavaruudessa.

 Kaikessa valmistelussa on koko 

hallinto mukana. Turvallisuusstra-
tegiaa laadittaessa konsultoidaan 
avainliittolaisia ja kumppanuus-
maita. Kansallisia voimavaroja ovat 
diplomatia, informaatio, armeija ja 
talous, jotka kaikki tekevät mahdol-
liseksi vahvan kansallisen puolus-
tuksen sekä kansallisten arvojen: 
vapauden ja oikeuksien puolustami-
sen.

Polttopisteessä 
Afganistan ja Pakistan
Afganistan ja Pakistan ovat kaksi 
maata mutta yksi haaste. Se ei ole 
ratkaistavissa vain voimankäytöllä. 
Taustalla on afgaanien ja pakistani-
laisten maltillisten tuki. Kaikilla val-
tioilla tai yhteisöillä on vastuu alu-
een rauhasta sisältäen Yhdistyneet 
Kansakunnat, Naton liittolaisineen, 
Keski-Aasian valtiot, Persianlahden 
valtiot, Iranin, Venäjän, Intian tai 
Kiinan. Niiden kaikkien tulisi toimia 
alueen turvallisuuden puolesta. Alu-
een merkittävin uhka on terrorismi 
ja Pakistanin ydinase, jonka kontrol-
li on Afganistanin ja Pakistanin alu-
een suurin turvallisuusriski.

 Elämme kriittisiä aikoja. Koko 
maailman tulee käsittää, että jos 
sota Afganistanissa hävitään, sillä 
on jälkiseuraamuksia ympäri maa-
ilmaa. Taleban-liikkeellä ja muilla 
terroristeilla olisi tukikohta, jossa 
suunnitella ja josta toteuttaa terrori-
iskuja. Afganistanin kansa joutuisi 
jälleen radikaalin muslimihallinnon 
alle, joka kieltää perusvapaudet ja 
paremman elämän tavoittelun, siitä 
tulisi paikka, jossa lapsi ei voi saa-

da kunnollista koulutusta eikä edes 
potkia palloa ilman pelkoa siitä, että 
rikkoo Talebanin sääntöjä.

Presidentti Barack 
Obaman hallinto
Yhdysvaltain presidentti joutuu tais-
telemaan ideologisesti kansainvälis-
ten oikeuksien puolesta. Hänen hal-
lintonsa on syvästi tietoinen Afganis-
tanin ja Pakistanin alueen riskeistä. 
Molempien kansojen tuki on vält-
tämätön alueen rauhoittamiseksi. 
Sen vuoksi laajan kriisinhallinnan, 
joka käsittää siviilit, hallinnon ja 
sotilastoimet, tulee tähdätä turval-
lisuuteen, poliittiseen tehokkuuteen 
ja koulutukseen, jolloin Afganistan 
saisi itselle myös tulevaisuuden eikä 
terrorismin raunioittaman maan ja 
pelon ilmapiirin.

Terrorismi ei kuuntele demokra-
tiaa vaan käyttää sen heikkouksia 
hyväkseen, jolloin afgaaneilla ei 
olisi oikeuksia koulutukseen, inhi-
milliseen elämään – ja omaan hen-
keen. Barack Obaman politiikka on 
päätöksiä sodasta ja rauhasta – sekä 
väkivallan käytön minimoimisesta 
laajalla kriisinhallinnalla.

 
Loppukommentteja
Suomalaisilla on vahva historialli-
nen tuntuma geopoliittisesta vallan 
jakamisesta. Afganistan ei ole mi-
tään uutta sotien historiassa.

 Suomen päätös kriisinhallin-
taan osallistumisesta on kansallisen 
poliittisen tavoitteen, realismin ja 
voimavarojen summaamista. Paikan 
päällä se tarkoittaa vapauden ja rau-

han saavuttamista vastuualueella tai 
omassa tehtävässä, mikäli halutaan 
puhua sotilaallisen tehtävän tai krii-
sinhallinnan tavoitteiden toteutumi-
sesta. Suomalaisille tehtävä ei ole 
retoriikkaa vaan oikeus elämään, 
koulukseen ja työhön paikalliselle 

afgaanille. Globaalitaso olisi voima-
varojemme ulkopuolella ja luonteel-
taan poliittista tukea liittokunnalle.   

 Everstiluutnantti Robert Rizzon 
esitelmä Yhdysvaltain hallinnon 
suunnitelmista Afganistanissa, jolla 
ei ole vastinetta globaalilla tasolla, 
on syvällinen. Siviiliväestön turvaa-
minen, maan mahdollisimman hy-
vän oman hallinnon kehittäminen ja 
alueen stabilisoiminen tulisi tapah-
tua myös antamalla Afganistanille 
ja Pakistanille velvoitteet toimia näi-
den omien kansojensa edusta lähti-
en. 

Jos kansainvälinen yhteisö ei 
pysty nyt päättämään tehtävistään 
alueella, sen maksavat hengellään 
Afganistanissa ensimmäisenä lapset 
ja naiset. Epäonnistunut operaatio 
maksettaisiin myös afgaanien verel-
lä, jotka ovat tukeneet länttä toivos-
sa paremmasta tulevaisuudesta. Se 
veisi uskottavuuttamme seuraavissa 
kriisinhallintatehtävissä, olivatpa ne 
sitten Afrikassa, Lähi-idässä, Aasias-
sa tai kotona Euroopassa.

Kanta-Helsingin reservinupsee-
rit kiittävät everstiluutnantti Rizzoa 
vahvasta ja huolellisesta esityksestä, 
joka toi esille meille Yhdysvaltain 
presidentin, sen hallinnon, armei-
jan ja liittolaisten, YK:n sekä eri 
alueiden huomioon ottamisen mo-
nisyisessä päätöksenteossa.  Tämä 
antaa kaikki mahdollisuudet laajaan 
poliittiseen päätöksentekoon myös 
Afganistanin osalta. Kyseessä on 
laajempi keskustelu sodan ja rauhan 
politiikasta.
 Jari Ora

Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikka 

Sotilaat valmistautuvat nousemaan CH-47 Chinook-helikopteriin Bermelin alueella Afganistanissa. Kuva: U.S. Army.

Jos kansainvä-
linen yhteisö ei 
pysty nyt päättä-
mään tehtävistään 
alueella, sen mak-
savat hengellään 
Afganistanissa en-
simmäisenä lapset 
ja naiset. Epäon-
nistunut operaa-
tio maksettaisiin 
myös afgaanien 
verellä, jotka ovat 
tukeneet länttä 
toivossa parem-
masta tulevaisuu-
desta. 
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Monipuolisin autokalusto. Uusimmat mallit.

- Henkilöautot - Tila-autot
- Minibussit - Pakettiautot
- Maasturit

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu
� 0200 11 22 33 tai 
hertz@hertz.fi 

Sotaväen sopimustoimittaja

suomen 

tykistömuseo
hämeenlinna

TARJOUS
Tilaa multimedia sarja: Ihantalan Ihme, 

Korpisodan suurvoitto, Taistelu Laatokan 
Karjalassa, Tie Jatkosotaan ja Talvisota. 

Yhteishintaan 70,00€ (á 20.00€)

Linnankasarmi, 13100 
Hämeenlinna 

tel. (03) 682 4600

www.tykistomuseo.fi 
Avoinna: päivittäin klo 11.00-17.00

HELSINGIN Reserviupseeripiiri on 
saanut valmiiksi Spjutsundin piiri-
majan pihatietä ja jätevesien käsit-
telyä koskeneet projektit. Nyt ma-
jan jätevesien käsittelyn on ranta-
alueiden tiukentuvien määräysten 
mukainen. Näillä parannuksilla ovat 
majan olosuhteet nyt myös tasolla, 
jotka toivottavasti palvelevat entis-
tä paremmin majan ympärivuotista 
käyttöä. 

Piirimaja sijaitsee merenrannalla 
Sipoossa, noin 45 minuutin ajomat-
kan päässä Helsingin keskustasta. 
Tehtyjen parannusten myötä piirin 
johto toivoo yhdistysten lisäävän 
majan käyttöä kokouksiensa ja mui-
den kerhotapahtumiensa pitopaik-
kana. Majalla on pitkä pirttipöytä 
kokousten pitoon ja tarvittaessa ma-
joitukseen 13 sänkyä peittoineen ja 
tyynyineen.

Majaa on uusittu voimakkaas-
ti viimeisen viiden vuoden aikana. 
Vuonna 2005 uusittiin majan yhtey-
dessä oleva 8 henkilön sauna, vuon-
na 2007 asennettiin nykyaikaistettu 
keittiö kaikkine tarpeineen ja vuon-
na 2008 asennettiin kaukovalvonta 
ja rikosilmoitusjärjestelmä, sekä uu-
sittiin kaikki valaisimet ja lämmitti-
met. Vuonna 2008 maalattiin myös 
piirimajan ulkoseinät. 

Uusimmat projektit aloitettiin 

maaliskuussa 2008 tielinjan mitta-
uksilla. Maisematyölupa tien raken-
tamiselle tuli kuukausien odottelun 
jälkeen Sipoon kaupungilta. Tien 
alta kaadettiin kymmeniä puita, 
joista syntyi noin 40 heittokuutiota 
halkoja. Halkoja oli tekemässä usei-
ta uutteria talkooporukoita piirin eri 
yhdistyksistä. 

Maansiirtotöissä piirin tärkein 
yhteistyökumppani oli piirin oma 
Pioneeriosasto, josta löytyi niin 
kallionporaus- kuin maansiirtoka-
lustoa. Erityiskiitokset kohtuuhin-
taista ja joustavista töistä kuuluvat 
Konevuori ja Eurolouhinta yhtiöille. 
Myös lupia vaativissa sähkö- ja LVI-
töissä käytettiin aliurakoitsijoita.  

Tien teossa kaadettiin alkuun 
puut, kuorittiin maapinta, porattiin 
ja räjäytettiin tielinja. Tämän jäl-
keen siirtyi louhittu maa-aines alas 
kääntöpaikan pohjaksi 32 tn tela-
kaivurin avulla. Tie ja kääntöpaikka 
silotettiin lisäämällä karkeampaa 
mursketta ja sen päälle hienompaa 
kiviainesta.  Tie viimeisteltiin ai-
taamalla se jyrkimpien penkkojen 
kohdilta tienrakennusmääräysten 
mukaisesti.

Viemärijärjestelmä uusimisen 
luvan saannin jälkeen alkoivat jätev-
esityöt 10 m3 umpisäiliön upottami-
sella maahan. Onneksemme jyrkän 

kallion ja majan välissä oli 5 m syvä 
savinotko, joten louhimiselta väl-
tyttiin. Säiliö tyhjennetään jätevesi-
tankkiautolla pari kertaa vuodessa. 
Ulkotöiden rinnalla rakennettiin 
uudet viemäröinnit ja sisä-WC. Maa-
aineksia tiehen ja maisemoitiin tuo-
tiin yhteensä noin 250 tonnia. 

Projektinjohtajana, lupataistelija-
na ja rakennuksen yleismiehenä on 
piirin johdon tahdon ja linajusten 
mukaisesti tehdyissä projekteissa 
toiminut järjestöupseeri Alajoki. Pa-
nostus piirimajaan on ollut varsin 
mittava. Puhdasta rahaa on sijoitet-
tu viimeisen viiden vuoden aikana 
noin 100 000 euroa. Viime vuonna 
järjestöupseerin auton mittariin tuli 
projektiin liittyviä ajoja yli 5000 km 
ja työaikaa kului yhteensä useampi 
kuukausi.

Työ jatkuu keväällä paikkojen si-
lottelulla ja siistimisillä. Ensikesään 
kuuluu myös majan merenpuoleisen 
seinän huoltomaalaus, sekä halko-
jen siirto varastoon.

Majan käyttö on ilmaista piirin 
yhdistysten virallisissa tilaisuuksis-
sa. 

Lisätiedot ja varaukset: 
Järjestöupseeri, ylil Tomi Ala-

joki, tomi.alajoki (at) hrup.fi , 09-
40562073.

HRUP Spjutsundin piirimaja

Reserviupseerien majalle pääsee nykyisin autolla perille asti.

Majalle rakennettiin sisäwc.
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 
toiminut vuosina 1999—2004 Tartossa Viron 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

SUOMELLA ON EDELLEEN LAKISÄÄTEINEN yleinen asevel-
vollisuus. Emme ole aivan yksin Euroopassa, mutta ylei-
nen kehityskulku on ollut sellainen, että monet maat ovat 
muuttaneet omaa sotalaitosjärjestelmäänsä. Läntinen 
naapurimme Ruotsi on selkeästi luopunut yleisestä ase-
velvollisuudesta ja käyttää sen sijasta ns. valikoivaa ase-
velvollisuutta. Monet ovat meilläkin vaatineet samanlaista 
ratkaisua. Toistaiseksi yleinen asevelvollisuus on kuitenkin 
meillä perustana valmistautuessamme valtakunnan sodan 
aikaiseen puolustamiseen.
 
VIIME ELOKUUSSA puolustusministeri Jyri Häkämies asetti 
selvitysryhmän, jonka tehtävänä on arvioida yhteiskunnan 
näkökulmasta asevelvollisuusjärjestelmän toimivuuden 
turvaamiseen vaikuttavia kehityskulkuja sekä järjestelmän 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta nyt ja tulevaisuudessa. 
Selvitysryhmän puheenjohtajana toimii Risto Siilasmaa. 
Jäseninä ovat Marko Ahtisaari, 
Pekka Ala-Pietilä, Mikael Junger, 
Kirsi Komi, Anni Ojajärvi, Marko 
Parkkinen ja Outi Siimes. Pysyvänä 
asiantuntijana on Arto Räty ja sih-
teerinä Vesa Virtanen. Selvitysryh-
män kokoonpano saattaa yllättää 
monetkin. Puolustushallinnon ul-
kopuolelta tulevana se voi kuitenkin 
tarkastella asioita laajemmasta nä-
kökulmasta ja siten myös raportis-
saan antaa muutakin yhteiskuntaa 
velvoittavia suosituksia. Risto Siilas-
maan puheenjohdolla toimii myös 
selvitysryhmän tukena neuvottelu-
kunta, jonka jäseninä ovat poliitikot 
ja järjestöjen edustajat. Syksyksi 
odotetaan raporttia julkisuuteen ja 
myös pohjaksi uudelle puolustuspo-
liittiselle selonteolle.

SIILASMAAN SELVITYSRYHMÄ on 
tarjonnut meille kaikille mahdolli-
suuden osallistua asevelvollisuus-
keskusteluun. Osoitteessa www.oi-
keusvaivelvollisuus.fi  on kaikille avoin keskustelusivusto. 
Sieltä saa tietoja selvitysryhmästä ja sen työstä sekä pääsee 
mukaan keskusteluun ja omien mielipiteiden esittämiseen. 
Toisena aiheeseen liittyvänä sivustona on osoitteessa www.
kansalaispalvelu.fi  oleva tietopaketti ja keskustelufoorumi.
 Suomalaisella yleisellä asevelvollisuudella on pitkät pe-
rinteet. Euroopassa alettiin jo 150 vuotta sitten valmistella 
yleisen asevelvollisuuden käyttöönottoa. Venäjä ja sen mu-
kana myös Suomen Suuriruhtinaskunta tuli mukaan tähän 
työhön. Meillä oli siihen aikaan virinnyt merkittävä suo-
malaisen yhteiskunnan herääminen. Tähän kansalliseen 
heräämiseen otettiin mukaan myös oman sotaväen perus-
taminen. Silloin asevelvollisuuskeskusteluun osallistuivat 
tavallisten suomalaisten lisäksi kansalliset merkkimiehem-
me kuten Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen ja J. V. Snellman. Net-
tiä ei ollut ja lehtiäkin oli kovin vähän ja ilmestymiskerrat 
harvassa, mutta mielipiteitä esitettiin ja oli myös selvää 
väittelyä.

SILLOISEN KOMITEATYÖSKENTELYN ja laajan asevelvol-
lisuuskeskustelun tuloksena oli vuoden 1878 asevelvolli-
suuslaki ja vuonna 1881 aloittivat Suomen oman sotaväen 
joukko-osastot asevelvollisten kouluttamisen. Tuo aika-
kausi poikkeaa nykyisestä. Ennen vuoden 1878 asevelvol-
lisuuslakia meillä ei ollut mitään vastaavaa. Nyt meillä on 
yli 130 vuoden kokemukset yleisestä asevelvollisuudesta ja 
järjestelmä on osoittanut toimivuutensa sekä talvi- että jat-
kosodassa. Yleinen asevelvollisuus tuottaa sodan ajan jouk-
kojen reservin lisäksi myös hyvin toimivat rauhanturva- ja 
kriisinhallintajoukot. Miksi sitten pitäisi, nyt 2010-luvulla, 
muuttaa hyvin toimiva järjestelmä ?
 Elämme muuttuvassa maailmassa. Muutosnopeus on 
suuri. Suomen turvallisuustilanne ei kuitenkaan ole muut-
tunut ja ei sen myöskään ennusteta muuttuvan vastaavalla 
nopeudella. Kuitenkin tarpeet maamme puolustamiseen ja 
myös mahdollisuudet puolustuksen toteuttamiseen ovat 
muuttuneet ja muuttuvat edelleen. Viimeistään nyt oival-

letaan, että kriisitilanteessa tarvitaan koko maan ja koko 
kansan voimavarat Suomen puolustamiseen, jos sellainen 
tilanne ja tarve tulevat.

SUOMEN SODAN AJAN PUOLUSTUSVOIMAT ei tarvitse reser-
vikseen koko miespuolista ikäluokkaa. Taloudelliset voi-
mavarat eivät myöskään mahdollista kaikkien aseistamista 
ja varustamista taisteluvälineillä. Taistelujoukkojen lisäksi 
maamme puolustamiseen ja elinolojen turvaamiseen tarvi-
taan kuitenkin kaikkia suomalaisia. Tarvitaan sekä  miehet 
että naiset. Kun tunnustamme tämän tosiasian on ymmär-
rettävää, että Siilasmaan selvitysryhmällä riittää työtä ja 
haastetta.
 Puolustusvoimillamme ja  myös siviiliyhteiskunnalla on 
tänään huoli siitä kehityskulusta, joka alkoi 1990-luvulla ja 
jonka tuloksena palvelukseen astuvasta ikäluokasta aivan 
liian suuri osa joutuu keskeyttämään varusmiespalveluk-

sensa. Sotaväki on koittanut korjata 
tilannetta uusimalla koulutusjär-
jestelmää ja uusimpana keinona on  
käytetty uudenlaista kutsuntatar-
kastusjärjestelmää. Palveluksensa 
keskeyttäneiden määrä on vähenty-
nyt, mutta tilanne ei ole vieläkään 
tyydyttävä. Tämän päivän tilannetta 
käsiteltiin Radio Suomen uutislähe-
tyksessä tammikuun 18. päivän ilta-
päivälähetyksessä.

RADIO-OHJELMASSA HAASTATEL-

TIIN mm. nuorisotutkija Mikko Sala-
suota. Ainakin minulle jäi ohjelmaa 
kuunnellessani ja vielä taltioituna 
sen uudelleen kuunnellen mielikuva 
siitä, että toimittaja ja tutkija olivat 
asenteellisia. Esimerkkeinä ohjel-
massa esitetyt pari väitettä kuten 
"vapautuksia jaetaan jo kutsunnois-
sa avokätisesti" ja toinen  väite, että 
meillä olisi tabu keskustella varus-
miespalveluksesta ja sen rakentees-
ta. Käsittääkseni uudistettu kutsun-

tatarkastus selkiyttää tilannetta ja pyrkii tavoitteeseen, että 
palvelukseen ei määrätä asevelvollista joka tulisi vapaute-
tuksi jo muutaman päivän tai viikon palveluksen jälkeen. 
Keskustelumahdollisuutta  asevelvollisuudesta tarjoavat 
sekä puolustusvoimien omat nettisivut että edellä mainit-
semani sivusto www.oikeusvaivelvollisuus.fi .
 Helsingin Sanomat julkaisi joulukuun 20. päivänä Ris-
to Siilasmaan selvitysryhmästä uutisen otsikolla "Puolus-
tusvoimien ulkopuolinen selvitysmies haluaa motivoida 
asevelvollisia: Asepalveluksesta itselle hyöty irti". Lainaan 
uutisesta seuraavan Risti Siilasmaan arvion tuosta otsikko-
teemasta:

"ASEVELVOLLISUUDEN YKSI HIENOIMPIA puolia on se, että 
ihmisillä on muutakin elämää: kuka kouluttautuu lääkä-
riksi, kuka it-ammattilaiseksi, kuka juristiksi. Ideoimme ta-
poja, miten osaamista hyödynnettäisiin jo nykyisen varus-
miespalveluksen aikana, mutta ennen kaikkea reservissä."
 Lasse Lehtinen kirjoitti alkuvuodesta, Iltasanomat 
02.01.2010 ja netissä 04.01.2010, otsikolla "Isänmaan puo-
lesta". Lehtinen kirjoittaa erittäin myönteisesti meidän 
yleisestä asevelvollisuudestamme, mutta samalla hän 
myös arvioi Risto Siilasmaan selvitysryhmän toimeksian-
toa ja mahdollisuuksia. "Asevelvollisuus on säilytettävä, 
mutta sen pitää voida suorittaa myös siviilissä. Näin laatu 
sotaväessä paranee ja muu yhteiskunta saa tarvitsemaansa 
apua." Näin arvioi Lasse Lehtinen.

KANSALAISPALVELUS ON LASSE LEHTISEN visioima sivii-
lissä suoritettava asevelvollisuus. Laajemmin tätä mah-
dollisuutta käsittelee aiemmin mainitsemani nettifoorumi 
www.kansalaispalvelu.fi  .
 Ainakin minä jään mielenkiinnolla odottamaan syksyä 
ja Siilasmaan raporttia. Yleisen asevelvollisuuden loppu 
ei ole näkyvillä, mutta sen rinnalle voi hyvinkin tulla uusi 
alku eli asevelvollisuus saa rinnalleen kansalaispalveluk-
sen.

Yleinen asevelvollisuus   loppu vai uusi alku?

Kolumni

"Asevelvollisuuden 
yksi hienoimpia puolia 
on se, että ihmisillä on 
muutakin elämää: kuka 
kouluttautuu lääkärik-
si, kuka it-ammattilai-
seksi, kuka juristiksi. 
Ideoimme tapoja, mi-
ten osaamista hyödyn-
nettäisiin jo nykyisen 
varusmiespalveluksen 
aikana, mutta ennen 
kaikkea reservissä."

VUODEN 2009  keräyksen valtakunnalli-
nen  tulos 2.347.423,76 e, josta keräysalueiden                                  
osuus oli 1.970.132,98 e  ja keskusjohto keräsi 
377.290,78 e. Parhaan tuloksen, 223.692,66 e saavut-
ti Keski-Suomen keräysalue. Helsinki- Vantaa alueen 
tulos 165.121,68 e ja Espoo-Kauniainen alueen tulos 
68.825,20 e.  Keräystuloksistamme on jaettu pääkau-
punkiseudun veteraanijärjestöille 192.770  e käytet-
täväksi keräysluvan mukaisiin kohteisiin.
 Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri suoritti 
oman syyskeräyksenä.
 Keräysalueidemme yhteinen tulos muodostui 
seuraavasti:
Varusmieskeräykset                     157.792,15 e
Reserviupseerikerhot                       2.725,52
Reserviläisyhdistykset                      1.502,17
Helsingin rauhanturvaajat                 2.418,16    
Maanpuolustuskillat                          1.498,35
Keräyskirjeet                                   47,822,28
Koulujenpäivätyökeräykset               3.150,00
NVL:n alueneuvottelukunta                  767,26
Muut keräystulot                                6.270,99
Puolustusvoimien keräystuki oli merkittävä. Tämän 
lehden levikkialueen vuoden 2009 tuloksesta heidän 
osuutensa oli 70,4 % Käytössämme oli kevään ja syk-
syn keräyksissä alueillamme toimivista joukko-osas-
toista 1206 varusmiestä kouluttajineen. Varusmies-
ten keräys suoritettiin  lippailla.  

Työ Veteraanien hyväksi jatkuu 2010
Valtakunnallisen ja alueellisen Sotiemme Veteraanit 
2010 keräyksen järjestävät Veteraanivastuu ry:n jä-
senliitot: Suomen Sotaveteraaniliitto ry, Rintamave-
teraaniliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Kaatuneit-
ten Omaisten Liitto ry ja Sotainvalidien Veljesliitto 
ry. 
 Valtakunnallisena keräysjohtajana toimii So-
tainvalidien Veljesliitto ry:n  tiedotuspäällikkö Arto 
Lillberg. Valtakunnallinen keräyslupa OKU 834 A on 
voimassa vuoden 2011 loppuun saakka. Puolustus-
voimat tukevat  edelleen Pääesikunnan henkilöstö-
osaston käskyn  mukaisesti alueellisia keräyksiä.

Reserviläisten toimintapäivä  13.3.2010
Suomen Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto ry, 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Naisten valmius-
liitto ry suosittelevat kerhojaan, yhdistyksiään, kil-
tojaan ja alueneuvottelukuntiaan osallistumaan alu-
eellisesti valtakunnalliseen keräystempauspäivään.
 Keräykseen osallistuvilla reserviläisillä on puo-
lustusvoimien käskyn mukaan oikeus käyttää maas-
topukua m/91 arvomerkkeineen.
 Keräysjohto toivoo, että mahdollisimman moni 
reserviläisyhdistys osallistuisi alueelliseen keräys-
tempauspäivään sekä myös järjestäisivät vuoden ai-
kana omia keräystapahtumia. Keräystyö suoritetaan 
lippailla ja paikalliset keräysluvat hoitaa alueellinen 
keräysjohto.    

Keräys- ja Marskin merkkien 
myyntitavoite
Marskin merkin myyntityö huipentuu talvisodan 
13.3.2010 päättymispäivään. Reserviupseeriliitto ry 
ja Reserviläisliitto ry ovat tehneet piiritasolle myyn-
ti- ja keräystavoitteen. Helsingin piirien yhteinen 
tavoite vuodelle 2010 on 71.430 e. Marskin merkeiksi 
muunnettuna se on 3572 kpl. 
 Sotiemme veteraanit keräystoimintaan voi il-
moittautua: Helsinki- Vantaa: viljo.lehtonen@elisa-
net.fi   tai puhelimella  050 5642088

Viljo Lehtonen
Keräyspäällikkö

Helsinki-Vantaa

Sotiemme 
Veteraanit 
2009 keräys
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Meillä peset edullisesti
matot, täkit, peitot ja 
petauspatjat, kaikki 
kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai 
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.  
www.viherpeippo.  
Avoinna ark 9-20 la 9-15

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia 
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen 
tankoa (etu 5 )

Vaakoja 
teollisuudelle

Asevelvollisuuden toiminnan 
turvaaminen puolustusvoimien 
keskeisimpiä tehtäviä

KUTSUNNAT OVAT loppusuoralla 
pääkaupunkiseudulla ja koko Uu-
dellamaalla. Vuoden 2008 alussa 
toimintansa aloittaneet maavoi-
mien aluetoimistot järjestivät kut-
sunnat nyt toista kertaa. Kutsunnat 
ovat aluetoimistojen näkyvimpiä ja 
suurimpia voimainponnistuksia, ja 
pääkaupunkiseudulla sekä Uudella-
maalla kutsunnanalaisia
riittää. 

Kutsunnat päätökseen 
joulukuun puoleenväliin 
mennessä

Tänä syksynä pääkaupunkiseu-
dun asevelvollisten asioista vastaa-
va Helsingin Aluetoimisto käsitteli 
kaikkiaan noin 6100 kutsunnan-
alaisen kutsunta-asiat. Uudenmaan 
Aluetoimistolla kutsunnanalaisia oli 
1279 ja Itä-Uudenmaan aluetoimis-
tolla 2300. Helsingin Aluetoimiston 
järjestämät pääkaupunkiseudun 
kutsunnat alkoivat 1. syyskuuta 
Kauniaisissa. Syyskuun aikana kä-
siteltiin myös espoolaisten kutsun-
nanalaisten asiat, lokakuussa olivat 
vuorossa vantaalaiset ja loka-mar-
raskuussa helsinkiläiset. Kutsunnat 
saatiin alueella päätökseen 20. mar-
raskuuta.

Kaikki aluetoimistot järjestävät 
erikseen nimettyjen tarkastuspäi-
viä toimipisteissään 15. joulukuuta 
saakka.

Palveluksen 
keskeytykset kuriin

Suurin osa jokaisen ikäluokan 
kutsunnanalaisista astuu palve-
lukseen, mutta kaikki eivät kyke-
ne suorittamaan sitä loppuun. Osa 
keskeytyksistä voitaisiin kuitenkin 
välttää. Paljon puhuttuja varus-
miespalveluksen keskeytymisiä 
pyritään ehkäisemään mm. ennak-
koterveystarkastuksin. – Esimer-
kiksi kutsunnanalaiselle pakollista 
ennakkoterveystarkastusta edelleen 
kehittämällä on mahdollista saada 
kutsunnoissa pois joukosta use-
ampia potentiaalisia palveluksen 
keskeyttäjiä,  kertoo majuri Juhani 
Raanto Helsingin Aluetoimistosta. 
– Suurimpana haasteena on kuiten-
kin, miten saada kaikki kutsunnan-
alaiset käymään tässä pakollisessa 
ennakkoterveystarkastuksessa. Nyt 
niissä käy korkeintaan noin 60–70% 
pääkaupunkiseudun kutsunnanalai-
sista. 

Majuri Raanto on sitä mieltä, että 
kutsunnanalaisten mielenterveys-
hoitohistoria on saatava käyttöön 
kutsuntoihin. Osa asevelvollisten 
psyykkisistä ongelmista ilmenee 

kuitenkin vasta palveluksen aikana 
ja ei näin ole nähtävissä etukäteen. 
Mielenterveyshoitohistoriatietoja oli 
käytettävissä Espoon ja Vantaan kut-
sunnoissa. Kokeneet kutsuntalää-
kärit pitivät tätä suuressa arvossa; 
moni sai kaivattua jatkoaikaa para-
nemiselleen ennen asepalvelukseen 
lähtemistä tai tuli vapautetuksi ase-
palveluksesta rauhan aikana.

 – Lisäksi kutsunnanalaiset eivät 
monesti kerro kutsuntaviranomai-
sille tai aluetoimistoille aiemmista 
yhä toimintakykyyn vaikuttavista 
terveydellisistä ongelmistaan, vaan 
uskovat vaivoista huolimatta pärjää-
vänsä intissä, Raanto toteaa.

Kahdeksan kymmenestä palve-
lukseen astuneesta kuitenkin suo-
rittaa palveluksen loppuun asti. Pal-
veluksen keskeytymistä ehkäisevä 
toimenpideohjelma käynnistyy puo-
lustusvoimissa vuonna 2010.

Asevelvollisuutta tuetaan, 
kehitetään ja tutkitaan

Puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Ari Puheloinen on asetta-
nut suomalaisen asevelvollisuuden 
erääksi puolustusvoimien lähivuosi-
en keskeisimmistä tehtävistä.

Kenraali Puheloinen totesi tä-
män tehtävän olevan hyvin laaja, 
ulottuen puolustusvoimien ja muun 
yhteiskunnan läheisen suhteen yllä-
pidosta asevelvollisten koulutuksen 
ja johtamiskulttuurin korkean tason 
varmistamiseen. Komentajan mu-
kaan on myös paneuduttava siihen, 
miten varusmiesten ja reserviläisten 
siviiliosaaminen voidaan ottaa huo-
mioon entistä paremmin. Asevelvol-
lisuuden toimivuuden turvaamiseen 
kuuluu myös varusmiespalveluksen 
suorittavien prosenttiosuuden va-
kiinnuttaminen.

Puolustusministeri Jyri Häkä-
mies asetti 31.elokuuta työryhmän 
pohtiman yleisen asevelvollisuuden 
toimivuuden turvaamista ja asevel-
vollisuuden yhteiskunnallisia vaiku-
tuksia. Ryhmän perustaminen poh-
jautuu turvallisuus- ja puolustuspo-
liittiseen selontekoon. Työryhmän, 
jonka puheenjohtajana toimii F-
Securen hallituksen puheenjohtaja 
Risto Siilasmaa, selvityksen odote-
taan valmistuvan lokakuuhun 2010 
mennessä. 

Asevelvollisen ensikosketus 
puolustusvoimiin: kutsunnat

Juuri nyt asevelvollisiksi tulevat 
ikäluokat, joilla ei enää ole sotaa 
käyneitä isovanhempia, eikä vält-
tämättä käsitystä jälleenrakennus-
vuosien kovista haasteista. Sota 
ja pula-aika voivat tuntua todella 
kaukaisilta asioilta modernissa hy-
vinvointivaltiossa. Juuri tästä syystä 
onkin suuri lahja, että joukossamme 
on yhä sotaveteraaneja, jotka pys-
tyvät tulemaan kutsuntoihin puhu-

maan nuorille. Veteraanin puheen-
vuoro tuntuukin olevan se, joka 
nuorille parhaiten jää mieleen- ja 
joka saa suurimmat aplodit. 

Se, miten nuori mies kutsunnois-
sa kohdataan, on erittäin tärkeää. 
Kutsunnat ovat se ensimmäinen 
kosketus puolustusvoimiin ja asevel-
vollisuuteen. Lakisääteinen tieto on 
tarjottava asiakaslähtöisessä muo-
dossa, niin että kutsunnanalainen 
eli asiakas tulee hyvin palvelluksi ja 
sanoma menee perille. Kutsuntalau-
takunta on ikään kuin työhaastat-
telutilanne; ja siinäkin kutsunnan-
alainen muodostaa kuvaa tulevasta 
”työnantajastaan.”

Kutsuntalautakunnan edessä 
kannattaa olla määrätietoinen ja 
tuoda toiveensa esille. Puolustusvoi-
mat ottaa ne aina huomioon joukko-
tuotannon sanelemien vaatimusten 
rajoissa. Kutsuntoihin ei kukaan tule 
tietopimennossa, sillä kaikille on 
postitettu materiaalia etukäteen. 

Teksti: Minna Ronkainen
Etelä-Suomen Sotilasläänin 
tiedottaja

Kuva: Minna Ronkainen.

Uudistuksilla selke-
yttä varusmiespal-
velukseen 

Varusmieskoulutuksen normit 
ja ohjeet on uudistettu vuonna 
2009. Uudistus liittyy koulu-
tuskulttuurin kehittämiseen. 
Koulutuksen suunnittelun peri-
aatteissa korostuu koulutuksen 
ja fyysisen kuormituksen ”nou-
sujohteisuus”, ja varusmiehen 
palvelus ja vapaa-aika erottuvat 
selkeästi toisistaan.
 Sopeutuminen palveluksen 
henkiseen, sosiaaliseen ja fyysi-
seen kuormitukseen on todettu 
kestävän kuudesta kahdeksaan 
viikkoa. Peruskoulutuskaudel-
la sopeutumista on helpotettu 
palvelus-, vapaa-aika- ja loma-
järjestelyillä. Erillinen juoksu-
koulutus on alokaskaudelta 
poistettu sekä kovaa marssi- ja 
taistelukoulutusta vähennetty. 
Kestävyyttä kehitetään alussa 
marsseilla ja sauvakävelyllä, 
juoksuharjoittelu seuraa myö-
hemmin. Joukkueet muodoste-
taan liikunta-aktiivisuuden pe-
rusteella.

Kutsunnat 
päättyneet
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Teksti: Evl Stig Roudasmaa

HELSINGIN SUOJELUSKUNNAN pe-
rustaminen alkoi marraskuussa 
1918. Samoihin aikoihin myös eräät 
virkamiespiirit ryhtyivät perusta-
maan omia suojeluskuntia. Syntyi 
Valtioneuvoston Komppania sekä 
Yliopistokomppania ja hieman myö-
hemmin Raatimiesten komppania. 
Tammikuussa 1919 nämä yhdistet-
tiin pataljoonaksi, joka liitettiin 
Akateemiseen Rykmenttiin. Pysyviä 
suojeluskuntia sen sijaan perustivat 
rakennusmestarit vuonna 1919, Val-
tion Lentokonetehtaan henkilöstö 
1930, rautatieläiset 1931 sekä Helsin-
gin raitioteiden henkilökunta 1933. 

Pioneerisuojeluskunta
Helsingin suomen- ja ruotsinkieli-
sissä rakennusmestariyhdistyksissä 
suunniteltiin jo marraskuussa 1918 
joukkoliittymistä suojeluskuntaan. 
Helmikuussa 1919 perustettiin Pio-
neerikomppania, jossa annettaisiin 
rakennusalan ammattimiehille pio-
neeri- ja erityisesti linnoittamis-
koulutusta ja näin hyödynnettäisiin 
heidän tietojaan ja kokemustaan 
maanpuolustuksen hyväksi. Komp-
paniaan liittyi heti 120 miestä, joista 
rakennusmestarit muodostivat kol-
me joukkuetta ja neljännessä olivat 
insinöörit, arkkitehdit ja TKK:n op-
pilaat. 
        Koulutus lähti vireästi liikkeel-
le, ja tähän vaikuttivat erityisesti 

komppanian johtohenkilöt: Venä-
jän armeijassa linnoitusupseeri-
koulutuksen saanut majuri Johan 
Chr. Fabritius ja TKK:n professori, 
diplomi-insinööri Arvo Lönnroth, 
myöhemmin TVH:n pääjohtaja. 
Komppanian sotateknilliseen kou-
lutukseen kuului mm. räjäyttämis-, 
sillanrakennus- ja tienrakennustek-
niikkaa sekä kenttätyöt ja jopa lin-
noitusvyöhykesuunnitelmien laati-
minen.
        Vuonna 1925 komppanian toi-
minnassa tapahtui lähes romahdus, 
joka suurelta osin johtui uusista 
koulutusohjeista. Erikoisaselajeis-
sa painopisteen tuli olla jalkaväki-
koulutuksessa, ja erikoiskoulutusta 
annettaisiin vain sen ohessa. Vart-
tuneessa iässä olleet rakennusalan 
miehet jäivät kotiin, he olivat liitty-
neet suojeluskuntaan sotatekniikan 
eikä jalkaväkikoulutuksen takia. 
        Syksyllä 1929 päästiin yhteis-
ymmärrykseen teknisen henkilöstön 
tarpeellisuudesta ja Pioneerikomp-

pania herätettiin henkiin. Jääkärie-
versti ja diplomi-insinööri Edvard 
Hanell (myöh. kenraaliluutnantti) 
laati komppanialle koulutusohjel-
man, joka keskittyi pioneerikoulu-
tukseen kertaus- ja täydentävine 
jatkokoulutuksineen. Nuorille mie-
hille annettiin varusmiestasoinen 
perus- ja pioneerikoulutus. Vuon-
na 1935 Pioneerikomppanian nimi 
muutettiin Pioneerisuojeluskunnak-
si ja samalla muodostettiin kolme 
perusyksikköä, Upseeri- ja Pioneeri-
teknikko-osastot sekä nuorten mies-
ten 1./Pion.Sk.   
        Pioneerikomppania teki vuonna 
1929 aloitteen, joka koski koko Suo-
jeluskuntajärjestöä.        
Sodan ajan linnoitustöiden johta-
jista ja pioneeriupseereista tulisi 
olemaan huutava puute, vaikka 
massamme oli suuri määrä raken-
nusalan käytännön johtajia – raken-
nusmestareita. Nämä olivat sotilas-
arvoltaan pääasiassa alikersantteja 
– sotamiehiä, ja aloite koski eri ase-
lajeissa palvelleiden mestareiden 
kouluttamisen kenttävarustustöiden 
johtajiksi. Komppania sai tehtäväk-
seen kurssien järjestelyn ja jääkä-
rieversti Hanell laati monipuolisen 
koulutusohjelman, jonka suoritta-
miseen suojeluskuntalaiselta kului 
yli kahden vuoden vapaa-ajat. Kou-
lutus aloitettiin vuonna 1930 ja suo-
jeluskuntapioneeriteknikoiksi ylen-
nettiin 104 miestä, joista 66 helsin-
kiläistä, muut olivat Viipurin, Oulun 

ja Pohjois-Hämeen suojeluskunta-
piireistä. Talvi- ja jatkosodassa lähes 
kaikki sk.pioneeriteknikot palvelivat 
linnoitusrakennus- ja pioneerijou-
koissa, kolme kohosi komppanian 
päälliköksi ja neljä jopa pataljoonan 
komentajaksi.

Ilmailusuojeluskunta
Valtion Lentokonetehdas sijaitsi 
1930-luvulla Helsingin Suomenlin-
nassa ja Santahaminassa. Tehtaan 
suojeluskuntalaisissa heräsi ajatus 
oman suojeluskunnan perustamises-
ta ja Itsenäisyyspäivänä 1930 perus-
tettiin Ilmailukomppania, vuodesta 
1934 Ilmailusuojeluskunta.
        Varsinainen suojeluskuntatoi-
minta taisi jäädä vähäiseksi, mutta 
kun taitoa oli, niin suojeluskuntalai-
set rakensivat harrastustyönä kaksi-
tasoisen Sääski-lentokoneen. Yliesi-
kunta tuki hanketta rahoittamalla 
moottorin ja rakennusaineiden han-
kinnan. Työ kesti vain runsaan vuo-
den ja vesitaso OH-HEA luovutettiin 
suojeluskuntajärjestölle elokuun 14. 
päivänä 1931. Koneella oli epäonnea. 
Helmikuussa 1934 kone vaurioitui 
laskeutuessaan Laajalahden jäälle ja 
seuraavana vuonna kone tuhoutui 
moottorin sammuessa yölennolla. 
Lentäjät selviytyivät Suojeluskun-
tain Päällikön antamalla muistutuk-
sella.
        Lentokonetehdas siirrettiin Tam-
pereelle vuonna 1936 ja ilmailusuo-
jeluskunta lakkautettiin joulukuun 
15. päivänä.  

Rautatiesuojeluskunta
Rautatiesuojeluskunnalla oli 16 
vuotta kestävä ”esivaihe”. Huhti-
kuussa 1918, eli kaksi viikkoa Helsin-
gin valtauksen jälkeen, perustettiin 
Suomen Valtion Rautateiden Suo-
jeluskunta huolehtimaan vartio-
palveluksesta rautateiden alueella. 
Rautatieläiset liittyivät joukolla suo-

jeluskuntaansa, joka heinäkuussa 
kasvoi 1 000 miehen pataljoonaksi. 
Ajatuksena oli laajentaa vartiointi 
valtakunnalliseksi, mutta tämä ka-
riutui elokuun 2. päivänä 1918 an-
nettuun suojeluskunta-asetukseen. 
Rautatiepataljoona liitettiin hel-
mikuun 14. päivänä 1919 Helsingin 
Suojeluskuntaan, ja eräiden välivai-
heiden jälkeen siitä tuli syksyllä 1919 
III/Sininen Rykmentti. 
        III/SR:n alkuvahvuus oli 330 
miestä ja pataljoonassa oli kolme 
kiväärikomppaniaa, konekivääri-
komppania sekä aluksi myös soitto-
kunta. 1920-luvulla into laimeni eikä 
jalkaväkikoulutus välttämättä kiin-
nostanut rautatieläisiä. Jäsenmäärä 
laski ja 1.1.1930 pataljoona supistet-
tiin Siniseksi Erilliseksi Komppani-
aksi.

Helsingin Suojeluskuntapiiri:

Ammatti- ja työpaikka-
suojeluskunnat

Suojelus-
kuntien 
historia 

Osa 6/8

Rautatiesuojeluskunta ilmasuojeluharjoituksessa. Ratapölkyista tavaravaunuun rakennettu ilmatorjuntakonekivääriasema.

Helmikuussa 1919 
perustettiin Pionee-
rikomppania, jossa 
annettaisiin raken-
nusalan ammatti-
miehille pioneeri- ja 
erityisesti linnoit-
tamiskoulutusta ja 
näin hyödynnettäi-
siin heidän tietojaan 
ja kokemustaan 
maanpuolustuksen 
hyväksi. 

S OTA M U S EO
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        Rautatiesuojeluskuntalaisten 
sekä rautatieviranomaisten näke-
myksen mukaan tulisi Suojelus-
kuntajärjestöön perustaa rautatie-
yksiköitä. Helsingin Rautatiesuo-
jeluskunta perustettiin 1.1.1936 ja 
SEK:n miesten lisäksi siihen liittyi 
toistasataa uutta jäsentä. Suojelus-
kuntalaiset sijoitettiin koulutusta-
sonsa mukaisesti neljään yksikköön, 
1.K:ssa olivat reserviläiset ja 2.K:ssa 
nostomiehet sekä kokonaan vapau-
tetut, lisäksi oli upseeriosasto ja ve-
teraaniosasto.
       Rautatiekoulutus oli monipuo-
linen ja siihen kuului ”sotilasjunien 
kokoonpanossa esille tulevat teh-
tävät” sekä muina koulutusaiheina 
mm. palontorjunta, kaasusuojelu, 
lääkintä ja ensiapu, viestipalvelu 
sekä hävitystyöt. Leiripäiville valit-
tiin jokin teema kuten radankorjaus, 
kuormauslaiturin teko ja aseman il-
matorjunta. 
        Rautatiesuojeluskuntalaisten 
talous ei perustunut tavanomaiseen 

tapaan, eli liike-elämän sponsoroin-
tiin, vaan Rautatiehallitus tuki heitä 
rahallisesti sekä luovutti käyttöön 
tarvittavat toimitilat. Rautatieläi-
sillä oli myös vankka tukijajoukko, 
kannattavia jäseniä oli yleensä 250 
- 300 henkilöä ja näistä tavallisesti 
puolet oli naisia.

Avdelta 
Kustartilleriskyddskåren
Helsingin Raitiotie- ja Omnibus-
O/Y:n miehet olisivat halunneet 
kuulua suojeluskuntaan, mutta työ-
paikan luonne asetti rajoituksia. 
Raitiotiehenkilökunnalla ei työvuo-
rojensa takia ollut mahdollisuuksia 
toimia tavanmukaisissa suojelus-
kunnissa tai käydä kursseja, joissa 
oli kiinteä ohjelma. Henkilökunnan 
esityksestä piiripäällikkö suostui 
uuden kaksikielisen suojeluskunnan 
perustamiseen, ja maaliskuun 11. 
päivänä 1933 muodostettiin Spår-
vägspersonalens Skyddskår (och 
samma på finska). Oli kuitenkin 

pelättävissä, että noin 50 miehen 
suojeluskunnasta ei tulisi elinkelpoi-
nen, jos sen pohjana olisi vain tietyn 
työnantajan voittopuolisesti ruot-
sinkielinen henkilöstö. Suojelus-
kunnasta tehtiin helmikuussa 1937 
Erillinen Rannikkotykistösuojelus-
kunta, jolloin rannikkotykistön ruot-
sinkieliset reserviläiset saivat oman 
suojeluskunnan. Oli yllättävää, että 
tähän suojeluskuntaan liittyi myös 
ruotsinkielisiä ylioppilaita.
        AvdKaSk:lla oli kiinteä yhteistoi-
minta Rannikkotykistösuojeluskun-
nan ja Rannikkotykistörykmentti 1:n 
kanssa, ja molemmat rannikkotykis-
tösuojeluskunnat noudattivat samaa 
koulutusohjetta.
        AvdKaSk kuului Puolustusvoi-
mien suojajoukkoihin samoin kuin 
Meri- ja Rannikkotykistösuojelus-
kunnat sekä ErKKK. Tsekkoslovaki-
an kriisin aikana keväällä 1938 myös 
osa Helsingin ”sporakuskeista” oli 
linnakkeilla puolustamassa puolu-
eettomuuttamme.  

Ilmailusuojeluskunta rakensi harrastustyönä kaksitasoisen Sääski-lentokoneen. 

S OTA M U S EO



12 29. 1. 2010  <  1 | 2010

Stadin kundien talvisota 3

Ässä-rykmentin 
taistelujen tie 
JR 11:n talvisota oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa se 
puolusti omaa Kuolemajärven-Hatjalahden lohkoaan pääpuolustus-
linjalla, joka lähinnä ulkomaisten sotakirjeenvaihtajien kielessä sai 
nimen Mannerheim-linja. Helmikuun 10. päivän tienoilla vihollinen 
valitsi painopistesuunnakseen Ässä-rykmentin länsipuolella olevan 
Summan ja siellä erityisesti Lähteen lohkon. Muutaman päivän 
kuluttua seurauksena oli linjan murtuminen ylivoimaisen vihollisen 
edessä. 

Teksti: Göran Lindgren

SAARROSTUSUHAN johdosta Pääma-
ja käski silloin joukot vetäytymään 
ns. Väliasemaan. Ässä-rykmentin 
kohdalla se merkitsi jokseenkin va-
rustamattomia asemia Sommeen 
tasalla. Näistäkään asemista ei livet-
ty. Joidenkin päivien kuluttua niistä 
oli kuitenkin luovuttava, kun puo-
lustuksemme ei kestänyt vihollisen 
pääkohteen, Viipurin suunnalla. 

Alkoi verinen ja rankka saaris-
totaistelujen vaihe. Vähä vähältä 
Viipurinlahden saarista jouduttiin 
luopumaan. Ässä-rykmentin ja koko 
4.D:n puolustus siirtyi Viipurinlah-
den pohjoisrannalle, missä sen puo-
lustus piti sodan loppuun saakka. 

Sota tulee
Aktiiviupseeri, kapteeni Wolf Hals-
ti toimi Summan suunnasta sodan 
alkuvaiheessa vastanneen 5.D:n 
huoltopäällikkönä ja oli siten nä-
köalapaikalla. Hänen havaintojaan 
voidaan pitää monelta osin osuvina 
myös koskien 5.D:n oikealla puolel-
la taistellutta 4.Divisioonaa ja sen 
osaa, JR 11:ta. Halsti ja kumppanit 
seurasivat jännityksellä poliittista 
tilannetta. Tiedossa oli, että Mos-
kovassa neuvoteltiin yhä. Tilanne 
huolestutti ammattisotilaita. Hei-
dän järkensä sanoi, että Suomi oli 
eristetty, että ystävät olivat kovin 
kaukana, ja että heillä on yllin kyllin 
omia murheita. Ruotsalaisten aktii-
viseen apuun ei kukaan uskonut, ja 
ammattisotilaat pitävät lisäksi länti-
sen naapurin armeijan taistelukykyä 
sangen kyseenalaisena. Saksan poli-
tiikan täyskäännös oli ollut monelle 
heistä raskas isku. 

Halstia ja hänen upseerikumppa-
neitaan ilahdutti näiden murheiden 
keskellä kansan uusi yksimieli syys. 
Halsti tosin toteaa muistelmissaan, 
että he, upseerit, olivat aina aina-
kin halunneet uskoa suomalaisten 
ratkaisevalla hetkellä seuraavan 
vanhoja perinteitään. Upseeristo oli 
hiljai suudessa tehnyt työtä yhtenäi-
syyden eteen silloinkin kun sille oli 
naurettu ja sitä on pilkattu. Nyt kan-
san yksimielisyys on kuitenkin heille 
yllätys, Halstin mukaan ”tähänasti-
sen elämämme valtavin kokemus, 
johon ajatukset palaavat alituisesti 
varsinkin masennuksen ja väsymyk-
sen hetkinä.”

Tulisiko sitten sota? Kaikki toi-
voivat vastauksen muodostuvan 
kielteisek si. Omien varustusten 
puutteet tunnettiin. Oli syytä pelä-
tä, että puutteet olisi maksettava 
verellä ja kärsimyksillä. Ammattiso-
tilaat kirosivat synkeästi niitä, jotka 
menneinä vuosina estivät varustau-
tumisen. Heillä oli valta päättää va-
rustautumisesta, mutta nyt vastuu 

oltiin työntämässä sotilaille. Kansan 
tuhon saattoi estää enää vain sen 
oma taistelukyky ja tahto. 

Huolestuttavaa oli se, että si-
viiliviranomaiset eivät näyttäneet 
uskovan sodan tuloon. Lehdistä sai 
lukea, että evakkoon lähtenyt väki 
oli alkanut palailla kaupunkeihin. 
Viipurissa kävijät näkivät itsekin 
noiden tietojen pitävän paikkansa. 
Koulujen avaamistakin puuhattiin. 
Vain aivan kapea vyöhyke rajaseu-
dusta oli tyhjennetty, eikä sieltäkään 
ollut siirretty pois irtainta omaisuut-
ta. Syksyn sato oli ladoissa ja kella-
reissa, karja navetoissaan sotaväen 
ja paikalleen jääneiden asukkaiden 
hoidossa.

Halsti ja muut ammattisotilaat 
seurasivat huolestuneina ajan merk-
kejä. He eivät olleet yhtä optimisti-
sia kuin siviilit. Heidän mielestään 
oli varmaa, että vastapuoli aikoi ajaa 
tahtonsa läpi hyvän tai pahan avul-
la. He pelkäsivät sen vain odottavan 
järvien ja soiden jäätymistä, jolloin 
hyökkäysvaunujen ja muidenkin 
joukkojen liikkumismahdollisuu-
det suuresti paranisivat. Päivittäin 
nähtiin tähti merkkisiä lentokoneita 
Suomen alueen yllä. Rajavartioita 
hermostutettiin ja ärsytettiin jatku-
vasti, kaiketi siinä toivossa että ne 
ryhtyisivät ampumaan. Kun sitten 
tieto Mainilan laukauksista sitten 
levisi, sotilaat tiesivät, että sota oli 
väistämä tön, että oli kysymys enää 
tunneista. 

Suomi joutui sotaan tahtomat-
taan. Sota tuli suurimmalle osalle 
kansaa ja päättäjillekin suurena yl-
lätyksenä. Sen merkit olivat kuiten-
kin olleet jo kauan ilmassa, mutta 
niitä ei osattu tai oikeastaan, halut-
tu lukea. Siksi olimme huonosti va-
rustautuneet sotaan. Kenen oli vas-
tuu? Ensisijaisesti vastuu oli tietysti 
maan hallituksen. Ja sen vastuu oli 
kollektiivinen, yhteisvastuullinen. 
Olisi kohtuutonta syyttää tilantees-
ta yksin puolustusministeriä tai val-
tionvarainministeriä. Maan hallitus 
vastasi, ja vastaa demokratian peli-
sääntöjen mukaan tekemisistään ja 
tekemättä jättämisistään kollektiivi-
na, yhdessä. Pääministerillä on tie-
tysti oma korostettu vastuunsa siitä, 
miten hän on johtanut hallitustaan. 

Viime kädessä vastuu oli kuiten-
kin kansan valitsemalla eduskunnal-
la, joka oli ollut kitsas myöntäessään 
varoja maanpuolustukselle. Voi-
nemme kuitenkin näin jälkikäteen 
ymmärtää ja antaa tämän anteeksi-
kin silloisille kansaedustajillemme. 
1930 –luvun lopun hyvät ajat olivat 
aivan ymmärrettävästi tuudittaneet 
kansakunnan voimavarojen jaosta 
päättävät siihen uskoon, että tuo 
hyvä tulisi jatkumaan. Kun kaikki 
oli niin hyvin, ei tuntunut järkevältä 

panostaa pahan varalle. Inhimillistä 
ja siten anteeksiannettavaa, mutta 
meidän jälkiviisaiden silmissä väärä 
valinta, joka tuli maksamaan pal-
jon suomalaista verta. Kun maata 
jouduttiin puolustamaan enemmän 
hengen kuin materian voimalla, se 
vaati paljon ihmisuhreja.

Ässä-rykmentti 
Mannerheim-linjalla
JR 11 puolusti sodan ensimmäises-
sä vaiheessa omaa Hatjalahden 
lohkoaan pääpuolustuslinjalla, 
Mannerheim-linjalla. Linja oli sen 
vastuualueella lähes täysin varusta-
maton YH:n alkaessa. Sillä ei ollut 
ainuttakaan kenttälinnoitettua ase-
maa, kantalinnotteista puhumatta-
kaan. Pääosin se jouti taistelemaan 
itse kaivamissaan taisteluhaudoissa 
ja pesäkkeissä. Se torjui kuitenkin 
menestyksellisesti vihollisen ensim-
mäiset läpimurtoyritykset. Joulu-
kuun 23. päivänä se osallistui tämän 
vaiheen alussa ns. hölmön tölmäyk-

seen, II Armeijakunnan vastahyök-
käykseen, joka oli huonon suun-
nittelun ja täysin riittämättömän 
tulituen vuoksi tuomittu epäonnis-
tumaan. 

Asemasotavaihe kesti sen jälkeen 
noin kaksi kuukautta, taistelut aal-
toilivat, mutta Ässä-rykmentti piti 
linjansa. Ässäläisten mieliin jäivät 
erityisesti taistelut ”Nypykkä” -tu-
kikohdasta Hatjalahdenjärven ja 
Kuolemajärven kapealla kannak-
sella sekä Hatjalahdenjärven poh-
joispäässä sijainneen ”Makkarakuk-
kulan” ankarat taistelut. Osillaan 
Ässärykmentti oli mukana myös 
vasemmanpuoleisen sisarrykment-
tinsä JR 10:n käymissä Marjapellon-
mäen taisteluissa.

Ässä-rykmentti 
väliasemassa
Kun vihollinen ei ankarista yrityk-
sistä huolimatta onnistunut murta-
maan Mannerheim-linjaa, se joutui 
muuttamaan toimintatapaansa. 

Sodasta oli tullut suurvallalle ar-
vovaltakysymys, joten ratkaisuun 
oli päästävä. Kun se ei onnistunut 
Leningradin sotilaspiirin joukoilla, 
lisävoimaa keskitettiin ratkaisualu-
eelle, Karjalan kannakselle. Enim-
millään pieni Suomi sitoikin sitten 
kolmanneksen koko Neuvostoliiton 
sotavoimasta operaatioon, jonka 
alun perin piti olla ohi parissa vii-
kossa. 

Vaikka vihollinen sai lisävoimia, 
se luopui yrittämästä pääasemam-
me murtamista useasta kohdasta 
samanaikaisesti. Helmikuun 10. 
päivän tienoilla se valitsi painopiste-
suunnakseen 4.Divisioonan ja Ässä-
rykmentin vastuualueen länsipuo-
lella olevan Summan ja siellä erityi-
sesti Lähteen lohkon. Sitä kautta se 
näki mahdolliseksi saavuttaa arvo-
valtakysymykseksi muodostuneen 
Viipurin tasan, jolla olisi alkuperäis-
ten suunnitelmien mukaan pitänyt 
olla neljässä päivässä! Muutaman 
päivän ankaran rumputulen, pans-

”Nypykän” maisemaa 31.10.2009 Ässä-rykmentin talvisota –kirjan kirjoittajien pyhiinvaellusmatkalta Ässän sotatielle. Valoku-

va Göran Lindgren

Ässä-rykmentin toiminta-alue väliasemassa ja Viipurinlahdella
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sarien jatkuvien hyökkäysten ja jal-
kaväen loputtomien aaltojen jälkeen 
seurauksena oli linjan murtumi-
nen ylivoimaisen vihollisen edessä. 
Koska epäilykset myöhemmin koh-
distuivat silloin rintamavastuussa 
olleeseen joukkoon, Mannerheim 
asetti silloisen eversti Paloheimon 
johtaman tutkijaryhmän selvittä-
mään asiaa. Paloheimon raportti oli 
täysin vapauttava: mikään joukko ei 
olisi voinut kestää sitä voimaa, jolla 
hyökkäys tehtiin. Saarrostusuhan 
johdosta Päämaja käski joukot ir-
tautumaan pääasemasta Summan-
Muolaan alueella ja vetäytymään 
ns. väliasemaan Viipurin edustalle. 
Ässä-rykmentin kohdalla se merkitsi 
luopumista asemista, jotka oli pys-
tytty pitämään ja uusia, jokseenkin 
varustamattomia asemia Sommeen 
tasalla. Näistäkään asemista ei livet-
ty. 

Ässä-rykmentti 
Viipurinlahdella
Joidenkin päivien kuluttua väli-
asemasta oli kuitenkin luovuttava, 
kun puolustuksemme ei kestänyt 
vihollisen päätavoitteen, Viipurin 
suunnalla. Alkoi Ässä-rykmentin 
verinen ja rankka saaristotaistelujen 
vaihe. Vähä vähältä Viipurinlahden 
saarista jouduttiin luopumaan. 4.D 
vedettiin maaliskuun alkupäivinä 
Viipurinlahden pohjoisrannalle ns. 
Tervajoen Lohkolle, jonka keskeinen 

puolustaja oli Ässä-rykmentti. Ässä-
rykmentin tie Viipurinlahden poh-
joisrannalle kulki osin Uuraan, osin 
Lasisaaren ja Lihaniemen kautta. 
Viipurinlahden pohjoisrannalla puo-
lustus pitikin sitten sodan loppuun 
saakka. Toisin kävi 4.D:n oikealla 
puolella, Säkkijärven suunnalla. 
Siellä taistelleet, häthätää kootut, 
huonosti koulutetut ja johdetut ran-
nikkojoukot ja täydennyspataljoonat 
eivät kestäneet painetta. Niinpä vi-
hollinen onnistuikin siellä luomaan 
mantereelle noin 10 x 10 kilometrin 
sillanpään, joka kuitenkin onnistut-
tiin rajaamaan äärimmäisin ponnis-
tuksin. Viipurin-Haminan valtatie 
oli kuitenkin poikki, ja siitä aiheutui 
luonnollisesti suuria huollollisia on-
gelmia.

Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että rauha saatiin 13.3.1940 sovituksi 
yhdennellätoista hetkellä. Suomen 
voimat olivat silloin käytännössä ai-
van lopussa. Reservejä ei enää ollut 
ja materiaalit oli kulutettu loppuun. 
Erityisesti tykistön ampumatarvik-
keet olivat käytännössä lopussa. 
Kun rauha sitten tuli, sen ehdot oli-
vat karmeat. Erityisen pahalta tun-
tui luopua alueista, joita vihollinen 
ei ollut onnistunut sodan aikana 
valtaamaan. Näinhän menetettiin 
kolme kaupunkia, Viipuri, Käkisalmi 
ja Sortavala. 

Mutta itsenäisyys kuitenkin säi-
lyi. Ja sehän oli tietysti pääasia! 

Neuvostoliiton tavoitteenahan oli 
ollut koko Suomen valloittaminen. 
Jos kyseessä oli Suomen kannal-
ta pakkorauha, tilanne oli sama 
Neuvostoliitonkin sodanjohdon ko-
kemana, tosin eri syistä. Suomi ei 
olisi enää kyennyt jatkamaan sotaa 
muutamia päivä tai korkeintaan 
viikkoja pitempään. Neuvostoliitto 
taas pelkäsi Englannin ja Ranskan 
väliintuloa. Talvisodan käsittämät-
tömän raskaitten tappioitten jälkeen 
se ei enää olisi kestänyt alun perin 
”rajaselkkaukseksi” luonnehtimansa 
sodan jatkumista kansainvälisenä 
suursotana. Se tarvitsi välttämättä 
hengähdysaikaa. Sitä paitsi se var-
maan katsoi voivansa hoitaa kiusal-
lisen Suomen myöhemminkin. Siis 
rauha!

Jatkoa seuraa
Jatkamme Ässä-rykmentin sotatien 
seuraamista lehtemme seuraavissa 
numeroissa. Aiheina ovat  sodasta 
rauhaan, Ässä-rykmentti ry:n synty 
sekä Aseveliliitto ja sen rooli Suo-
men pelastajana ns. vaaran vuosina. 

Artikkelit perustuvat maalis-
kuussa 2010 ilmestyvään WSOY:n 
kirjaan, jonka kirjoittajia ovat VTL, 
MpKK:n tutkija, maj res Olli Harinen 
ja FM, eversti evp Erkki Nordberg ja 
KTM, ylil res Göran Lindgren. 

Artikkelin valokuvat on julkaistu 
Ässä-rykmentti ry:n luvalla

”Nypykkä”, tukikohta Hatjalahdenjärven ja Kuolemajärven kannaksella, ”rohkeiden miesten ampumarata. Siellä koulutettiin 

veteraanien keroman mukaan uusia pikakivääriampujia, kun vanhoja meni koko ajan rikki. Kuva kirjasta Hatjalahdelta Viipurin-

lahdelle, Ässärykmentti ry 1940
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Teksti: Eversti Matti Koskimaa

SUOMESSA ON muutaman viimeksi 
kuluneen vuoden aikana ilmestynyt 
yllättävän monta tohtorinväitöskir-
jaa, lehtiartikkeleita ja mielipidekir-
joitusta, jotka pyrkivät mitätöimään 
tasavallan presidentti Risto Rytin, 
sotiemme veteraanien ja lähes koko 
Suomen kansan suurteot sodissam-
me ja maamme jälleenrakentami-
sessa.

Venäjän presidentti Dimitri Med-
vedev asetti 15.5.2009 komission, 
jonka tehtävänä on taistella Venäjän 
etuja vahingoittavan historian kir-
joittamista vastaan. Historiakomis-
siota johtaa presidentinhallinnon 
johtaja Sergei Naryshkin. Sihteerinä 
toimii Yhtenäinen Venäjä -puolueen 
nuorisoliikkeen (Nuori Kaarti) enti-
nen johtaja Ivan Demidov. Komissi-
ossa on edustajia eri ministeriöistä, 
duumasta ja Venäjän tiedeakate-
miasta, mutta ei ainuttakaan histo-
ria-alan akateemisen koulutuksen 
saanutta tutkijaa. Historiakomissio 
saattaa johtaa Venäjän historian tut-
kimuksen valtion virallisen totuu-
den ylivaltaan ja tosiasioiden vääris-
telyyn.

Väitteitä ja vastaväitteitä      
Nykyään näyttää olevan muodikasta 
väittää, että Suomi oli poliittisessa 
liitossa Saksan (natsien) kanssa II 
maailmansodassa vuosina 1940–
1944. Näin pyritään kumoamaan se 
tosiasia, että maamme taisteli Sak-
san rinnalla yhteistä vihollista, Neu-
vostoliittoa vastaan, mutta ei kos-
kaan solminut liittoa Saksan kanssa.

Suomen Armeija oli puolustus-
ryhmityksessä talvisodan jälkei-
sen Moskovan rauhan (solmittu 
13.3.1940) rajoilla, kun Neuvosto-
liitto pommitti 25.6.1941 Helsinkiä, 
Turkua, Porvoota, Loviisaa, Kotkaa 
ja Koskenkylän tienristeysaluetta, 
jolloin Suomen korkein johto totesi 
maamme olevan jälleen Neuvostolii-
ton hyökkäyksen kohteena ja sodas-
sa sen kanssa.

Suomi tarvitsi välttämättä elin-
tarvike- ja taisteluvälineapua tor-
juakseen Neuvostoliiton uhkan ja 
vallatakseen takaisin Moskovan 
rauhansopimuksella (pakkorauhal-
la) Neuvostoliiton maaltamme riis-
tämät alueet. Suomen korkein joh-
to oli puun ja kuoren välissä, koska 
Saksa oli ainoa maa, josta maamme 
voi saada välttämättömiä elintarvik-
keita ja taisteluvälineitä. Saadak-
seen niitä Suomen piti antaa jo elo-
kuun 22. päivänä 1940 saksalaisille 
joukoille kauttakulkuoikeus alueen-
sa kautta Pohjois-Norjaan. Muistet-
takoon, että Ruotsi antoi Saksalle 
vastaavan kauttakulkuoikeuden 
jo kaksi viikkoa aikaisemmin kuin 
Suomi.

Suomen poliittinen linja 
sotiemme aikana
Tasavallan presidentti Risto Ryti 
ja ylipäällikkö, sotamarsalkka Carl 

Gustaf Mannerheim olivat parem-
minkin anglofi ilejä kuin natsien ja 
Saksan ihailijoita. Pienen kansakun-
nan oli kuitenkin eloonjäämiskamp-
pailussaan otettava apua sieltä, mis-
tä sitä oli saatavissa. Apua oli saata-
vissa vain Saksasta.

Suomi kävi erillissotaa Neuvosto-
liittoa vastaan Saksan rinnalla eikä 
poliittisena liittolaisena. Suomen 
korkein johto ei tanssinut Saksan 
pillin mukaan eikä ollut sen mario-
netti. Korkein johtomme toimi par-
haalla mahdollisella tavalla maam-
me ja kansamme edun mukaisesti, 
isänmaamme itsenäisyyden ja kan-
samme olemassaolon turvaamiseksi. 
Bolsevikki- ja natsimielisten (onnek-
si vähälukuisten) suomalaisten pää-
määrät olivat aivan päinvastaiset.

Tämän lehtiartikkelin kirjoitta-
jalla on mahdollisuus esittää vain 
muutamia keskeisiä tapahtumia 
perusteluineen, että Suomi kävi 
erillissotaa Neuvostoliittoa vastaan 
Saksan rinnalla eikä sen poliittisena 
liittolaisena.

Ylipäällikkö pysäyttää 
Suomen Armeijan 
hyökkäyksen Karjalan 
kannaksella
Kun Karjalan kannaksen joukot 
saavuttivat syyskuun alussa 1941 
pääpiirtein Tarton rauhan rajan, yli-
päällikkö, sotamarsalkka Manner-
heim pysäytti suomalaisten joukko-
jen hyökkäyksen. Hän ei suostunut 
jatkamaan hyökkäystä Leningradin 
suuntaan saksalaisten lukuisista, lu-
jista vaatimuksista huolimatta.  

Ylipäällikön ratkaisu oli Suomen 
kannalta oikea, erittäin tärkeä ja 
kaukonäköinen. Leningradin saarto-
renkaan Suomen vastainenkin rin-
tama oli lujasti linnoitettu ja 30–40 
kilometriä syvä. Sen läpäiseminen 
olisi aiheuttanut vähälukuiselle ar-
meijallemme suuria tappioita kaa-
tuneina ja haavoittuneina. Ylipääl-
likkö kantoi huolta koko sodan ajan 
armeijamme henkilötappioista. Hän 
seurasi tarkasti lähes päivittäin eri 
rintamasuuntien tilanne- ja tappioil-
moituksia.

Ylipäälliköllä oli pitkän rintama-
kokemuksen lisäksi laaja kokemus 
ulkopolitiikasta ja sotilaspolitiikas-
ta. Hän halusi välttää liian pitkälle 
menevää yhteistoimintaa Saksan 
kanssa. Leningradia koskevalla pää-
töksellä oli suuri merkitys erityisesti 
silloin, kun Suomi etsi tietä irtau-
tua sodasta Neuvostoliittoa vastaan 
säilyttäen kuitenkin sotiemme tär-
keimmän päämäärän isänmaamme 
itsenäisyyden ja kansamme olemas-
saolon.

Ylipäällikkö ei suostu 
jatkamaan saksalaisten 
kanssa hyökkäystä Syväriltä 
Tihvinän suuntaan
Kenraaliluutnantti Erik Heinrichsin 
komentama Karjalan Armeija aloitti 
hyökkäyksensä Moskovan rauhan 
rajalta 10.7.1941. Armeijan tavoit-
teena oli Aunuksen kannaksella 
Syvärin–Äänisjärven tasa. Karjalan 
Armeijan VI Armeijakunta, jota ko-
mensi kenraalimajuri Paavo Talvela, 
saavutti 7.9.1941 Syvärin Lotinan-
pellon kohdalla. VI Armeijakunnan 
kärjessä eteni Syvärille Manner-
heim-ristin ritarin (N:o 1), eversti 
Ruben Laguksen komentama tais-
teluosasto. VI Armeijakunnalle oli 
alistettu saksalainen 163. Divisioo-
na, jota komensi kenraaliluutnantti 
Erwin Engelbrecht. 163. Divisioona 
toimi Syvärin alajuoksulla Laatokan 
rannikon tuntumassa Kuuttilahden–
Mäkriän alueella. 

Kun saksalaiset saarsivat Lenin-
gradin syys-lokakuussa 1941, venä-
läiset pystyivät pitämään hallus-
saan Laatokan itärannikon Uuden 
Laatokan–Syvärin suiston välisellä, 
noin 150 kilometriä leveällä alueel-
la. Venäläiset kykenivät huoltamaan 
Leningradissa taistelevat joukkonsa 
ja siellä toimivat suuret sotatarvi-
ketehtaat kuljetuksilla Laatokan yli 
Leningradiin.

Sillä aikaa kun osittain saarre-
tusta Leningradista taisteltiin, sak-
salaiset etenivät Leningradin etelä-
puolitse noin 140 kilometriä itään, 
kohti erittäin tärkeää liikenteen sol-
mukohtaa Tihvinää. Saksalaiset val-
tasivat Tihvinän alueen lokakuussa 
1941.

Kun suomalaiset joukot saavutti-
vat Syvärin, vaativat saksalaiset yli-
päälliköltämme, että suomalaisten 
pitäisi hyökätä yhdessä saksalaisten 
kanssa Syväriltä Tihvinään. Pää-
määränä oli sulkea venäläisten huol-
toreitit Laatokan yli Leningradiin.

Sotamarsalkkamme voitti taita-
vasti aikaa viivyttelemällä vastauk-
sen antamisessa saksalaisten vaati-
muksiin. Kun venäläiset keskittivät 
loka-marraskuusssa suuria joukkoja 
täkeän Tihvinän alueen valtaami-
seksi, saksalaiset joutuivat vetäyty-
mään suuria tappioita kärsineinä 
Olhavanjoen linjalle saakka. Saksa-
laisten vaatimukset hyökkäyksestä 
Syväriltä Tihvinään loppuivat.

Ylipäällikkömme osoitti taas, että 
Suomen edut määräsivät hänen rat-
kaisunsa, eivätkä saksalaisten vaati-
mukset.

II maailmansodan 
käännekohta
Stalingradin taistelu vuosien 1942–
1943 vaihteessa oli II maailmansodan 
käännekohta. Neuvostoliiton mar-
salkka Grigori Zukovin komenta-
mat joukot saarsivat kenraalieversti 
Friedrich Pauluksen komentaman 
6. Armeijan. Sen oli pakko antautua 
helmikuun alussa 1943. Saksalaiset 
menettivät Stalingradin taisteluissa 
kaatuneina, haavoittuneina ja sota-
vankeina noin 270 000 miestä. Neu-
vostoliitto sai vähitellen yliotteen itä-
rintamalla.

Suomen korkein johto teki oikeat 
johtopäätökset. Saksa häviää sodan, 
joten Suomen tulee pyrkiä irtautu-

maan sodasta säilyttäen kuitenkin 
maamme itsenäisyyden. Irtautumi-
nen sodasta oli kuitenkin erittäin 
vaikea tehtävä, koska Saksa oli vielä 
vahva Suomeen verrattuna ja Neu-
vostoliitto uhkasi maamme itsenäi-
syyttä.

Helmikuun 15. päivänä 1943 edus-
kunta valitsi Risto Rytin uudelleen 
tasavallan presidentiksi. Hänen en-
simmäisenä tehtävänään oli sellaisen 
uuden hallituksen muodostaminen, 
joka parantaisi maamme mahdol-
lisuuksia irtautua sodasta. Uuden 
hallituksen pääministeriksi tuli pro-
fessori Edwin Linkomies, ulkominis-
teriksi tohtori Georg Henrik Ramsay 
ja puolustusministeriksi jalkaväen-
kenraali Rudolf Walden.

Maaliskuun 20. päivänä Suomen 
hallitus sai Helsingissä toimivan 
USA:n asiainhoitajan McClintockin 
välittämänä muistion, jossa tarjou-
duttiin auttamaan hallitustamme sen 
etsiessä tietä rauhaan Neuvostoliiton 
kanssa. Tieto Suomen rauhanpyrki-
myksistä vuoti Saksalle.

Saksa vaati vielä aiempaakin jyr-
kemmin poliittisen liiton solmimista 
kanssaan ja sitoumusta, ettei Suomi 
ilman Saksan suostumusta tekisi ase-
lepoa eikä solmisi rauhaa Neuvos-
toliiton kanssa. Suomen marsalkka 
Mannerheim varoitti hallitusta suos-
tumasta saksalaisten vaatimukseen.

Suuria paineita sotiemme aika-
na kantanut jo 75-vuotias Suomen 
Marsalkka Mannerheim sairastui 
kevättalvella 1943 molemminpuoli-
seen keuhkotulehdukseen.  Hänen 
oli pakko suostua lääkärinsä, dosentti 
Lauri Kalajan vaatimukseen matkus-
taa joksikin aikaa hoitoon lauhem-
paan ilmastoon. Marsalkka lensi 17.4. 
Sveitsiin. Hän palasi kolmiviikkoisen 
hoitokauden jälkeen 9.5. kotimaahan. 
Puolustusministeri Walden oli vastas-
sa Malmin lentokentällä. Hän kertoi 
marsalkalle, että hallitus oli edellise-
nä päivänä päättänyt suostua Saksan 
vaatimuksiin, ettei Suomi ilman Sak-
san suostumusta tekisi aselepoa, eikä 
solmisi rauhaa Neuvostoliiton kanssa.

Suomen Marsalkka Mannerheim 
teki parhaansa saadakseen hallituk-
sen ottamaan päätöksensä uudelleen 
harkittavaksi. Hän kutsui pääministe-
ri Linkomiehen päivälliselle esikunta-
junaansa. Puolustusministeri Walden 
ja yleisesikunnan päällikkö Heinrichs 
olivat myös paikalla. Mannerheim to-
tesi, että hallitus oli ottamassa maal-
lemme kohtalokkaan askeleen ja esitti 
painokkaasti, että oli välttämätöntä 
tarkistaa tuo päätös. Mannerheim 
neuvotteli myös tasavallan presidentti 
Rytin kanssa. Suomen hallitus perui 
päätöksensä. Se oli viisas ja erittäin 

kauaskantava ratkaisu.
Saksa keskeytti elintarvikkeiden 

tuonnin maahamme kesäkuun alus-
sa 1943 ja ilmoitti, että voi toimittaa 
vain puolet luvatuista bensiini- ja öl-
jymääristä. Kesäkuun lopulla Saksa 
poisti tuonnin rajoitukset. Suomen 
korkein johto voitti. Saksalaiset us-
koivat, ettei Suomea voi pakottaa. 
Suomi ei taipunut puhumattakaan, 
että olisi taittunut.

Suomen korkein johto 
torjuu saksalaisten 
vaatimukset Muurmannin 
radan katkaisusta
Kuten tunnettua Suomi ilmoitti jat-
kosodan alusta lähtien käyvänsä 
erillissotaa Neuvostoliittoa vastaan. 
Tämä sota oli erillinen länsivalto-
jen ja Saksan välisestä sodasta sekä 
maailmansodasta. Suomen päämää-
rät ja tavoitteet poikkesivat jyrkästi-
kin Saksan päämääristä. Suomalai-
set ja saksalaiset käyttivät toisistaan 
nimitystä ”aseveli”, eikä maiden vä-
lillä ollut liittosopimusta.

Tämän artikkelin kirjoittaja ei ole 
löytänyt mistään lukemistaan läh-
teistä vastausta kysymykseen: Mil-
loin ja missä Suomi on solminut liit-
tosopimuksen Saksan kanssa? Ketkä 
ovat allekirjoittaneet sopimuksen, ja 
mikä on sen sisältö? Jotkut nykypol-
ven tutkijat ja alan harrastajat ovat 
pyrkineet marginaalisilla tapahtu-
milla ja todistamattomilla väitteillä 
osoittamaan Suomen ja Saksan väli-
sen liiton olleen olemassa.

Saksalaiset painostivat Suomea 
laajentamaan sotatoimiaan, joten 
ylipäällikkömme kirjoitti syyskuun 
lopulla saksalaisille, että vasta Le-
ningradin kukistumisen jälkeen 
suomalaiset voisivat irrottaa 8–9 
prikaatia hyökkäykseen Karhumä-
estä Sorokkaan Muurmannin radan 
katkaisemiseksi. Venäläiset olivat 
rakentaneet Arkangelin–Vologdan–
Moskovan radalta (Obozerskajasta) 
yhteyden Sorokkaan Muurmannin 
radalle. Tämä rautatie valmistui jo 
ennen jatkosodan alkua, ja oli sekä  
suomalaisten että saksalaisten tie-
dossa.

Kun Karjalan Armeijan joukot 
katkaisivat Muurmannin radan län-
tisen haaran syyskuun alussa 1941 
Lotinanpellon–Petroskoin välillä, 
oli länsiliittoutuneiden massiivisen 
elintarvike- ja taisteluvälineavun 
kuljettaminen Muurmanskin sata-
masta Neuvostoliiton sisäosiin So-
rokan–Obozerskajan radan varassa. 
Sen varassa oli suuresti myös Lapis-
sa saksalaisia vastaan taistelevien 
venäläisten joukkojen huolto.

Suomi torjui Saksan 
vaatimukset liitosta
Vladimir Iljitš Lenin käytti länsimaisista, niin sanotun älymystön 
kommunistimielisistä nimitystä ”hyödylliset idiootit”. Kun Venäjällä 
nyt kirjoitetaan historiaa tarkoitushakuisesti uudelleen, on Leninin 
nimeämillä myötäjuoksijoilla taas arvoa.

Osa 1
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Hyvä tuottaa
Asiakasomistajuus tuntuu jokapäi väi sessä  
elämässäsi nautintoina, etuina ja pal ve-
luina. S-Etukortilla maksaessasi saat  
Bonusta yli 2000 S-ryhmän ja yhteis työ-
kumppa neiden bonustoimipaikasta.  
Ja voit vielä saada maksutapaetuakin. 

Joten kannattaa liittyä asiakasomistajaksi 
vaikkapa lähimmässä S-ryhmän toimipai-
kassa tai netissä, josta löydät lisätietoja 
osoitteessa www.s-kanava.fi

Voima verkostoissa -
kestävä palapeli?
Sotatieteiden päivät 25. - 26.5.2010
Maanpuolustuskorkeakoulu Santahamina

Erä- ja maastotaidot
talvijatkokurssi 13.-14.2
Kurssin tavoitteena on opettaa talviretkeilyssä tarvittavat perustaidot

käytännössä: oikea varustautuminen, muona, suunnistus ja 
liikkuminen sekä majoittuminen. 

Kurssi pidetään 13.–14.2.2010 Lopella Komion harjualueella, jonne 
siirtyminen kimppakyydein.  Kurssin teoriailta 4. helmikuuta kello 18 

alkaen HelResP:n auditoriossa Töölöntorinkatu 2

Osallistuminen vaatii kohtuullista kuntoa ja hiihtotaitoa viikonlopun
pituiseen retkeen, noin 10+10 km:n hiihtäen rinkka selässä tai ahkiota 
vetäen Osallistujilta edellytetään lisäksi MPK:n erä- ja maastotaidot -
peruskurssin suorittamista tai vastaavien perustietojen ja – taitojen 

hallintaa.

Kurssi toteutetaan kurssilaisten omin varustein ja eväin. Sukset 
siteineen ja sauvoineen, pakkassaappaat sekä laavuvaate ja keitin on 

mahdollista lainata Maanpuolustuspiirin varastosta. 

Kurssin johtaja Jorma Skippari, 0400-504 114
Ilmoittautumiset MPK:n koulutusjärjestelmään.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Piirivaltuuston kokouskutsu

Piirivaltuuston kevätkokous pidetään 10.5.2010 Katajanokan Kasinolla klo 18:00. 
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen mukaiset asiat.

Kokousasiakirjat lähetetään postitse piirivaltuutetuille.
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Ampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi 

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi     

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki
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Piiriemme ampujien mennyt vuosi oli toimin-
taa täynnä. Järjestimme kolme ampumaleiriä, 
karsintakilpailut SRA:n SM kilpailuihin ja 
kymmenittäin muita ampumatilaisuuksia 
kiväärillä ja pistoolilla. Kävimme Mikkelissä 
perinneaseiden SM-kilpailuissa, pistoolin 
RUL ja RES mestaruuskilpailuissa, piiriemme 
ampujat kilpailivat aktiivisesti monissa 
ampumalajeissa. Kohokohtana Simo Häyhä 
– tarkka-ammuntakilpailun voitto piirimme 
ampujaparille K. Wuokko & M. Salmenpohja 
(Tapiola).
 
Kaartin Jääkärirykmentin tuki ratojen käyt-
töön saamisesta on ollut ampumatoimintam-
me elinehto. Tästä suuri kiitos ja kumarrus 
yli 2000 ampujan voimin, jotka kävivät 2009 
Santahaminassa vuoroillamme ampumassa. 
 Olemme mahdollistaneet harrastamisen 
myös niille piiriemme jäsenille, joilla ei ole 
omaa kalustoa, mutta joilla on halu ja mah-
dollisuus harrastaa kanssamme ammuntaa. 
Yhdistyksien pistooli ja kiväärikalusto on 
ollut tilanteen mukaan aloittelevien ampujien 
käytettävissä. Patruunat ampuja on maksa-
nut etukäteen itse. Näin loistavasta tuesta 
parempaan emme mekään pysty. Lainauksen 
kautta ampuja on saanut hyvää kokemusta ja 

perusteita omaan asehankintapäätökseensä.
 
Vuosien kuluessa ammuntaharjoitukset ja 
kilpailut on järjestetty tarkalla, turvallisella ja 
opastavalla otteella.  Olemme omalla esimer-
killämme näyttäneet mallia ja ajaneet asiaa 
ampumaharrastuksemme myönteisen kuvan 
puolesta. Näistä mainittakoon syksyllä 2009 
järjestetty kurssi uusille ampujille Töölön ra-
dalla. Osallistujat antoivat kiitosta hyvin jär-
jestetystä tilaisuudesta ja mahdollisuudesta 
tutustua ampumaharrastukseen. Samoin SRA 
tuomareita valmistui iso nippu, he pääsevät-
kin tositoimiin kevään SRA karsinnoissa.
 
Vuosi 2010 mitä, missä ja milloin.
SRA-ampuja / turvallinen ampuja -kurssi 
on alkanut tammikuun 22. päivä, ja sen 
luennoitsijoina ovat toimineet mm. Poliisin, 
Puolustusvoimain ja Reserviläis-urheiluliiton 
edustajat.  Kurssi harjoittelee kevään aikana 
ammuntaa useita kertoja. Tärkein ampumara-
tamme on edelleen Kaartin jääkärinrykmen-
tin rata Santahaminassa. Ampumavuoro ha-
kemukset  Santahaminaan on jätetty. Vuorot 
tiedotetaan yhdistyksille heti kun ne julkais-
taan. Vuoroja on haettu pistooli –ja kivääri-
radoille. Pistoolin ja sotilaspistoolin ammun-

noissa on mukavaa lisää edelliseen vuoteen: 
ammuntoja järjestetään myös kesäkautena. 
Piirin SRA karsinnat pidetään Santahami-
nassa, Lopella ja Upinniemessä. Myös piirien 
ilma-aserata käy kuumana Töölössä. Ottakaa 
selville kerhonne Töölön pistooliratavuorot ja 
osallistukaa niille. Töölön pistoolirata antaa 
jäsenillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden 
talviharjoitteluun mm. pistoolin ja sotilaspis-
toolin pika-ammunnoissa.
 
Kiitos toimintaa tukeneille yhteistyökump-
paneille:
 
Kaartin Jääkärirykmentti, Helsingin maan-
puolustuspiiri, Koulutusosastomme, Aseliik-
keet: Helsingin asenurkka, Aseliike Ammo, 
Suomen Sotilas lehti, lisäksi lukuisat toimi-
jamme, jotka ovat laittaneet likoon paljon 
omaa aikaansa.

Toivotan kaikille hyvää toiminnallista vuotta 
2010.

Vänr Veijo Rautio
Puheenjohtaja HRUP / HELRESP ampumatoi-
mikunta

Ammunnan täyteistä vuotta 20100

Nitro Ju-Jutsua Reserviläisten Dojolla!

Milloin olet viimeksi venytellyt? Onko har-
tiat jumissa? Vetääkö soffa voimakkaasti 
puoleensa?
 Nyt on taas hieno tilaisuus perehtyä 
Ju-Jutsun saloihin harjoittelun positiivisia 
puolia korostaen. Nitro Ju-Jutsussa keski-
tytään terveelliseen harjoitteluun ja kehon 
vahvistamiseen itsepuolustusta unohtamat-
ta. Harjoitusten sisällöstä on karsittu pois 
mm. heitot. Harjoittelu tapahtuu pienessä 
porukassa, jolloin heikot selät, kipeät polvet 
yms. voidaan hyvin ottaa huomioon. Kurssi-
paikka osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Treeniasuna voi käyttää verryttelyasua tai budopukua. 
Harjoittelu tapahtuu tatamilla paljain jaloin.
 Kurssin kesto 3.2. - 26.5. Harjoitusajat: keskiviikkoisin  klo. 19.30-21.00 Syssymmällä 
jatketaan taas uusin kujein. Harjoituksia ohjaa salin Ju-Jutsukouluttajat (1.Dan - 4.Dan)! 
Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen, koska salille mahtuu vain 20 innokkainta. Osallistujilta 
peritään nimellinen 35 e kurssimaksu ensimmäisellä harjoituskerralla..
 Ilmoittautumiset ja lisätiedot emaileitse: seppo.kulonen@helsinkinet.fi 
Tervetuloa mukaan reipashenkiseen kehon huoltoon !

Sotilaat!
Alkaneen vuoden eräs teema piiriemme 
alueella on jäsenistön kenttäkelpoisuuden 
kohottaminen, jonka osa-alueita ovat am-
munta, sotilasliikunta ja psyykkinen kunto. 
Useimmissa alueemme kerhoissa onkin 
nimetty ampuma- ja urheiluvastaavat.
 Piirien yhteinen sotilasliikuntatoimi-
kunta ja kerhojen urheiluvastaavat tapasi-

vat 27.1. ja suunnittelivat kuluvan vuoden 
sotilasliikunnan suuntaviivoja. Tuloksista 
tiedotetaan tarkemmin seuraavassa lehdes-
sä.
 Ole yhteydessä oman kerhosi liikunta-
vastaavaan ja vaadi tietoja ja toimia liittyen 
sotilasliikuntaan!

kapt jukka Rusila
HRUP-HELRESP liikuntatoimukunta

Ampumakalenteri 2010  

Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.  
pvm aika laji paikka ilmoittautuminen 

    
Vuorot julkaistaan heti kun ne saadaan vahvistettua: www.hrup.fi 

    

Urheilukalenteri 2010  

Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.  
pvm aika laji paikka ilmoittautuminen 
Helmikuu   
4.2.  Erä talvikurssi teoria Paikka auki www.mpky.fi  0400 10 13003 
7.2.  Reppumarssi 1, 15 km Espoo, 

Leppävaara 
www.mpky.fi  040410 12009 

13-14.2. Erä talvikurssi (sis. hiihto 
10+10km) 

Loppi www.mpky.fi  0400 10 13003 

21.2.  Harjoitusmarssi 2, 15 km Espoo, 
Tapiola  

www.mpky.fi  040410 12010 

 

Vantaan Reserviläiset ry järjestää kesällä 2010 neljästä osakilpailusta koostuvan VaRes Cup- 
SRA sarjakilpailun. Kaikki osakilpailut ammutaan Lopella Topenon ampumaurheilukeskukses-
sa. Kilpailupäivät ovat seuraavat:
Cup 1, Loppi Lauantai 17.4.2010
Cup 2, Loppi (piirien sm-karsinta) Lauantai 5.6.2010 (varapäivä sunnuntai 6.6.2010)
Cup 3, Loppi, Lauantai 24.7.2010
Cup 4, Loppi Lauantai 4.9.2010
Sarjat: vakio, avoin, H50 ja D
Tänä vuonna  myös joukkuekilpailu, lisätiedot myöhemmin kilpailukutsusta.
Osallistumisoikeus on Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen SRA-ampujilla. Vakuutuksena 
hyväksytään joko Reserviläisen ampumaturva tai SAL:n lisenssi.
Jokaisessa osakilpailussa ammutaan vähintään neljä rastia. Ampujan kokonaistulos Cupissa 
muodostuu kolmesta parhaasta osakilpailutuloksesta.
Kilpailukutsu ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan noin kuukausi ennen ensimmäistä osakilpai-
lua Helsingin Reservin Sanomissa sekä VaResin verkkosivuilla osoitteessa 
www.vantaanreservilaiset.fi 
Kilpailun johtajana toimii Sampsa Olkinuora (GSM 040 5221339,
etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.fi ). 
Varajohtaja Niko Niemistö (GSM 050 5656632 etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.fi )
Tervetuloa!

Salpavaellus 
2010
3.—4.7.2010

Historia- ja liikuntaretken itärajan 
linnoitukseen järjestävät Luumäen, 
Miehikkälän ja Virolahden reserviläis-
järjestöt.

Risto Sivula, risto.sivula@pp.inet.fi , 044 
080 4616 tai vaelluksen tiedottaja Terho 
Ahonen, terho.ahonen@bunkertours.
net,040 504 0293 ja www.salpavaellus.
net

MARRASKUUSSA 2009 tuli kulu-
neeksi 40 vuotta siitä, kun helsinki-
läiset reservin kapteenit Heikki Hä-
mäläinen ja Veikko "Nappi" Kauko-
nen lähetettiin Lähi-itään UNTSOon 
tarkkailijoiksi. Heillä oli jo vankka 
kokemus YK-tehtävistä mm Kyprok-
selta. 

 Hämäläisen osalta YK-tehtävät 
jatkuivat eläkeikään asti upseerina 
ja myöhemmin Field Service Offi ce-
rina eri puolilla maailmaa. Nyt eläk-
keellä hän asuu vaimonsa kanssa 
Kyproksella.
 Nappi Kaukonen sairastui ja 
kuoli Suomessa 1970-luvulla'

40 vuotta reservin 
upseereita YK:n 
sotilastarkkailijoina

HangTel
Ratakatu 5

10900  HANKO
(019) 248 6494  

Petrus Församling
Vespervägen 12 A

00320  HELSINGFORS
(09) 2340 7100  

Finnsukellus Oy
PL  16

33401  TAMPERE
0400 238 632  

Isännöitsijäpalvelu 
Tapanainen
Punavuorenkatu 20
00150  HELSINKI

(09) 174 300  
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ITÄISELLÄ VANTAALLA toimiva Tik-
kurilan Reserviupseerikerho perus-
tettiin vuonna 1955. Kerhossa otet-
tiin käyttöön Suomen Reserviup-
seeriliiton harrastusmerkkikortit 
vuonna 1959. Aloitteen tekijänä täs-
sä asiassa toimi silloinen TIRUK:n 
urheilu-upseeri Martti Tirkkonen. 
Kerhon puheenjohtajana toimi tuol-
loin puolestaan Otto Valle. 
 Tikkurilan Reserviupseerien 
perustajajäsen ja kunniapuheen-
johtaja Vesa Kotilaisen on ollut erit-
täin ahkera reserviupseeri - 10.000 
harrastuspisteen raja ylittyi yhdellä 
pisteellä 24.9.2009 Santahaminan 

sotilassaarella pidetyissä marssiam-
munnoissa. Nimestä huolimatta 
näissä kisoissa juostaan ja ammu-
taan pistooleilla, ei yleensä marssi-
ta.
Luutnantti Kotilaisen pisteet ovat 
karttuneet 50 vuoden aikana tuhan-
sista kokouksista, reserviläisurheilu-
tapahtumien ja jotosten järjestämi-
sistä ja osanotoista, juhlien, kunnia-
vartioiden sekä muiden vastaavien 
tilaisuuksien suunnitteluista, toteut-
tamisista ja osanotoista. Kotilainen 
on toiminut aktiivisesti Suomen 
Reserviupseeriliiton, Helsingin Re-
serviupseeripiirin ja kaikkien van-

taalaisten maanpuolustusjärjestöjen 
monipuolisissa toiminnoissa. 

VESA KOTILAINEN muistelee, että 
85 harrastusmerkkikorttia on tullut 
tähän mennessä täyteen. Viimeisin 
merkintä on jouluaaton kunniavarti-
osta Pyhän Laurin kirkon viereiseltä 
sankarihaudalta.

Luutnantti Kotilainen toimi TIRUK:n 
puheenjohtajana vv. 1976-82 ja voitti 
silloin myös Helsingin piirin jäsen-
hankintakilpailun (1978).

Teksti ja kuvat Jaakko Vesanen

Vesa Kotilaiselle kertynyt yli 
10 000 RUL:n harrastuspistettä

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

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus

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!

Kurssin nimi ajankohta paikka kurssinumero
ilmoittautumis
aika päättyy huom

Taistelukoulutusyksikön sotilasjohtamisen kurssi 13.-14.2.2010 Santahamina 0400 10 11004 päättynyt kohdennettu
Kohteensuojauskurssi 5.-7.3.2010 Santahamina 0400 10 11001 15.2.2010 kohdennettu

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus
Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus on pääsääntöisesti kaikille reserviläisille avointa.

Kurssin nimi ajankohta paikka kurssinumero
ilmoittautumis
aika päättyy huom

Tykkimiehen toimintapäivä 6.2.2010 Santahamina 0400 10 12008 31.1.2010
Reppumarssi 1 7.2.2010 Leppävaara (lähtöp.) 0404 10 12009 5.2.2010
Harjoitusmarssi 2 21.2.2010 Tapiola (lähtö) 0404 10 12010 18.2.2010
Perinneasekurssi 6.3.-24.4.2010 Santahamina 0400 10 12039 19.2.2010 kurssi neljänä lauantaina
Reppumarssi 2 7.3.2010 Leppävaara (lähtöp.) 0404 10 12012 5.3.2010
Maanpuolustuspiirin maaliskuunkivääriammuntavuoro avoin, tarkentuu Santahamina 0400 10 12014 3 pv ennen amm
Vantaan koulutusosaston SRA-kurssi avoin, tarkentuu Santahamina 0405 10 12015 28.2.2010

Siviilikoulutus

Kurssin nimi ajankohta paikka kurssinumero
ilmoittautumis
aika päättyy huom

Erä- ja maastotaidot, talvijatkokurssi 13.-14.2.2010 Loppi 0400 10 13003 3.2.2010 ks. erill. Ilmoitus
Kouluttamisen perusteet 13.-14.3.2010 Santahamina 0402 10 13021 26.2.2010

KERHON "VANHAN" ja "uuden" hal-
lituksen yhteiskokous 18.11.2009 
nimesi kerhon jäsenasioiden hoita-
jaksi Arto Aremon, sihteeriksi Pent-
ti Uosukaisen ja talousvastaavaksi 
Kauko Virtasen sekä asetti avukseen 
toimintaa ideoimaan ja käytännössä 
toteuttamaan seuraavat  toimikun-
nat: Juhlatoimikunta Antti Hent-
tonen pj, Pertti Porenne, Klaus A. 

Raninen, Jarmo Viljakainen, kun-
niatoimikunta Klaus A. Raninen 
pj, Yngve Helvamo, Risto Lundén, 
Weli-Mies Sovero, ohjelma- ja kehi-
tystoimikunta  Arto Aremo pj, Allan 
Eloranta, Jorma Hotanen, Heikki 
Kaakinen, Tapio Mäkinen, Pertti 
Reijonen. Taloustoimikunta Erkki 
Kokkonen pj, Kauko Virtanen 

Seniupseerien uudet toimihenkilöt

VID KLUBBENS höstmöte den 11 de-
cember valdes fänrik Caspar von 
Walzel till ny ordförande för Hel-
singfors Svenska Reservofficers-
klubb. Caspar von Walzel, som varit 
medlem i klubbens styrelse sedan 
2004, har även valts in i distriktets 
styrelse.

Han efterträder kapten Caesar 
von Walzel som lett klubben sedan 
2004 då han tillträdde som ordfö-
rande för andra gången och iklädde 
sig uppgiften att blåsa nytt liv i en 
tynande verksamhet. 

Klubben, vars verksamhet i dag 
är aktiv med varierande program 
genomför nu en generationsväxling. 
Klubben är väl rustad för verksam-
het i tiden, enligt sitt uppdrag att 
stödja offi cerare i reserven att upp-

rätthålla sina färdigheter. Klubben 
har bl.a. anskaffat moderna vapen 
och har ett stort utbud av intressant 
verksamhet. Upprätthållandet av 
traditioner är en viktig del av verk-
samheten och ett utbud för kamrat-
lig samvaro för alla åldersgrupper 
fortsätter enligt tidigare mönster.

Klubbens styrelse år 2010 består 
av: Fänrik Caspar von Walzel, (ordf/
skytte) Kapten Kaj Pettersson (vice 
ordf/utbildning) Löjtnant Jussi Her-
munen, (sekr och info/skytte) Ma-
jor Ulf Dahlman, (mässoff./idrott) 
Underlöjtnant Rasmus Sundström 
(ekon.off.) och Underlöjtnant Alex-
ander Bergenheim, (ungd.off/ut-
bildning).

Caesar von Walzel, Stockholm.

Generationsväxling i HSRK

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri 
ry:n vuosikokous

Vuosikokous pidetään maanantaina 
10.5.2010 kello 18.00. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa ovat äänioikeutettuja 
jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla 
valtuutetut edustajat. 

Yhdistysten äänimäärä määräytyy 
yhdistyksen maksaneiden jäsenten 
määrään vuodenvaihteessa 2009/10. 
Kokousta edeltää esitelmä tilaisuus, 
johon voivat osallistua kaikki piirin 
jäsenyhdistysten henkilöjäsenet.

Piirihallitus

Puheenjohtan tehtävät vuodenvaihteessa jättävä Klaus A Raninen on vastaanotta-

nut Kunniaseniori-kirjan kunniapuheenjohtaja Risto Lundénilta. Uusi puheenjohtaja 

Arne Lindholm todistaa tapahtumaa.
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17.3. Esitelmätilaisuus
Majuri, VTT Juha Mälkin esitelmä " Sotataitoa ihmisten johtajille" kaikille 
kiinnostuneille Paikka: Maanpuolustusjärjestöjen auditorio, osoitteessa 
Döbelninkatu 2. Lisätietoja Pekka Vasara (pekka.vasara@luukku.com).

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

Transit Case Oy
Roihuvuorentie 1

00820  HELSINKI
(09) 789 690  

Keravan Seurakunta/
Tiedotustyö

Papinkatu 6
04200  KERAVA

(09) 478 488  

Geohorisontti Oy
Tataarikuja 3

04430  JÄRVENPÄÄ
(09) 289 227  

Sanmat 
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460  KUOPIO
(017) 261 1654  

Tapiolan Seurakunta
PL  200

02771  ESPOO
(09) 8625 0400  

Indepro Oy
Eerikinkatu 27

00180  HELSINKI
(09) 695 550  

Insinööritoimisto 
Leo Maaskola

Kaupintie 16 A
00440  HELSINKI

(09) 540 7230  

Aineko Oy
Koirakorventie 19

29200  HARJAVALTA
(02) 674 3240  

T:mi H.Nyström
Pornaistentie 235

07230  MONNINKYLÄ
0400 215 813  

Tili-Kiinti Oy ISA
Haarniskatie 6 D
00910  HELSINKI

(09) 325 6221  

Kuljetus Oy Oksanen
Veräjänmäenpolku 4

00650  HELSINKI
(09) 728 7280  

Kristina Cruises
Kirkkokatu 16

48100  KOTKA
(05) 21 144  

Satalaskenta Oy
Sarakunnankatu 28

28130  PORI
(02) 641 2634  

Hirvensalmen Kunta
Keskustie 2

52550  HIRVENSALMI
(015) 72 711  

Yrjö Pirilä Oy
Pohjoisesplanadi 25 A

00100  HELSINKI
(09) 4130 0700  

Arkkitehtitoimisto 
Issakainen, Aatos ja Aila Ay

Kaupintie 8
00440  HELSINKI

(09) 540 7900  

Kauppahuone 
Laakkonen Oy

PL  36
80101  JOENSUU

010 309 2500  

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3

06450  PORVOO
045 633 7067  

Vilmet Oy
Teollisuustie 14

35700  VILPPULA
(03) 471 7800  

Asianajotoimisto 
Erkki Laamanen Oy

Vilhonkatu 5 A
00100  HELSINKI

(09) 685 2855
Myös Lappeenranta

Helsingin 
Seurakuntayhtymä

Munkkivuoren 
seurakunta

Raumantie 3
00350  HELSINKI
(09) 2340 5200  

Insinöritoimisto 
Vahvaselkä ja Viitamäki

Kaupintie 8
00440  HELSINKI

(09) 562 5544  

www.castren.fi

TÄYDEN PALVELUN LIIKEJURIDIIKKAA
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Toimintakalenteri Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fi 

HELSINGFORS SVENSKA 
RESERVOFFICERSKLUBB

Ett nytt verksamhetsår har inletts 
och styrelsen har hållit sitt konsti-
tuerande möte. Sammansättningen 
för 2010 fi nns presenterad nedan. 
De senaste årens arbete börjar bära 
frukt, och vi hoppas på ett riktigt ak-
tivt år 2010. 

Klubbens förtjänstmedalj, som in-
stiftades till 60-årsjubiléet, delas ut 
till den ”Bästa Aspiranten” för varje 
kontingent vid Nylands Brigad. Bri-
gaden väljer den aspirant som tjänst-
gjort på ett förtjänstfullt sätt med 
prestationer utöver det som förvän-
tas av en beväring. Den 8.1.2010 har 
medaljen beviljats åt underlöjtnant 
Andreas Nyman. Styrelsen gratule-
rar.

UTLANDSRESA
15-18.4 ROSIS-träff i Stockholm. 

HSRK har blivit inbjuden till Stock-
holm för traditionellt utbyte mellan 
klubbarna. På agendan fi nns intres-
sant program som t.ex. utfl ykt till 
Saab, som bland annat är i färd med 
att utveckla en ny version av JAS Gri-
pen! Från Finland kan vi delta med 
max 20 deltagare! Enligt uppgift 
från våra värdar kommer kostnaden 
för programmet att röra sig kring 
SEK 2000, till vilket tillkommer re-
san över. Det slutliga programmet 
är ännu inte fastslaget, och formar 
sig till viss del baserat på deltagar-
antalet. Avecer är också välkomna. 
Planen är att åka med Viking Line 
på torsdagen och retur på söndagen. 
Först till kvarn gäller, anmälan tas 
emot av Caspar (caspar@hsrk.fi  eller 
050 353 4714)

ALLMÄNT
Styrelsen för år 2010 har organi-

serat sig enligt följande: Ordförande 
Caspar von Walzel, viceordförande 
Kaj Petterson, ekonomioffi cer Ras-
mus Sundström, sekreterare samt 
informationsoffi cer Jussi Hermunen, 
mässofficer samt idrottsofficer Ulf 
Dahlman, utbildningsoffi cer Kaj Pet-
terson och Alexander Bergenheim, 
ungdomsoffi cer Alexander Bergen-
heim, skytteofficerare Caspar von 
Walzel och Jussi Hermunen. Kon-
taktuppgifterna för alla hittas på 
klubbens hemsida www.hrsk.fi .

5.3 Officersbalen i Helsingfors 
på Riddarhuset. Klubbens medlem-
mar får automatiskt inbjudan till 
balen, och den borde ha nått alla vid 
tidpunkten för denna tidnings utgi-
vande. Om någon medlem inte fått 
inbjudan ber vi att denna kontaktar 
klubben på info@hsrk.fi  för att be-
kräfta att vi har korrekt adressupp-
gift. Medlemmar har också möjlighet 
att inbjuda övriga att deltaga, men i 
så fall ber vi att man kontaktar klub-
ben först. Deltagaranmälningar tas 
emot av Caesar von Walzel (caesar@
hsrk.fi  eller +46 708 100 822), med-
dela också om möjliga önskemål gäl-
lande placering. Samla gärna ihop ett 

gäng och reservera ett eget bord.
24.3 Klubbens Vårmöte hålls den 

24.3.2010. Preliminära uppgifter är 
kl 18.00 på Handelsgillet, kabinett 
Donatorn. Offi ciell kallelse publice-
ras i nästa tidning. Förutom stadge-
enliga ärenden kommer vårmötet 
möjligen att behandla tillsättande av 
den vakans som lämnades öppen vid 
valmötet i december.

SKYTTE
Skyttet fortsätter udda veckors 

torsdagar på Tölötorgsgatans bana 
kl 17-19. Meddela gärna om du är på 
kommande, samt om du behöver ut-
rustning. Medlemmar har möjlighet 
att låna vapen och skyddsutrustning 
på plats. På sistone har vi förutom 
precision också övat dynamiskt skyt-
te.

Torsdagen den 1.4 ordnas Klubb-
mästerskap i 9mm pistol. Kom och 
öva innan.

FÄLTIDROTT
8.5 Gentlemannatävlingen i Syn-

dalen. Klubben betalar deltagaravgif-
ten för de medlemmar som anmäler 
sig via klubben. Skicka deltagaran-
mälan till info@hsrk.fi  senast 

11.6 Kesäyön marssi (www.kesay-
onmarssi.fi ). Bilda en egen patrull, 
eller anmäl dig till klubbens. Mars-
hen lämpar sig för alla, sträckorna 
är 10, 20, 30 och 40 km. Som bas 
fungerar i år Håkansböle idrottspark 
i Vanda.

Kom också ihåg att hålla ett öga 
på hemsidan. Den är det snabbaste 
sättet för klubben att informera om 
ändringar eller andra aktualiteter. 

Kontakt: info@hsrk.fi  Hemsida: 
www.hsrk.fi 

KANTA-HELSINKI

Kerho järjestää uusille jäsenille koh-
distetun tutustumistilaisuuden yh-
distyksen ampumatoimintaan Töö-
lön sisäradalla 17.2.2010 kello 18.00. 
Tilaisuudessa pääset tutustumaan 
opastetusti ja turvallisesti pistoo-
liammuntaan ja pääset ampumaan 
yhdistyksen kalustolla kokeneiden 
ampumaupseereidemme johdolla. 
Myös oman pistoolikaluston käyttö 
on mahdollista radan kaliiperisään-
töjen puitteissa, mainitse asiasta 
ilmoittautumisen yhteydessä. Tilo-
jen koon vuoksi osallistumismäärä 
on rajoitettu, joten ilmoittauduthan 
mahdollisimman pian. Ilmoittautu-
misen yhteydessä saat tarkemmat 
ajo-ohjeet. Ilmoittautuminen ampu-
maupseereille: pekka.appelqvist@
hut.fi , p.työ 451 3311; antti.kokko-
la@fi .fujitsu.com, p. 045 7880 9029; 
pirkka.jalasjoki@gmail.com p.050 
349 5921,  sampo.siitari@pp.inet.fi  
p. 044 206 1717.

Kerhon yhteystietoja: verkkosi-
vusto: www.khru.net, Sähköposti: 
khru@khru.net. Sähköpostitiedot-
teita haluavat voivat ilmoittaa osoit-
teensa sihteerille.  

Puheenjohtaja Pekka Appelqvist, 
p.työ 451 3311, pekka.appelqvist@
hut.fi, sihteeri Raimo Hynynen, 
p. 040 510 8513, raimo.hynynen@
fi .ibm.com

LÄNSI-VANTAA

Töölöntorin pistooliradalla ta-
pahtuu osoitteessa Pohjoinen 
Hesperiankatu 15, Helsinki. Lau-
antaina 6.2. klo 14:30 Helmikisa-
jäsenkilpailuna. Vakiovuoromme on 
parittomien viikkojen maanantaisin 
klo 16-19 ja parittomien viikkojen  
lauantaisin klo 14:30-17:00.

Tikkurilan Urheilutalon radalla 
tapahtuu osoitteessa Läntinen Valkoi-
senlähteentie 52-54 Vantaa. Ammun-
tavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00, 
22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumatilai-
suuksiin Ilmoittautumiset Seppo Kul-
malalle  P. 040 586 9252.

Lauantaina 13.2. klo 11:00 Liikun-
tapäivä LVRU toimintakeskuksessa 
Rystypolku 4:ssä Vantaalla. Ohjel-
massa mm. LVRU:n ja TiRUKin hal-
litusten välinen haasteliikunta, joka 
ratkaistaan osallistujien lukumääräl-
lä.  

Tiistaina 23.2. klo 18.30 kerhon 
hallitus pitää kokouksensa toiminta-
keskuksessa.

Maaliskuun viikonloppuna 5.-7.3. 
perjantaista sunnuntaihin  kisailem-
me ResUL:n talvijotoksessa  Rova-
niemellä. Ilmoittautua voit Heikki 
Lehtiselle P: 050 514 5034

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2010 
toimintakalenteri löytyvät päivite-
tyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta 
http://lvru.rul.fi  

Kerhomme toivottaa jäsenilleen 
aktiivista alkanutta vuotta 2010.

MUNKKIVUORI

Hallitus toivottaa jäsenistölle hyvää 
ja aktiivista alkanutta vuotta. Tänä-
kin vuonna jatketaan toimintaa am-
munnan ja reserviläistaitoja kohot-
tavan toiminnan merkeissä.

Munkkivuoren Reserviupsee-
rit ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään keskiviikkona 31.3.2010 
Munkkivuoren seurakuntatalon 
kerhohuoneessa 4 kello 18 alkaen. 
Osoite on Raumantie 3. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen jälkeen Mauri Roution 
esitelmä Talvisodan kevytasehankin-
noista.

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot 
kevätkaudella parillisten viikkojen 
perjantaisin 18.00 – 19.30, seuraavak-
si 29.1 ja siitä kahden viikon välein. 

Parittomien viikkojen tiistaisin on 
mahdollista harjoitella sotilaspistoo-
lin pika-ammuntaa Töölöntorin am-
pumaradalla. Samalla on mahdolli-
suus harjoitella myös SRA-ammuntaa 
varten. Ilmoittautuminen Timo Mik-
koselle edeltävän maanantain puo-
leen päivään mennessä. timo.mikko-
nen@luukku.com tai 0400-607590. 
Seuraava tilaisuus on 2.2.2010.

Kalvolassa ammuntakausi alkaa 
maaliskuussa, 20.3.2010. Ilmoita säh-
köpostiosoitteesi ampumaupseerille 
tiedon saannin varmistamiseksi, jos 
järjestetään muita tilaisuuksia.

POHJOIS-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

TULE LUOLAAN AMPUMAAN
 
Yhdistys on hankkinut kolme Glock-
pistoolia kal: 9x19. Ampumavuo-
romme Luolassa, Töölöntorinkatu 
2, on jokaisen parittoman viikon 
perjantaina eli 5.2., 19.2., 5.3., 19.3. 
jne. klo 16-19. Hanki reserviläisten 
ampumaturvavakuutus (Pohjola, 
puh. 0303 0303) ja tule mukaan. 
Patruunoita saatavilla omakustan-
nushintaan. Ilmoittaudu etukäteen 
ampumaupseerille, Jouko Kylmälä: 
0400-430632. Tervetuloa.

VIERAILU
Vierailemme Sotamuseossa, 

Talvisodan hengessä sunnuntaina 
28.2.2010. Kokoontuminen museon 
edessä klo 13.00, os. Maurinkatu 1.

HALLITUKSEN KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous Mal-

milla 17.2.2010 klo 18.30.
KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräinen kevätkokous 

17.3. klo 18.30, jota ennen hallituksen 
kokous klo 18.00. Paikkana Malmita-
lon kokoushuone 2. Tarkemmat tie-
dot myöhemmin.

 YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja tiedotussihteerin yhte-
ystiedot: puheenjohtaja Karri Ku-
pari 050-4640050 kkupari@gmail.
com, sihteeri Jarkko Paananen 040-
7239641 jarkko.t.paananen@gmail.
com, tiedotus Jorma Loimukoski 
040-3433400 jorma.loimukoski@fi n-
pro.fi 

TIKKURILA

Kuukausikokous 25.2.2010 klo 19.00 
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiek-
kaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). 
Esitelmän pitää Esko Sipiläinen ai-
heena ”Ilmavoimien osuus 27.3.1942 
Suursaaren valtauksessa”. Ilmainen 
kahvitarjoilu!

Hallitus kokoontuu klo 18.00 al-
kaen. Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net. 

Ampumavuorot jatkuvat  tiistaisin 
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilu-
talon ampumaradalla. Myös pienois-
kiväärillä voi tulla harjoittelemaan. 
Rohkeasti mukaan! 2.2.2010 on pis-
tooli pikakilpailu.

Lisätietoja antaa ampumaupseeri 
Jukka Luotola puh.0500-455474.

TÖÖLÖ

Hyvää ja menestyksekästä alkanutta 
reserviläisvuotta 2010. Kerho kokosi 
15.1. viime vuoden toiminnasta vas-
tauksen RUL:n toimintakyselyyn. 
Toimintatilasto osoittaa, että kerhon 
toiminta oli vähintäänkin aikaisem-
pien vuosien tasolla, mikä taas on 
ollut  jo pitkään HRUP:n ja koko 
RUL:n yhdistysten kärkitoimintaa. 
Kiitokset tilaisuuksien järjestäjille ja 
koko jäsenistölle toimintakyselyyn 
toimitetuista tiedoista. Pidetään 
toiminnan aktiivisuus vähintään 
samalla tasolla tänäkin vuonna. 

Tervetuloa omiin ja muiden reservi-
läisjärjestöjen tilaisuuksiin. Kerhon 
toiminnan painopistealueita kuluva-
na vuonna ovat jäsenaktiivisuuden 
lisääminen, ampuma- ja liikuntatoi-
minta sekä veteraanitoiminta.

Kerho teki perinteisen tervehdys-
käynnin Kaunialan sotavammasai-
raalaan 16.12. ja veimme keräyksellä 
hankittuja Kaunialan toivomia lah-
joja. Kauniala kiitti kerhoa jouluter-
vehdyksestä.

Kerho kävi luovuttamassa 5.1.2010 
Santahaminassa varusmiesten kotiu-
tusjuhlassa RUL:n hopeiset kalvosin-
napit Kaartin pataljoonan kotiutuval-
le vänrikki Santasalolle kyvykkäästä 
palveluksesta.

Kerhomme osallistui perinteiseen 
jouluaaton kunniavartioon Suomen 
Marsalkka Mannerheimin haudalla ja 
Hietaniemen sankarihaudoilla yhtei-
sellä vaihdolla Huoltoupseerikerhon 
kanssa. Lisäksi kävimme asettamassa 
kynttilät inkeriläisten ja karjalaisten 
heimoveteraanien paadelle Sibelius-
puistoon. 

Töölön Reserviupseereiden alku-
vuoden ampumavuorot Töölöntorin 
ampumaradalla jatkuvat tiistaisin 
klo 19.00-21.30 seuraavasti:26.1.; 
23.2.; 23.3.; 20.4.; 18.5. ja 15.6. Lisäksi 
olemme sopineet HRUP:n Huoltoup-
seerikerhon kanssa, että voimme käy-
dä ampumassa heidän vuorollaan (ja 
Huoltoupseerikerho vastaavasti voi 
käydä ampumassa kerhomme vuo-
rolla) maanantaisin klo 19.00-21.30 
seuraavasti: 15.2.; 15.3.; 12.4.; 10.5. ja 
7.6. Kerholla on oma ampumaharras-
tusvakuutus. Kerhon ammunnoista 
saa tietoja ja ohjeita ampumavastaa-
va Raimo Ahokkaalta 050-5114123, 
raimo.ahokas(at)gmail.com.

Kerho tekee 7.2. ”hiihtomarssin” 
Tuusulan maastossa. Lähtö tapahtuu 
klo 13.00 Tuusulan Urheilukeskuk-
sesta. Tarvittaessa avustamme suksi-
en voitelussa. Lisätietoja Hans Gabri-
elssonilta 050-3304005.

Kerho osallistuu yhdessä Heimo-
veteraanien kanssa 13.3. talvisodan 
päättymisen muistotilaisuuksiin sekä 
14.3. klo 15.00 sotaveteraanien X lau-
lujuhlatapahtumaan Helsingin Jää-
hallissa. Tilaisuuksien järjestelyihin 
tarvitsemme muutamia tukihenkilöi-
tä, ilmoittautumiset Hans Gabriels-
sonille tai Sampo Martiskaiselle.

Kevään aikana kerho ottaa osaa 
sotaveteraanikeräykseen, joka alkaa 
13.3. Keräys tapahtuu mm. lipaske-
räyksenä, johon toivomme osallistu-
jia. Keräystilaisuuksia on useita ja ke-
räykseen voi osallistua myös muulla 
tavoin. Keräysvastaavana toimii An-
tero Jauhiainen 050 368 3539,. jolta 
voi tiedustella veteraanikeräykseen 
osallistumismahdollisuuksia.

Kerholla tulee olemaan kevään 
aikana monenlaista urheilu- liikunta- 
ja kenttäkelpoisuuden kohentami-
seen liittyvää toimintaa ja tilaisuutta. 
Kannattaa seurata tämän lehden ker-
hopalstaa ja kerhon omia nettisivuja, 
joista ilmenee ajankohdat, paikat ja 
yhteyshenkilöt. Kevään aikana jär-
jestämme harjoitus- ja kilpakeilailua, 
joista voi tiedustella Jyrki Ratialta 
040-5829127. Kerho ottaa osaa Kesä-
yön marssiin 11.6. sekä Salpavaelluk-
seen 3.-4.7. ja Hiidenmarssiin 25.9. 
omalla joukkueella. Jo nyt on hyvä 
aloittaa henkilökohtainen kenttäkel-
poisuuden kohentaminen ja merki-
tä liikunta- ja ammuntatilaisuudet 
ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin 
osoitteessa www.resul.fi /kuntokort-
ti. 

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo Mar-

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

tiskaiselle 040-709 8459, sampo.
martiskaine(at)tapiola.fi . tai sihteeri 
Kerkko Kinnuselle 0400-705181, kerk-
ko.kinnunen(at)gmail.com. Kerhon 
nettisivut: www.rul.fi /toolo.

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

 
Ammunta:
Kerhomme ruutiaseammunnat jat-
kuvat Luolassa parittomina viikkoi-
na torstaisin klo 19 - 21.30. Seuraava 
ammunta on 4.2.2010. Ota yhteys 
Juhani Hartelaan p. 040-834 2839. 
Kerhon ilma-aseammuntapäivä on 
muuttunut, uusi ilma-aseammun-
tapäivä on keskiviikko klo 17.00—
19.00. Ilma-aserata sijaitsee Tuki-
kohdassa Puotilantie 1 D. Yhteystie-
dot ammuntaupseeri Esko Sillankor-
va p. 040-756 3340. Huomioithan 
että pysäköinti on kielletty 

Puotilantie 1 parkkipaikalle.
Muu toiminta: 
Hiihtokilpailut järjestetään Mus-

tavuoren maastossa keskiviikkona 
10.2.2010 alkaen klo 19.00. Sarjat 
ovat seuraavat alle 40v (yleinen), 
50v, 60v, 70v. Ilmoittautuminen pai-
kanpäällä. Itä-Helsingin Jotos järjes-
tetään lauantaina 15.5.2010. Jotoksel-
le tarvitaan rastimiehitystä.

Syyskokouksessa 17.11.2009 yhdis-
tykselle valittiin uusi puheenjohtaja 
vuodelle 2010. Uusi puheenjohtaja 
on ltn Jukka-Pekka Kantokoski ja va-
rapuheenjohtajat ovat ltn Jani Riek-
kinen ja ltn Anssi Kuhlman. Muu hal-
litus vuodelle 2010 on seuraava vänr 
Joona Hakkarainen, ylil Juha Iiskola, 
maj Viljo Lehtonen, ltn Lauri Hai-
makainen, ylil Juha Isokangas, kapt 
Ari Iskanius, kapt Jyrki Uutela, kapt 
Keijo Talja, ylil Klaus Koivu, ltn Timo 
Martikainen, ltn Esko Sillankorva.

Yhdistyksen hallitus suosittelee 
jäsenille Reserviläisurheiluliiton säh-
köisen kuntokortin käyttöönottoa 
www.resul.fi /kuntokortti

Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kan-
tokoski p. 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

ASELAJIKERHOT

HUOLTOUPSEERIKERHO

Jäsenistölle hyvää alkanutta vuotta 
2010. Olethan muistanut tarkastaa 
menopelisi jäähdytysnesteen pak-
kasen kestävyyden ja akun kunnon. 
Pissapojan säiliöönkin on hyvä lait-
taa kunnon seos, ettei pakkanen 
hajota laitteita ja näkyvyys on taattu 
pakkasjaksojen hellittäessä.

Jouluaattona jälleen kannoimme 
kortemme kekoon ja muiden upseeri-
veljien ja -sisarien kanssa osallistuim-
me mieleenpainuvaan kunniavarti-
oon Hietaniemen hautausmaalla.

Helmikuussa on jäsenistölle pis-
tooliammuntailta 15.2. alkaen klo 
19.00. Ilmoittaudu ylil Heikki Heik-
koselle 0400-776 294 ja tulee testaa-
maan nykyinen ampumakuntosi.

Seuraava sääntömääräinen vuo-
sikokous (kevätkokous) pidetään 
toimintasuunnitelman mukaisesti 
12.3. klo 18.00 paikkana ravintola 

Full House, Runeberginkatu 32. Tule 
mukaan. Kerho tarjoaa kokouksen 
päätteeksi iltapalan.

ILMAILUKERHO

Suomalaisella klubilla on iltapala 
kokousiltoina klo 17.30, osallistumis-
ta suositellaan. 

9.2. tiistai, Helsingin Suomalai-
nen klubi; 17.00 kevätkokous, 18.30: 
ylitarkastaja Valto Ottovainen: Tukes, 
onnettomuustutkinta

6.3. lauantai 12.00 Ilmavoimien 
vuosipäivä; Hietaniemi Sankariristi, 
seppeleenlasku 

9.3. tiistai 18.30 Helsingin Suo-
malainen klubi; kapt Niko Pihamaa: 
”open skies”/”Afganistanin tilanne

13.4. tiistai 18.30 Helsingin Suo-
malainen klubi; kenrl Tolla: ” Ta-
pahtumia Suomen ja Neuvostoliiton 
Ilmavoimissa”

toukokuu, Tallinna 2 vrk, Lentotu-
kikohta, Eesti Vabadusvõitluse Muu-
seum

toukokuu, haulikkokisa, - Olavi 
Virta järjestää, uudistuksia tiedossa? 

Tarkennukset ohjelmaan löydät 
Helsingin Reservin Sanomista.

Parittomien viikkojen tiistaipäi-
vinä klo 14–16 on pienoispistooliam-
munnat piirien radalla Töölössä. 
Lisätietoja antaa aseupseeri Martti 
Eerola p. 050-911 4933 tai martti.ee-
rola@koti.fi mnet.fi 

JÄÄKÄRIKERHO

Helmikuun saunailta on tiistaina 
2.2. Löylyt ovat valmiit klo 17.00 al-
kaen. Hallitus kokoontuu 8.2. klo 
18.00 HRUP:n tiloissa Döbelnink. 2. 
Kokouksessa käsitellään tulevaa toi-
mintaa.

Kerhon yhteystiedot: Puh.joht. 
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM 
0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo, 
puh.349 3162, GSM 050 344 5635.

PIONEERIOSASTO

AMMUNNAT Töölöntorinkatu 2:n 
radalla keskiviikkoisin klo 19.00-
21.30 viikoilla 8, 12, 16, 20, 24, 36, 
40, 44, 48, 52 ja lauantaisin klo 
9.30-12 viikoilla 6, 10, 14, 18, 22, 26, 
38, 42, 46, 50. Pioneeriosasto tarjo-
aa maksaneille jäsenilleen patruu-
noita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm. Paikalla on myös aseita 
ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuo-
jaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoit-
taudu edelliseen iltaan mennessä 
puheenjohtajalle. 

Pioneeriosaston toinen oma MP5-
kurssi järjestetään kevään aikana. 
Ensimmäinen täyttyi muutamassa 
tunnissa. Seuraa ilmoittelua! Pyrim-
me järjestämään myös Glock-kurssin.

Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ 
mustia t-paitoja, joiden rintamukses-
sa on pieni keltainen pioneerilogo 
(työkalut). Hinta vain 10 eur. Myyn-
nissä myös pioneerilippiksiä ja pio-
neeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.

JÄSENEKSI voit liittyä ottamalla 
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuu-
tokset myös sihteerille.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ylil Markus Saarela, 
040-743 1867, markus.saarela@sks.fi 

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

Ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040-570 3718, matti.maho-
nen@fonet.fi 

Urheilu-upseeri ltn Toni Teittinen, 
050-321 6237, toni.teittinen@iki.fi 

RESERVIMERIUPSEERIT

Syyskokous valitsi uuden hallituk-
sen vuodelle 2010.

Puheenjohtaja Sami Linnermo, 
varapuheenjohtaja Antti Jäntti, muut 
hallituksen jäsenet: Juha Tenhunen, 
Janne Jaakkola, Erik Westerinen, 
Harri Pakarinen, Aku Kaikkonen, 
Henri Havulinna

Perinteinen pilkkikilpailu järjeste-
tään Spjutsundin majalla 20.-21.3.10. 
Yhdistys tarjoaa muonat ja juomat. 
Ilmoittautumiset hallitus@hrmu.fi 

Vuonna 2010 järjestetään joh-
detut ammunnat lauantaisin klo 
12.00–14.30 parittomilla viikoilla 1-21 
sekä 35-51. Ammunnat järjestetään 
piirien ampumaradalla osoitteessa 
Töölöntorinkatu 2. Yhdistyksen 22. 
kaliiperin käsiaseet ja ammukset (50 
kpl/vuoro) ovat jäsenten käytössä. 
Paikanpäältä saat myös kuulosuojai-
met sekä suojalasit lainaksi. Ilmoita 
osallistumisestasi ampumavuorol-
le etukäteen Harri Pakariselle gsm. 
040-517 9834.

Keväällä järjestetään taas sisäinen 
ammuntakilpailu sekä tarvittaessa 
anotaan myös tälle vuodelle lisävuo-
roja.

Yhdistyksen purjeveneen käytöstä 
kiinnostuneet ottakaa yhteys Janne 
Jaakkolaan 040-5300313 tai janne.
jaakkola@hrmu.fi . 

Kaikissa yhdistyksen asioissa voi 
lähestyä hallitusta sähköpostilla hal-
litus@hrmu.fi  tai soittaa puheenjoh-
tajalle Sami Linnermo 050-5123364.

SENIORIUPSEERIT

Sampo pankki Oyj on kutsunut 
kerhomme vierailemaan torstaina 
18.2.2010 klo 17.00 alkaen osoittee-
seen Kaupintie 3 A. Turvallisuuspääl-
likkö Jouko Jokinen kertoo Sampo 
Pankista ja sen toiminnasta. Lisäksi 
kuulemme tilaisuudessa komentaja 
Juha-Antero Puistolan, MPKK Strate-
gian laitos, esitelmän aiheesta: ” Afga-
nistan, Pakistan - turvallisuuspoliittis-
ta keskustelua ”.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen vii-
meistään 12.2.2010 mennessä : arto.
aremo@kolumbus.fi  tai 050 367 
5970.

Kerhon "vanhan" ja "uuden" hal-
lituksen yhteiskokous 18.11.2009 ni-
mesi kerhon jäsenasioiden hoitajaksi 
Arto Aremon, sihteeriksi Pentti Uosu-
kaisen ja talousvastaavaksi Kauko Vir-
tasen sekä asetti avukseen toimintaa 
ideoimaan ja käytännössä toteutta-
maan seuraavat  toimikunnat: Juhla-
toimikunta Antti Henttonen pj, Pertti 
Porenne, Klaus A. Raninen, Jarmo 
Viljakainen, kunniatoimikunta Klaus 
A. Raninen pj, Yngve Helvamo, Risto 
Lundén, Weli-Mies Sovero, ohjelma- 
ja kehitystoimikunta  Arto Aremo pj, 
Allan Eloranta, Jorma Hotanen, Heik-
ki Kaakinen, Tapio Mäkinen, Pertti 
Reijonen. Taloustoimikunta Erkki 
Kokkonen pj, Kauko Virtanen 

Vuonna 2009 hyväksytyn kerhon 
hallinto- ja toimintaorganisaation ke-

hittämisohjelman mukaisesti vuoden 
2010 tavoitteeksi on asetettu mm. 
nuorten, 60-65 ikäisten, jäsenten saa-
minen mukaan kerhon toimintaan ja 
hallintoon. Toiminnan painopistee-
nä tulee olemaan jäsenten henkisen, 
sosiaalisen ja fyysisen kokonaiskun-
non vaaliminen. Viimemainitun osal-
la tullaan selvittämään yhteistyön 
mahdollisuuksia RESUL:n kanssa. 
Maanpuolustustaitojen vaalimista to-
teutetaan vierailuilla varuskunnissa, 
turvallisuuspoliittista ajattelua sekä 
kokonaismaanpuolustuksen edistä-

mistä tuetaan kerhon kokouksissa asi-
aan perehtyneiden esitelmöitsijöiden 
toimesta. Kevään kuluessa tullaan 
kerhon tilaisuuksissa suorittamaan 
osanottajien arvioinnit kerhon toimin-
nasta. Arvioinnin tavoitteena on saa-
da toiminta entistä paremmin vastaa-
maan jäsenten tarpeita, vaatimuksia, 
odotuksia ja toivomuksia. Hallituksen 
toiveena on, että kerhon jäsenet osal-
listuisivat mieslukuisasti eri tilaisuuk-
siin, jotta jäsenten odotukset tulevasta 
toiminnasta saataisiin selvitettyä.

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVILÄISET

KOKOUSKUTSU
Tervetuloa yhdistyksemme sään-
tömääräiseen kevätkokoukseen 
Vuosaaren saunapirtille tiistaina 
9.2.2010 kello 18. Kokouksessa käsi-
tellään mm toimintakertomus sekä 
tilikertomus vuodelta 2009. Kokouk-
sessa käsitellään muut hallituksen 
tai jäsenten hallitukselle kirjallisesti 
7 vuorokautta ennen kokousta esit-
tämät asiat.

Osallistumme Itä-Helsingin Jo-
tos tapahtumaan 15.5.2010. Mukaan 
pääsee vielä rastihenkilöstöksi. Tule 
pirtille kuulemaan järjestelyistä tai 
ota yhteys puheenjohtajaan; Heikki 
Tulokas, puh. 0440 -644430

Yhdistyksen ampumavuoro Töö-
löntorin radalla yhdessä upseerien 
kanssa on parittomien viikkojen tors-
taisin kello 19-20.30.

HFORSNEJDENS SVENSKA 

RESERVUNDEROFFICERARE

Skyttet i "Luolan" fortsätter på våren 
2010 varje parlös veckas torsdag. 
Följande skytten är 4.2, 18.2, 4.3.

www.reservilaisliitto.fi /hsru, ord-
förande Markus Liesalho, tel. 0400 
421 002, e-mail. svenska@helresp.fi 

ILMAILUOSASTO

9.2 tiistai, Helsingin Suomalainen 
Klubi klo 17.00 kevätkokous, yli-
tarkastaja Valto Ottavainen, Tukes, 
onnettomuustutkinta. Hallitus ko-
koontuu klo 16.30. Suosittelemme 
ruokailua ravintoloitsijan toivomuk-
sesta, jotta saisimme jatkossakin ko-
koontua yo paikassa.

MERIRESERVILÄISET
 

Uusi toimintakausi on alkanut ja 

olemme saaneet pitkästä aikaa oi-
kean talven. Nauttikaamme siitä 
täysin siemauksin. On aika kaivaa 
myös vanhat murtomaasukset esille 
ja kokeilla maastohiihtoa pitkästä 
aikaa. Voipa tulla eteen kaluston 
modernisointitarvekin, kun vanhat 
kilpa-karhut tai lampiset eivät enää 
sovi nykyajan suksien tekemiin la-
tuihin. Paitsi parhaita jokamiehen 
kuntoilu- ja virkistyslajeja, on pe-
rinteinen hiihto myös reserviläisen 
ja maanpuolustajan perustaito, jota 
pitäisi pitää yllä. Opeta myös lapsesi 
ja/tai lapsenlapsesi hiihtämään – se 
taito ei meiltä kaupunkilaisiltakaan 
saa unohtua. Talvisodan 1939-1940 
muisto velvoittaa meitä kunnioitta-
maan maastohiihtoa edelleen. Siis 
vanhaan tyyliin: Ylös, ulos ja lenkil-
le! ResUL:n nettisivujen kuntokortti 
on mitä parhain väline omasta kun-
nosta huolehtimiseen – ja sisältää 
myös sähköisen ampumapäiväkir-
jan, jota nykyoloissa kannattaa al-
kaa pitämään. Hyvää alkanutta toi-
minnan vuotta 2010!

Nettisivut
Kaiken tarvittavan tiedon ja pal-

jon muutakin löydät nettivuiltamme 
www.reservilaisliitto.fi /merireservi-
laiset.

Merireserviläistoiminta 50 vuotta 
9.3. vastaanotto

Yhdistyksemme rekisteröimät-
tömän edeltäjän, Helsingin Reser-
vinaliupseerit ry:n Meriosaston pe-
rustamiskokouksesta tulee tiistaina 
9.3.2010 kuluneeksi tasan 50 vuotta. 
Perustamispaikka oli  kahvila Primu-
lan kabinetti. Yhdistyksen virallinen 
vastaanotto pidetään perustamis-
paikassa, eli nykyisessä ravintola 
Baker'sissä (Mannerheimintie 12, 
Helsinki – Stockmannia vastapäätä)  
vuosipäivänä klo 15-17. Tervetuloa, 
onnittelijat!

50-vuotisjuhlaillallinen jäsenistöl-
le ti  9.3.

Jäsenistölle tarjotaan tilaisuutta 
juhlistaa synttäreitämme Baker'sin 
Pihviravintolassa klo 19:30 lähtien 
omakustannushintaan avec. Osoite 
sama kuin edellä. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen (pöytävarausta varten) 
pe 5.3. mennessä: Mauri Anholt puh. 
0400-449847 tai Jaakko Maavuori 
puh. 0400-444657.

Purjehduskauden avajaissauna 
Suomenlinnassa pe 22.4.

Tuttuun tapaan purjehduskau-
temme käynnistyy ja päättyy Meriso-
takoulun suuren saunan kuuluisissa 
löylyissä. Purjehduskauden avajaiset 
perjantaina 23.4.2010 klo 17-20. Oh-
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Itämeri. 
Seminaari antaa kuulijoille katta-

van annoksen merialueemme ajan-
kohtaistietoa. Turvallisuusseminaa-
rimme järjestetään MPK:n kurssina. 
Kurssipäivän hinta on 17e sisältäen 
luennot, kahvitukset ja lounaan. Kai-
killa seminaariin osallistuvilla pitää 
olla mukanaan voimassa oleva hen-
kilöllisyystodistus, esimerkiksi passi. 
Henkilöllisyys tarkistetaan Santaha-
minan portilla sekä auditorion aula-
tilassa. Seminaariin ilmoittaudutaan 
viimeistään ke 20.1.2010 joko sähkö-
postitse toimisto@mpkl.fi  tai puheli-
mitse 040 554 8805 arkisin klo 9-15. 
Ilmoittautuminen on sitova.

La 7.8. kiltapiiri järjestää bussi-
matkan Hamina Tattoo 2010 tapah-
tumaan.  Tuettu hinta 40 e per hen-
kilö sisältää bussimatkat, show lipun 
Tattoo tapahtumaan klo 14.00 sekä 
menomatkan lounaan.  Ilmoittau-
tumiset Sirpa Holma (iltaisin) GSM 
044-5607073, mieluiten sähköpostilla 
sirpa. holma(at)welho.com.  Matkan 
hinta peritään helmikuun aikana.

Turvallisesti saaristossa II, jatko-
kurssi naisille kohdennettuna jär-
jestetään 29.- 30.5 Järvön saarella 
Porkkalan edustalla. Kurssin tarkoi-
tuksena on opettaa selviytymistä 
saariston vaativissa olosuhteissa.  
Kurssille ilmoittautumiset MPK:n 
portaalin kautta. Lisätietoja antaa 
kurssin johtaja Kristiina Slotte, GSM 
050-5250022 tai kristiina_slotte(at)
yahoo.com

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA

Vuosi vaihtui taas, ja niinpä toivo-
tankin jäsenistölle Hyvää ja toimin-
nallista vuotta 2010.   Saapumiserän 
1/09 kotiuttamisjuhlassa 5.1.2010 
AJHK:n stipendillä ja kiltamme 
määräaikaisella jäsenyydellä palkit-
tiin korpraali Mika Takkinen Kaartin 
Pataljoonan kuljetuskomppaniasta. 

  Saapumiserän 1/2010 omais-
tenpäivät pidettiin Santahaminassa 
viikonloppuna 16 ja 17. 1. Paikalla oli 
taas hyvä joukko kiltamme jäsenistöä 
esittelemässä toimintaamme omaisil-
le. Toivottavasti jollekin syttyi kipinä 
tulla mukaan 

toimintaan.
Johtokunta piti järjestäytymisko-

kouksensa 12.1 Santahaminassa Jää-
käritalolla. Puheenjohtajana jatkaa 
Timo Koukkari, 1. varapuheenjoh-
tajana sekä valokuva- ja perinneai-
neiston hoitajana toimii Hans-Rune 
Holmberg. 2. varapuheenjohtajana 
jatkaa Heimo Yrjönsalo, sihteerinä 
Eero Hakkarainen ja rahastonhoi-
tajana Erja Remsu. Killan internet 
vastaavaksi nimettiin Ari Strand, lo-
gistiikasta huolehtii Tapio Oksanen. 
Killan ampumatoimintavastaavana 
jatkaa Heikki Heikkonen apunaan 

patimestari Paavo Virtanen. Jää-
käritalosta kiltamme osalta, kuljetus-
komppanian ilmoitustaulunhoidosta 
sekä killan viestinnästä vastaa puo-
lestaan kirjoittaja, Markku Remsu. 
Lisäksi johtokuntaan kuuluvat Tauno 
Ahonen sekä Erkki Hakala. Tällä 

kokoonpanolla mentäisiin tämä 
vuosi. 

  Killan internet sivut valmistuvat 
hissukseen. MPKL:n sivulla on esit-
telysivu valmiina ja toimintasuun-
nitelmaan on linkki liitetty. Käykää 
katsomassa ja antakaa palautetta ja 
ideoita johtokunnalle.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
PIONEERIKILTA

Killan hallitus toivottaa hyvää al-
kavaa vuotta kaikille kiltalaisille. 
Tämän vuoden aikana järjestämme 
edelleen ammuntaa yhdessä Pion.
osaston kanssa Döbelninkatu 2:n 
luolassa, jossa meillä on oma killan 
ase sekä panoksia.

Vuorot: 27.1. klo 19-21.30, 13.2. 
9.30-12.00, 24.2. 19-21.30. Ampujava-
kuutus pakollinen. Ilmoittautumiset: 
markus.saarela@sks.fi , 040-7431867, 
myös lisätiedot muista killan tapah-
tumista tiedotetaan myöhemmin, 
mutta pyritään mm järjestämään 
matka Viroon, joka on ollut aiem-
minkin tosi mielenkiintoista ja kokea 
se, että kuinka vähän me oikeastaan 
tunnemme naapuristamme. Matko-
jen kustannukset ovat olleet vähin-
täänkin kohtuulliset.

Myös muuta toimintaa on tiedos-
sa, mutta kun ne varmistuvat, niistä 
tiedotetaan tarkemmin.

Yhteyshenkilöt: pj Ilpo Ervasti, 
vpj Tommi Laakkonen, siht Ismo Pa-
jarinen, talous ja jäsenas. Antero Pe-
sonen

HELSINGIN 
SUOJELUSKUNTAPIIRIN 

PERINNEKILTA

TRADITIONSGILLET 
FÖR H:FORS 

SKYDDSKÅRSDISTRIKT

Sääntömääräinen kevätkokous 
12.4.2010

Killan sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään maanantaina 12.4.2010 
Sk-talon auditoriossa (Töölöntorin-
katu 2 B). Klo 16.45 kunnianosoitus 
muistokivellä, klo 17.00 kokous, kah-
vitarjoilu, klo 18.00 esitelmä (aihe 
ilmoitetaan myöhemmin)

Ässä-rykmentin muistotilaisuus 
lauantaina 13.3.2010 klo 13.00

Killan jäsenillä on mahdollisuus 
osallistua tähän muistotilaisuuteen 
Ässä-rykmentin muistomerkillä (Alli 
Tryggin puisto, Ässänrinne (Kallio).

Yhteystiedot
Killan puheenjohtaja Markus Ana-

ja; 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; Mika 
Raatikainen, jäsenvastaava, p.044-
5603780,mikapekkaraatikainen@
hotmail.com, Kari Kaiponen, sihtee-
ri, p.040-5848524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi  Mervi Aho,kotona ja kau-
kana–tukitoiminta, p.050- 3045116, 
mervi.aho@mehiläinen.fi. Liiton 
veteraanituen päivystävä puhelin 
0207698111.

Messi-illat :  Millionaires Club, 
Kaivokatu 12.  Helmikuu to 4.2.2010 
klo 19.00 : Erikoislääkäri Lauri Han-

keino@sok.fi  tai 050-3096210, II va-
rapuheenjohtaja ari.kovalainen@
sok.fi   0107681824 , toiminnanjoh-
taja makinen.teuvo@gmail.com tai 
050-3385636, varainhankintajohtaja 
jukka.hallikainen@peugeot.fi  0500-
607874

KOKONAISMAAN-
PUOLUSTUS

Kokonaismaanpuolustus ry on aka-
teemisen tai muun ylemmän tutkin-
non suorittaneiden reserviläisten 
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite 
on edistää kokonaismaanpuolustuk-
sen tutkimusta, opiskelua ja opetus-
ta reserviläisten keskuudessa.

Yhdistyksen johtokunta järjes-
täytyi vuoden 2010 ensimäisessä 
kokouksessaan puheenjohtajansa 
Timo Soinisen johdolla .1. varapu-
heenjohtajana aloitti Antti Heikkilä 
ja 2.varapuheenjohtajana Eemil Kuk-
kola. Päätettiin myös tämä kolmen 
hengen puheenjohtajisto vastaa jat-
kossa, saamiensa tietojen mukaan, 
palkitsemis- ja ylennysesityksistä 
piirille. Muut johtokunnan jäsenet 
jatkoivat aiemmissa tehtävissään. 
Tapani Sarvanti nimitettiin uuteen 
tehtävään yhdistyksen liikuntavas-
taavaksi. 

Seuraava johtokunnan kokous 
pidetään 17.2. Yhdistyksen kevätko-
kous pidetään 17.3. osoitteessa Dö-
belninkatu 2.

Kokonaismmanpuolustus ry toi-
vottaa kaksi uutta jäsentä, Kari Vitie 
– VTM ja Antti Aution – Arkkitehti/
TKK tervetulleiksi yhdistykseen !

Kokonaismaanpuolustus ryhtyy 
toimittamaan jäsenistölle neljä ker-
taa vuodessa pdf-muotoista tiedotet-
ta. Tiedotteen toimittamisesta vastaa 
toimituskuntana Antti Heikkilä ja 
Tuomo Niemi. Ammunnat jatkuvat 
Töölön radalla jäsenille ilmoitetun 
mukaisesti kevätkaudella kuukau-
sittain sunnuntaina, yhdyshenkilönä 
toimii Timo Soininen.

Yhdistys toivottaa jäsenilleen ja si-
dosryhmilleen hyvää vuoden 2010 ja 
talvisodan 70. muistovuoden alkua. 
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta 
www.helresp.fi /kokonaismaanpuo-
lustus

Tai vastuuhenkilöt: pj.  timo.soi-
ninen@gmail.com ja pääsihteeri tuo-
mo.niemi@hotmail.com 

MUUT 
MAANPUOLUSTUS-

YHDISTYKSET

ETELÄ-SUOMEN 
KILTAPIIRI

Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n (ent. 
Helsingin kiltapiiri) sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään 24.3.2010 
alkaen klo 18.00 Helsingin Väestön-
suojelumuseossa osoitteessa Silta-
vuorenranta 16 B.  Kokouksen yhtey-
dessä opastettu kierros museossa 
sekä kahvitarjoilu. Kiltapiirin seuraa-
vassa tiedotteessa lisää kevätkokouk-
sesta. Tervetuloa!

Maanpuolustuskiltojen liiton pe-
rinteinen turvallisuuspolitiikan se-
minaari on Santahaminassa Maan-
puolustuskorkeakoulun isossa audi-
toriossa lauantaina 30.1.2010 alkaen 
klo 9.00. Seminaarin teemana on 

jelmassa maanmainiot löylyt ainakin 
Suomen suurimmassa saunassa, vir-
vokkeita, seurustelua jne.

Kiväärihankinta
Olemme aikaisemman arsenaa-

limme lisäksi saaneet hankittua 5 
perinne-sotilaskivääriä, jotka mah-
dollistavat tulevalla kaudella entistä 
useamman jäsenemme osallistu-
misen perinnekivääriammuntaan. 
Panostamme urheiluammuntaan, 
emme naamiaisleikkeihin.

Luola-vuorot 
Parillisten viikkojen torstait. Si-

sään pääsee nonstoppina klo 16-19 
välisenä aikana. Töölöntorinkadun 
ja Pohjois-Hesperiankadun kulmassa 
olevan muistomerkin takapuolelta 
sisään – kulunvalvontakamera/sum-
meri. Vuoroilla ammutaan sarjakil-
pailusuorituksia pienoispistoolilla, 
palveluspistoolilla ja avotähtäin-piek-
karilla – lisätiedot nettisivuiltamme. 
Paikat siivotaan ampujien toimes-
ta vuoron jälkeen. Radalta poistu-
taan klo 21 mennessä. Yhdistyksellä 
on aseita jäsenistön käytettäväksi, 
kuulosuojaimia, suojalaseja sekä 
kiikareita. Iskemiä pyritään tarkkai-
lemaan kaukoputkilla ja kiikareilla, 
jotta turha tauluilla ramppaaminen 
ei syö tehollista ampuaikaa ja häiritse 
muiden keskittymistä. Vain jäsenil-
le. Ei erillistä ratamaksua. Printtaa/
kopioi itsellesi ja vaikkapa kavereille 
tauluja nettisivuiltamme. Jäljelläole-
vat vuorot: 28.1./11.2./25.2./11.3./25.
3./8.4./22.4./6.5./20.5.

Ilma-asevuorot
Parittomien viikkojen torstait. 

Sisään pääsee ennen klo 18.aa MP-
myymälän kautta. Luolan vieressä 
olevan takasisäänkäynnin ovenpie-
lestä löytyy myös summeri matti-
myöhäisiä varten. Vuoromme on klo 
18-19, mutta jos on oma ase käytet-
tävissä, voi sisään tulla aikaisemmin 
edeltävän piirin vuoron aikana. Yh-
distyksen aseet ja ilmaiset paukut 
tarjolla jäsenille. Korvatulpat on hyvä 
varata mukaan – helpottaa keskitty-
mistä, samoin oma tähystysväline. 
Ilma-aseammunta on hyvää tekniik-
kaharjoittelua ja vaativampaa kuin 
moni luulisi. Lisätiedot nettisivuilta. 
Jäljelläolevat vuorot 4.2./18.2./4.3./1
8.3./1.4./15.4./29.4./13.5.

Kilpailuajankohtia v. 2010
La 17.04. Sinisen Reservin 300m 

-perinnekiväärimestaruus ja pistoo-
limestaruus Upinniemessä; la-su 14.-
15.08. Reserviläisurheiluliiton perin-
neasemestaruuskilpailut Hälvälässä; 
la-su 21.-22.08. Reserviläisliiton am-
pumamestaruuskilpailut Säkylässä; 

Pe-la 03.-04.09. Reserviläisur-
heiluliiton merimestaruuskilpailut 
Tampereella, La 04.09. Reserviläisur-
heiluliiton Pystykorva-SM Keuruul-
la, la 04.09. Sinisen Reservin 150m 
-perinnekiväärimestaruus Raasissa, 
la 02.10. Sinisen Reservin rynnäkkö-
kiväärimestaruus Upinniemessä, Su 
10.10. X Heikki Tuokko -perinneki-
väärikisa Upinniemessä

VÄÄPELIKILTA

VÄÄ
PELIKILTA

JOHTOKUNTA JÄRJESTÄYTYI
Vääpelikilta ry:n johtokunta jär-

jestäytyi ensimmäisessä kokoukses-
saan 14.1.2010. Yhdistyksen 1. varapu-
heenjohtajaksi valittiin Heikki Pietilä 
(lääkintä) ja 2. varapuheenjohtajana 
jatkaa Juhani Keto-oja (perinne). 
Yhdistyksen sihteerinä toimii Timo 
Tuomi. Muut johtokunnan jäsenet ja 
heidän vastuualueensa löytyvät yh-
distyksen verkkosivuilta www.reser-
vilaisliitto.fi /vaapelikilta.

YHTEISTYÖPÄIVÄ LOIMAALLA 
KEVÄTTALVELLA

Vääpelikilta ry järjestää Loimaan 
Seudun Reserviläiset ry:n kanssa 
maanpuolustushenkisen yhteista-
pahtuman Loimaalla, jonne toivo-
taan mukaan lähiseudulla asuvia 
Vääpelikilta ry:n jäseniä. Tarkempi 
ajankohta ilmoitetaan yhdistyksen 
verkkosivuilla. Lisätiedot: Juha Park-
konen, puh. 040 8663 055, juha.park-
konen@gmail.com.

HUOLLON KOULUTUSVIIKON-
LOPPU 

Santahaminassa järjestetään 23.-
25.4.2010 useista huollon kursseista 
muodostuva kokonaisuus. Puolus-
tusvoimien tilaamien Vääpelikurssin 
(0400 10 11006), Huollon johtaja-
kurssin (0400 10 11008), Kenttälää-
kintäkurssin (0400 10 11005) ja Ta-
louskurssin (0400 10 11007) lisäksi 
toteutetaan myös muille kuin reser-
viläisille soveltuva Joukkomuonitus-
kurssi (0400 10 13012). Kursseille voi 
ilmoittautua Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen verkkosivujen kautta 
www.mpky.fi  -> Koulutuskalenteri 
-> Helsinki.

Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 
040-8663055, juha.parkkonen@
gmail.com

KEVÄÄN TAPAHTUMIA
Kevään aikana järjestetään useita 

tapahtumia ja vierailuja. Yhdistyksen 
kevätkokouksen yhteydessä 15.4.2010 
järjestetään esitelmätilaisuus, Vääpe-
likilta ry:n kuntopäivä toteutetaan 
Vuosaaren saunapirtillä ja vierailu 
huoltokomppanian harjoitukseen on 
myös suunnitteilla. 

VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPU-
MAVUORO

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

Katso tiedot muista tapahtumis-
ta 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.

S-RYHMÄN 
RESERVILÄISET

Uuden hallituksen järjestäytymisko-
kous pidettiin 12. tammikuuta. Sami 
Keino jatkaa sihteerinä, Ari Kovalai-
nen kerhomestarina, Robert Hell-
man ja Manuel Manner kalustovas-
taavina/junioritoimintavastaavina 
ja Mauno Niemelä ampumavastaa-
vana.  Hallituksen ulkopuolella Juk-
ka Hallikainen vastaa varainhankin-
nasta ja Teuvo Mäkinen toiminnasta 
ja rahastonhoidosta.

Yhdistyksemme vuosijuhla pide-
tään 6. helmikuuta Suomenlinnassa.  
Aluksi tutustumme Merisotakouluun 
ja sen jälkeen iltajuhla Yläkerholla.

Yhdistyksen vuosikokous pide-
tään Ässäkeskuksessa 17. helmikuu-
ta klo 16.30. Kahvit ovat tarjolla klo 
16.00 alkaen.

Maaliskuussa tutustumiskäynti 
Panssariprikaatiin, missä on mahdol-
lista päästä vaunujen kyytiin.  Alus-
tava aika 25. maaliskuuta.  Asiasta 
tarkemmin seuraavassa lehdessä.  

Yhteystietoja: puheenjohtaja juha.
dahlman@inex.fi  tai 040-7693816, I 
varapuheenjohtaja  ja sihteeri sami.
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TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET

www.tapiolanreserviupseerit.fi  , www.esres.fi 
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää 
yhteystietonne  (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi Kukko-
nen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi ,  aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 
09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi 

PERINNETOIMINTA
Talvisodan muistopäivä la 13.3.
Runsaasti tapahtumia Espoon alueella. Seuraa ilmoittelua nettisivuiltam-

me. Lisätietoja Kari Karjalainen p. 040 558 1193.
LIIKUNTA
su 7.2. Reppumarssi  1.  Matka 15km. Lähtöpaikkka: vanhan kirjaston p-

paikka, Vanha maantie 13, ESPOO.  Kohderyhmä:  Nousujohteisesta reservi-
läisliikunnasta kiinnostuneet. Reppuun 10kg paino. Lisätiedot: Juha Matikai-
nen, p.050 5977 139. Ilmoittautuminen mpky:n järjestelmän kautta, kurssinro: 
040410 12009.

su 21.2. Harjoitusmarssi 2.  Matka 15km. Lähtöpaikka: Tapiolan uimahallin 
P-paikka, Kirkkopolku, 02100 ESPOO.  Kohderyhmä:  Nousujohteisesta reser-
viläisliikunnasta kiinnostuneet. Varustus: normaali ulkoiluasu, vaelluskengät, 
vettä, reppuun suositeltava 5kg paino (tavoitteena Kesäyön marssi ). Lisätie-
dot: Jan Ek, 09 – 803 3600 ja Juha Matikainen p. 050 5977 139. Ilmoittautumi-
nen mpky:n järjestelmän kautta, kurssinro: 040410 12010.

Lisäinfoa muista pk-seudun reserviläisliikuntatapahtumista löydät nettisi-
vujemme toimintakalenteriosiosta sekä myös mpky:n sivuilta.

AMMUNTA
PADASJOEN TALVIPÄIVÄT 19.3 – 21.3
Vietä viikonloppu ammunnan parissa! Padasjoen talvipäivät kutsuu taas 

Espoon Reserviläisten ja Tapiolan Reserviupseerien jäseniä Taruksen radoille. 
Käytössä on kiväärirata, pistoolirata ja haulikkomonttu. Osallistujilla on ol-
tava pakollinen ampumavakuutus (RAT tai SAL). Lisätietoja ampumavakuu-
tuksesta http://www.reservilaisliitto.fi /yhdistyspalvelut/ampumaturva/. Pa-
dasjoella ammutaan omilla aseilla ja patruunoilla. Kerhojen aseet ovat myös 
käytettävissä. Varaa käteistä osallistumismaksuun 5 e. Majoitus parakeissa ja 
ruokailu omasta repusta.

Ilmoittautumiset: ilmoittautuminen@esres.fi  Sähköpostiosoite on suojat-
tu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi 
osoitteen 12.3.2010 mennessä.

Lisätiedot: Jyrki Helin 0400 212 252, jyrki.helin@esres.fi 
TÖÖLÖNTORIN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00 - 20:30
Oma pistooliammuntavuoro Töölöntorilla on tarjolla syyskaudeksi jokai-

sena 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 kes-
kiviikkona.

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 osoit-
teista 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 ki-
soista 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@tapi-

olanreserviupseerit.fi , 040-552 9530, varapj ja tiedotusvastaava: ltn panu.kor-
pela@tapiolanreservinupseerit.fi , 040-557 4747

Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi , puheenjohtaja alik Perttu.Sa-
lonen@esres.fi , 0400 280 378, varapj ja ampumavastaava kers Jyrki.Helin@
esres.fi , 0400 212 252.

SISSIKERHO
SISSIOSASTO

Stadin sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta re-
serviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuun-
tunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.

Sissien kotisivut ja sissiportaali
Stadin sissien kotisivut www.stadinsissit.fi . Muista myös sissiportaalin 

käyttö! Ohjeet sissiportaaliin löydät sissisivuilta.

dolin : Taktinen leikkausyksikkö krii-
sinhallinnassa. Maaliskuu to 4.3.2010 
klo 19.00: Yhdistyksen vuosikokous. 
Kaikki mukaan messi-iltoihin. 

Ammunta: Säännölliset luolavuo-
romme ovat päättyneet, lisätietoja 
ammunnasta  Jari Luostarinen, puh. 
0503103347. 

Pilkkikilpailut  la 6.3.2010 klo 
10.00  Vuosaaressa Aurinkolahden 

edustalla. Kilpailun jälkeen sauna ja 
soppaa. Tarkemmat tiedot internet 
sivuillamme tai Tuomo Ruohoselta.

Sotaveteraanien X laulujuhlat su 
14.03.2010  klo 15.00 Helsingin Jää-
hallissa. Apuamme tarvitaan, ota 
yhteys Tuomo Ruohoseen tai laita 
nimesi messi-illoissa kiertävään lis-
taan.

Stadin sissit 50 vuotta! Jääkö nimesi historiikkimme lehdille?
Stadin sissien 50-vuotishistoriikki on valmistumassa. Varaamme sinulle tai 

yrityksellesi mahdollisuuden tukea juhlajulkaisuamme henkilö- tai yritysrivi-
ilmoituksella. Henkilön rivi-ilmoitus maksaa 50,00 e ja yrityksen 100,00 e.. 
Toimi näin: lähetä maksu sissitilille aktia 405 556-1429, ilmoituskohtaan kir-
joitat nimesi tai yrityksesi nimi ja ”rivi-ilmoitus”. Tarvittaessa saat lisätietoa, 
jukka karila 0400 611 692 tai jukka.karila(at)iki.fi 

Stadin sissien kevätvuosikokouksien kokouskutsu
Helsingin sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n yhteinen kevätvuosi-

kokous järjestetään torstaina 25.3.2010 klo 18.00 Töölöntorinkatu 2, reservi-
läisjärjestöjen auditoriossa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevät-
kokouksen asiat: vuoden 2009 toimintakertomus, tilinpäätökset, vastuuva-
paudet tilivelvollisille ja muut kevätkokoukselle kuuluvat sääntömääräiset 
asiat. Hallitus/sissikerho ja johtokunta/sissiosasto

Maastotoiminta
Kahdestoista kaukopartiohiihto järjestetään Utissa 27.2. - 1.3.2010. Hiihto 

on kaukopartiomiesten perinteitä vaaliva tapahtuma, jonka suojelijana toimii 
vuosittain sodassa kaukopartiotehtävissä toiminut veteraani. Stadin Sissit ko-
koavat partiota. Lisätiedot: Kimmo Karila 0400 458 133.

Teemapäivä 27.3.2010 pidetään sissien oma sotilaskilpailuaiheinen harjoi-
tuspäivä, paikkana Helsingin Seudun Reserviläispiirin maja Vuosaaressa. Li-
sätiedot matti.riikonen@elisanet.fi 

Sissitaitokilpailu järjestetään 24.–25.4.2010 MPK:n kurssina. Kilpailun joh-
taja Aleksi Ilmonen. Ilmoittaudu MPK:n sivujen kautta. Lisätiedot MPK:n net-
tisivuilta www.mpky.fi  

Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot normaalisti paril-

lisen viikon maanantai ja sunnuntai.. Ohjeet tarkemmin sissisivuilla. Mikäli 
kysyttävää, ota yhteys Tomi Haimelin 040 552 5551  tomppa@scuba.fi  tai kari.
savolainen@danpat.fi . Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!

Salitoiminta
Sissien harjoitusvuorot ma 1800–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 1800-

1930 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00-19.30 (nitrot). Tiedustelut Marko Lehti 
040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com

Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi stadin sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on 

kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-poh-
jalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit 
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. 
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi ) tai Juha 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@elisa-

net.fi 
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.

com

KENTTÄTYKISTÖKERHO
UUDENMAAN TYKISTÖKILTA

Tapahtunutta:
Kenttätykistökerho ry ja Uudenmaan tykistökilta ry ovat yhdistäneet toi-

mintojaan. Katso erillinen artikkeli aiheesta. Kerho ja kilta ilmoittavat jatkos-
sa tapahtumistaan yhteisellä palstalla. 

Tulevia tapahtumia: 
6.2. Tykkimiehen toimintapäivä Santahaminassa
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Tykistökillan yhteinen tapahtuma 

kaikille uusille ja nuorille jäsenille. Mukaan voi ja saa ottaa epäsuorantulen 
asioista kiinnostuneita, varusmiespalveluksen suorittaneita kavereita. Tapah-
tuma järjestetään neljättä kertaa. Ohjelmaa ja tehtäviä on uusittu joten aiem-
min mukana olleetkin ovat tervetulleita uudelleen.

Ohjelma: Suunnistusmuotoinen tehtävärata, jossa läpikäydään epäsuoran-
tulen perusasioita. Toiminnallinen ammunta 9mm pistoolilla. Radan suoritta-
misen jälkeen sauna ja pientä lämmintä purtavaa. 

Ota mukaan: Sään mukainen ulkoiluvarustus ja oma pyyhe saunaa varten
Missä ja milloin: Santahaminassa la 6.2.2010 klo.10.00. Kokoontuminen 

Santahaminan portilla klo.09.50. Päivän ohjelma loppuu klo.17.00 mennessä
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Ma 1.2.2010 mennessä. Jussi Sorsa 050-

4656920, jussi.sorsa@kolumbus.fi 
20.2. Vierailu Riihimäen Viestimuseoon 
Lohjan seudun patteri järjestää vierailun Riihimäen Viestimuseoon 

20.2.2010 klo 13:00. Käyntiosoite: Varuskunta, Takakasarmi. Viestimuseon-
tie rak. 64. Riihimäki Kokoontuminen museon ulko-ovella. Lisätietoja : Raine 
Mönkkönen puh. 0400-400 164

6.3 Suomen tykistön päivä 
Ohjelma: 12.00 Seppeleen lasku kenraali Nenosen haudalla Hietaniemes-

sä. 
Iltajuhla klo.19.00 Ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2. Illanohjelma: Al-

kumalja, juhlapuhe, palkitsemiset, buffet ruokailu, Tykkimies 2010 ja Tykki-
miehen opas 2009 kirjojen julkistus (kirjat myynnissä tilaisuudessa). 

Ilmoittautuminen: Maksu 40e KT-kerhon tilille: Nordea 127130-83323. 
Viestikenttään: 6.3. Nenonen. Maksut ma 1.3 mennessä!

Lisätiedot: Jyri Vilamo, jyrppy@hotmail.com tai 044-5110472
17.3. Esitelmätilaisuus
Majuri, VTT Juha Mälkin esitelmä ” Sotataitoa ihmisten johtajille" kaikille 

kiinnostuneille Paikka: Maanpuolustusjärjestöjen auditorio, osoitteessa Dö-
belninkatu 2. 

Lisätietoja Pekka Vasara (pekka.vasara (a) luukku.com).
Perussuunta 2010
Aika: 19.-21.3.2010
Paikka: Tapa, Viro
Epäsuorantulen vierailu- ja kilpailumatka Tapaan (Viro). Perussuunta 2010 

tapahtuma järjestetään Tapassa kuudetta kertaa. Ohjelma pääpiirteissään: Pe 
klo.17.30 lautalla siirtyminen Viroon. Lauantaina kilpailutehtävien harjoittelu. 

Sunnnuntaina itse kilpailu (suunnis-
tusta, ammuntaa ja epäsuorantulen 
tehtäviä NATO kalustolla) ja kotiin 
paluu illalla (klo.23.00).  

Aiempien vuosien matkakerto-
muksia luettavissa kerhon kotisivuil-
ta. Matka toteutetaan omakustan-
nusperiaatteella (laiva) ja kimp-
pakyydein autoilla. Matkan hinta 
tarkentuu osallistujamäärän selvites-
sä (ennakkoarvio 90e/hlö).

Lisätiedot ja ilmoittautumiset ma 
1.3 mennessä: Jyri Vilamo, puh. 044-
5110472 tai jyrppy@hotmail.com

23-25.4 Hedberg-kilpailu
Tapahtuma järjestetään 23.-25.4. 

Niinisalossa. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset 9.4. mennessä: Riina Mark-
kula, puh 0400 516 097 riina.mark-
kula@gmail.com. Kuljetukset kimp-
pakyydein.

Parhaiten tietoa tulevista tapah-
tumista saat ilmoittamalla sihteerille 
sähköpostiosoitteesi!

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Markku Mantere 

markku.mantere@iki.fi , varapuheen-
johtaja Pekka Vasara pekka.vasara@
luukku.com, sihteeri Aki Mäkirinta 
aki.makirinta@sci.fi , Lohjan patterin 
päällikkö Tero Merjomaa, tero.mer-
jomaa@nordea.com.

Verkkosivut: www.tykisto.fi, 
www.tykistokilta.net.

ILMATORJUNTAKERHO

It-Kerhon kevätkauden ohjelmaan 
on suunnitteilla ja työnalla seuraa-
vat tapahtumat. Helmikuussa järjes-
tetään perinteiseen tapaan niin sa-
nottu Läskisoosilounas, minkä lisäk-
si keväällä on luonnollisesti myös 
Kevätkokous. Säännöllisten toimin-
tojen lisäksi kerho on järjestämässä 
keväällä tilaisuutta, jossa Puolan so-
tilasasiamies esittelisi asevoimiensa 
toimintaa, kesäksi matkaa Farnbo-
roughin ilmailunäyttelyyn. 

Kaikkien näiden tapahtumien 
päivämäärät ja ilmoittautumisoh-
jeet tarkentuvat tuonnempana.

Sähköpartio Oy
Beckerintie 3

00410  HELSINKI
(09) 530 8830  

Isännöinti Niini Oy
PL  283

00151  HELSINKI
(09) 634 213  

Eurolaite Oy
Karvaamokuja 3 A
00380  HELSINKI

0201 557 444  

Rakentajat Piippo 
& Pakarinen Oy

Kauppamäki 3
02780  ESPOO
(09) 812 036  

Jetsolutions Oy
Rahtitie 2

01530  VANTAA
075 756 0000  

Insinööritoimisto Stacon 
Oy

Lepolantie 14
00660  HELSINKI

(09) 720 6660  
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

www.jytyl i i t to.f i

Jyty

työ-
elämään!

Turvaa

MA-TI Maalaus- ja 
Tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy

Asianajotoimisto 
Kari Silvennoinen Ky

Korkeavuorenkatu 19 A
00130  HELSINKI

010 616 8920

Hollming Oy
PL  14

26101  RAUMA
0204 865 000

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

Porvoon 
Osuuspankki

Rauhankatu 27
06100  PORVOO

(019) 66 131

Transpap Oy
Laippatie 5

00880  HELSINKI
(09) 759 7030

Insinööritoimisto 
Lauri Mehto Oy

Abraham Wetterintie 4
00810  HELSINKI

(09) 343 6080

SSH 
Communications 

Security Oy
Valimontie 17

00380  HELSINKI
020 500 7000

Velarium Oy
WS-Expogroup 

Oy Ltd
Hannuksenpelto 1

02270  ESPOO
(09) 6844 5354

Hyvää talven jatkoa.

Sähkösuunnittelu 
Forssell Oy

Kullervonkatu 20
00610  HELSINKI

(09) 720 6330

Berner Oy
PL  15

00131  HELSINKI
(09) 134 511

Viking Line Abp

Kuopion 
Yliopistollinen 

Sairaala
PL  1777

70211  KUOPIO
(017) 173 590

Rolls Royce Oy Ab
Itämerenkatu 5

00180  HELSINKI

Rowema Oy
Kultasepänkatu 8
04250  KERAVA
(09) 274 7440

VARATTU

Oy Combinent Ab
Kipinätie 3

06150  PORVOO
0207 311 330

www.combinent.com

Wipak Oy
PL  45

15561  NASTOLA
(03) 88 701

Vanhustyön keskusliitto 
Malmin Kaupaptie 

2600700  HELSINKI
(09) 350 8600 

www.vtkl.fi 

Uranuksenkuja 4 b 
01480 VANTAA 

www.autrosafe.fi

Tilijuridiikka Oy
Kontionkatu 19
8100  LOHJA
(019) 326 090  

Metallipuristamo 
K.S.Laakkonen Oy

PL  115
05801  HYVINKÄÄ

(019) 457 111  

Pohjatekniikka
Nuijamiestentie 5 B
00400  HELSINKI

(09) 477 7510  

Säätölaitehuolto Oy
PL  27

00721  HELSINKI
(09) 350 5760  

Kirjansitomo 
Haglund Oy

Pohjolankatu 43
00610  HELSINKI  
www.pikkusitomo.fi 

Safe-Team Oy
Hirvastie 34

01450  VANTAA
0500 451 249  

Hifi  Guru Oy
PL  108

05801  HYVINKÄÄ  
www.hifi guru.fi 

Insinööritoimisto 
RI-Konsultit Oy

Latokartanontie 7 B
00700  HELSINKI

(09) 351 1921  

Asianajotoimisto 
Risto Kärjä Oy
Sibeliuksenkatu 23 C 26

04400  JÄRVENPÄÄ
(09) 291 1922  

Fiskars Brands 
Finland Oy Ab  

10330  BILLNÄS
(019) 277 721  

Linnamäki Steel
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064  

Audio Raiders Oy
Järvihaantie 4

01800  KLAUKKALA
(09) 276 6820  

Noptel Oy
Teknologiantie 2

90570  OULU
040 181 4351  

Sotkamon Fysioterapia
Torikatu 8

88600 SOTKAMO
040 556 5305  

Topi-Kalustaja Oy
PL  46

85101  KALAJOKI
(08) 469 5500  

Hammaslääkäri 
Hannu Cederberg

Mustalahdentie 4
00960  HELSINKI

(09) 321 8388  

Compmeas 
Consulting Oy
Tervapääskynpolku 3 A

00780  HELSINKI
(09) 351 1304  

VARATTU        

Rajavartioliitto ry
Ratamestarinkatu 11
00520  HELSINKI  
www.rajavartioliitto.fi 

Tiistenjoen 
Osuuspankki
Kuortaneentie 1506
62165  TIISTENJOKI

(06) 433 7400  

RI-Plan Oy
Ilmarinkuja 3

45100  KOUVOLA
010 440 5180  

Ab Fennopress Oy
Arabiankatu 12

00560  HELSINKI
(09) 612 9650  

Kontulan 
Fysikaalinen Hoitola

Kaarenjalka 10
00940  HELSINKI

(09) 349 7072  

Kylmävälitys Oy
Suopurontie 7 A
02920  ESPOO
0400 604 491  

Metallisorvaamo 
M.Hakala Oy

Juholankatu 3
45130  KOUVOLA
(05) 886 4800  

Yhtyneet Insinöörit Oy
Kutojantie 11

02630  ESPOO
(09) 452 0600  

Energiainsinöörit 
Strangnäs & Nylund

Maxmontie 242
66640  MAXMO
(06) 345 0270  

Suomen Unipol Oy
Nahkahousuntie 3
00210  HELSINKI

(09) 682 3260  

Autokorjaamo- ja maalaamo 
Halttunen Ky

Laurintie 4
41310  LEPPÄVESI

(014) 632 924  

Rosenlew 
RKW Finland Oy

PL  22
28601  PORI

(02) 547 8899  

Insulanova Oy
Söderlångvik

25870  DRAGSFJÄRD
0500 507 526  

Pixpoint Ky
Luotolantie 8 H 15
04230  KERAVA
040 048 1203  

Hankasuontie 13, 00390 Helsinki
Vaihde 029 006 200. www.tecalemit.fi
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

UPSEERILIITTO

Sähköinen kuntokortti — järjes-
täytyneiden maanpuolustajien 
liikunnan seurantaan

RESERVILÄISURHEILULIITON verkko-
palveluun www.resul.fi /kuntokortti 

on avattu kaikille 01.01.2009 Reser-
viläisliiton ja Suomen Reserviup-
seeriliiton jäsenille käyttöön henki-
lökohtainen sähköinen kuntokortti. 
Tämän palvelun avulla voi henkilö 
seurata omaa liikunta-aktiivisuut-
taan merkitsemällä korttiin päivit-
täiset kuntoilu- ja ampumasuorituk-

sensa. Sähköisen kuntokortin käyttö 
on käyttäjälleen maksutonta. 

SÄHKÖISEEN kuntokorttijärjestel-
mään siirtymiseksi ja kuntokortin 
täyttämiseksi sinun tulee siis ava-
ta Resul:n www-sivut osoitteesta 
www.resul.fi /kuntokortti ja kirjau-

tua sisään järjestelmään.
 Sisään kirjautumisessa tarvitset 
jäsennumerosi, jonka löydät liitto-
si jäsenkortista. Salasanana toimii 
1. kerralla oma nimi, mutta sen jäl-
keen on rekisteröitävä oma salasana 
jatkokäyttöön.     Nettisivuilla on oh-
jeet rekisteröitymisestä.

 Sähköisessä kuntokortissa jokai-
nen voi merkitä omat liikuntasuori-
tuksensa  henkilökohtaiselle sivul-
leen. Jokaisen merkinnän jälkeen 
näkyy sen hetkisten kuntopisteiden-
sä määrän yhteenvedosta omien 
pisteiden kohdalta.Vuoden lopussa 
koostuu vuoden liikuntakertymä, 
ja vastaavasti liiton jäsenrekisteriin 
päivittyy tieto automaattisesti jokai-
sen kuntokorttia täyttäneen jäsenen 
kuntoluokasta.
 Oman liikunta-aktiivisuuden 
seuraamisen lisäksi palvelu tarjo-
aa tietoa mm. ravitsemuksesta ja 
liikunnasta sekä harjoittelusta ja li-
hashuollosta. Lisäksi palvelussa on 
ampumapäiväkirja, jonka voi tulos-
taa ja todistaa tällä tavalla ampuma-
aktiivisuutensa mm. viranomaisille.

TÄMÄN PALVELUN piiriin tulevat v. 
2010 Maanpuolustuskiltojen Liitto, 
Maanpuolustusnaisten Liitto sekä 
Suomen Rauhanturvaajaliitto kukin 
omien aikataulujensa mukaisesti.
 Lähde kuntoilemaan ja harras-
tamaan reserviläisliikuntaa heti 
vuoden alusta, pääset mukaan juh-
lavuoden kilpailuumme!
 Reserviläisurheiluliitto palkitsee 
kaikkia aktiivisia käyttäjiä juhlavuo-
naan seuraavasti:

vähintään 150 peruskuntopistet-• 
tä kirjannut henkilö saa diplo-
min

vähintään 250 peruskuntopistet-• 
tä saavuttanut maanpuolustaja 
saa diplomin ja vyötärönympä-
rysmitan

Seuranta tapahtuu sähköisen kunto-
kortin avulla.
 Reserviläisurheiluliitto toimittaa 
palkinnot v. 2010 aikana pisterajan 
saavuttaneille.
 Lisäksi Reserviläisliitto, Suomen 
Reserviupseeriliitto ja Reserviläisur-
heiluliitto palkitsevat edellisvuoden 
tapaan vuoden 2010 aikana rekiste-
röityneitä käyttäjiä tuotepalkinnoil-
la.
 Arvonnat toteutetaan keväällä ja 
syksyllä, voittajien nimet ja palkin-
not ovat luettavissa liittojen verkko-
palveluissa huhti- ja lokakuussa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen
Puh. 050 541 2007
sähköposti:  
risto.tarkiainen@resul.fi 

Reserviläisurheilun sähköinen kuntokortti
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