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Saksa vaatii Puolaa demobilisoimaan?
Puolalla reserviläisiä palveluksessa 600000 miestä.

Lontoo 10.4. (Stt) Daily Expressille ilmoitetaan Berlinistä, että ulkoministeri von Rib-
betrop lienee Puolan suurlähettiläälle selittänyt, etteivät Saksan ja Puolan väliset suh-
teet tule normaaleiksi, ennen kuin Puola kotiuttaa reserviläiset, joita Berlinin arvelun 
mukaan on palveluksessa 600.000 miestä.

Englantilaiset sotalavat poistuneet Italian 
satamista. Vierailut keskeytetty äkkiä.
Lontoo 10.4. (Stt) Italian satamissa vierailulla olleet Englannin Välimeren-laivaston 
alukset poistuivat lauantaina. Virallisesti ei ole ilmoitettu, mihin alukset ovat lähte-
neet, mutta huomautetaan, että halutaan välttää kaikkinainen häiriö keskeyttämällä 
sotalaivojen kohteliaisuusvierailut.

L
aki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta sanoo, 
että Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen tärkeim-
pänä julkisena tehtävänä 
on järjestää vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen 

kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja soti-
laallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta 
sekä vapaaehtoista maanpuolustusta kos-
kevaa tiedotusta ja valistusta. Perinteisistä 
maanpuolustusjärjestöistä se toteaa, että 
ne ylläpitävät maanpuolustustahtoa ja 
-taitoa sekä veteraaniperinteitä.
 Vuonna 2007 annetusta laista huoli-
matta ollaan tilanteessa, jossa Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys julkaisee Maan-
puolustajan laulukirjoja ja perinteiset 
maanpuolustusjärjestöt julkaisevat soti-
laallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevia julkaisuja. Kyllä MPK:n ydin-
tehtäviin pitäisi kuulua koulutuksellisten 
julkaisujen tuottaminen. MPK:n palveluk-
sessa on niin lukuisa joukko evp-henkilös-
töä, että ammattitaitoa luulisi löytyvän. 
 Hyvistä tavoitteista huolimatta uusi 
laki ja sen tulkinnat ovat ajaneet vapaaeh-
toisen koulutusjärjestelmän tilanteeseen, 
jossa se pystyy tarjoaa sotilaallista koulu-
tusta yhä suppenevalle joukolle. 15 vuoden 
takainen alkuperäinen ajatus siitä, että 
MPK tarjoaisi sotilaskoulutusta suurelle 

yleisölle, on kadonnut. Puolustushaarat 
ovat ohjeistaneet aluetoimistot tilaamaan 
sotilaallista koulutusta vain maakunta-
komppanioille. Onneksi useampikin alem-
man tason virkamies ajattelee vielä omilla 
aivoillaan ja koko kenttäarmeijan parasta.
Vain harvat 45–60-vuotiaat reserviläiset 
ovat kiinnostuneita kunnallisia tai muita 
vastaavia valmiuksia parantavasta koulu-
tuksesta. He haluavat osallistua reservi-
läistaitoja lisäävään koulutukseen, ja ky-
kenisivät hyvin toimimaan kipeästi tarvit-
tavissa tukitehtävissä. MPK:n koulutus- ja 
tukiyksiköiden eriyttäminen PV:n taistelu-
koulutusyksiköistä on onneton ja kentällä 
sekavuutta lisäävä ratkaisu.

MeiLLä naUReSkeLLaan ja ihmetellään 
nyt Ruotsin tilannetta yleisen avoimesti. 
Sen asevoimien juuri virkaan nimitetty 
uusi komentaja, kenraali Sverker Göran-
son kävi esittäytymis- ja tutustumiskäyn-
nillä Suomessa aprillipäivänä. Puolus-
tusvoimien tiedotteen mukaan kenraali 
Göranson perehdytettiin Suomen puolus-
tusvoimiin Pääesikunnassa.
 Toivottavasti Göranson kutsuu Pää-
esikunnan henkilöstöä vastavierailulle. 
Uudesta laista huolimatta, tai juuri siitä 
syystä, meillä Suomessa aktiivireserviläi-
nen ei saa kuitattua itselleen edes rättejä 
ja lumppuja ilman, että paikalla on joku 

puolustusvoimien henkilökuntaan kuulu-
va henkilö. Ruotsin Hemvärnet taas kou-
luttaa tänä päivän varusmiehiä omissa 
GSU-joukkueissan, sillä on omia ampuma- 
ja harjoitusalueita sekä omat asevarastot. 
Tuhannet ruotsalaiset aktiiviset reservi-
läiset pitävät kotonaan valtion tarjoamaa 
Ak-4 tai Ak-5 rynnäkkökivääriä.
 On lähinnä pöyristyttävää, että suoma-
lainen aktiivireserviläinen ei esimerkiksi 
voi suorittaa omassa maassaan ampuma- 
tai hyppymerkkejä, mutta hänet otetaan 
avosylin vastaan näihin rientoihin niin 

Ruotsissa kuin Virossa. Ruotsissa, Virossa, 
Tanskassa tai Norjassa sotilastaito- ja am-
pumakilpailuun osallistuva suomalainen 
reserviläinen kuittaa paikallisen kodintur-
van varastosta itselleen henkilökohtaisen 
aseen, jota hän kantaa ja käyttää ilman 
mitään valvontaa useiden vuorokausien 
ajan varuskunta-alueen ulkopuolella.

PUoLUStUSvoiMat vetoaa siihen, että laki 
sitoo sen kädet. Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen tarkastaja kirjoittaa Reserviläi-
nen-lehdessä esimiehilleen, että vapaaeh-
toistoiminnan tukemisessa ja ohjeistukses-
sa kaikki mahdollinen on varmasti tehty, 
ja sekin vielä taidolla. Pääesikunnasta an-
netaan myös aina ymmärtää, että kyse on 
Puolustusministeriöstä, jonka vastuulle 
käytännön lainsäädäntötyö kuuluu. Reser-
viläisen kannalta on ihan sama onko vir-
heitä tehty tai laiskoja oltu Pääesikunnas-
sa vai Puolustusministeriössä – järjestelmä 
ei toimi ja se tulee korjata välittömästi.
Todellisuudessa kyse taitaa olla oikean 
tahdon puutteesta. Jos maamme puolus-
tushallinnosta löytyisi tätä tahtoa muu-
tenkin kuin juhlapuheissa, meillä olisi jo 
vuosia ollut samanlainen järjestelmä kuin 
muissa Pohjoismaissa ja Virossa. Jos nyt ei 
toimita, ollaan 5-10 vuoden päästä tilan-
teessa, jossa Maanpuolustuskoulutusyh-
distys julkaisee vihellyskirjan.

42. vuosikerta

503. ilmestymiskerta

10. 4. 2009

Reserviläiset halua-
vat osallistua reser-
viläistaitoja lisää-
vään koulutukseen, 
ja kykenisivät hyvin 
toimimaan kipeästi 
tarvittavissa tukiteh-
tävissä.
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UUden aSeLain myötä käsiaseilla 
tapahtuva ampumaharrastus tullee 
vaikeutumaan. Ensimmäistä käsiase-
lupaa hakiessa on ammuntaa pitänyt 
harrastaa aktiivisesti vähintään kak-
si vuotta ampumaseuran jäsenenä. 
Tämän jälkeen on mahdollista saada 
maksimissaan viiden vuoden määrä-
aikainen aseen hallussapitolupa, jon-
ka turvin voi käydä ostamassa kau-
pasta käsiaseen. Määräaikaisuuden 
päätyttyä lupa pitää uusia ja uusimi-
sen edellytyksenä on aktiivinen har-
rastaneisuus ampumaseuran jäsene-
nä. Tämän jälkeen aseelle voisi saada 
toistaiseksi voimassa olevan hallus-
sapitoluvan, jonka voimassa oloa ja 
omistajan harrastusaktiivisuutta seu-
rataan aina viiden vuoden välein. Ak-
tiivisuus näissä tapauksissa ilmeisesti 
tarkoittaa ympärivuotista treenausta 
vähintään kaksi kertaa kuussa.
 Ongelma uudessa aselaissa tulee 
varmasti olemaan tuo ampumahar-
rastuksen aktiivisuuden täyttäminen. 
Ampumaratatilanne kun pääkaupun-
kiseudulla on huono. Ratoja ei ole 
riittävästi tyydyttämään tuota aktii-
vista harrastamista. Toisaalta miten 
laissa huomioidaan esimerkiksi työ-
kiireet ja ulkomailla työskentely? 
Mitäs sitten kun henkilö ei pystykään 
osoittamaan että hän harrastaa am-
muntaa aktiivisesti? Hän ilmeisesti 
menettää oikeuden pitää hallussaan 
ko. ostamaansa ja omistamaansa 
asetta ja näin ollen menettää sen val-
tiolle ellei aseelle löydy uutta ostajaa. 
Valtio ilmeisesti huutokauppaa ko. 
aseet tai sitten ne tuhotaan. Järjestel-
män hyvänä puolena tietenkin voita-
neen pitää sitä, että ne aseet joita ei 
aktiivisesti käytetä, kerätään kansa-
laisilta pois. Mutta toisaalta tuovatko 
nämä kasapäin kerätyt aseet ongel-
mia virkavallan puolella? Minkälai-
sia resursseja tämä valvontakoneista 
tarvitsee? Ongelma jo tälläkin het-
kellä taitaa olla valvontaviranomais-
ten resursseissa. On myös huomattu 

että aseharrastajat 
ovat huomattavasti 
ammattitaitoisempia 
kuin viranomaiset, 
jolloin uuden ase-
lain myötä paine 
kouluttaa heitä li-
sää on myös kova. 
Tämä toki lienee 
hyvä asia, mutta 
vaatii huomattavaa 
taloudellista lisäpa-
nostusta.
 Jos ehdotus uu-
desta aselaista menee 
läpi, luo se paineita 
kehittää ampumaseu-
rojen toimintaa. Tällai-
siksi ampumaseuroiksi 
luetaan myös  reser-
viläisyhdistykset. Am-
pumaharrastus on tällä 
hetkellä kantavin voima 
mm. uusjäsenhankinnas-
sa. Aktiivisimmat ja myös 
nopeimmin kasvavat 
reserviläisyhdistyk-
set ovat pystyneet 
tarjoamaan jäse-
nistölleen monipuo-
lista ampumaharrastustoimintaa. 
Miten käy niiden yhdistysten joissa 
tätä aktiivisuutta ei ole? Liittyykö 
uusi jäsen enää vain sen vuoksi, että 
saisi olla reserviläisyhdistyksen jä-
sen.
 Tässä on yhdistysten yhteistyön 
tiivistämisen paikka. On mietittävä 
uusia yhteistyökuvioita ja jopa yh-
distysten yhdistymisiä, jotta voimme 
vähentää yhdistysten mm. hallin-
nointiin käytettäviä resursseja. Va-
pautuvia resursseja tulee suunnata 
jäsenkenttää tukevaan toimintaan, 
jotta voimme palvella kattavasti heitä 
myös uuden aselain tultua voimaan.

kimmo.karinen@helresp.fi

LUonnoS hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle ampuma-aselain ja 
eräiden siihen liittyvien säädösten 
muuttamisesta julkistettiin 25.3. ja ai-
kaa lausuntojen antamiselle on 22.4. 
saakka. Tarkemmat tiedot löydät 
osoitteesta www.intermin.fi/suomi/
aselaki. Hallituksen esitys ampuma-
aselain muuttamiseksi on tarkoitus 
antaa eduskunnalle kesäkuussa ja 
laki tullee voimaan 1.1.2010.

Keskeisimmät rajoitukset
Käsiaseeseen voisi jatkossa saada lu-
van henkilö, joka on harrastanut ak-
tiivisesti ammuntaa vähintään kaksi 
vuotta ampumaseuran/reserviläisyh-
distyksen jäsenenä.
 Lupaa haettaessa olisi aina esitet-
tävä yhdistyksen ampuma-asekoulut-
tajan antama todistus harrastuksesta. 
Ensimmäisen käsiaseen hallussapi-
tolupa ehdotetaan myönnettäväksi 
aina määräajaksi, enintään viideksi 
vuodeksi. Ensimmäisen määräaikai-
sen luvan jälkeen luvan haltija voisi 
saada käsiaseelleen toistaiseksi voi-
massa olevan hallussapitoluvan. 
 Luvan haltijan on kuitenkin vii-
den vuoden välein toimitettava lu-
paviranomaiselle ampuma-asekou-
luttajan antama todistus ampumaur-
heilun tai -harrastuksen aktiivisesta 
harrastamisesta.

Aktiivinen harrastaminen
”Ampumaurheilun ja –harrastuksen 
aktiivisen harrastamisen muotoja 
olisivat kyseisen lajin harjoittelu, kil-
pailuihin osallistuminen, kilpailuissa 
erinäisinä toimihenkilöinä toimimi-
nen, lajin valmentaminen sekä aseen 
käyttöön kouluttaminen.
 Aktiivista voisi ampumaurheilu ja 
–harrastusperusteella tapahtuvassa 
harrastuksessa olla keskimäärin noin 
kerran kuukaudessa tapahtuva har-
joittelu.”
 Vaatimus kahden vuoden aktii-

visesta harrasta-
misesta ennen 
käsiaseluvan 
myöntämistä 
on pituudeltaan 
kohtuuton. 
 Sen toteut-
taminen on tällä 
hetkellä lisäksi käy-
tännössä mahdoton-
ta, koska yhdistyksiltä 
puuttuvat pääsääntöi-
sesti asekalusto ja pää-
kaupunkiseudulla am-
pumaradat käytännössä 
kokonaan. Lakimuutok-
sen myötä räjähdysmäi-
sesti lisääntyvä uusien 
harrastajien joukko vaa-
tii lisäksi yhdistyksiltä 
asianmukaiset rutiinit ja 
suuren määrän koulut-
tajia, jotta turvallinen 
ammuntaharjoittelu 
voidaan varmistaa.

Harrastuneisuuden 
osoittaminen
Toistaiseksi voimassa ole-
vien aselupien kohdalla 
vaatimus jatkuvasta aktiivisen 
harrastuneisuuden osoittamisesta on 
äärimmäisen huolestuttava. Harras-
tuneisuus määritellään lakia alem-
malla valtioneuvoston asetustasolla. 
 Riittävän harrastuneisuuden 
määritettä tarkoitushakuisesti kiris-
tämällä voidaan myöhemmin pahim-
millaan päätyä esimerkiksi massiivi-
siin aselupien peruutuksiin.
 Tällaista menettelyä on vastustet-
tava ehdottomasti.
 Miten ylipäätään lakiin voidaan 
edes ehdottaa harrastuneisuusvaa-
timuksia, joiden täyttäminen ei esi-
merkiksi pääkaupunkiseudun ampu-
maratatilanteen takia ole tosiasialli-
sesti mahdollista! 
 ville.maijanen@hrup.fi
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RajanaaPURiMMe Venäjä on luon-
teeltaan imperiaalinen. Tätä seikkaa 
ei meillä aina tohdita lausua ääneen, 
vaikka nimenomaan meidän suoma-
laisten olisi pidettävä asia mielessä.
 Imperiaalisuuteen sisältyy paitsi 
oman valtakunnan vakauden ja tur-
vallisuuden varmistaminen, myös 
tahto vaikutusvallan lisäämiseen 
valtakunnan rajojen ulkopuolella, 
jos tilanne sen sallii.
 Johtaako imperiaalisuus myös 
imperialismiin, eli vaikutusvallan 
lisäämiseen kaikin mahdollisin kei-
noin, myös voimaa käyttäen? Tämä 
on yksi kolmesta kysymyksestä, joi-
den selvittämisen Maanpuolustus-
korkeakoulun strategian laitoksen 
erikoistutkija, dosentti Alpo Juntu-
nen asetti tavoitteeksi tutkimuksel-
leen ”Venäjän imperiumin paluu”.
 Historiassaan, edes lähimennei-
syydessään, Venäjä ei ole kaihtanut 
voimakeinoja valtapiirinsä laajenta-
miseen. Venäläinen hallinto on ulo-
tettu Elbelle ja Pohjanlahteen, Afga-
nistaniin ja Amerikan mantereelle. 
Voisiko tällainen kehitys toistua?
 Dosentti Juntunen pohjustaa 

tutkimuksensa katsauksilla Venäjän 
maahan, sen rajoihin ja väestöön. 
Tutkimus etenee ohjatun demokra-
tian ja talouden käsittelyllä Venäjän 
sotilaalliseen kykyyn ja asemaan 
maailmanyhteisössä. Tuore tutki-
mus käsittelee myös Georgian ta-
pahtumia, Itämerta, Baltiaa ja mui-
ta Venäjän lähialueita suomalaisia 
kiinnostavalla tavalla.
 Erityinen mielenkiinto on myös 
Juntusen arvioissa Euroopan Unio-
nin merkityksestä Venäjän vastavoi-
mana. Arviot ovat loogisia, kuten 
myös Juntusen käsitykset Unionin 
eri jäsenmaiden suhtautumisesta 
Venäjän toimiin.
 Alpo Juntunen kirjoittaa ym-
märrettävästi ja selkeästi välttäen 
kiertoilmauksia ja vieraskielisiä 
”sivistys”sanoja, joten tutkimus tem-
paa lukijakseen muutkin kuin sisä-
piiriläiset. Ainakin minulta jäivät 
yöunet vähiin, kun iltasella avasin 
kirjan.
 Suosittelen Alpo Juntusen tuo-
retta tutkimusta maanpuolustusvä-
en luettavaksi.

Veikko Luomi

Sodassa koettua on neliosainen tie-
tokirjasarja, jonka viimeinen osa on 
ilmestynyt. Teossarjan viimeisessä 
osassa ”Yhdessä eteenpäin” keskity-
tään 1930-40 lukujen kulttuuriin ja 
sodan aiheuttamiin muutoksiin. Kir-
jailijat tuottivat tietenkin sotakirjoja 
jo heti talvisodan jälkeen. Esimerk-
keinä kirjassa esitellään Yrjö Jylhän 
Kiirastuli-kokoelma sekä Erkki Pa-
lolammen Kollaa kestää kirja. Tosin 
eräät kirjailijat jäivät sodan jälkei-
sen sensuurin kynsiin. Esimerkkeinä 
teoksessa tuodaan esille Eino Railo, 
Onttoni Miihkali sekä Mika Waltari.
 Kuvataitelijat kärsivät materi-
aalipulasta, mutta silti Suomessa 
syntyi sota-aikana eräitä kuolemat-
tomia suurteoksia, kuten Segerstrå-
len Finlandia-freskot ja Wäinö Aal-
tosen Vapauden jumalatar seppelöi 
nuoruuden. Kuvanveistoa hallitsivat 
luonnollisesti sankaripatsasaiheet. 
Pahiten sodan jälkeisessä ajassa syr-
jään jäi luovan sävellystaiteen saa-
vutukset. Uuno Klamin Laulu Kuu-
järvestä ilmestyi vasta noin kymme-
nen vuotta sodan jälkeen. Teos on 
traaginen kuvaus sodasta. 
Suomalainen filosofinen tutkimus 
ja kirjallisuus oli kulttuurin aloista 
voimakkaimmin suuntautunut kan-
sallissosialistiseen Saksaan. Yhteys 
oli heijastuma suomalaisten yhteys 
saksalaiseen yliopistomaailmaan. 
Teoksen kuvatoimittajana Kalevi 

Keskinen on onnistunut löytämään 
suuret määrät kuvia, joita ei ole ai-
emmin julkaistu tai ainakin niitä 
julkaistu varsin harvoin. Kuvitus on 
todella hieno. Teossarjan toimitus-
kunnassa ovat toimineet dosentti 
Martti Turtola, FT Aki-Mauri Huhti-
nen, FT Tiina Kinnunen, VTM Juha 
Mälkki, VTT Ilkka Seppinen ja FM 
Joni Strandberg.

Heikki PaRonen on kirjoittanut 
isästään Onni Parosesta elämänker-
taan rinnastettavan teoksen, jossa 
esitellään lentäjän elämän uraa so-
dan aikan ja sen jälkeen. Teos perus-
tuu isän muistelmiin, haastattelui-
hin sekä arkistomariaaliin.
 Lentomestari Onni Paronen syn-
tyi 1918 Viipurissa juuri itsenäisty-
neeseen Suomeen. Hän ehti saada 
sodan alla Ilmavoimien ohjaajakou-
lutuksen. 
 Talvisodan kiivaisiin taistelui-
hin Onni osallistui Fokker-, Gloster 
Gladiator- ja Fiat-hävittäjillä ja kävi 
kahdesti Ruotsissa noutamassa Suo-
men kipeästi tarvitsemia uusia ko-
neita. 
 Jatkosotaan Paronen osallistui 
Aunuksen ja Kannaksen rintamilla 
pääosin Fiatilla, mutta lensi sotalen-
toja myös Brewsterilla ja Fokkerilla. 
Kun Suomi sai vuonna 1943 hankit-
tua Saksasta laivueen verran tehok-
kaita Messerschmitt Bf 109 -hävit-
täjiä, niitä operoimaan perustettiin 
Lentolaivue 34. Paronen kutsuttiin 
tähän tarkoin valikoituun joukkoon. 
Hän osallistui Mersulla kiivaisiin 
Kotkan ja sen merialueen puolus-
tustaisteluihin, oli turvaamassa 
pääkaupunkiseudun ilmatilaa ja 
mukana loppusodan lähes tauko-
amattomissa Kannaksen suurissa il-
mataisteluissa. Hän kävi myös kuusi 
kertaa Saksassa noutamassa uusia 
koneita. Paronen lensi 316 sotalen-
toa ja saavutti 12,5 vahvistettua il-
mavoittoa. Messerschmitt-tunteja 

hänellä on eniten Suomessa.
 Jäätyään reserviin Ilmavoimista 
Paronen lensi vesivoimayhtiö Pohjo-
lan Voiman kahta konetta Lapin eri-
koisissa olosuhteissa vuoteen 1964 
asti.
 Näillä lennoilla hän kuljetti 
muun muassa valtakunnan silmää-
tekeviä ja kiersi koko Suomen uraa-
nin etsintälennoilla. 
 Lentämisen lopetettuaan Paro-
nen jatkoi uraansa Pohjolan Voiman 
kuljetustoimiston päällikkönä vas-
taten lukuisten voimalaitostyömai-
den vaativista erikoiskuljetuksista 
ja runsaasta kuljetuskalustosta sekä 
sen operoinnista.

PUoLUStUSvoiMieMMe pääaselajin, 
jalkaväen, oma säätiö julkaisee pa-
rin vuoden välein vuosikirjan. Nyt 
ilmestyneen teoksen teemana on 
kansainvälisyys.
 Vuosikirjan lukuisissa artikke-
leissa käsitellään aselajia kolmessa 
eri osiossa: jalkaväkisotilas kan-
sainvälisissä tehtävissä, jalkaväen 
kehittyminen osana kansainvälistä 
toimintaa ja Jalkaväen säätiön, yh-
teistoimintakumppanien sekä jouk-
ko-osastojen kuulumiset.
 Aselajivuosikirjojen tutkiminen 
antaa tietoja myös puolustusvoi-
miemme kehittämishankkeista ja 
sodan ajan toiminnasta, joskin tie-
dot ovat usein sirpaleisia, niiden 
yhdistely kokonaisuuksiksi vaatii 
ponnistelua ja "harrastuneisuutta". 
Mutta harrastuneisuus on tarpeen, 
sillä suomalaisille tarjotaan niukalti 
tietoa muodossa, jonka media ja ta-
vallinen kansalainen ymmärtävät. 
Kokemukseni mukaan puolustusasi-
oiden tiedotus on painottunut viih-
teellisyyteen ja rutiiniluonteisten 
asioiden, kuten nimitysten ja vierai-
lujen esilletuontiin.
 Tuoreen Jalkaväen vuosikirjan 
antoisimpana osana pidin tällä ker-
taa joukko-osastokatsauksia. Niistä 
saa tietoja myös siitä, minkä tyyp-
pisiin sodan ajan tehtäviin ja millä 
kalustolla kukin joukko varusmie-
hiään kouluttaa. Pitkälle menevien 

päätelmien teossa on luonnollisesti 
oltava varovainen, ei ole esimerkik-
si itsestään selvää, että sodan ajan 
joukkoja voidaan varustaa rauhan 
ajan koulutuskalustolla.
 Puolustusvoimien, myös jalkavä-
en, yhteistyökumppaneista on esillä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys. 
Yhdistyksen artikkelin on kirjoit-
tanut Päijät-Hämeen Maanpuolus-
tuspiirin tiedottaja yliluutnantti res 
Harri Koponen. Hän kertoo myös 
MPK:n koulutus- ja tukiyksiköiden 
kehittymisestä. Toivoa sopii, että 
KOTU-yksiköt pääsevät vauhtiin 
nopeammin kuin vapaaehtoinen 
maanpuolustus viime vuosina muu-
toin edennyt.
 Maanpuolustuskorkeakoulun ja 
Maasotakoulun katsaukset kerto-
vat karua viestiä puolustusvoimien 
palkatun henkilöstön koulutuksen 
muutoksista. Pari vuosikymmentä 
sitten kehitettiin opistoupseerien 
koulutusta, tämän vuosikymmenen 
alussa tavoiteltiin suurta joukkoa 
"vuoden upseereita" määräaikaisiin 
kanta-aliupseeritehtäviin, nyt pe-
ruskoulutuksen painopiste on toi-
saalta sotatieteiden kandidaattien 
ja maisterien ja toisaalta ammatti-
aliupseeriston koulutuksessa. Am-
mattisotilaiden määrä ja laatu ovat 
luonnollisesti kytköksissä sodan 
ajan joukkojemme maksimivahvuu-
teen.

 Jalkaväen vuosikirjan hankinta 
ja lukeminen lisäävät jokaisen reser-
viläisen kykyä ymmärtää puolustus-
voimiemme kehittämistä ja tehtäviä. 
Suosittelen teosta erityisesti niille, 
joilla on aikomus hakeutua ulko-
maanpalvelukseen. Kirjaa myy myös 
MP-myymälä, hinta on edullinen, 10 
euroa.

Veikko Luomi

Venäjän imperiumin paluu Miten sota vaikutti 
suomalaiseen kulttuuriin?

Lisää lentäjähistorioita

Jalkaväen vuosikirja 2009—2010

alpo juntunen: venäjän 
imperiumin paluu

Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos, 
Edita Prima Oy 2009, ISBN 978-951-25-1980-4, 
160 sivua. Katso myös http://www.mpkk.fi/fi/
tutkimus-opetus/julkaisut/stratl/

Martti turtola (päätoimittaja), 
Sodassa koettua- Yhdessä 
eteenpäin

ISBN- 978-951-0-33547-5, Weilin & Göös 2009, 256 
sivua, runsas kuvitus

jalkaväen vuosikirja XXvii 2009-
2010

Jalkaväen säätiö, toimittanut majuri Pentti Vai-
nikka, 241 sivua, ISSN 0357-1092, hinta 10 euroa

kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Heikki Paronen, onni Paronen - 
Lentomestari Utista

ISBN 978-952-5026-84-9, Apali Oy 2009, 192 si-
vua, runsas kuvitus. Suositushinta: 29.50 e

tiesitkö, että vuonna 2008
Puolustusministeriön budjettimenot olivat 5,4 % valtion menoista. �

Sosiaali- ja terveysministeriön olivat 30,9 % valtion menoista. �
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Suomen Sotilas
on maamme suurin ja 
vanhin riippumaton 
 sotilasaikakausjulkaisu. 
Vuosikerta sisältää kuu-
si lehteä – yhteensä yli 
500 sivua täyttä asiaa 
maan puolustuksesta, so-
tataidosta, sotilasteknii-
kasta ja sotahis toriasta. 
Saat vielä lisäksi yli 
100- sivuisen Huomio! 
– Reserviläisen vuosi-
kirjan.

vanhin
 sotilasa
Vuosik
si lehte
500 siv
maan p
tataido
kasta ja
Saat vie
100- siv
– Reser
kirjan.

Reserviläinen
käytä 
jäsenetusi

Posti-
maksu 

maksettu

KUSTANNUS OY
SUOMEN MIES

00003  HELSINKI

Vastauslähetystunnus
nro 5007541

Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

Tilaan Suomen Sotilaan       /      2009 alkaen

 kestotilaus 55 €/vsk
 määräaikaistilaus 70 €/vsk
 opiskelijat ja varusmiehet 49 €/vsk

Jäsenetuhinta:
Olen jäsen       RES         RUL         MPKL

Tilaajan tiedot:

Nimi: ________________________________________

Osoite: ______________________________________

Postinro: _____________________________________

Postitoimipaikka: _____________________________

Täytä ja lähetä 
oheinen kuponki 
tai soita tilaus 
010 423 8380 

tai lähetä tekstiviesti 
nroon 0500 676 637

tai faxaa 010 423 8389

Voit tilata myös 
sähköpostitse 
toimisto@suomensotilas.fi

Täytä ja lähetä 
oheinen kuponki 
tai soita tilaus 
010 423 8380 

tai lähetä tekstiviesti 
nroon 0500 676 637

tai faxaa 010 423 8389

Voit tilata myös 
sähköpostitse 
toimisto@suomensotilas.fi

katajanokan kaSinoLLa oli erin-
omainen valtakunnan tason alusta-
jakunta selvittämässä turvallisuus- 
ja puolustuspoliittisen selonteon 
2009 taustoja, perusteita ja linjauk-
sia 25. maaliskuuta. Teemailtaan 
osallistuivat alustajina selontekotyö-
ryhmän puheenjohtaja, alivaltiosih-
teeri Esko Hamilo valtioneuvoston 
kansliasta, työryhmän jäsen, yli-
johtaja Pauli Järvenpää puolustus-
ministeriöstä, toimitusjohtaja Ilkka 
Kananen huoltovarmuuskeskukses-
ta sekä Etelä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja, prikaatikenraali Juha-
Pekka Liikola. Töölön Reserviup-
seerien järjestämän teemaillan johti 
yhdistyksen puheenjohtaja Sampo 
Martiskainen.
 Selonteko on tällä hetkellä edus-
kunnan käsittelyssä. Päätökset teh-
täneen toukokuun aikana.
 Selonteossa määritetään Suo-
men puolustus- ja turvallisuuspo-
litiikka pitkälle ensi vuosikymme-
nelle. Keskeisenä on sana kokonais-
maanpuolustus. Sana sisältää niin 
siviili- kuin sotilaallisen maanpuo-
lustuksen. Alustajat toivat erittäin 
selkeästi esiin tuon termin määrityk-
sen omien toimialojensa painotuk-

silla: ”Suomen ulko- , turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan  tärkeimmät 
tehtävät ovat Suomen itsenäisyy-
den, alueellisen koskemattomuuden 
ja perusarvojen turvaaminen, väes-
tön turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistäminen  sekä yhteiskunnan toi-
mivuuden ylläpitäminen”. Saattaa-
ko sen selkeämmin sanoa.

tiLaiSUUS oLi HYvä. Asia – selon-
teko – on vähintäänkin elintärkeä 
maanpuolustusjärjestöille. Varmasti 
jäsenet toivovat linjauksia: ei po-
liittisiin kysymyksiin, mutta siihen, 
miksi reserviläisjärjestöistä ei maini-
ta sanallakaan. Miksi maanpuolus-

tusjärjestöjen merkitystä ei koroste-
ta tai tuoda ylipäätään esille. Tämä 
kysymys mietityttää. Onko jätetty 
toimimatta? Jos on, niin miksi? Kyse 
on maanpuolustustahdosta ja sen yl-
läpidosta koko yhteiskunnassa.
 Teemailtaan osallistui kovin 
pieni kuulijajoukko hyvästä ennak-
kotiedottamista huolimatta. Töölön 
reserviupseeriyhdistys halusi avata 
keskustelua antamalla siihen mah-
dollisuuden huippuasiantuntijoiden 
kanssa. Onko niin, että kokonais-
maanpuolustus ei kiinnosta, vai mis-
tä oli kysymys?

Teksti: Risto Piekka 

Maanpuolustuksen teemailta

www.orion.fi

enSiMMäinen SotiLaan Nato-opas 
Helsingin Reservin Sanomat on jul-
kaissut vuoden 2008 alusta alkaen 
reserviläisille tarkoitettua Nato/PfP 
artikkelisarjaa. Tarkoitus ei ole ol-
lut ajaa Suomea Naton jäseneksi, 
vaan ylläpitää reservin kansallista ja 
kansainvälistä yhteistoimintakykyä.  
Nyt nämä artikkelit on julkaistu yh-
teistyössä Suomen Sotilaan ja Kus-
tannus Oy Suomen Miehen kanssa 
Huomio! Sotilaan käsikirja 2009 
-kirjasessa yksissä kansissa.
 Käsikirja pystytään entiseen ta-
paan lähettämään kaikille Helsingin 
Reserviupseeripiirin ja Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin henkilöjä-
senille sekä lehden tilaajakuntaan 
kuuluville kiltalaisille. Helsingin Re-
servin Sanomat kustantaa kirjan siis 
yli 13 000 osoitteeseen! Myös liitot 
ovat tilanneet kirjaa pieniä määriä.
 Huomio! 2009:ssä on tällä ker-
taa selkeä teema, samoin kuin oli 
vuoden 2007 kirjassa. Aiheet on kui-
tenkin julkaisun perinteitä noudat-
taen tarkoitettu kaikille sotilasam-
mattiryhmille; käsikirjan yli sadalla 
sivulla olevat kaksikymmentä artik-
kelia vaihtelevatkin aina patruuna-
rasioiden merkinnöistä yhteisesi-
kuntien toimistojen nimeämiseen. 
Painopisteeksi on valittu reservin 
suurin puolustushaara, eli maavoi-
mat. Suurin osa kirjan sisältämistä 
tiedoista ovat kuitenkin tärkeitä 
tai vähintään käyttökelpoista myös 
ilma- ja merivoimien reserviläisille.
 Suomessa ei ole aiemmin jul-
kaistu mitään vastaavaa Nato-opas-
ta. Yksi syy voi olla siinä, että val-
tionhallinnon tietoturvallisuuden 
johtoryhmän tekemän päätöksen 
mukaan kaikki NATO Unclassified- 
turvaluokan dokumentit tulee luo-
kitella puolustushallinnossa turval-
lisuusluokkaan TLL IV - Viranomais-

käyttö. Todellisuudessa suuri osa 
NATO/PfP Unclassifed –luokan do-
kumenteista on kuitenkin tarkoitet-
tu täysin julkiseen jakeluun ja ovat 
kaikkien halukkaiden saatavissa.
 Lerppojen tulevaa työtä helpot-
tanee myös tieto, että Helsingin Re-
servin Sanomien artikkelisarjan ja 
Huomio! 2009:n tekemiseen ei ole 
pyydetty, eikä myöskään saatu pyy-
tämättä, apua yhdeltäkään Suomen 
puolustushallinnon työntekijältä. 
Kaikki Naton toimintatapoja ja stan-
dardeja koskevat tiedot ja dokumen-
tit on saatu käyttöön Naton standar-
doimiselimen (NSA), Nato-koulun 
(NATO School) ja Yhdysvaltain puo-
lustushallinnon (U.S. DoD) ystäväl-
lisellä avustuksella.

HUoMio! Sotilaan käsikirja 2009

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies, ISBN 978-
952-9872-54-1, ISSN 1237-8704, 112 sivua.

13 000 HUOMIO!-kirjaa 
lehden lukijaetuna
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aaMUHäMäRiSSä ja pienessä lumi-
sateessa nostettiin tammisunnun-
taiaamuna 25.1.2009 Suomen lippu 
Herttoniemen kirkon lippusalkoon. 
Lipun nostaminen käynnisti juhla-
päivän, jonka aikana juhlittiin 50 
vuotta sitten aloitettua reserviup-
seeritoimintaa Itä-Helsingissä. Juh-
lapäivä jatkui jumalanpalveluksella 
Herttoniemen kirkossa sekä kun-
nianosoituksella Kulosaaren Lepo-
saaren sankarihaudoilla. Päiväjuhla 
Herttoniemen kirkossa sekä kahviti-
laisuus seurakuntasalissa päättivät 
juhlapäivän.
 Päiväjuhlassa kerhon puheen-
johtaja Keijo Talja ylil res toivotti 
tervehdyssanoissaan runsaat 200 
juhlavierasta tervetulleeksi viettä-
mään Itä-Helsingin reserviupsee-
ritoiminnan 50 -vuotisjuhlaa. Hän 
kertoi reserviupseeritoiminnasta 
yleensä sekä selvitti Itä-Helsingin 
Reserviupseereiden toimintaa ja 
vahvuuksia.
 Kaartin Soittokunnan varus-
miessoittajien musiikkiesityksen 
jälkeen Esa Pajunen majuri res esitti 
mielenkiintoisen historiikkikatsauk-
sen. 
 
ReSeRviUPSeeRitoiMinta Itä-Hel-
singissä käynnistyi Herttoniemessä 
tammisunnuntaina 25.1.1959, jolloin 
joukko alueen reserviupseereita 
päätti perustaa Helsingin Reser-
viupseerien Herttoniemen osaston. 
Varsinainen perustava kokous pidet-
tiin 16.2.1959. Puheenjohtajaksi va-
littiin tulisieluinen Pentti Yrttimaa. 
Perustamiskirjan allekirjoittivat Yrt-
timaan lisäksi Alhard Eckstein, Tou-
ko Laurila, Kalervo Lehtonen, Saka-
ri Saarnilahti, Eero Schrey ja Osmo 
Vesikansa.
 Kerhon jäsenet olivat innostu-
neita. Heidän intonsa levisi naapuri-
lähiöihin. Niinpä jo 1961 perustettiin 
Roihuvuoren kerho. Kerhon ensim-
mäinen puheenjohtaja oli J Musto-
nen. Roihuvuoren vastuunkantajista 
mainittakoon Pertti Hakkarainen.
 Puotilan kerho perustettiin 
vuonna 1963. Puotilantie 1:ssä val-
mistui ”reserviupseerien talo” 1961. 
Osakkeenomistajista 70 % oli rin-
tamaupseereita ja loput nuorempia 
upseereita. Tälläkin hetkellä Itä-
Helsingin Reserviupseerien Tuki-
kohta ilma-aseampumaratoineen on 
Puotilantie 1:ssä. Kerhon ensimmäi-
nen puheenjohtaja oli Arvi Vihmola.

vUonna 1966 perustettiin Vuosaa-
ren kerho. Kerhon ensimmäinen pu-
heenjohtaja oli Aarne Taussi. Kerhon 
pitkäaikainen vaikuttaja on ollut 
Viljo Lehtonen. Kerholla oli kauan 
ulkoampumarata Vuosaaressa. Va-
litettavasti se menetettiin Helsingin 
Ympäristökeskuksen yksipuolisella 
päätöksellä vuonna 2005.
 Kontula-Mellunmäen kerho pe-
rustettiin 1969. Myös valtioneuvos 
Harri Holkeri oli perustamassa ker-
hoa. Ensimmäinen puheenjohtaja 
oli Heikki Järvinen. Kerho liittyi 
vuonna 1996 Puotilan kerhoon.  
 Kerhot toimivat tehokkaasti alu-
eidensa reserviupseereiden hyväksi. 
 Kerhoissa toimi myös naisjaosto-
ja, jotka tukivat tahollaan kerhojen 
toimintaa sekä tekivät tärkeää työtä 
eri tavoin mm. lähettämällä avustus-

paketteja vaikeissa elämäntilanteis-
sa eläville perheille. Käsityöt olivat 
naisten keskuudessa arvossaan.
 Esa Pajunen kertoi, että kerhois-
sa on ollut eri alojen lahjakkuuksia. 
Herttoniemen kerhon jäsen Pentti 

Linnosvuo on tästä loistava esimerk-
ki. Hän on maineikas kaksinkertai-
nen olympiavoittajamme vapaapis-
toolissa ja olympiapistoolissa. Hän 
on edelleen Itä-Helsingin Reserviup-
seerikerhon jäsen.
 Kerhot tekivät voimakasta yh-
teistyötä jo vuosikymmenien ajan. 
Kerhot sopivat yhteisistä tilaisuuk-
sista ja viralliset kevät- ja syysko- 
koukset pidettiin samaan aikaan 
esim. jollakin koululla. Kokousten 
jälkeen saatiin samalla kerhojen 
kokousten osallistujista suuri kuuli-
jakunta ohjelmaan kuuluvan esitel-
män seuraamiseen.

vUonna 2000 kerhot päättivät teh-
dä ratkaisevan päätöksen. Kerhot 
päättivät yhtyä yhdeksi reserviup-
seerikerhoksi. Uuden kerhon nimek-
si tuli Itä-Helsingin Reserviupseerit 
ry. Kerhon toiminta on jatkunut erit-
täin hyvin suurempanakin kerhona. 
Jäseniä on tällä hetkellä n. 250. Ker-
homme on saanut joukkoonsa myös 
nuorempia ikäluokkia. Yhteistyö su-
juu hyvin ja kerho kehittää jatkuvas-
ti toimintaansa RUL:n tavoitteiden 
suuntaisesti. 
 Juhlapuheessaan prikaatiken-
raali Asko Kilpinen toi terveisensä 
juhlaan mm. seuraavasti:
 ”Arvoisat reserviupseerit! Suo-
malaisten reserviupseerien historia 

on kunniakas, sotiemme ankarissa 
olosuhteissa koeteltu. Tämän päi-
vän reserviupseeri on osoittanut 
ammattitaitonsa ja vastuualttiuten-
sa myös vaativissa kansainvälisissä 
tehtävissä. Liikekannalle pannuissa 
puolustusvoimissa kantahenkilö-
kunnan osuus on keskimääräisesti 
noin 15 %. Hyvin koulutettu reservi 
on maanpuolustuksemme kivijalka 
myös tulevaisuudessa. Mahdollinen 
liittoutuminen ei tätä kivijalkaa syr-
jäytä. Suomalainen reserviupseeri 
on tulevaisuudessa vankan koulu- ja 
opiskelupohjan omaava, omassa si-
viiliammatissaan kouliintunut ja ko-
kenut sekä toivottavasti myös hyvän 
fyysisen kunnon omaava motivoi-
tunut maanpuolustaja. Puolustus-
voimien tehtävänä on antaa reser-
viupseerille riittävä sotilaskoulutus 
ja mahdollisuudet kehittyä ja edetä 
hänelle osoitetuissa tehtävissä.”
 Etelä-Suomen Sotilasläänin, 

RUL:n ja Herttoniemen seurakun-
nan edustajat esittivät juhlassa ter-
vehdyksensä.  

HeRttonieMen , Roihuvuoren, 
Puotilan, Vuosaaren ja Kontula-
Mellunmäen yhdelletoista ansioi-
tuneelle entiselle puheenjohtajalle 
sekä yhdelle pitkäaikaiselle ja hy-
välle yhteistyökumppanille ojennet-
tiin ennen Maamme-laulua kerhon 
juuri valmistunut  pöytästandaari 
ja standaarin luovutuskirja. Kaikki 
standaarin saaneet osallistuvat vielä 
aktiivisesti vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön. Standaarien jako  
oli juhlava hetki.
 Esa Pajunen toimi juhlan järjes-
telytoimikunnan puheenjohtajana. 
Kerhomme haluaa esittää kiitoksen-
sa toimikunnalle ja sen puheenjoh-
tajalle juhlapäivän onnistumisesta.
 Varmaan monen juhlaan osallis-
tuneen mieleen palautui juhlan eri 

vaiheissa omia muistoja ja perheen 
yhteisiä tapahtumia maanpuolustus-
työssä mukana olemisesta. Monet 
tapasivat vanhoja vuosien takaisia 
tuttujaan ja ystäviään juhlapäivän 
päättäneessä kahvitilaisuudessa. 
 Kahvitilaisuuden aikana ker-
homme puheenjohtajisto otti vas-
taan eri yhteisöiden tervehdyksiä.
 Prikaatikenraali Asko Kilpinen 
aloitti juhlapuheensa seuraavin sa-
noin: ”Kunnioitetut veteraanisuku-
polven edustajat! Itä-Helsingin Re-
serviupseerien Herra Puheenjohta-
ja! Arvoisat juhlavieraat, niin Naiset 
kuin Miehet! Jos valtaa minulla oli-
si, Kuivasaaren linnakkeen ’kahden-
toista tuuman saluutit’ ammuttaisiin 
50 vuotta täyttävän kotiseutuni 
reserviupseeritoiminnan kunniak-
si! Olkoon tuuli Kerholle myötäinen 
myös tulevina vuosina!”

Teksti: Lauri Haimalainen

Reserviupseeritoimintaa  
Itä-Helsingissä 50 vuotta

Juhlapuheen piti prikaatikenraali Asko 

Kilpinen 

KU VA  K A R I  KU U S E L A

Lipunnosto Herttoniemen kirkolla

KU VA  N I N A  S c H L E I f E R

Tervehdyssanat Itä-Helsingin Reser-

viupseerit ry:n puheenjohtaja Keijo 

Talja
KU VA  K A R I  KU U S E L A



73 | 2009  >  10. 4. 2009

From: Myynti / JaPi-matkat
To: reservinsanomat@helresp.fi
Subject: ilmoitus 2009.DOC
Date: 30. maaliskuuta 2009 15:03:33

 
Erikoismatkojen asiantuntija

  JaPi - Matkat  Oy
Karjalan Kannas                           3.-5.7., 24.-26.7     320 € 
Taipaleenjoelta Talin torjuntaan             22.-24.6.    315
€           
JR8,Tuntemattoman sotilaan sotatie-
Sortavala – Petroskoi – Aunus                    6.-9.7.     395 €
Aunus - Maaselkä                                    16.-19. 7.     395 €
 
Hintaan sisältyy: kuljetus, majoitus, ryhmäviisumi,
hoitokuluvakuutus, puolihoito, oppaana sotahistorian
asiantuntija    
 
                        Katso lisää kotisivuiltamme:
                            www.japi-matkat.fi

e-mail: myynti@japi-matkat.fi
puh/fax: 05 35593 65

 
 

From: Myynti / JaPi-matkat
To: reservinsanomat@helresp.fi
Subject: ilmoitus 2009.DOC
Date: 30. maaliskuuta 2009 15:03:33

 
Erikoismatkojen asiantuntija

  JaPi - Matkat  Oy
Karjalan Kannas                           3.-5.7., 24.-26.7     320 € 
Taipaleenjoelta Talin torjuntaan             22.-24.6.    315
€           
JR8,Tuntemattoman sotilaan sotatie-
Sortavala – Petroskoi – Aunus                    6.-9.7.     395 €
Aunus - Maaselkä                                    16.-19. 7.     395 €
 
Hintaan sisältyy: kuljetus, majoitus, ryhmäviisumi,
hoitokuluvakuutus, puolihoito, oppaana sotahistorian
asiantuntija    
 
                        Katso lisää kotisivuiltamme:
                            www.japi-matkat.fi

e-mail: myynti@japi-matkat.fi
puh/fax: 05 35593 65

 
 

Lyhyesti

GSU:ssa Hemvärnetin 
tulevaisuus?
� Christer Viltstig kirjoittaa Forsvarsutbildarnan 
(FBU) Tukholman alueen Slagfjädern-lehdessä 
(4/08) Ruotsin kodinturvan koulutustoiminnasta. 
GSU tulee sanoista Grundläggande Soldat-Utbild-
ning ja sillä tarkoitetaan sotilaan peruskoulutusta. 
Tänä päivänä Hemvärnet antaa Ruotsissa kolmen 
kuukauden mittaista sotilaan peruskoulutusta sel-
laisille henkilöille, jotka eivät ole päässeet syystä 
tai toisesta varusmiespalvelukseen. Koulutus GSU-
joukkueissa antaa heille mahdollisuuden osallis-
tua sekä Hemvärnetin toimintaan reserviläisenä 
että ulkomaan palvelukseen. Koulutus siis korvaa 
varusmiespalveluksen. Koulutus on hyvin tiivistä, 
koska oppilaat ovat hyvin motivoituneita. Koulu-
tus sisältää muun muassa opetusta puolustusvoi-
mien käyttämästä materiaalista sekä henkilökoh-
taisia sotilaan taitoja. GSU-varusmiesten tulee olla 
18-30 vuotiaita.
 Vuonna 2010 Hemvärnet tulee tarjoamaan 
GSU-koulutusta 588 henkilölle.
 Kirjoittajan mukaan Ruotsi ei tässä koulutuk-
sessa säästä resursseissa. Alla får utbildning, alla 
får skjuta.
 Lisätiedot: hemvarnet.se

Keväthyökkäys Moskovaan 
� Panssarikilta ry järjestää museomatkan Mosko-
vaan helatorstaiviikonloppuna (20-24.5.). Kohtei-
na ovat paikalliset sotilaskalustoa esittelevät mu-
seot. Matka on avoin myös killan ulkopuolisille.
 Rjazanin sotilasajoneuvoinstituutin sotilas-
ajoneuvomuseo on Venäjän asevoimien ajoneu-
voalan keskusmuseo ja siellä on noin 150 autoa, 
erikoisajoneuvoa ja erikoispanssarivaunua. Vadim 
Zadorozhnin yksityisessä museossa on useita kym-
meniä siviilimallisia autoja, lentokoneita, panssa-
rivaunuja, sotilasajoneuvoja ja tykkejä. Lenino-
Snegirin sotahistoriallisessa museossa on noin 15 
panssarivaunua, tykkejä ja muita aseita. Venäjän 
asevoimien keskusmuseossa on esineitä koko ase-
voimien historian ajalta ja kaikista puolustushaa-
roista. Suuren isänmaallisen sodan keskusmuseos-
sa on kalustoa toisen maailman sodan ajalta sekä 
myös sen jälkeiseltä ajalta. 
 Matkan hinta on 395 euroa sisältäen junamat-
kat, paikalliskuljetukset, hotellimajoituksen kah-
den hengen huoneissa ja museoiden pääsymaksut 
sekä opastulkkauksen museoissa.
 Lisätietoja: www.panssarikilta.fi

Puolustusministeriölle 
verkkolehti 
� Puolustusministeriö on alkanut julkaista eng-
lanninkielistä sähköistä verkkolehteä. Verkkolehti 
ilmestyy neljästi vuodessa ja sen aiheina ovat hal-

linnonalan ajankohtaiset asiat. Verkkolehti pyrkii 
täydentämään puolustusministeriön kolmikielisen 
viestinnän tarjontaa ja toimimaan ajankohtaiskat-
sauksena ministeriön ja sen alaisen hallinnon asi-
oihin.
 Ensimmäisessä numerossa käsitellään mm. 
valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliit-
tista selontekoa Suomen puolustuksen kehittämi-
sen ja mediajulkisuuden näkökulmista sekä viime 
vuonna järjestettyä CAS-seminaaria.
 Verkkolehti on luettavissa osoitteessa: www.
defmin.fi/bulletin

Puolustusvoimien 
puhelinnumerot 
� Puolustusvoimien puhelinnumerointi muuttui 
keskiviikkona 1. huhtikuuta 2009. Uusi valtakun-
nallinen vaihteen kutsunumero on 0299 800. Sa-
massa numerossa toimii myös sotilasnumerotie-
dotus.  Muutoksen yhteydessä luovutaan vanhasta 
181-numeroinnista.
 Puolustusvoimien puhelintekniikkaa on uu-
distettu syksystä 2008 alkaen. Uudistuksen myötä 
pääosa langallisista puhelinliittymistä on korvat-
tu GSM-liittymillä ja käyttöön otetaan huhtikuun 
alusta alkaen myös valtakunnallinen puhelin-
vaihde. Kaikki puolustusvoimien hallintoyksiköt 
on tavoittanut 1.4.2009 alkaen samasta vaihteen 
numerosta, eli myös Etelä-Suomen Sotilasläänin 
Esikunnan, Kaartin Jääkärirykmentin ja Helsingin 
Aluetoimiston vaihteen numero on nyt 0299 800.

LJK-kilta Mount Everestille 
� Laskuvarjojääkärikillan retkikunnan tavoittee-
na on nousta Mount Everestin huipulle keväällä 
2009. Onnistuessaan retkikunta on ensimmäinen 
suomalainen ryhmä, joka kiipeää maailman kor-
keimmalle vuorelle. Suurimpana haasteena tulee 
olemaan elimistön oma fysiologia, eli ryhmän jä-
senten kyky sopeutua ääriolosuhteisiin. Lähes kak-
si kuukautta kestävä yhtäjaksoinen rasitus asettaa 
myös henkisen kestävyyden koetukselle. Ryhmän 
jäsenenä olevan lääkärin johdolla retkikunta tekee 
tieteellistä tutkimusta ihmisen toimintakyvystä 
ääriolosuhteissa sekä testaa suomalaisten varuste-
valmistajien tuotteita.
Onnistuminen edellyttää tarkkaa suunnittelutyötä 
ja suorituskyvyn ylläpitoa. Ryhmätyötaidot ovat 
koetuksella, sillä jokaisen on suoriuduttava osuu-
destaan hyvin koko hankkeen onnistumiseksi. 
Turvallisuudesta ei tingitä missään olosuhteissa. 
Retkikunta haluaa omalla toiminnallaan tuoda 
esille suomalaista sisua ja peräänantamattomuut-
ta. Huolellisella valmistautumisella, tarvittavien 
taitojen hankkimisella ja voimakkaalla tahdolla on 
mahdollisuus päästä aivan huipulle.
 Retkikunta on jo liikkeellä ja sen etenemistä 
voi seurata osoitteessa: www.everest.fi

LAATUA
AMMATTILAISILLE

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen 
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman 
Stockmannin 6.krs .temp-ravintolassa.  

Tarjous on voimassa 31.12.2009 saakka.

Stockmann Helsinki 6.krs

ReSeRviLäinen-LeHden uudek-
si päätoimittajaksi on valittu FM 
Mirva Brola. Hän aloitti työnsä 1. 
huhtikuuta. Brola on nykymuo-
toisen Reserviläinen-lehden en-
simmäinen päätoiminen päätoi-
mittaja. Tähän saakka tehtävää 
on hoidettu luottamustoimena.
 Brola (26) on aikaisemmin 
työskennellyt toimittajana muun 
muassa Suomen Tietotoimis-
tossa sekä sanomalehti Länsi-
Savossa. Hän on myös palvellut 
rauhanturvatehtävissä Kosovos-
sa suomalaisen kriisinhallinta-
joukon tiedottajana.
 Brola on suorittanut varus-
miespalveluksen 2001 - 2002 
Kainuun Prikaatissa ja Ruotu-
väki-lehden varusmiestoimitta-

jana. Sotilasarvoltaan hän on 
reservin kersantti.
 Brola seuraa tehtävässä vii-
sivuotiskautensa päättävää Kari 
Vainiota.
 
MaanPUoLUStUSYHtiö MPY 
Oy:n kustantama Reserviläi-
nen-lehti on Suomen Reser-
viupseeriliiton ja Reserviläislii-
ton äänenkannattaja ja monen 
valtakunnallisen vapaaehtoisen 
maanpuolustusjärjestön tiedo-
tuslehti. 76-vuotias Reserviläi-
nen on yli 60 000 kappaleen le-
vikillään Suomen suurin maan-
puolustusalan lehti. 

Lisätietoja: Mirva Brola 040 437 
5790

Mirva Brola Reserviläisen  
uudeksi päätoimittajaksi
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Lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi toiminut vuosina 1999—2004 
Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

tavaLLiSen SUoMaLaiSen tietous Afganistanista on vähäinen. Ja vielä vähäi-
sempi se olisi ellei siellä olisi mukana suomalainen kriisinhallintaosasto. Suoma-
laiset aloittivat toimintansa Afganistanissa jo vuonna 2002 ja osaston vahvuus on 
ollut noin sata sotilasta. Nyt  ollaan maahan lähettämässä lisäjoukkoja ja näiden 
vahvuudeksi on ilmoitettu myös noin sata sotilasta. Tämä uusi joukko lähetetään 
turvaamaan Afganistanin presidentinvaaleja. Päättäjät päättivät ja kansa kysyy 
miksi.
 Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitos julkisti joku viikko sitten julkai-
sun "Miksi Afganistan on tärkeä Suomelle?" Jarno Limnéllin ja Charly Salonius-
Pasternakin julkaisu löytyy myös internetistä osoitteesta www.mpkk.fi/fi/ajan-
kohtaista. Selvitys on analyyttinen, mutta otsikko ja sisältö tuovat mieleen, että 
kyseessä saattaisi olla vaikkapa tilaustyö. Päättäjät ovat päättäneet, että Afganis-
tanissa ollaan mukana jopa aikaisempaa suuremmalla joukolla ja nyt tämä pitää 
perustella tavallisillekin ihmisille. Kirjoittajat toteavat kuittenkin arviossaan, että 
vaikka kansainvälisten syiden perusteella Suomen pitäisi olla Afganistanissa niin 
"kansallisten poliittisten perustelujen laatikko on lähes tyhjä".

HeLSingin SanoMat julkaisi 27.03.2009 Markku Salomaan kriittisen 
vieraskynäartikkelin otsikolla "Naton Afganistanin-operaatio uhkaa päättyä um-
pikujaan". Salomaa arvioi artikkelissaan operaation lopputuloksen olevan käyt-
tämänsä otsikon mukainen. Afganis-
tanin operaation vaikeuksista kuulin 
jo vuonna 2007 henkilökohtaisesti 
ensimmäisen arvion kun Viron puo-
lustusvoimien komentaja kenraa-
liluutnantti Ants Laaneots vertasi 
Viron kannalta Irak- ja Afganistan-
operaatioita. Virolaissotilaita osallis-
tuu amerikkalaisten rinnalla näihin 
molempiin kriisinhallintaoperaatioi-
hin ja siksi kenraali oli koittanut mah-
dollisimman hyvin perehtyä niihin 
olosuhteisiin mihin hänen miehensä 
joutuvat. Tilanteet ovat vaikeita ja 
menestymisen mahdollisuudet ovat 
vähäiset.
 Afganistan on pinta-alaltaan Suo-
mea kaksi kertaa suurempi vuorten 
ympäröimä sisämaavaltio. Lähes 50 prosenttia maan pinta-alasta on vähintään 
kahden kilometrin korkeudessa. Pääkaupunki Kabul sijaitsee noin 1800 metrin 
korkeudessa eli huomattavasti korkeammalla kuin meidän 1328 metrin korkui-
nen Haltiatunturimme. Talven lumiolosuhteissa ei sellaisilla alueilla ole helppo 
liikkua. Maalla on yhteistä rajaa Turkmenistanin, Uzbekistanin, Tadzikistanin, 
Kiinan, Pakistanin ja Iranin kanssa. Markku Salomaan arvion mukaan erityisesti 
Pakistanin naapuruus on hankala. Afganistanin talebanit ovat saaneet aikaiseksi 
Pakistanissa vihamielisyyttä Naton suuntaan.

aSUkkaita afganiStaniSSa on pitkälti yli 30 miljoonaa. Tarkkaa lukua ei osaa 
kukaan sanoa koska viimeinen väestönlaskenta on suoritettu vuonna 1979. Ar-
vioidaan kuitenkin, että väestöstä yli 57 prosenttia olisi alle 18 vuotiaita. Senkin 
jälkeen täysikäisiä taistelijoitakin löytyy ihan riittävän paljon. Salomaan mukaan 
ääri-islamistinen Taleban hallitsee suurinta osaa vuoristoisesta Afganistanista.
 ISAF-joukot (International Security Asisstance Force eli Kansainvälinen 
turvallisuusapujoukko) toimii YK:n mandaatilla Naton johtovastuulla ja jou-
kot koostuvat  40 valtion sotilaista. Suurin osa joukoista tulee Yhdysvalloista ja 
Isosta-Britanniasta. Kesäkuussa 2008 oli joukon vahvuus 52700 sotilasta. Markku 
Salomaan mukaan ei sekään riittäisi, että joukot kymmenkertaistettaisiin. Presi-
dentti Bush vetosi liittolaisiin joukkojen vahventamiseksi ja samaa linjaa jatkaa 
uusi presidentti. Yhdysvallat siirtää jonkin verran Irakin joukkojaan Afganista-
niin.

Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen julkaisussa pohditaan Suomen 
lisäpanostusta Suomen Yhdysvaltojen suhteiden kehittämisessä.  
Samalla on myös analysoitu miten lisäpanostus ISAF-operaatioon liittyy ja vai-
kuttaa Suomen Nato-suhteisiin. Näistä asioista eivät päättäjät ole esittäneet mi-
tään kun asiaa on käsitelty hallituksessa ja eduskunnassa.
 Julkisuudessa on esitetty, että Suomen Afganistan-politiikan yhtenä tavoit-
teena olisi vähentää ooppiumin tuloa maailman huumemarkkinoille. Tavoite on 
kunnioitettava, mutta asiantuntijoiden mielestä utopistinen. Väitetään, että yli 
80 prosenttia Eurooppaan tulevasta raakaooppiumista tuotetaan Afganistanissa. 
Oopiumin viljelyä edistää sen helppo viljeltävyys ja siitä saatava korkea hinta.
 Neuvostoliitto soti Afganistanissa 1979-1989 ja käytännössä hävisi sen sodan. 
Käykö Yhdysvalloille ja Natolle nyt samalla tavalla ?  
"Sota" tai kuten mieluummin sanotaan kriisinhallintaoperaatio kestää kymme-
nen vuotta ja tuloksena on Afganistanissa edelleen jatkuvat taistelut. Sellaista 
lopputulosta Nato ei kestä. Tämä skenaario on näkyvästi esillä Markku Salomaan 
kirjoittamassa artikkelissa.
 Suomi on mukana amerikkalaisten ja Naton Afganistan-operaatiossa. Se an-
taa Suomen puolustusvoimille sotilaallista kokemusta, jota voidaan hyödyntää 
myös kotimaan puolustuksessa. Mutta toisaalta voidaan kysyä onko osallistumi-
semme sittenkään Suomen kansallisten etujen mukaista.

Suomi ja Afganistan

kolumni

operaatio antaa 
Suomen puolus-
tusvoimille soti-
laallista kokemus-
ta, jota voidaan 
hyödyntää myös 
kotimaan puolus-
tuksessa.

SPjUtSUndin MajaLLa vietettiin 28.3. so-
taveteraanikeräyssaunaa edellisvuosien 
keräysten yhteenvedon ja kuluvan vuoden 
keräyksen ideoinnin merkeissä. Töölön Re-
serviupseerit haastoi taannoin Helsingin 
reserviläispiirien yhdistykset sotaveteraani-
keräykseen ja lupasi tarjota perinteisen sau-
naillan ansiokkaasti keräyksessä mukana 

olleille. Valtaosa viime vuoden veteraanike-
räystuotosta tuli Kaartin Jääkärirykmentin 
varusmiesten keräämänä. Keräykseen so-
tiemme veteraaneille otti osaa kymmenkunta 
pääkaupunkialueen reserviläis- ja maanpuo-
lustusyhdistystä ja näiden keräystulos koko 
jäsenmäärään suhteutettuna oli n. 1 e /jäsen.

SotieMMe veteRaanit 2009 keräys käyn-
nistettiin 13.3.2009 Narinkkatorilla. Ennen 
keräyksen aloittamista pitivät Sotiemme 
Veteraanit 2009 keräyksen johto, Reserviup-
seeriliitto ry ja Reserviläisliitto ry  tiedotus-
tilaisuuden Scandic hotellissa, jossa puhui 
ministeri Anne Holmlund, Reserviläisliiton 
puheenjohtaja, kansanedustaja Markku Pak-
kanen sekä Sotiemme Veteraanit keräyksen 
keräysjohtaja Arto Lillberg. Tiedotustilaisuu-
den jälkeen siirryttiin Narinkkatorille, jossa 
Vihreät Sisaret tarjosivat yleisölle hernekeit-
toa ja Kaartin Soittokunnan varusmiesorkes-
teri vauhditti soitollaan keräystä. Keräystoi-
mintaan osallistuivat seuraavien liittojen, 
yhdistysten ja kerhojen edustajat: Reservi-
läisliitto, Reserviupseeriliitto, Töölön Re-
serviupseerit, Itä-Helsingin Reserviupseerit, 
Itä-Helsingin Reserviläiset, Helsingin Kilta-
piiri ja Helsingin Rauhanturvaajat. Kiitoksia 
kaikille kerääjille.

Reserviläisten toimintapäivä
Reserviläisliitojen toimintapäivänä 14.3.2009 
alueellamme oli keräystapahtumia Töö-
löntorilla, Kauppatorilla, Kolmen Sepän 
patsaalla ja Itäkeskuksen Citymarketissa. 
Kerääjäpartioita oli mukana Töölön Re-
serviupseereista, Helsingin Reserviläisistä, 
Itä-Helsingin Reserviupseereista, Itä-Hel-
singin Reserviläisistä. ja Helsingin Kilta-
piiristä. Messukeskuksessa 13-15.3.2009 
olleessa GoExpo  messutapahtumassa oli                                                                                        
reserviläisjärjestöjen osastolla keräyslippai-
ta.

Varusmiehet jälleen 
mukana keräyksessä
Varusmiesten keräyspanos on erittäin tär-

keä koko keräyksellemme. Varusmiesten 
osuus vuoden 2008 keräystuloksesta oli 57,9 
% Kaartin Jääkärirykmentin varusmiehet 
keräävät kantakaupungissa, Vuosaaressa ja 
Vantaalla seuraavan aikataulun mukaan: 
14-17.4 ja 4-9.5.2009. Merisotakoulun RU- 
kurssi kerää myös kantakaupungin alueella 
25.4.2009 sekä Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin varusmiehet Lauttasaaressa erikseen 
sovittuna päivä toukokuussa.

Keräyskirje
Vuoden 2008 Helsingin Reservin Sanomien 
jakama  keräyskirje tuotti 10.177,86 e. Kiitok-
sia lukijoille hienosta keräyksemme hyväksi 
antamastanne tuesta. Tämän lehden mukana 
on jälleen keräyskirje jonka välityksellä luki-
jakunta voi osallistua Sotiemme Veteraanit 
2009 keräykseen. Helsinki-Vantaan keräyk-
sen johtoryhmä toivoo, että mahdollisimman 
moni osallistuisi tähän tilisiirtokeräykseen.

Viljo Lehtonen
Keräyspäällikkö

Sotiemme Veteraanit keräys  
2009 käynnistetty

Sotaveteraanikeräys 2008

R  U  K    8 9

RUK:n KURSSI 89 VIETTÄÄ KURSSIKOKOUSTA HELSINGISSÄ TORSTAINA 14.5.2009

Kokous alkaa klo 13.30 veljesaterialla Helsingin Suomalaisella Klubilla, 
Kansakoulukuja 3. Lounaan jälkeen Puolustusministeriön kansallisen 
puolustuspolitiikan yksikön päällikkö prikaatikenraali Markku Nikkilä pitää 
esitelmän valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta ja 
sen sisältämistä sotilaallisista näkökohdista.

ILMOITTAUTUMINEN MAKSAMALLA OSALLISTUMISMAKSU 30 EUROA RUK 89:n TILILLE 206620-
53895 ENSI TILASSA, MUTTA VIIMEISTÄÄN 5.5.2009. Maksutietoihin RUK:n aikainen 
yksikkö. Osallistumismaksu sisältää aterian noutopöydästä, kahvin ja eteispalvelun.

Ilmoita tiedossasi oleville kurssiveljille. Erkki Pekki (09) 321 6782, Sähköposti 
erkki.pekki@luukku.com, Lasse Mäkelä 050- 373 4223, Kalevi Usva 0400-427 346.
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HSRK: s 60-års jubileum gick 
av stapeln den 6.3.2009 på 
Skatuddens Kasino.

tiLLStäLLningen blev en manifes-
tation för den svenska reservoffi-
cersverksamhetens vitalitet i huvud-
stadsregionen och gick därmed även 
till historien som ett jubileum av 
sällan skådad storhet och dignitet. 
Klubben profilerades sig genom be-
givenheten tydligt för sitt fortsatta 
arbete reservofficersverksamheten 
och landsförsvaret till fromma. 
 Gästerna representerades av 
landsförsvarsvänner från nära och 
fjärran.
 Gästerna anlände kl.18.00-18.30 
varefter man efter välkomstdrinken 
i ordnad procession tog sig till övre 
våningen var huvudevenemanget 
gick av stapeln.

 Till honnörsbordet hade klub-
bens ordförande Caesar von Walzel 
med fru kallat generallöjtnant R. 
W. Stewen, Sveriges militärattaché 
i Helsingfors Bengt Nylander, Ny-
lands Brigads kommendör kommo-
dor Anders Gardberg samt Finlands 
reservofficersförbunds viceordfö-
rande Y-P. Rautalahti med damer. 

fiRandet Hade egentligen vidtagit 
redan klockan 13.00 då HSRK: s sty-
relse med damer tillsammans med 
en 12 personer stark Sverigedelega-
tion under ledning av ordf. Jan Sjö-
lin och traditionsofficeren major Alf 
Eckerhall från Reservofficerssällska-
pet i Stockholm, hade äran att besö-
ka Sveriges ambassad i Helsingfors 
var nyutnämnde ambassadör Johan 
Molander samt militärattaché Bengt 
Nylander med fru Anna stod som 
värdar. Ett jubileum kunde inte ha 

börjat på ett värdigare sätt. Härvid-
lag vill HSRK offentligt tacka Sve-
riges ambassad, dess ledning och 
personal för att åter ha fått äran att 
med sina svenska gäster fått njuta 
av den lugna värdiga oas i hjärtat 
av Helsingfors och för det vänliga 
bemötande man där alltid rönt.

Kl. 14.00 hölls den officiella dags-
mottagningen på Kasinot. Flera fos-
terländska organisationer och pri-
vatpersoner ville hylla klubben. Tal 
hölls och skålar höjdes.

Klubbens vårmöte följde varvid 
man efter sedvanliga mötesärende-
na kallade klubbens tidigare ord-
förande Ulf-Christer Forsström till 
klubbens hedersmedlem samt pre-
mierade flera medlemmar för deras 
insatser under de senaste åren.

den efteRkoMMande jubileums-
balen lyckades över all förväntan. 
Salen var fylld till breddarna. En 
kvartett från Akademiska sångkö-
ren sjöng bl.a. ”Suomis sång” och 
”Finlandia”. Maten och vinet var ut-
sökt. De högtidliga talen framförda 
av gästerna vid honnörsbordet fick 
festpubliken att lyssna andäktigt. 

Till en dylik jubileumsfest hör 
även premieringar för fullgjort gott 
och oegennyttigt arbete. Y-P Rau-
talahti utdelade de av Finlands Re-
servofficersförbunds förlänade  he-
derstecknen. General R. W. Stewen 
utdelade klubbens nya förtjänstme-
dalj som framtagits till jubileet, till 
särskiljt förtjänta medlemmar. Särs-
kild högaktning kunde förnimmas i 
salen då fyra damer kallades fram 
för att emottaga det nya hedersteck-
nat ur generalens hand för att ha 
hjälpt och stöttat sina män i arbetet 
för klubben och för dess arbete för 
landsförsvaret.

Majorerna Jan Sjölin och Alf 
Eckerhall från Reservofficerssällska-
pet i Stockholm kallade oförväntat 
fram klubbens ordförande Caesar 
von Walzel och traditionsofficer 
Dick Lundell och förlänade dessa 
Sällskapets förtjänstmedalj i guld 
respektive brons.

jUbiLeUMSbaLen fortsatte däref-
ter med stämningen högt i tak fram 
emot midnatt till tonerna av Gardets 
beväringsorkester.

Festdeltagarna fick vid uppbrott 

sig tilldelade ett exemplar av Hel-
singfors Svenska Reservofficers 
klubbs jubileumshistorik ”Rosen 
förpliktar” som författats av klub-
bens traditionsofficer Dick Lundell.

Följande dag samlades en tropp 
bestående av svenska och finska re-
servofficerare på begravningsplat-
sen vid Sandudd under major Ulf 
Dahlmans kommando. Man ville 
genom kransnedläggning vid min-
nesstoderna resta till åminnelse av 
Marskalken av Finland, Den Hjel-
te korset och De Svenska Frivilliga 

hedra dem som inte mera kan fort-
sätta det ädla arbetet för frihet och 
Fosterland.

En middag avnjöts därefter på en 
Helsingforsrestaurang varefter man 
tog farväl och avtackade de svenska 
gästerna vid Sverigebåten. Under 
besöket hade ett ömsesidigt löfte 
avgivits av bägge parter att återses 
inom ett år. Denna gång på svensk 
mark.
  

Dick Lundell
Traditionsofficer HSRK

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. 
jubilerade storligen

Pistoolin pika-ammunta ja  
sotilaspistoolin pika-ammunta
Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResp,  ampumaohjelma kaudella 2009
Kaartin JR:n pistooliradalla Santahaminassa. Ampuma-aika on tiistaisin kello 
17 - 21.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA

5.5.2009 rata 3  12.5.2009 rata 2 ja 3
19.5.2009 rata 3  26.5.2009 rata 2 ja 3
2.6.2009 rata 3  9.6.2009 rata 2 ja 3
16.6.2009 rata 3  23.6.2009 rata 2 ja 3
30.6.2009 rata 3  4.8.2009 rata 2 ja 3
11.8.2009 rata 2 ja 3, mestaruus 18.8.2009 rata 2 ja 3, mestaruus
25.8.2009 rata 3  1.9.2009 rata 2 ja 3
8.9.2009 rata 3  15.9.2009 rata 2 ja 3
22.9.2009 rata 3  29.9.2009 rata 2 ja 3

Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraavasti:
pienoispistooli torstai 28.5.2009 kello 17.30 - rata 2 ja 3
isopistooli  torstai 4.6.2009 kello 17.30 - rata 2 ja 3

HUOM ! Osallistujilla on oltava aina mukana kerhon/killan v. 2009 jäsenkortti/
maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. 
Nämä tarkastetaan ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman 
radan valvojien toimesta.

Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 
15 min ennen kilpailun alkua. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartio-
kojulta klo 17.20. Osallistumismaksu 3 euroa per kilpailija. Ota mukaan tasaraha 
sekä omat patruunat ja paikkalaput. Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjaja-
koa:  H - H50 - H60 - H70 - H80 - D - D50 Joukkueen muodostaa saman kerhon 
kolme jäsentä. Joukkue ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l 
sarjaa) 10 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa)  8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l 
sarjaa)  6 sek kuviotauluun. Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli.

Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta 
jakautuen 10 laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4.  Ase: sotilaspistooli 
ja vastaava palvelusase vähintään cal 7.65, 2 lipasta. Lipastus aina 6+4. Ammu-
taan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja 
poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan 
vaihto.

Lajin kilpailusääntöjä noudatetaan ja tullaan pistokoeluontoisesti valvomaan 
myös aseiden osalta. Kilpailukohtaisesti tarkistetaan ja punnitaan kolmen arvalla 
valitun ampujan aseet ja niiden liipaisinvastus, min 1,0 kg.

Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin 
erikseen sarjakilpailun siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yh-
teen muodostavat kilpailutuloksen. Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan 
sarjakilpailuun. Samoin joukkueiden kolme tulosta osallistuu joukkueiden kisaan.
Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat samalla koulutustilaisuuksia niille 
kiinnostuneille halukkaille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. 
Vapaaehtoisia tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaup-
seereita pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. Kysymyksiin vastaa 
Seppo Laitakari puhelin 050 – 4626780 pistpika.
Helsingin Reserviläispiirien ampumatoimikunta

KU VA :  TO M I  A L A J O K I
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Teksti: Pekka Rytkölä ja 

Minna Ronkainen 

Kuvat Minna Ronkainen

LaUantai-aaMU alkoi varustamisel-
la, jonka jälkeen kapt Rytkölä esitte-
li harjoituksen läpiviennin, opetus-
tarkoituksen sekä varomääräykset. 
Ammuntojen aiheesta ja vaatimuk-
set ammuntojen toteuttamisesta 
kertoi Helsingin Maakuntakomppa-
nian päällikkö luutnantti Markku 
Virtanen.
 Lounaan jälkeen mentiin maas-
toon ja suunniteltiin ammuntojen 
toteuttaminen sekä maalitoiminta 
vihollisen arvioidun toiminnan mu-
kaan. Yliluutnantti Tero Ojanen, 
taisteluvälineupseeri Etelä-Suomen 
Huoltorykmentistä, opetti Jaster-
maalilaitteiden käytön ja ohjelmoin-
nin. Illalla päivällisen jälkeen raken-
nettiin ryhmänpuolustusammunnan 
maalitoiminta ja valmistettiin tulen-
kuvauskentät.

Toimintaa raikkaassa 
ulkoilmassa 
Sunnuntaina jaettiin aseet ja lip-
paat, levitettiin tulenkuvauskentät 
maastoon ja muutenkin valmisteltiin 
ammunnat loppuun. Aamupäivän ja 

alkuiltapäivän aikana harjoiteltiin 
mm. tulitoiminnan valvojan tehtä-
viä, kuten sitä, miten tulitoiminnan 
valvoja harjoituttaa ryhmäänsä va-
rotoiminnan ja taistelutekniikan 
osalta. Ryhmänjohtajat ryhmittivät 
ryhmänsä puolustukseen ja harjoit-
telivat puolustustaistelun suoritta-
misen.
 Iltapäivä jatkui tulen ja liikkeen 
merkeissä: ammuttiin kaksi ryhmän 
puolustusammuntaa. Joukko oli 
jaettu kahteen ryhmään jotka kum-
pikin toimivat tulitoiminnanvalvoja-
na ja ampuvana joukkona vuorotel-
len. Taisteluvälineinä olivat kevyet 
kertasingot, konekiväärit ja rynnäk-
kökiväärit. 
 Ammunnan purkamisen jälkeen 
harjoituksen johtaja antoi joukol-
le palautteen, ja paikalle ehti myös 
ESSLE:n henkilöstöpäällikkö evers-
tiluutnantti Ari Räsänen, joka seura-
si harjoituksen loppuvaihetta.

Taisteluammunta on vaativin 
taistelukoulutuksen muoto
Ampumaradoilla suoritettavia so-
vellettuja asekäsittelyammuntoja ei 
pidä luulla taisteluammunnoiksi. 
Taisteluammunnat harjoittavat tais-
telijaparista aina komppaniaan asti 

taistelijoita ja joukon johtajia sovel-
letuissa tilanteissa.
 Taisteluammunta ei ole pelkkää 
ampumista. Harjoitukseen kuuluu 
olennaisesti oikea taistelutekniik-
ka, tinkimätön tilanteenmukainen 
toiminta, johtajien käskyt ja joukon 
taktiikan soveltaminen.
 Maalitoiminnan on oltava mah-
dollisimman totuudenmukaista. 
Oikein suunniteltu maalitoiminta 
synnyttää tilanteita joukolle ja kou-
luttajien tehtäväksi jää joukon kou-
luttaminen ja vaarantavien virhei-
den ”karsiminen”.
 Taisteluammunnassa kaikki pyri-

Tulta ja liikettä:

Taistelukoulutusyksikkö harjoitteli 
kirkkaassa kevätsäässä
Pääosin kaunis kevättalvinen sää suosi Taistelukoulutusyksikön 
valmistavan harjoituksen osanottajia merellisessä Santahaminassa 
14.-15.3. Harjoituksen johti kapteeni Pekka Rytkölä Etelä-Suomen 
Sotilasläänin Esikunnasta.
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taistelukoulutusyksikkö

Harjoituksen johtaja kapteeni Pekka 

Rytkölä

Ennen ammuntaa lipastettiin patruunat.
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TULIKOMENTOJA!
Pääkaupunkiseudun epäsuoran tulen reserviläisten pääkoulutustapahtuma KAPTEENI JÄRVI- 
KILPAILU järjestetään tänä vuonna 22.- 24.5.
Kapteeni Järvi -kilpailu on epäsuoran tulen jokavuotinen koulutustapahtuma. Tapahtuman 
koulutustarjonta kattaa yleisimmät kranaatinheittimistön ja kenttätykistön erikoistehtävät, 
kuten mittauksen, tulenjohdon, viestivälineiden käytön ja tasotyöskentelyn. Tapahtuman 
tarkoituksena on parantaa reserviläisten aselajituntemusta ja sodan ajan sijoituskelpoisuut-
ta. Aikaisempaa koulutusta tehtäviin ei edellytetä. Pääosa kilpailijoista on varusmiesaikana 
koulutettu vain yhteen osa- alueeseen, kuten esimerkiksi tulenjohtoon.
Tapahtuma koostuu yhdestä koulutuspäivästä ja yhdestä kilpailupäivästä. Kilpailupäivänä 
järjestetään reipashenkinen partiokilpailu, jossa paikan päällä muodostettavat taistelijaparit 
testaavat oppimiaan taitoja. Partiot kiertävät suunnistusradan, jonka varrella on tehtävä-
rasteja. Rastit mittaavat oppimista koulutuspäivänä opetetuista asioista. Voittajapartiolle 
luovutetaan Suomen Sotilaan komea kiertopalkinto.
Tapahtuma on nimetty legendaarisen krh- kouluttajan, kapt evp Tapio Järven mukaan. Vuosi-
na 1974- 2000 Santahaminassa varusmiespalveluksensa suorittaneille ylik     —kapt Järvi lienee 
tuttu nimi.
Käy tutustumassa kilpailun nettisivuihin. Sieltä löydät mm. videokoosteen viime vuoden 
kilpailusta.
http://kapteenijarvikilpailu.fi

Sivuilta löydät myös yhteystiedot, joista saa lisätietoa tapahtumasta sekä ilmoittautumis-
ohjeet.

Ota haaste vastaan ja kaiverruta nimesi Suomen Sotilaan kiertopalkintoon!

Vesa Jääskeläinen
harj. johtaja

YHTEISLAUKAUS – HUOMIO – TULTA!

tään tekemään oikeasti. Ainoastaan 
vihollisen tulen vaikutus puuttuu. 
Sitä voidaan harjoitella simulaatto-
riavusteisissa taisteluharjoituksissa.
 Harjoituksen johtajan mukaan 
taistelutekniikkaa ja asekäsittelyä 
pitää vielä parantaa.
 - Paljon on vielä opittavaa, kapteeni 
Rytkölä kertoo, -  emme missään ta-
pauksessa ole mitenkään ”valmiita”. 
Pitää muistaa, että taisteluammun-
ta on vaativin taistelukoulutuksen 
muoto. Kantahenkilökunta opiske-

lee erilaisten taisteluammuntojen 
johtamista Maanpuolustuskorkea-
koulussa ja sen alaisissa aselajikou-
luissa kandi- ja maisteriopintojen 
ajan yhteensä viiden vuoden aikana. 
Meillä ei ole tätä aikaa. Siksi tavoit-
teemme on tulitoiminnanvalvojan 
tehtävistä suoriutuminen helpoh-
koissa taisteluammunnoissa.

Kouluttaudutaan 
ja kehitytään!
Seuraavaksi harjoitellaan touko-

kuun alussa, 4.- 5.5. Helsingin Maa-
kuntakomppanian harjoituksessa. 
Taistelukoulutusyksikön sotilaat toi-
mivat tällöin tulitoiminnan valvojina 
ja erilaisissa toimihenkilötehtävissä 
henkilökunnan johtaessa ammun-
nat. Toukokuun harjoituksessa kou-
lutetaan Taistelijaparin hyökkäys- ja 
puolustusammunta sekä ryhmän 
puolustusammunta.

Helsingin Maakuntakomppanian päällikkö luutnantti Markku Virtanen antoi ohjeita harjoitukseen.

Sää oli harjoituksessa loistava.

Jaster-laitteet koulutuksessa.
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Teksti ja kuvat: Arto Pulkki

RYnnäkkökivääRiSSä yhdisty-
vät sotilaskiväärin ja konepistoolin 
toiminnallisuudet tavalla, joka on 
jo vuosikymmeniä sitten tehnyt siitä 
jalkaväkitaistelijan perustyökalun. 
Konepistoolin suurimman ongelman 
muodostaa tavanomaisen 9 mm x 19 
NATO patruunan huono läpäisy sil-
loin, kun vastassa on luotisuojaliivi 
tai komposiittikypärä.  

Tietyissä erityistehtävissä ja -ti-
lanteissa konepistoolin helposta 
käsiteltävyydestä on kuitenkin edel-
leen etua. 9 mm x 19 patruunan an-
siosta asetta on myös helppo käyttää 
ampumaharjoitteluun sellaisilla am-
pumaradoilla, jotka on suunniteltu 
palveluspistooleille. Tällainen rata 
on muun muassa piirien sisäampu-
marata.  

Pistoolikaliiperinen ampuma-ase 
soveltuu myös hyvin monipuoliseen 
ampumatoimintaan useimmilla PV:n 
rata- ja ampuma-alueilla, sillä PV:n 
varomääräyksen PAK D 2.1 mukaan 
9.00 KP patruunan vaara-alueen pi-
tuus (VAPITp) on vain 1500 m, kun 
se on 7.62 RK:lla lähes kaksinker-
tainen. Vastaavasti myös laskennal-
linen kimmoke-etäisyys on 9 mm x 
19 patruunalla vain puolet 7.62 RK:n 
taistelupatruunasta.

H&K MP5
Saksalainen Heckler & Koch –ase-
tehtaan insinöörit kehittivät 9 mm 
MP5-konepistoolin 1960-luvulla sa-
man tehtaan valmistaman G3-ryn-
näkkökiväärin pohjalta. Ase suunni-
teltiin alun perin Saksan rajavartio-
laitoksen käyttöön, mutta se otettiin 
välittömästi käyttöön myös Sveitsis-

sä. Aseesta on olemassa lukuisia eri 
versioita ja sitä on valmistettu Sak-
san lisäksi lisenssillä muun muassa 
Turkissa, Kreikassa, Pakistanissa, 
Iranissa ja Englannissa. 

Kyseessä on itselataavaa kerta-, 
ryöppy- ja/tai sarjatulta ampuva 
automaattiase. Aseen toiminta pe-
rustuu rullilla hidastettuun lukko-
rekyyliperiaatteeseen (hidastettu 

massasulku). Aseessa on reikätäh-
täimet päiväkäyttöön, minkä lisäksi 
siihen on mahdollista kiinnittää eri-
laisia optisia tähtäimiä, valaisimia 
ja laserosoittimia erillisten lisäkiin-
nittimien avulla. Ase laukaistaan 
rynnäkkökiväärin tavoin lukon ol-
lessa suljettuna, mikä mahdollistaa 
tarkat kertalaukaukset aina 100 m 
etäisyydelle asti. Silläon mahdollista 
ampua myös varsin tarkkaa sarjatul-
ta, mutta se vaatii oikean ampuma-
asennon ja ampumatekniikan hal-
lintaan.

Myös Suomen puolustusvoimat 
hankkivat 2000-luvun taitteessa 
erikoiskäyttöä varten erän H&K:n 
valmistamia MP5 –konepistooleita, 
joka sai meillä mallimerkinnän 900 
KPIST 2000. Aseet on tarkoitettu 
normaalille 9 mm x 19 NATO –pat-
ruunalle, vaikka sen rakenne itses-
sään mahdollistaakin tehokkaampi-
en patruunoiden ampumisen. Ase 

on käytössä myös rajavartiolaitok-
sessa sekä poliisin tuki- ja erikoisa-
seena, ja uusien ”omasuoja-aseiden” 
yleistymisestä huolimatta se on yhä 
edelleen myös varsin monen Nato-
maan asevoimien erikoiskäytössä. 
Suomen puolustusvoimien osalta tä-
män uushankinnan mielekkyydestä 
voi kyllä olla vähän toistakin miel-
tä, sillä PV:n materiaalilaitoksen 
samaan aikaan hylkäämät, mutta 
valtaosaltaan lähes käyttämättö-
mät 9.00 KPIST M/44 ”Pelti-Heikki” 
konepistoolit ovat vähintään yhtä 
luotettavia, paljon helpommin huol-
lettavia ja varsinkin sarja-tulella 
ammuttaessa selkeästi helpommin 
hallittavissa kuin MP5.

MP5-konepistoolista on olemassa 
kiinteällä, taitto- ja vetoperällä va-
rustettuja versioita, joista Suomeen 
on hankittu lähinnä viimeksi mainit-
tuja (MP5 A3). Aseen vaimennettua 
SD-versiota (Schalldämpfer) kutsu-

Helsingin Reserviupseeripiirille 
MP5-muu ampuma-aseita
9.00 PISTK 2000 – MKE 93 A (MP5 A3)

9.00 PISTK 2000 VAIM – MKE 93 SD (MP5 SD3)

900 PiStk MP5 ”HRUP”

Helsingin Reserviupseeripiirin MP5 pistoolikarbiinit on tarkoitettu ensi-
sijaisesti HRUP:n ja HELRESP:n kilpailu- ja koulutustoimintaan.  Kerhot 
voivat hyväksyttää tätä varten 1-2 vastaaviin aseisiin (muu ampuma-
ase) luvan omaavaa henkilöä ”asevastaaviksi” kerhoille erikseen lähet-
tävän ohjeen mukaisesti.  Jos kerhon aktiiveista ei löydy vastaavaan 
muu ampuma-aseeseen (hallussapito, rinnakkais, aseenkäsittely, ase-
vastaava) luvan omaavaa henkilöä, hyväksytty asevastaava voi piirin 
aseisiin hakea rinnakkaisluvan.  

Aseet lainataan vaan perustellusta ja hyväksyttävästä syystä - aiempi-
en kokemusten perusteella piirin aseita ei esimerkiksi lainata yksittäis-
ten reserviupseerien harrastustoimintaan, eikä anneta pidempiaikai-
seen lainaan. Käytännön syistä kerhojen viikkoammuntoja yms. varten 
suositellaan yhä edelleen kerhojen omien aseiden hankkimista, mihin 
on mahdollista hakea tukea muun muassa RUL:sta ja HRUP:stä.  
Lisätietoja aseiden lainauksesta saa kerhojen puheenjohtajilla ja ase-/
ratavastaaville lähetetystä ohjekirjeestä sekä järjestöupseeri Tomi  
Alajoelta.

9 mm x19 patruunoissa ja aseissa on eroa. 

9 mm patruunan tehosta puhuttaessa pitäisi aina määritellä mahdolli-
simman tarkasti juuri se ase ja lataus, josta puhutaan. Esimerkiksi pit-
källä piipulla varustetusta konepistoolista saadaan kovalla latauksella 
luodille yli 25 % enemmän lähtönopeutta kuin ”tavanomaisella” 9 mm 
harjoituspatruunalla pistoolissa – mikä tarkoittaa 60 % enemmän isku-
energiaa. 

Eri 9x19 mm aseilla ja patruunoilla saavutettuja lähtönopeuksia*:
  S&B Magtech 9B Speer JVA536 
Ase Piippu fMJ fMc (9B) Gold Dot +P 9.00 PIST P 
2000
HK MP5A3 22,5 cm 345 m/s 350 m/s 420 m/s 420 m/s
Glock 17 11 cm   330 m/s 335 m/s 385 m/s  380 m/s
Glock 26 9 cm     310 m/s 315 m/s 360 m/s 360 m/s

*Ilman lämpötila  +23c - +26c. Mittarina Beta Master chrony. Pyöristys 
lähin 5 m/s.
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taan meillä nimellä 900 KPIST 2000 
VAIM (MP5 SD3).  Tässä mallissa 
aseen piippua on lyhennetty ja sii-
hen on porattu reikiä, minkä lisäksi 
sen päälle on asennettu asetta noin 
10 cm pidentävä vaimennin. Ruu-
tikaasu purkautuu vaimentimeen 
osittain jo piipun alussa olevien 
reikien kautta, minkä seurauksena 
luodin lähtönopeus laskee 15–25 %. 
Näin tavanomaisen 9 mm X 19 pat-
ruunan luodin lähtönopeus laskee 
alle äänennopeuden, eikä aseessa 
siten tarvitse käyttää erityisiä ali-
äänipatruunoja.

Aseen monikäyttöinen R3/3-
hihna mahdollistaa aseen kantami-
sen rinnalla, selässä ja sivulla sekä 
kuljettamisen valmiusasennossa ja 
soveltuu käytettäväksi ampumahih-
nana.

soveltuu 
reserviläiskäyttöön 
Reserviläisen tärkein tehtävä on yl-
läpitää omaa kenttäkelpoisuuttaan 
ja siihen olennaisesti liittyvää am-
pumataitoa. Reserviläisten yleisim-
mät harrastusaseet ovat itselataavi-
en kiväärien lisäksi erilaiset 9 mm:n 
palveluspistoolit. Näiden eräänlai-
seksi välimuodoksi laskettava 9 mm 
pistoolikarbiini sopii erinomaisesti 
täydentävään ampumaharjoitte-
luun sisäampumaradoilla ja sovel-
letun reserviläisammunnan (SRA) 
tyyppisten lajien ampuminen sillä 
opettaa sellaisia yleisiä ampumatai-
toja (nopea tulenavaus, ampuminen 
liikkeestä jne), joiden hallintaa tar-
vitaan myös todellisessa kriisitilan-
teessa. 

Piiriemme toiminta-alueella kou-
lutetaan runsaasti sotilaspoliisi- ja 
kaupunkijääkärikomppanioita, joi-
den henkilöstö saa sotilaspoliisikou-
lutuksen. Näiden joukkojen varus-
tukseen kuuluu 9.00 konepistooli 
2000. 

Mahdollisuus harrastaa ampu-
maurheilua omaa koulutusta ja 
SA-tehtävää vastaavalla ampuma-
aseella ylläpitää ja parantaa näiden 
joukkojen kenttäkelpoisuutta. Ko-
nepistoolia vastaava pistoolikarbiini 
soveltuu tähän toimintaan hyvin.

900 PisTK 2000 HRUP
HRUP päätti viime vuoden loppu-
puolella hankkia mahdollisuuksien 
mukaan puolustusvoimien MP5 ko-
nepistooleja mahdollisimman tar-
kasti muistuttavia ampuma-aseita. 
Vastaavia aseita on myös jo eräillä 
piirin perusyhdistyksistä. Asetta 
voi perustellusti pitää huomattavan 
monimutkaisena ja kalliina konepis-
toolina, mutta valitettavasti järkeviä 
vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Hankin-
taan saattoi edesauttaa myös se, että 
sekä piirin puheenjohtajalla ja toi-
minnanjohtajalla on varsin läheiset 
suhteet kyseiseen asejärjestelmään. 

Heckler & Koch:n Saksassa val-
mistamia itselataavia MP5 pistooli-
karbiineja ei ollut saatavilla, joten 
hankinta suuntautui Turkkiin. Asei-
ta tilattiin viisi kappaletta vakiomal-
leja ja yksi ”kiintovaimentimella” 
varustettu SD-malli. 

Turkkilaisen MKE:n lisenssillä 
valmistama MKE 94 vastaa esiku-
vaansa erinomaisella tavalla. Jotta 
aseen viimeistelyn laatu ja ominai-
suudet olisivat kuitenkin juuri sel-
laisia kuin tilaaja halusi, ostettiin 
aseet ison saksalaisen tukkukaup-
piaan kautta. Toisin kuin Suomessa 
asekaupoissa kivääreinä myytävät 
MKE 94-mallit, on piirin hankkimat 
vakioaseet varustettu alkuperäisellä 
22,5 cm piipulla. Aseet tullaan myös 
varustamaan MP5F-mallisella A3-
vetoperällä, jolloin ase vastaa ulkoi-
sesti täysin puolustusvoimien käyt-
tämää mallia (pl. sarjatuli).

Huolto
MP5 on huollettuna ja hoidettuna 
varsin toimintavarma ase, joskin 
sillä on mahdollista saada aikaan 
toimintahäiriö, jossa ammuttu hylsy 
jää sulku- ja laukaisukoneiston vä-
liin. Tämän selvittäminen taas vaatii 
aseen osittaisen purkamisen. 

Ase on pidettävä puhtaana, puh-
distettava aina käytön jälkeen ja 
piippu suojattava ruostumiselta 
kevyellä öljyämisellä. Toimintavar-
muus paranee ja kuluminen vähe-
nee, jos myös sulku- ja laukaisuko-
neisto pidetään hyvin kevyesti öljyt-
tynä. 

Alle -15 C lämpötiloissa tai erit-
täin pölyisissä olosuhteissa MP5 on 
syytä puhdistaa (tarvittaessa liu-
ottimella) kokonaan öljystä. Tätä 
varten pitää suorittaa jatkettu huol-
topurku, jotta ylimääräinen öljy ja 
lika saadaan poistettu myös kahvan 
sisällä olevasta laukaisukoneistosta.

Kiinteästi vaimennetulla 900 
KPIST 2000 VAIM konepistoolilla 
aseen säännölliseen huoltamiseen 
on kiinnitettävä aivan erityistä huo-
miota. Aseen vaimennin työntää 
normiasetta enemmän ruutikarstaa 
aseen laatikkoon sekä sulku- ja lau-
kaisukoneistoon. Vaimennin myös 
kerää ruutikarstaa piipun ulkopin-
nan ympärille, joten aseelle on teh-
tävä perusteellinen puhdistus vä-
hintään 500 laukauksen välein. Jos 
aseella ammutaan tätä enemmän 
ilman, että vaimennin välillä irro-
tetaan ja piipun ulkopinta puhdis-
tustaan huolella siihen kertyneestä 
karstasta, voi vaimennin jumittua 
pysyvästi paikoilleen. Aseen toimin-
tavarmuus ja vaimenninteho myös 
laskevat.

Aseen tarkemmat purkuohjeet löy-
tyvät oheisesta Huomio! 2009 –kä-
sikirjasta.

900 konePiStooLi 2000  

– tekniSet tiedot

MP5 A3 MP5 SD3 (VAIM)

Pituus 55/70 cm 65/80 cm

Paino 3,1 kg 3,6 kg

Piippu 22,5 cm 14,5 cm

Tulinopeus* 800 ls/min 700 ls/min

Kaliiperi 9 mm x 19 NATO (c.I.P. 9 mm Luger)

Lipas 30 patruunaa (0,5 kg)

Toiminta Hidastettu lukkorekyyli

 Itselataava kerta- ja sarjatuli

* HRUP:n hankkimien aseiden toimintatapa on itselataava kertatuli.

Nitro Ju-Jutsua  
Reserviläisten Salilla!

Milloin olet viimeksi venytellyt ?
Onko hartiat jumissa ?
Vetääkö soffa voimakkaasti puoleensa ?

Nyt on hieno tilaisuus perehtyä Ju-Jutsun saloihin har-
joittelun positiivisia puolia korostaen. Nitro Ju-Jutsussa 
keskitytään terveelliseen harjoitteluun ja kehon vah-
vistamiseen itsepuolustusta unohtamatta. Harjoitusten 
sisällöstä on karsittu pois mm. heitot ja rajuimmat lukot 
eli turhat harrastamisen estävät tekosyyt on 
syytä heittää romukoppaan. Harjoittelu tapahtuu pie-
nessä porukassa, jolloin heikot selät, kipeät polvet yms. 
voidaan hyvin ottaa huomioon.

Kurssipaikka Helsingin keskustassa osoitteessa Töölön-
torinkatu 2.

Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun kulmas-
sa, lasiovista sisään (ovikello).

Treeniasuna voi käyttää verryttelyasua tai budopukua. 
Harjoittelu tapahtuu tatamilla paljain jaloin.

Kurssin kesto 15.4. - 27.5.
Harjoitusajat: keskiviikkoisin  klo. 19.30-21.00 Syssym-
mällä jatketaan taas uusin kujein.
Harjoituksia ohjaa Jori Ala-Keturi (4.Dan Ju-Jutsu, 
1.Dan Karate,

Voimankäyttökouluttaja)
Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen, koska salille mah-
tuu vain 20 innokkainta.Osallistujilta peritään nimellinen 
20 e kurssimaksu ensimmäisellä harjoituskerralla.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot emaileitse: Seppo.
kulonen(at)helsinkinet.fi

Tervetuloa mukaan reipashenkiseen kehon huoltoon !

900 KPIST 2000 (VAIM) huoltopurettuna.

MP5-asejärjestelmään on saatavissa runsaasti erilaisia varusteita.
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Ampumakalenteri 2009 
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm aika laji paikka ilmoittautuminen
Huhtikuu
14.4. 17.30 - Pistooli 1 Santahamina www.mpky.fi
19.4. 8-18 Perinnekiväärikilpailu Santahamina www.mpky.fi
26.4. 11.20- Kivääri 150m Santahamina www.mpky.fi
26.4. 15-18 Kivääri 300m pooli Santahamina ratavuorolle@luukku.com
29.4. 18-21 Kivääri 300m pooli Santahamina ratavuorolle@luukku.com
Toukokuu
2.5. 9-16 Pistooli 1 Santahamina ratavuorolle@luukku.com
3.5. 12-18 Pistooli 1 Santahamina ratavuorolle@luukku.com
3.5. 12-18 Kivääri 300m Santahamina ratavuorolle@luukku.com
6.5. 18-21 Kivääri 300m pooli Santahamina ratavuorolle@luukku.com
9.5. 12-16 Kivääri 150m Santahamina ratavuorolle@luukku.com
10.5. 11.20- Kivääri 150m Santahamina www.mpky.fi
16.5. 8 - 17 SRA kilpailu Upinniemi www.mpky.fi (Meripuolustuspiiri)
17.5. 12-16 Kivääri 150m Santahamina ratavuorolle@luukku.com
19.5. 17.30- Pistooli 1 Santahamina www.mpky.fi
29.5. 17-21 Kivääri 300m pooli Santahamina ratavuorolle@luukku.com
30.5. 9-16 Kivääri 150m Santahamina ratavuorolle@luukku.com
31.5. 11.20- Kivääri 150m Santahamina www.mpky.fi
Kesäkuu
3.6. 17-21 Kivääri 300m pooli Santahamina ratavuorolle@luukku.com
6.6. 9-16 Kivääri 150m Santahamina ratavuorolle@luukku.com
7.6. 12-18 Pistooli 1 Santahamina ratavuorolle@luukku.com
7.6. 11.20- Kivääri 150m Santahamina www.mpky.fi
7.6. 15-18 Kivääri 300m pooli Santahamina ratavuorolle@luukku.com
13.6. 9-16 Kivääri 150m Santahamina ratavuorolle@luukku.com
14.6. 12-18 Pistooli 1 Santahamina ratavuorolle@luukku.com
16.6. 17.30- Pistooli 1 Santahamina www.mpky.fi
22.6. 17-21 Kivääri 300m pooli Santahamina ratavuorolle@luukku.com
28.6. 12-18 Pistooli 1 Santahamina ratavuorolle@luukku.com
28.6. 11.20- Kivääri 150m Santahamina www.mpky.fi
28.6. 8-18 SRA kilpailu Loppi,    www.vantaanreservilaiset.fi

HUOM! Kivääri 300m pooli - vuoroilla omat taulut mukaan.
Vuoroilla ratakaukoputken käyttö suositeltavaa.

www.mpky.fi www.vantaanreservilaiset.fi
www.eskapat.net www.resul.fi

ampumatoimintaa HRUP-HeLResP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
sihteeri Ylil Tomi Alajoki

MARSSIAMMUNNAN SARJAKILPAILU 2009

Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu järjestetään 
KaartJR:n pistooliradalla (rata1) Santahaminassa seuraavasti:

Kevään osakilpailut:
ke 6.5.2009, ke 20.5.2009, ke 27.5.2009, ke 3.6.2009 ja ke 17.6.2009
Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia. Syksyn kilpailuohjelma ilmoitetaan myöhem-
min.

Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on oltava 15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksu 
on 4 euroa/osakilpailu
tai 20 euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja syksy).

Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/ 
-liiton jäsenkorttia ja kertomalla, mihin tilaisuuteen on menossa.

Marssiammunta suoritetaan sarjoissa D, H, H40,H50 ja juniorisarjoissa siten, että ensin 
juostaan n. 2,5 km:n lenkki, jonka jälkeen ammutaan 10 laukausta koulutauluun. Ammunnan 
jälkeen juostaan n. 1,5 km:n lenkki, ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan vielä lyhyempi 
lenkki. Kokonaisjuoksumatka on n. 5,5 km.  H60 sarjassa juostaan kolme lyhyttä lenkkiä, 
jolloin juoksumatka on yhteensä n. 4,5 km. H70 sarjassa juostaan kaksi lyhyttä lenkkiä (juok-
sumatka n. 3 km) ja maaliin tullaan suoraan toisen ammunnan jälkeen.

Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 laukausta koulutauluun. Kilpailussa käytettävä ase on 
.22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Aseita ei kanneta 
juostessa. Kilpailijan tulos muodostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä ammunnan sakko-
osuudesta. Sakko on 10 sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun lasketaan mukaan kunkin kilpailijan 
6 parasta osakilpailutulosta.

Yhteyshenkilö: Harry Haapanen p. 040 - 7520063

Maakuntajoukkojen 
ampumataitotesti

Ilmoittautuminen mkpy.fi  / Helsinki
Numero: 0400 09 11009
Ajankohta: 9.5.2009
Paikka: Santahamina
Kohderyhmä: Maakuntajoukkoon halukkaan 

kenttäkelpoisuuden arviointi, ammunnan  
lisäksi kurssiin kuuluu kenttäkelpoisuuden 
arviointi Katso Mpky.sivuilta molempiin 
pitää ilmoittautua. Ammunnat aamupäivällä 
lihas,kunto ja cooper iltapäivällä molem-
mista tuloksista saat kuntoindeksin päivän 
päätteeksi.
Huom. Tämä on eri tapahtuma kuin JV.n 
kevytasekurssi.

Perinteinen  
SYNDALENIN LEIRI
10. JUHLAVUOSI

Kesän ehdoton kohokohta.
Reserviläisten ampumaleiri SYNDALEN
Ilmoittautuminen mkpy.fi  / Helsinki
Numero: 0404 09 12042
Ajankohta: 12—14.6.2009
Paikka: Syndalen
Tarkemmat tiedot kurssin esittelysivulla
Toimi nopeasti, vain 60 osallistujaa mahtuu.  
Ilmoittautuminen loppuu 1.6. maanantaina. 

RatavUoRoiLLa vaatimuksena on pii-
riemme jäsenyys sekä ampujan vakuutus. 
Seuraavan uuden vuoron ilmoittautumi-

nen aukeaa vasta menneen ampuma-
vuoron jälkeen maanantaina. Jokai-
selle ampumavuorolle ilmoittaudu-
taan erikseen. 
ratavuorolle@luukku.com, ilmoit-
taudu vuorolle viimeistään vuoroa 

edeltävänä keskiviikkona klo. 
16.00 mennessä. Ilmoituksessa 
oltava: osallistujan nimi, yhdistys, 

vakuutus ja  tieto lainakalustotar-
peesta.

 www.mpky.fi Ilmoittautuminen jär-
jestelmän kautta ammuntoja edeltävään 
keskiviikkoon klo 24.00 mennessä. Lisä-
tiedot ja kuittaus osallistujille MPKY:n jär-
jestelmän kautta.
 Kevään aikana tiedotamme vuorois-
ta lehdessä ja yhdistysten www-sivuilla. 
Santahaminan rataohjeet on päivitetty - 
lue ohjeet esim. www.eskapat.net sivuil-
ta.

Vänr Veijo Rautio
puheenjohtaja

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Tervetuloa ratavuoroille

KU VA :  TO M I  A L A J O K I
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Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Perinnekiväärikil-
pailu Santahami-
nassa 19.4.2009

Kilpailussa ratkotaan kevätmestaruus 
sekä  HRUP:n ja HELRESP:n nelihenkiset 
edustusjoukkueet Mikkelin SM- Perinne-
asekilpailuun 2-3. 5. 2009. Kilpailu toteu-
tetaan perinneasekurssin yhteydessä.
Ilmoittautumiset 14.4 klo.16.00 mennes-
sä www.maanpuolustuskoulutus.fi 
Kohta: Siviilikoulutus
Kurssin nimi: Perinneaseampujat tai ko. 
asetyypin omaavat
Kurssin no: 0400 09 13005
Paikka: Santahamina Radioniemi / 
ampumarata. Tarkemmat tiedot kurssin 
esittelysivulla
Oma kivääri mukaan.

SRA-kilpailut 
Helsingissä 2009 

Kilpailut on tarkoitettu Helsingin Re-
serviupseeripiirin ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin jäsenille. 

II-kilpailu 16.5. Upinniemi 4 rastia kivääri 
ja pistooli. max. 40 osallistujaa.

ilmoittautumiset 9.5. klo.16.00 men-
nessä: www.maanpuolustuskoulutus.fi  
MERIPUOLUSTUSPIIRI / Muu sotilaallinen 
ja sotilaallisia valmiuksia palveleva 
koulutus
Kurssin nimi: SRA – ampumakilpailu 
2009, 
Kurssin no: 2002 09 12005

III-kilpailu 28.6. Loppi, VaRes-Cup 2. 
max.50 osallistujaa.
Ilmoittautumis - ja kilpailutiedot tulevat 
www.vantaanreservilaiset.fi sivuille. 

VARES CUP 
2009 Lopella
 
Kilpailukutsut julkaistaan www.vantaan-
reservilaiset.fi  sivuilla rastikuvausten 
ym. tietojen kanssa.  Kisa 2 on samalla 
piirin SM-karsintakisa. Talkooväkeä tar-
vitaan tänäkin vuonna. 
 
1. kisa 24.5.2009        
2. kisa 28.6.2009 
3. kisa 09.8.2009       
4. kisa 06.9.2009

Terveisin Riku Länsivuori    
Puh 050 4351904
riku.lansivuori@vantaanreservilaiset.fi 

Jalkaväen 
kevytasekurssi, 
peruskurssi

Ilmoittautuminen mkpy.fi  / Helsinki
Numero: 0400 09 11010
Ajankohta: 9-10.5.2009
Paikka: Santahamina
Kohderyhmä. Maakuntajoukkoon 
sijoitetut, hakevat, rektytoidut, sekä 
sijoituskelpoiset.

Ampumakoulut-
tajien kurssi

Ilmoittautuminen mkpy.fi  / Helsinki
Numero: 0404 09 12005
Ajankohta: AVOIN

Paikka: Santahamina

Tarkemmat tiedot kurssin esittelysivulla
Kohderyhmä: KoTu yksikköön sitou-
tuneet / ase-ja ampumatoimialaan 
hakevat, sekä kouluttajaksi hyväksytyt 
reserviläiset.

Vaatimuksena vähintään kolmen vuo-
den aktiivinen ammunnan harrastami-
nen sekä halu/kyky johtaa ammuntoja.

Palvelusammunta (PA) on RESUL:n ampumakilpailulaji, 
jossa ammutaan itselataavalla lippaallisella sotilas-
käyttöön suunnitellulla kiväärillä tai pistoolilla. Lajiin 
on helppo tulla mukaan, sillä aseiksi käyvät hyvin esim. 
perus Glock-pistooli tai kivääriksi vakio Saiga / AR 
-puoliautomaattikivääri. Palvelusammunnat ovat osa 
reserviläisen kenttäkelpoisuustestiä. 
 
PeRUSHaRjoitteLUna palvelusammunta sopii hyvin perin-
teisten ampumalajien harrastajille sekä myös esimerkiksi SRA 
– ampujille. Piirien alueella tullaan järjestämään useita pistoo-
li- ja kiväärivuoroja, joilla palvelusammuntoja voi ampua ja 
näin ylläpitää sekä kehittää aseenkäsittelytaitoa. Piirien tiistai-
set pistoolivuorot käynnistyvät toukokuussa. Joka toinen tiistai 
ammutaan sotilaspistoolin pika-ammuntaa, joka samalla on 
erinomainen tilaisuus harjoitella PA4 lajia. Piirien pistooli-, ja 
kiväärivuorot löytyvät oheisista ampumavuorokalentereista.
 Lajit vastaavat kulultaan PEmaav-os pak JV 02:02 (9.1.2004 
alkaen) määrittelemiä ampumalajeja. Poikkeuksia on lähinnä 
aseen määrittelyssä, sarjoissa ja tulosten kirjaamisessa.

PA1 = rynnäkkökivääriammunta no. 2. 
PA2 = rynnäkkökivääriammunta no. 7.
PA3 = pistooliammunta no. 2.       
PA4 = pistooliammunta no. 7.

Lajeissa on sallittu vain kertatulen käyttö. Optisia tähtäimiä ei 
sallita. Ampumasarjojen jälkeen tulokset kirjataan, taulut lii-
dutaan ja paikataan.

Palvelusammunnat  osana kenttäkelpoisuustestiä
Kenttäkelpoisuus muodostuu fyysisestä toimintakyvystä, am-
puma-, kartanluku- ja suunnistustaidosta sekä marssiosaami-
sesta. Lisäksi palveluskelpoisuusluokka määrittää henkilön 
kenttäkelpoisuutta. Palvelusammunnat ovat osa kenttäkelpoi-
suuden määrittämistä. Ammunnasta saatavien luokkapistei-
den summa 4-20 jaetaan neljällä. Kuntotestin ammuntaosiosta 
voi saada 1.0 - 5.0 pistettä.

luokka/pisteet PA 1 PA2 PA3 PA4
5 93-100 p. 17-18 os. 89-100 p. 9-10 os.
4 86-92 p. 14-16 os. 81-88 p. 7-8 os.
3 79-85 p. 11-13 os. 73-80 p. 5-6 os.
2 72-78 p. 8-10 os- 65-72 p. 3-4 os.
1 0-71 p. 0-7 os. 0-64 p. 0-2 os

Aseet 
Pa1 ja Pa2 aSe: Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen 
sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa oleva lippaallinen itse-
lataava kivääri. Aseen kaliiperi on 5,45-8,00 mm.
Pa3 ja Pa2 aSe: Kaliiperiltaan vähintään 9 mm olkatueton 
pistooli. Sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa oleva ase, joka 
voi olla koottu yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen 
ominaisuudet eivät poikkea aseen perusversiosta.

Lajikuvaukset
Pa1  Ampumaetäisyys: 150 m. Laukausten määrä: (5)+2x10=25 
ls
Ammutaan makuulta 5 koelaukausta ja kaksi kymmenen lau-
kauksen kilpasarjaa.
Ampuma-aika 5 minuuttia/sarja. Parempi sarja otetaan huomi-
oon.

Pa2 Ampumaetäisyys: 150 m. Laukausten määrä (5)+6+6+6= 
23 ls
Ammutaan makuulta 5 koelaukaustaampuma-aika 10 min.
Kilpalaukaukset ammutaan kolmesta lippaasta 2 patruunaa 
kussakin.
1. sarja ampuma-aika: 6 x 5 sek taulut piilossa välillä 15 sek 
(1+1+1+1+1+1 ls)
2. sarja ampuma-aika: 6 x 3 sek taulut piilossa välillä 15 sek 
(1+1+1+1+1+1 ls)
3. sarja ampuma-aika: 3 x 5 sek taulut piilossa välillä 15 sek 
(2+2+2 ls)

Pa3 Kertalaukausten ampuminen seisten kahden käden otteel-
la.

Laukausten määrä: (5)+2x10=25 ls, ammunnan kulku:
Koesarja:  Yksi lipas jossa on viisi patruunaa. Taulut ovat näky-
vissä koko ammunnan ajan.
Ammutaan viisi koelaukausta.

Kilpasarja 1 : Yksi lipas jossa on 10 patruunaa. Taulut ovat nä-
kyvissä koko ammunnan ajan. 
Kilpasarja 2 : Yksi lipas jossa on 10 patruunaa. Taulut ovat nä-
kyvissä koko ammunnan ajan.

Pa4  Kahden hallitun peräkkäisen laukauksen ampuminen 
seisten kahden käden otteella. Laji on samankaltainen kuin 
sotilaspistoolin pika-ammunta. (Poikkeuksen sotilaspistoolin 
pika-ammuntaan tekee ammuttavien laukausten määrä ja sar-
jajako. Sotilaspistoolin pika-ammunnassa ammutaan 10 + 4 x 
10 ls. ja noudatetaan sarjajakoa:  H - H50 - H60 - H70 - H80 - D 
- D50).
Laukausten määrä: (5)+2x(2+2+2+2+2)=25ls, ammunnan 
kulku: 
Koesarja: Yksi lipas, jossa on viisi patruunaa. Taulut ovat näky-
vissä koko ammunnan ajan.
Kilpasarja 1: Kaksi lipasta, jossa toisessa on kuusi ja toisessa 
neljä patruunaa.
Ammutaan kaksi laukausta kääntyviin tauluihin, taulu näky-
vissä 3 s.
Kahden laukauksen sarja toistetaan viisi kertaa (2+2+2+2+2) 
=10 ls.
Kilpasarja 2 : Kaksi lipasta jossa toisessa on kuusi ja toisessa 
neljä patruunaa.
Ammutaan kaksi laukausta kääntyviin tauluihin, taulu näky-
vissä 3 s.
Kahden laukauksen sarja toistetaan viisi kertaa (2+2+2+2+2) 
=10 ls.
Kenttäkelpoisuustestin tuloksiin huomioidaan yksi 10 ls. sarja.

Vuoden 2009 sM-kilpailu
SM-kilpailu ammutaan tulevana kesänä Lahdessa 25.7. Helsin-
gin piirikarsinnat ammutaan kuukausi kivääriammuntojen ja 
sotilaspistoolin pika-ammuntojen yhteydessä. Näistä tiedote-
taan tulevissa piirilehdissä.
Tarkemmat lajisäännöt löytyvät osoitteesta www.resul.fi 

Ylil Tomi Alajoki
HRUP-HELRESP Ampumatoimikunta 

Palvelusammunta

Johtaminen 
ja sotilas-
perinteet
Ilmoittautuminen mpky.fi / 
Helsinki
Numero: 0400 09 13007
Ajankohta: 16.5.2009
Paikka : Santahamina

Kurssin aikana tehdään katsaus 
suomalaisen sotilasarvojärjes-
telmän ja komentostruktuurin 
kehittymiseen. Samalla tutustu-
taan suomalaisen sotilaspuvun 
ja arvomerkkien taustaan ja 
historialliseen kehitykseen. 
Luennoitsijoina toimivat alan 
johtavat asiantuntijat.

Tarkemmat tiedot kurssin esit-
telysivulla.
Perinneasu suotavaa.

KU VA :  TO M I  A L A J O K I
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MPK:n Helsingin maanpuolustuspiirin kursseja ja tapahtumia huhti-toukokuussa

Kurssin nimi ajankohta paikka kurssinumero

ilmoittautu
misaika 
päättyy huom

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus

Maanpuolustuspiirin pistooliammunnat 14.4.2009 Santahamina 0400 09 12023 11.4.2009
Kouluttajakoulutuskurssi 1 18.-19.4.2009 Santahamina 0400 09 12009 10.4.2009
Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry:n ampumaleiri 19.-20.4.2009 Padasjoki 0400 09 12028 12.4.2009 LVRU:n jäsenille
Harjoitusmarssi 4 19.4.2009 Leppävaara 0404 09 12025 16.4.2009
HF-radioasematoiminta 25.-26.4.2009 Santahamina ym. 0400 09 12080 5.4.2009
Reserviläisten toimintapäivä 25.4.2009 Santahamina 0400 09 12029 15.4.2009

Sissitaitokilpailu 25.-26.4.2009 Sipoonkorpi ym 0400 09 12030 20.4.2009
Vain 12 partiota 
mahtuu mukaan

Maanpuolustuspiirin kivääriammunnat, huhtikuu 2 26.4.2009 Santahamina 0400 09 12024 22.4.2009
ResUL:n perinneasekilpailut, H:gin piirien joukkueet 2.-3.5.2009 Mikkeli 0400 09 12087 10.4.2009 Koottu ilm. lista!
Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä 9.5.2009 Santahamina 0400 09 12037 7.5.2009
Maanpuolustuspiirin kivääriammunnat, toukokuu 1 10.5.2009 Santahamina 0400 09 12032 6.5.2009
Itä-Helsingin Jotos 16.5.2009 Itä-Helsinki 0401 09 12038 2.5.2009
Harjoitusmarssi 5 17.5.2009 Leppävaara 0404 09 12038 14.5.2009
Köysilaskeutumiskurssi pioneereille 17.5.2009 Santahamina 0400 09 12039 5.5.2009
Maanpuolustuspiirin pistooliammunnat 19.5.2009 Santahamina 0400 09 12033 16.5.2009
Harjoitusmarssi 6 31.5.2009 Leppävaara 0404 0912045 27.5.2009
Maanpuolustuspiirin kivääriammunnat, toukokuu 2 31.5.2009 Santahamina 0400 09 12034 27.5.2009

Siviilikoulutus

Kanta-Helsingin lukiolaisen turvakurssi
varuskuntavkl 
17.-19.4.2009 Santahamina 0402 09 13011 15.4.2009

luennot ao 
alueella 

edeltävillä 
viikoilla

Itä-Helsingin lukiolaisen turvakurssi
varuskuntavkl 
17.-19.4.2009 Santahamina 0401 09 13010 15.4.2009

luennot ao 
alueella 

edeltävillä 
viikoilla

Vantaan Lukiolaisen turvakurssi
varuskuntavkl 
17.-19.4.2009 Santahamina 0405 09 13009 23.3.2009

luennot ao 
alueella 

edeltävillä 
viikoilla

Espoon-Kauniaisten lukiolaisen turvakurssi
varuskuntavkl 
17.-19.4.2009 Santahamina 0404 09 13008 1.4.2009

luennot ao 
alueella 

edeltävillä 
viikoilla

Joukkomuonituskurssi 17.-19.4.2009 Santahamina 0400 09 13014 10.4.2009
Turvakurssi opettajille (kohdennettu) 24.-25.4.2009 Santahamina 0402 09 13012 10.4.2009
Viipurin viimeinen päivä-johtamiskurssi 25.-26.4.2009 Santahamina 0400 09 13013 17.4.2009

Humanitäärisen oikeuden peruskurssi 25.-26.4.2009

SPR Töölön os 
toimitila, 
Annankatu 16 B 
49 0400 09 13002 20.4.2009

Intti tutuksi kehitysvammaisille 2.-3.5.2009 Santahamina 0400 09 13015 15.4.2009

Ilmoittautuminen 
Kehitysvammaist
en tukisäätiön 
kautta

Johtaminen ja sotilasperinne 16.5.2009 Santahamina 0400 09 13007 6.5.2009
Köysilaskeutumisen peruskurssi 16.5.2009 Santahamina 0402 09 13017 5.5.2009
Nuorisoleiri Padasjoella 12.-14.6.2009 Padasjoki 0400 09 13018 15.5.2009

MSK 25. RU-kurssi

(Laivasto- ja Rt-linjat 1954)
Tapaaminen perjantaina 22.5.2009
klo 08.20 S-linnan lautalla
      09.00 MERISK-ohjelmaa
      11.20 Paluu lautalla
      13.30 Lounas Cantina West,
                Kasarmikatu 23, Helsinki
Tilaisuudessa esitelmöi ajankohtaisista
aiheista kenraalimajuri evp Sami Sihvo
Tiedustelut: 09 1464321/040 7040344/
Pastinen tai 09 6848964/050 3627770/
Blässar – hj.blassar@kolumbus.fi

Munkkivuoren Reser-
viupseerit 50 vuotta

Munkkivuoren Reserviupseerit ry viet-
tää 50-vuotisjuhliaan Helsingin Reser-
viupseeripiirin tiloissa 28.4.2009 kello 
15.00 - 18.00. Osoite Döbelninkatu 2, 
neuvotteluhuone 1, neljäs kerros, 00260 
Helsinki. Kutsumme  kerhomme jäsenet 
ja yhteistyökumppanit juhlimaan kans-
samme. Ei lahjoja eikä pitkiä puheita. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) koulutustarjonta jakaantuu 
kolmeen pääryhmään:

1 Puolustusvoimien tilaama 
sotilaallinen koulutus
Puolustusvoimien tilaama sotilaalli-
nen koulutus on pv:n valitsemilleen 
reserviläisille tilaamaa kohdennet-
tua koulutusta, ja aluetoimisto lä-
hettää kutsut kursseille sellaisille 
reserviläisille, joiden se toivoo kurs-
seille osallistuvan.   Kohdentamisen 
vuoksi tilattuja sotilaallisia kursseja 
ei julkaista oheisessa taulukossa.  
Ne löytyvät kuitenkin internetistä. 
Joillekin kursseille saattaa päästä 
mukaan myös omasta aloitteestaan 
ja kiinnostuksestaan,  jos tilaa on.  
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä 
ao kurssin johtajaan, jonka yhteys-
tiedot löydät netistä ao kurssin si-
vulta.
 Pv:n tilaamat sotilaalliset kurs-
sit ovat osallistujille maksuttomia ja 
niistä maksetaan päiväraha ja mat-
kakulut korvataan.

2.Muu sotilaallinen ja 
sotilaallisia valmiuksia 
edistävä koulutus
Muu sotilaallinen ja sotilaallisia val-
miuksia edistävä koulutus on pää-
sääntöisesti kaikille reserviläisille 

avointa.  Joillekin tämän ryhmän 
kursseille voi osallistua vaikka ei 
olisikaan suorittanut varusmiespal-
velusta.  Viimemainittuja ovat mm. 
osa ammunnoista, marssit, jotok-
set ym.  Kursseille ilmoittaudutaan 
MPK:n internet-tietojärjestelmän 
kautta.
 
Kurssit ovat yleensä maksullisia.  
Perushinta kursseille, joilla on jär-
jestetty ruokailut, on 15 euroa/päi-
vä, mutta erikoismateriaalit ym. 
saattavat nostaa sitä. Ammuntojen 
patruunoista peritään omakustan-
nushinta.

3. siviilikoulutus
Siviilikoulutus on kaikille Suomen 
kansalaisille avointa koulutusta.  
Kursseilla opetellaan erä- ja maasto-
taitoja, johtamista, joukkomuonitus-
ta, väestönsuojelua ja omatoimista 
varautumista ym..  Virallista ala- ja 
yläikärajaa ei ole.  Alle 15-vuotiaan 
kannattaa kuitenkin ottaa ensin 
yhteyttä kurssinjohtajaan. Kurssit 
ovat yleensä maksullisia.  Perus-
hinta kursseille, joilla on järjestetty 
ruokailut, on 15 euroa/päivä, mutta 
erikoismateriaalit ym saattavat nos-
taa sitä. Kursseille ilmoittaudutaan 
MPK:n internet-tietojärjestelmän 
kautta.

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen koulutustarjonta

TALKOOKUTSU
Helsingin Reserviläisten pirtti 
Vuosaaressa kaipaa taas sinun 
tai edustamasi jäsenyhdistyk-
sen osallistumista.

Talkoopäivät ovat 25-26.4. (la. 
su.) Ohjelmassa on, halkotalkoi-
ta, ympäristön siivousta, yleisiä 
huoltotoimia. Yhdessäoloa, sau-
nomista. Sehän on selvä, että 
muonitus toimii. Niinpä toivon, 
että otat yhteyttä minuun, että 
saan laskettua muonavahvuu-
den.

Pirttivaraukset  edelleenkin pii-
rin toimisto\ Kari Talikka. 
Pirtti-isännistö\ Soini Hyttinen 
P.0503695305  soinimarku.hyt-
tinen@elisanet.fi 

KU VA  TO M I  A L A J O K I
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Huhtikuu

10.4.  Hävittäjälentäjä, lennonjohtaja, vääpeli Aarno Siro  90 v
 (lähipiirissä) 
11.4.  Diplomi-insinööri, kapteeni Touko Allonen (matkoilla) 80 v
13.4.  Toimitusjohtaja, yliluutnantti Reijo Söderberg  (matkoilla) 75 v
13.4.  Ex-kansanedustaja, kommodori Raimo Tiilikainen   70 v
 (perhepiirissä) 
14.4.  Palomestari, vääpeli Sandy Nyman   (matkoilla) 60 v
22.4.  Varatuomari, luutnantti carl Hilding forsström (matkoilla) 80 v
22.4.  Toimitusjohtaja, kersantti Antti Luttinen 80 v
24.4.  Hovioikeudenlaamanni, vänrikki Arvo Lakovaara (matkoilla) 75 v
27.4.  Yhteiskuntatieteen maisteri, majuri Jaakko Valve  70 v
(vastaanotto Helsingin Väestönsuojelumuseossa klo 17.00-19.00) 
28.4.  Eläkeläinen, vänrikki Dimitri Seisler 85 v
28.4.  Metsänhoitaja, kapteeni Markku Kiikka  (matkoilla) 75 v
28.4.  Asiantuntija, kersantti Erkki Heinonen (matkoilla) 60 v
30.4.  Insinööri, majuri Raimo Satosuo (perhepiirissä) 70 v

toukokuu

1.5.  Myyntipäällikkö, luutnantti Pekka Pesonen 75 v
2.5.  Merkonomi, kersantti Paavo Vaarela  (perhepiirissä) 70 v
3.5.  Varatuomari, ylivääpeli Antti Pihlajamäki  (perhepiirissä) 75 v
3.5.  Huoltoteknikko, alikersantti John Helin  (matkoilla) 60 v
6.5.  Ekonomi, vänrikki Harri Erwe 70 v
8.5.  Auktorisoitu kielenkääntäjä, kersantti frej Granlund  75 v
 (ei vastaanottoa) 
11.5.  Konttoripäällikkö, kapteeni Ilmari Lehtonen 90 v
17.5.  Insinööri, yliluutnantti Raimo Seppänen  (perhepiirissä) 70 v
18.5.  Diplomi-insinööri, vänrikki Matti Toppari (ei vastaanottoa) 50 v
19.5.  Lääketieteen lisensiaatti, lääkintäyliluutnantti Yrjö Leikola 85 v
19.5.  Rakennusmies, korpraali caj Ingman 60 v
20.5.  Turvallisuusvalvoja, sotilasmestari Matti Sillanpää  60 v
 (matkoilla) 
21.5.  Insinööri, luutnantti Risto Salo  (matkoilla) 70 v
23.5.  Postityöntekijä, alikersantti Arto Avikainen  (matkoilla) 50 v 
24.5. Maanmittausneuvos, yliluutnantti Tauno Talvio  (matkoilla) 80 v 

onnittelemme

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy  
www.avanttecno.com 

eiran isännöitsijätoimisto Oy

Oy Johnson Metall Ab

Oy K.g.Öhman Ab

LP-Mercatura Oy  
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp

Weg Oy

  0015 91010 atios ,fi.aloipat aavA
 emmassotsimiot aekkiop iat 02-8 ep-am

Valot päällä valtakunnassa

FINGRID OYJ, Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki  puh. 030 395 5000 

www.fingrid.fi

Arvoisa reservin päällystö!

Toivotamme Sinut tervetulleeksi johtamisen jatkokurssille 25.- 26.4.2009 Santahaminaan.

Pohdimme sotahistorian näkökulmasta, mitä Viipurin viimeisenä päivänä tapahtui? Voi-
daanko siitä ottaa oppia johtamisen näkökulmasta? Kouluttajina MPKK:n tutkija Olli Hari-
nen ja johtamiskouluttaja ja johdon konsultti Göran Lindgren.

Kurssi on tarkoitettu RUK:n, AUK:n tai KRISO-kurssin käyneille. Muut 
sotahistoriasta kiinnostuneet, jos tilaa on. Veteraanit erityisesti tervetuloa kunniavieraak-
si!

Ilmoittaudu 17.4. mennessä MPKY -järjestelmän kautta:  
https://www.maanpuolustuskoulutus.fi ta kurssin johtajalle 
juha.konttinen@bikexpress.com,  Juha Konttinen p. 041 5123130.



18 10. 4. 2009  <  3 | 2009

eiran isännöitsijätoimisto oy
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350

toimintakalenteri Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fi

eSPoo–kaUniainen 
ReSeRviUPSeeRit

Esitelmäilta: Suurlähettiläs Heikki 
Talvitie ”Georgian sota ja suurvalta-
suhteet” 19. toukokuuta kello 19.00. 
Kauniaisten kaupungintalo. Tilai-
suus on yleisölle avoin.

Esitelmäilta: Oikeuskansleri 
Jaakko Jonkka syyskaudella. Aika ja 
aihe tarkentuvat myöhemmin

Ekskursio Krakovaan 10.-13. syys-
kuuta. Lisätietoja Vihdin liikenne 
09 444 774 tai vihdin.liikenne@cla-
rinet.fi 

HeLSingfoRS SvenSka 
ReSeRvofficeRSkLUbb

HÄNT
Klubbens 60-års jubileum blev en 
högtidlig och värdig manifestation 
för Helsingfors Svenska Reservof-
ficersklubbs frivilliga försvarsverk-
samhet på svenska. Klubbens styrel-
ses och egna vägnar framför jag ett 
stort tack till alla som deltog, upp-
vaktade och hedrade klubben, och 
framförallt sponsorerna som garan-
terade ett värdigt genomförande.

Som ett bestående minne av ju-
bileet publicerades vid samma till-
fälle klubbens 60-årshistorik. Histo-
riken, som är författad av klubbens 
traditionsofficer Dick Lundell är ett 
bestående historiskt dokument av 
klubben för en lång tid framöver. 
Boken kan beställas via klubben.

Vid jubileet lanserades även klub-
bens Förtjänstmedalj, ett synligt 
tecken för förtjänta medlemmars 
insatser för det frivilliga försvarsar-
betet.

HSRK:s första exkursion år 2009 
skedde lördagen  21.4. med Natio-
nalmuseet som mål med 8 deltaga-
re. Vår guide Sotikoff tog emot oss i 
aulan och gav först en presentation 
av museets historia. Guidningen 
började med utställningen om Fin-
lands fornhistoria ända fram till år 
1808. Också vapenrummet besöktes, 
vilket väl passade reservofficerare. 
Vi besökte också museets rökpörte, 
vilket enbart är möjligt med guide. 
Efter kaffepaus fortsatte vi till ut-
ställningen om 1808-1809 års krig. 
Vår guide berättade medryckande 
om personer, föremål och händelser. 
Vi fick också en intressant beskriv-
ning om processen för en specialut-
ställnings planering, uppbyggnad 
och avslut. Vi tackade vår utmärkta 
guide med rungande applåder. Be-
söket avslutades med videoklipp 
som gjorts av olika inhemska filmer 
som berör händelserna i 1808-1809 
års krig.

Den som inte besökt utställning-
en om 1808-1809 års krig bör handla 
snabbt. Utställning avslutas i april 
och flyttas till Livrustkammaren i 
Stockholm.

 
- Caesar von Walzel, Ordförande
 
KOMMANDE EVENEMANG
KLUBBAFTON
OBS! Nytt datum. HSRK ordnar 

en Klubbafton måndagen den 27 
april klockan 19:00 på Roschier Ad-
vokatbyrå (Centralgatan 7 A, 00100 
Helsingfors). Kvällen kommer att 
inledas med ett högintressant före-
drag om ett aktuellt utrikes- och sä-
kerhetspolitiskt ämne. Därefter finns 
det möjlighet till fri samvaro, och 
deltagarna kommer att bjudas på 
både mat och dryck. Som kvällens 
gästföreläsare har vi äran att höra 
på en av landets främsta svensk-
språkiga experter inom utrikes- och 
säkerhetspolitik, Charly Salonius-
Pasternak. Salonius-Pasternak är 
forskare vid det utrikespolitiska in-
stitutet.

Evenemanget är gratis, men för 
att kunna uppskatta den behövliga 
mängden mat och dryck uppmanas 
medlemmarna att anmäla sitt delta-
gande till senast måndagen den 20 
april antingen per telefon (+358 40 
704 1520) eller e-post (rasmus.sund-
strom@hsrk.fi).

UTBILDNING
GENTLEMANNATÄVLING 9.5. 

i samband med distriktets fältdag. 
Anmälningar till Caspar von Walzel 
050-353 4714 caspar@hsrk.fi, före 
30.4.2009. Klubben betalar delta-
garavgiften för dem som represente-
rar klubben. 

MPK-övningar:
Du, som är frisk och stark och 

helst under 40 år! Ställ upp i följan-
de övningar:

15 - 17.5. Kustjägarövning på 
Gyltö. Du behöver inte vara utbil-
dad kustjägare för att delta, tvärtom 
är det berikande för arrangörer och 
övriga kursdeltagare med grund-
utbildade från olika truppförband. 
Anm. fortast, deltagarantalet är be-
gränsat! Se mpky.fi/Meripuolustus-
piiri/Tiedustelutoiminta saaristossa 
LYYLI

25 - 27.9. RES-URSUS patrull-
marsch i Dragsvik-Syndalen. Mar-
schen är en nyhet! Du har alltså 
möjlighet att delta i den allra första, 
en modifierad "barettmarsch", där 
patrullernas militära färdigheter 
sätts på prov. Arrangörerna bildar 
patrullerna, men dina önskemål om 
patrullkamrater noteras.

Dra gärna dina goda kamrater 
med på övningarna, de är öppna för 
alla reservister oberoende av grad 
och beteckning! Övningarna ger er-
sättande reservövningsdygn. Anmäl-
ningar: 1. "Gyltö": MPK/Meripuolus-
tuspiiri och HSRK/Kaj Pettersson, 
pesson@kolumbus.fi, 040-7036464 
2. RES-URSUS Kaj Pettersson och 
MPK/Öjvind Björkman, ojvind.
bjorkman@mpky.fi , 040-4868136. 

EXCURSIONER
Lördagen 16.5.2009 Excursion 

till Sveaborg, där får vi en special-
guidning över Sveaborg 1809 och 
dess kapitulation, dessutom får vi se 
en film över Sveaborgs historia och 
även där får vi en inblick i museets 
vardag. Denna excursion utan över-
färder tar ca 1 1/2 timme. Även här 
är kostnaden för inträde 4 EUR men 
överfarten tillkommer. Guidningen 
är även här sponsorerad. Deadline 
Anmälningarna ulf.dahlman@hsrk.
fi, 040-533 6312 helst före 8.5.

SKYTTE
Det sedvanliga skyttet pågår 

udda veckor, torsdagar kl 17-19 på 

distriktets skjutbana med .22 och 
9mm. Skyttena skall vara försäk-
rade, antingen med Reserviläisen 
ampumaturva eller Finska Skyt-
tesportförbundets licens. Kontakta 
skytteofficer Caspar von Walzel för 
ytterligare information.

Klubbens skyttemästerskap med 
tjänstevapen avgörs torsdagen den 
7.5.2009 vid vårens sista skytte-
tillfälle. Anmälningar tas emot av 
skytteofficeren. 

Klubben ordnar under våren 
en bekantgöringsbesök till Sibbo 
Skyttegillets bana. Där finns det 
möjlighet till olika former av hagel-
skytte, siluettskytte med pistoler 
av olika kaliber och miniatyrge-
vär, samt inskjutning av jaktgevär.  
Anmälningarna till jussi.hermu-
nen@hsrk.fi. 

ALLMÄNT
Skicka din epostaddress till 

info@hsrk.fi. Eventuella ändringar 
i programmet publiceras på http://
www.hsrk.fi. 

kanta-HeLSinki

KRHU tekee Viroon kahden päivän 
kevätretken 24. - 25.4.2009. Tallin-
nassa Suomen Virossa olevan soti-
lasasiamiehen esitelmä, Kaitseliiton 
esitelmä, siirtyminen Narvaan ja yö 
siellä. Lauantaina tutustuminen hei-
nä-elokuussa 1944 käytyyn Sinimäen 
suurtaisteluun. Toisena kohteena Vi-
ron vapaussotaan 1919 osallistuneit-
ten suomalaisten maihinnousupaik-
kaan tutustuminen. Retken hinta n. 
100 eur ilman ruokailuja. Ilmoittau-
tuminen 14.4 ti mennessä sihteerille 
raimo.hynynen@fi.ibm.com tai 040 
5108513. Lisätiedustelut Sakari Vä-
liahde 040 7252096. Osallistuminen 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

MPKY:n kurssi Viipurin viimeinen 
päivä. Helsingin Maanpuolustuspii-
rin Kanta-Helsingin koulutusosas-
to ja KHRU yhteistyössä järjestävät 
MPKY:n kurssin "Viipurin viimeinen 
päivä” 25.-26.4.2009. Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautuminen MPKY:n 
nettisivuilla www.mpky.fi Juha 
Konttinen, kurssin johtaja, juha.
konttinen@elisanet.fi

Ampumavuoroista lisätietoja am-
pumaupseereilta.

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

Sähköpostitiedotteita haluavat 
voivat ilmoittaa osoitteensa sihtee-

rille.  
Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 

540 5882, jari.ora@oralaw.fi, sihtee-
ri Raimo Hynynen, p. 040 510 8513, 
raimo.hynynen@fi.ibm.com, ampu-
maupseerit: pekka.appelqvist@hut.
fi, p.työ 451 3311; antti.kokkola@
fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029; 
pirkka.jalasjoki@gmail.com

LänSi-vantaa

Sääntömääräinen kevätkokous pi-
dettiin toimintakeskuksessa tiistaina 
31.3. klo 19.00 ja kokousesitelmänä 
kokouksen jälkeen oli n. klo 19.30 
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun,  
Helsingin ja Uudenmaan piirin val-
miuspäällikkö Jarmo Hollstein esitys 
vapaaehtoistoiminnasta viranomais-
ten apuna.

LVRU:n kevätleiri pidetään Pa-
dasjoella 17.–19.4. Ohjelmassa mm. 
Turvallisen ampujan kurssin (SRA) 
ensimmäinen osa luentoineen ja 
teoriakokeineen. Ilmoittaudu vii-
meistään 15.4. numeroon 0400-126 
715. Kurssin toinen osa, käytännön 
koe on syksyllä. Kevätleirillä kilpai-
lemme myös kerhon ampumamesta-
ruudesta. 

MPKY:n Helsingin Maanpuo-
lustuspiirin Lukiolaisten turva-
kurssin varuskuntaviikonloppu on 
17.-19.4.09 Santahaminassa. Ilmoit-
taudu lukiolaisten kouluttajaksi 
MPK-järjestelmän kautta Johtajat ja 
kouluttajat-kurssille. 

Majatalkoot tiistaina 28.4. klo 17 
alkaen Rystypolku 4:ssä.

Ampumaratavuoro Töölöntorin 
pistooliradalla jatkuu parittomien 
viikkojen lauantaisin klo 14.30–17.00 
ja parittomien viikkojen maanantai-
sin klo 16:00-19:00. Poikkeus: 20.4. 
vuoro on siirretty 21.4. tiistaille, 
sama aika.

Ilmoita tulostasi etukäteen nu-
meroon. 040-586 9252.  

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2009 
toimintakalenteri löytyvät päivite-
tyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta 
http://lvru.rul.fi 

MUnkkivUoRi

Munkkivuoren Reservinupseerien 
sääntömääräinen kevätkokous pidet-

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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tiin 25.3.2009. Kokous hyväksyi ku-
luneen vuoden toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen sekä myönsi 
hallitukselle vastuuvapauden.

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot 
kevätkaudella parillisten viikkojen 
perjantaisin 18.00 – 19.30. Seuraa-
va tilaisuus 17.4. 2009. Parittomien 
viikkojen tiistaisin on mahdollista 
harjoitella sotilaspistoolin pika-
ammuntaa Töölöntorin uusitulla 
ampumaradalla. Samalla on mah-
dollisuus harjoitella myös SRA-am-
muntaa varten. Ilmoittautuminen 
Timo Mikkoselle aina edeltävän 
maanantain puoleen päivään men-
nessä. timo.mikkonen@luukku.com 
tai 0400-607590. Seuraava tilaisuus 
on 21.4.2009.

Kevätkausi on alkanut, samoin 
ammunnat ulkoradoilla. Kalvolassa 
ammutaan perinteisin kuvioin 18.04, 
9.05. ja 13.6. On mahdollista ampua 
sekä pistooli- että kiväärilajeja.

Poolin 300m vuorot on lähetetty 
sähköpostilla osoitteensa ilmoitta-
neille. Muut halukkaat ottakaa yh-
teyttä tarpeen mukaan.

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi. 

Kerhomme viettää 50-vuotispäi-
viä 28.4.2009. Katsokaa ilmoitusta 
toisaalla tässä lehdessä.

PoHjoiS-HeLSingin 
ReSeRviUPSeeRit

Hallituksen kokous 
Torstaina 16.4.2009 Malmin kir-

kolla klo 18:30
Jäänmurtajavierailu
Tiistaina 21.4.2009 tutustum-

me jäänmurtajaan. Kokoonnumme 
Katajanokan jäänmurtajalaiturilla, 
Ulkoministeriötä vastapäätä, klo 
14:00. Ilmoittautumiset ja tiedus-
telut kari.v.wallin@luukku.com tai 
050-4044814

Kevätsauna
Torstai-iltana 28.5.2009 huuhdo-

taan kevään pölyt saunomalla San-
tahaminassa, Willen saunassa (sama 
paikka kuin viime vuonna). Ilmoit-
tautumiset Peter Korvensyrjälle 045-
6748754 tai cossu54@saunalahti.fi

KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolus-

tustaitojen opiskelun kohtuulliset 
kurssimaksut. Tiedustele koulutus-
mahdollisuuksista. Yhteyshenkilö 
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä 
045-6748754 cossu54@saunalahti.fi

YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan, sih-

teerin ja tiedotussihteerin yhteystie-
dot:

Puheenjohtaja Karri Kupari 050-
4640050 kkupari@gmail.com, sih-
teeri Jarkko Paananen 040-7239641, 
jarkko.paananen@ael.fi, tiedotus 
Jorma Loimukoski 040-3433400 jor-
ma.loimukoski@finpro.fi

tikkURiLa

Vierailu palvelukeskus Foibeen ke 
15.4.2009 klo 18 alkaen osoitteessa 
Sairaalakatu 7. Vierailu korvaa kuu-
kausikokouksen, jota ei siis ole 30.4. 
Hallitus kokoontuu klo 17.

Perjantaina 24.4.2009 on Vete-
raani-ilta Heurekassa klo 15.30-19. 
Mukana Uudenmaan Karoliinit tyk-

keineen Suomen sodan aikaisissa 
tunnelmissa. Sotilaspukukavalka-
di malli Cajanderista nykyaikaisen 
kaupunkitaistelijan asuun. 

Rytmihäiriöyhtyeen musiikkia, 
valokuva- ja muistoesinenäyttely 
viime sotien ajasta sekä Suomen 
Puolesta DVD-elokuvan esitys. Tule 
tutustumaan viime sotiemme ajan 
tapahtumiin. Vapaa pääsy.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Ilma-asekilpailu on 5.5.2009 Tik-
kurilan Urheilutalon ampumaradal-
la tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat 
Tikkurilan Urheilutalon ampuma-
radalla pienoispistooliammunnat. 
Myös pienoiskiväärillä voi tulla har-
joittelemaan. 

Rohkeasti mukaan! Lisätietoja 
antaa ampumaupseeri Jukka Luoto-
la puh.0500-455474.

tööLö

Töölön Reserviupseerit sijoittui 
Suomen Reserviupseeriliiton toi-
mintakyselyssä valtakunnallisella 
tasolla kymmenenneksi ja oli samal-
la Helsingin Reserviupseeripiirin 
aktiivisin. Erinomaisesta tuloksesta 
saamme RUL:n toimintapalkkion. 
Kiitos tästä saavutuksesta kuuluu 
kyvykkäille jäsenistön haluamien 
tilaisuuksien järjestäjille sekä tie-
tenkin koko kerhomme aktiiviselle 
jäsenistölle ja yhteistyökumppaneil-
lemme. Suuret kiitokset Teille.

Töölön Reserviupseerit avasi ve-
teraanikeräyksen 14.3. Töölöntoril-
la. Keräys jatkuu koko vuoden ja jär-
jestämme useita keräystilaisuuksia 
kevään ja syksyn aikana. Seuraava 
keräystilaisuutemme on veteraani-
päivänä 27.4.  Ilmoita halukkuudes-
tasi osallistua keräykseen haluamal-
lasi tavalla. Keräysvastaavana toimii 
Antero Jauhiainen 050 368 3539.

Kerho oli 20.3. heimoveteraanien 
kanssa katsomassa ja kuulemassa 
Kouvolan teatterin jatkosodan viih-
dytyskiertueesta kertovaa musikaa-
lia ”Taivas ja maa”.

Töölön Reserviupseerit ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
dettiin 30.3., jossa hyväksyttiin vii-
me vuoden toimintakertomus ja ti-
lit. Huollon järjestämät tarjoomuk-
set olivat maittavat.

Kerho kävi keilaamassa Turva-
kurssinkillan kanssa Ruusulanka-
dun keilahallissa 24.3. Yhtään keilaa 
ei jäänyt pystyyn. Kerho järjestää 
kevään aikana keilakisan KaartJR:n 
joukkuetta, veteraanikeilaajia ja si-
nibaretteja vastaan. Tulevista keila-
tilaisuuksista lisätietoa varapuheen-
johtaja Jyrki Ratialta  040 582 9127, 
mratia@welho.com. 

Kerho järjesti turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisen selonteon tee-
maillan 25.3. Katajanokan Kasinolla. 
Teemaillan paneeliin osallistuivat 
asiantuntijoina alivaltiosihteeri Esko 
Hamilo Valtioneuvoston kansliasta, 
ylijohtaja Pauli Järvenpää Puolus-
tusministeriöstä, toimitusjohtaja 
Ilkka Kananen Huoltovarmuuskes-
kuksesta ja Etelä-Suomen sotilaslää-
nin komentaja prikaatikenraali Ju-
ha-Pekka Liikola. Asiantuntijoiden 
tiedollinen anti oli erinomainen, 
suuret kiitokset heille. Selonteko sai 
aikaan vilkasta keskustelua ja mieli-
piteenvaihtoa.

Lauantaina 28.3. teimme Spjut-
sundissa hakkuuaukion talkootöitä 
mm. kaadettujen puiden risujen 

polttoa, pöllien kantoa ja niiden 
pilkkomista sekä koneellisesti että 
manuaalisesti. Lisäksi olimme kut-
suneet pääkaupunkiseudun ak-
tiiviset sotaveteraanikeräykseen 
osallistujat ja keräyspäällikkö Viljo 
Lehtosen taannoisen haasteemme 
mukaisesti keräyssaunaan. Tilaisuus 
pidettiin yhteenvedon ja kuluvan 
vuoden veteraanikeräyksen ideoin-
nin merkeissä tietenkään unohta-
matta saunomista ja maittavia ruo-
ka- ym. tarjoomuksia.

Töölön Reserviupseereiden am-
pumavuorot Töölöntorin ampuma-
radalla jatkuvat tiistaisin klo 19.00-
21.30 seuraavasti:14.4., 12.5. ja 9.6. 
Kerholla on oma ampumaharrastus-
vakuutus. Kerhon ammunnoista saa 
tietoja ja ohjeita ampumavastaava 
Raimo Ahokkaalta 020 490 7503, 
raimo.ahokas@ymparisto.fi. 

Lähdemme Turvakurssin killan 
kanssa tutustumaan Tuusulan uu-
distettuun IT-museoon lauantaina 
9.5. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Hans Gabrielssonille 040-9523062.

Kerho ottaa osaa Kesäyön mars-
siin 5.-6.6. omalla joukkueella. Il-
moittautuminen huhtikuun aikana 
Pertti Elvilälle (huhtikuun jälkeen 
ilmoittautumismaksu nousee) 0400-
840 889, pertti@elvila.fi.. Kesäyön-
marssin yhteydessä saamme vieraita 
Viron Rajavartiostosta ja puolustus-
voimien yksiköistä, joille järjestäm-
me Spjutsundin majalla maanpuo-
lustusviikonlopun. Osallistumme 
26.-28.6 Salpa-vaellukselle Miehik-
kälässä. Lisätietoa kevään aikana. 
Ilmoittautumiset Salpa-vaellukselle 
Pertti Elvilälle.

Nyt on hyvä aloittaa henkilökoh-
tainen kenttäkelpoisuuden ja kun-
nonkohentaminen yleensäkin sekä 
seurata omaa liikunta-aktiivisuutta 
merkitsemällä liikunta- ja ammun-
tatilaisuudet ResUL:n sähköiseen 
kuntokorttiin osoitteessa www.re-
sul.fi/kuntokortti. 

Kerhon 40-vuotisjuhlapaitoja ko-
koa XL on vielä jonkin verran jäljellä 
10 E hintaan. Tiedustelut puheen-
johtajalta.

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo Mar-
tiskaiselle 040 709 8459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihtee-
ri Kerkko Kinnuselle 0400-705191, 
kerkko.kinnunen @hut.fi. Kerhon 
nettisivut löytyvät osoitteesta www.
rul.fi/toolo.

itä-HeLSingin 
ReSeRviUPSeeRit

Ilma-aseammunnat jatkuvat Tuki-
kohdan radalla Puotilantie 1D kes-
kiviikkoisin alkaen klo 18 ja ilmahir-
viammunnat parittomina viikkoina 
torstaisin klo 18. Muistathan, että 
pysäköinti on kielletty Puotilantie 1 
parkkipaikalle. Käy suorittamassa 
%-ammuntasi heti alkuvuodesta.

Ruutiaseammunnat jatkuvat 
Töölön ruutiaseradalla parittomien 
viikkojen perjantaina klo 16-19. Töö-
lön ampumavuoroista saa lisätietoja 
Keijo Talja p. 041 514 9140 tai ampu-
maupseeri Esko Sillankorva p. 040 
756 3340.

Kevätkokous pidettiin 19.3.2009 
Tukikohdassa ja kokous vahvis-
ti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja 
myönsi vastuuvapauden vastuuvel-
vollisille vuoden 2008 osalta.

Hallitus suosittelee kaikille jäse-

nille tutustumista Reserviläisurhei-
luliiton sähköiseen kuntokorttiin. 
Kuntokortti löytyy osoitteesta www.
resul.fi/kuntokortti.

Padasjoella järjestetään ammun-
tapäivät 1.-2.5.2009, järjestäjinä toi-
mivat myös Itä-Helsingin Reserviläi-
set. Omat aseet ja panokset, laina-
aseita voi tiedustella Klaus Koivulta. 
Yöpyminen tapahtuu mökissä, saa-
puminen perjantaina klo 18. (tai 
aikaisemmin). Paluu lauantaina klo 
18. Osallistujilla pitää olla voimassa 
oleva reserviläisen ampumaturvava-
kuutus. Kimppakyyti mahdollisuus, 
sillä Padasjoelle on n. 140 km matka, 
varaa ruokailun maksuun 15,- euroa. 
Ilmoittautuminen mahdollisimman 
nopeasti Klaus Koivulle p. 050 562 
3211 tai kakoivu@gmail.com.

Kaatuneitten muistopäivän kun-
nianosoitus Kulosaaressa Lepo-
saaren sankarihaudoilla pidetään 
sunnuntaina 17.5. klo 12 alkaen. Itä-
Helsingin Maanpuolustus- ja kansa-
laisjärjestöt osallistuvat tilaisuuteen. 
Yhdistyksemme laskee Itä-Helsingin 
reserviläisjärjestöjen kukkalaitteen 
kaatuneitten muistomerkille. Le-
posaareen pääsee Kulosaaren Puis-
totieltä kävellen leposaarentietä. 
Leposaarentie on Kulosaaren metro-
aseman kohdalla.

Yhteystietoja nettisivut www.rul.
fi/ihru pj Keijo Talja p. 041 514 9140, 
vpj Jukka-Pekka Kantokoski p. 050 
332 3687, vpj Jani Riekkinen p. 050 
598 4759, siht. Juha Iiskola p. 050 
543 6214.

aSeLajikeRHot

HUoLtoUPSeeRikeRHo

Sääntömääräinen kevätkokous pi-
dettiin 16.3.09 klo 18 Ravintola Full 
Housessa Runeberginkatu 32.

Muistathan vastata jäsenkyse-
lyyn.

MUISTA Kerhon vuosipäivä 
12.5.09 klo 17 alkaen Lohjanportin 
Autossa osoite Lohjanharjuntie 1109. 
Ilmoittautumiset 5.5.09 mennessä 
Paavo Virtaselle 040 593 1175

iLMaiLUkeRHo

Kevään ohjelmaa:
14.4. tiistai, Helsingin Suomalainen 
klubi, klo 18.30, Jyrki Laukkanen: 
”Vinkan koelennot”

5.-6.5. Upinniemen matka, il-
moittautuminen 25.4. mennessä 
puheenjohtaja Tapani Terämaalle p. 
0400-483 991 tai sähköpostilla juk-
ka.teramaa@welho.com

14.5. Haulikkokisa Ridasjärven 
haulikkoradalla. Lähtö klo 16.00 
Hyrylän linja-autoasemalta. 21.4. 
klo 13.30 ennen pistooliammuntaa  
piirien radalla, antaa Tomi Alajoki 
opetusta kuivaharjoittelun muodos-
sa haulikkoammuntaan. Omat hau-
likot mukaan. Kisasta ja harjoitte-
lusta voit kysyä Martti Eerolalta tai 
Viljo Turuselta p. 050-358 9891

Tarkennukset ohjelmaan löydät 
Helsingin Reservin Sanomista.

Parittomien viikkojen tiistaipäi-
vinä klo 14–16 on pienoispistooliam-
munnat RUL:n radalla Töölössä. 
Lisätietoja antaa aseupseeri Martti 

Eerola p. 050-911 4933 tai martti.ee-
rola@koti.fimnet.fi

iLMatoRjUntakeRHo

20.-22.3. oli kerholaisille todellinen 
aktiiviviikonloppu - edustajia oli ai-
nakin kahdessa harjoituksessa sekä 
KarPr:n It-päivässä. Kiitoksia kaikil-
le panoksesta ja hienoa nähdä voi-
mavarojen riittävän jopa näin laajal-
le venymiseen!

Kerhon kautta on nyt haettavissa 
stipendi esimerkiksi joko ilmailu-
näyttelyyn tai YROW:iin osallistu-
miseksi. Kiinnostuneiden kannat-
taa olla yhteydessä Timo Wiialaan, 
timo@wiiala.com.

Kesäyön marssin joukkuetta ka-
sataan edelleen, sillä mukaan mah-
tuu vielä pari innokasta taistelijaa. 
Tänä vuonna marssi järjestetään 
5.-6.6. ja halukkaat lähtijät voivat 
ilmoittautua Ilkka Anttoselle ilkka.
anttonen@gmail.com.

Saadun palautteen perusteella 
kerho päätti järjestää SRA-toimin-
tansa osallistumalla yhteisporukalla 
syyskuun 26.-27. Santahaminassa 
järjestettävälle kurssille. Lähtijöitä 
kasataan nyt mukaan, joten haluk-
kaat ilmoittautukoot Marko Honka-
selle, marko.m.honkanen@nokia.
com

Vuonna 2009 kerhon omalla vuo-
rolla on mahdollisuus ampua seu-
raavasti:

vko 2-14, ke klo 16-19, vko 16-24, 
ti klo 16-19, vko 34-40, ti klo 16-19, 
vko 42-52, ke klo 16-19.

Lisäksi viikkoina 2-14 kerhon jä-
senien käytettävissä on myös radan 
avoin vuoro tiistaisin klo 16-19, jossa 
paikalla on ammunnanvalvoja.

Sähköpostilistalle voi edelleen 
liittyä ottamalla yhteyttä Topias 
Uotilaan, toppari@saunalahti.fi tai 
liittymällä suoraan kerhon Google-
ryhmään, jolla listaa hallinnoidaan 
osoitteessa http://groups.google.
com/group/it-kerho. Näin saat 
huomattavasti aiemmin mm. nämä 
lehteen tulevat ilmoitukset, sekä 
muuta ajankohtaista tietoa kerhon 
toiminnasta.

jääkäRikeRHo

Kerhon vuosijuhla on 18.4. klo 19.00 
Santahaminan Maanpuolustusker-
holla. Illallisen hinta on 30 E, johon 
sisältyy alkudrinkki ja punaviini. Il-
moittautumiset sihteerille Y. Saula-
molle 14.4. mennessä puh. 349 3162 
tai 050 344 5635.

Seuraavat kuukausisaunat San-
tahaminan Kiltasaunalla ovat 5.5. ja 
2.6. ja löylyt ovat valmiina klo 17.00.

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

kt-keRHo
 

24.-26.4.2009 Hedberg-kilpailu Ty-
kistökoululla Niinisalossa.

Tykistötaidollinen koulutusvii-
konloppu yhdessä Viron reserviup-
seereiden ja aliupseerien kanssa. Ai-
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ReSeRviLäiSet

Maanantaina 30.3. Katajanokan Ka-
sinolla oli yhdistyksemme kevätko-
kous, jossa käsiteltiin normaalit ti-
linpäätös- ja toimintakertomusasiat. 
Kokouksen jälkeen oli Kanta-Helsin-
gin Reserviupseerit ry:n järjestämä 
mielenkiintoinen esitelmä, jonka 
piti Suomen Ruotsissa oleva soti-
lasasiamies eversti Harri Niskanen 
Ruotsin turvallisuuspolitiikasta. 

Lauantaille 28.3. suunniteltu jä-
senilta Vuosaaren saunapirtillä jou-
duttiin valitettavasti perumaan, kos-
ka ilmoittautuneita oli liian vähän.

Yli 40 yhdistyksemme jäsentä 
tilasi Reserviläisliiton uuden jäsen-
merkin. Luettelot tilaajista on lähe-
tetty Helsingin Seudun Reserviläis-
piirin toiminnanjohtaja Kari Talikan 
välityksellä liitolle. Merkit toimite-
taan touko-kesäkuussa yhdistyksille, 
jotka lähettävät ne edelleen tilaajille 
laskun kanssa.

RESERVILÄISPÄIVÄ 25.4. SAN-
TIKSESSA

Lauantaina 25.4. on Santahami-
nassa Reserviläispäivä (kurssi nro 
0400 09 12029), jonka tavoitteena 
on ampuma- ja maastotaitojen yl-
läpito ja kehittäminen. Helsingin 
Reserviläiset maksaa osan kustan-
nuksista, joten kurssin hinta osal-
listujille on vain viisi euroa. Ilmoit-
tautuminen ja osallistumismaksu 
hoidetaan 15.4. mennessä MPK:n 
järjestelmän kautta. Lisätietoja an-
taa Risto Tarkiainen.

KESÄYÖN MARSSI JA LIHAS-
KUNTO- JA COOPERIN TESTIT

Yhdistys osallistuu 5.–6.6. Van-
taalla järjestettävän Kesäyön mars-
sin joukkuesarjaan (20 km + 15 
km). Kyseessä on kävelytapahtuma, 
joka sopii kaikille. Kesäyön marssil-
la kohtaavat ainutlaatuisella tavalla 
yksittäiset kävelijät, erilaiset jouk-
kueet ja puolustusvoimiamme edus-
tavat marssijoukkueet. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset yhdistyksemme 
joukkueeseen Eero Hiltuselle, puh 
040 537 9351, eero58hiltunen@
gmail.com. Lisätietoa tapahtumasta 
saa toisaalta tästä lehdestä ja inter-
netistä osoitteesta www.kesayon-
marssi.fi Lehdessä on myös tietoa 

pääkaupunkiseudulla järjestettävis-
tä harjoitusmarsseista. 

Merkitse kalenteriisi myös Re-
serviläisen kenttäkelpoisuuspäivä 
(MPK:n kurssin nro 0400 09 12037), 
joka on lauantaina 9.5. Santahami-
nassa. Ohjelmassa ovat lihaskun-
totestit ja Cooperin juoksutesti. Il-
moittautuminen osoitteessa www.
mpky.fi

YHTEYSTIEDOT
Yhdistyksen jäsenistölle on lä-

hetetty sähköpostiviestejä mm so-
taelokuvafestivaalista. Yli 80 yhdis-
tyksemme jäsenellä on MPY:n yllä-
pitämässä jäsenrekisterissä väärä 
sähköpostiosoite. Jos sinulla on säh-
köpostiosoite, johon haluaisit saada 
tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et 
tähän mennessä ole saanut, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi Timo Eloläh-
teelle.

Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat puheenjohtaja Risto 
Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 050 
541 2007, risto.tarkiainen@resul.fi 
ja sihteeri Timo Elolähde, puh 040 
830 4097, timo.elolahde@ytv.fi tai 
helsinki@helresp.fi.

iLMaiLUoSaSto

14.4 tiistai Suomalainen Klubi, esi-
telmöitsijä vaihtunut, uusi Jyrki 
Laukkanen: Vinkan koelennot. 

Upinniemen matka 5.5-09. Lähtö 
klo 10.00 Fennian edestä, paluu il-
lalla. Ilmoittautumiset Tapani Terä-
maalle p. 0400-483991 tai sähköp. 
jukka.terämaa@welho.com

MeRiReSeRviLäiSet
 

Kevät ei vaan tee keikkuen tuloaan, 
vaan on jo täällä. Päivät ovat piden-
tyneet ja satunnainen aurinkokin 
lämmittää jo oikeasti. Pystykorvat 
ovat aloittaneet kumean haukahte-
lunsa Santahaminassa ja Ahventam-
me herätellään talviunilta oikein to-
sissaan. Kaikenlaista mukavaa toi-
mintaa on jatkuvasti tarjolla ja 
luvassa – joten nyt on aika osallistua 
Merireserviläisten toimintaan. 
Emme ole turhan tärkeitä, vaan po-

empien vuosien kertomuksia löydät 
nettisivuiltamme. Hedberg-kilpai-
luviikonloppu on Kenttätykistöker-
hon merkittävimpiä toiminnallisia 
perinteitä. Jos vuoden jaksolta pitää 
valita yksi viikonlopun mittainen 
tykistöllinen tapahtuma, johon osal-
listua, se on ehdottomasti Hedberg-
kilpailu! Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset: Aki Mäkirinta 0400-805124, 
aki.makirinta@sci.fi 

 24.-26.4.2009 HF-radioasema-
toiminta-kurssi 

HF-radioasematoiminta (HF as) 
25.-26.4. -kurssilla opetellaan kat-
tavasti HF-radioasemaan, radio- ja 
antennitekniikkaan liittyviä asioita, 
sähköturvallisuutta ja viestiliiken-
nettä. Liikennettä harjoitellaan pe-
rustamalla radioasemia Santahami-
naan ja liikennöimällä niiden välil-
lä, sekä myöhemmin perustamalla 
maanlaajuinen HF-radioverkko. So-
veltuu (sissi) radisteille, radioama-
tööreille ja radioliikenteestä kiin-
nostuneille. Sähkötystaito eduksi, 
mutta ei välttämätöntä. Tiedustelut: 
Jyri Putkonen, jyri.putkonen (at)ko-
lumbus.fi, puh. 040-5102497 

 9.5.2009 Vierailu Tykistö- 
museoon Hämeenlinnaan.

Valtakunnallinen, tykkimies-
yhdistysten vierailupäivä Tykistö-
museossa. Päivän aikana museolla 
järjestetään monenlaista toimintaa. 
Lähde kevätretkelle koko perheen 
voimin! Päivän aikana museoon 
tutustumisen lisäksi on kerhon ja 
killan osalta kummitykin huolto, 
varaa siihen siis hetki aikaa muun 
toiminnan lomaan. Kuljetus omilla 
autoilla. 

 22.-24.5.2009 Kapteeni Järvi -kil-
pailu 2009 Santahaminassa 

Kurssin johtaja: Vesa Jääske-
läinen, 046 - 878 2949 tai vesa.
jaaskelainen (at) gmail.com. Il-
moittautuminen tapahtuu käte-
vimmin Maanpuolustuskoulutus 
ry:n internet-sivujen www.mpky.
fi kautta. Kapteeni Järvi -kilpailu 
on epäsuoran tulen jokavuotinen 
koulutustapahtuma, joka tunnet-
tiin aikaisemmin nimellä Heitin- ja 
tykkimieskilpailu. Koulutustarjonta 
kattaa yleisimmät kranaatinheit-
timistön ja kenttätykistön erikois-
tehtävät, kuten mittaus, tulenjohto, 
viestivälineet ja tasotyöskentely. Ta-
pahtuman tarkoituksena on paran-
taa reserviläisten aselajituntemusta 
ja sodan ajan sijoituskelpoisuutta. 
Aikaisempaa koulutusta tehtäviin ei 
edellytetä. Pääosa kilpailijoista on 
varusmiesaikana koulutettu vain yh-
teen osa- alueeseen, kuten esimer-
kiksi tulenjohto. Lisätietoja http://
www.kapteenijarvikilpailu.fi/ 

Tapahtunutta: 
6.3. vietettiin perinteistä Tykki-

miehenpäivää. Iltajuhlaan ravintola 
Tekniskassa osallistui 38 tykkimies-
tä. Tykistön tarkastaja Aki Sihvonen 
esitelmöi maavoimien esikunnan 
ensimmäisestä toimintavuodesta 
Mikkelissä. Tykistömuseon uusi joh-
taja ja tutkimusjohtaja esittäytyivät 
pääkaupunkiseudun tykkimiehille. 

 28-29.3. KT-kerhon, Uuden-
maan Tykistökillan ja Pirkanmaan 
tykkimiehet harjoittelivat yhdessä 
JTR:ssä kunto-ottelua varten. Pai-
kalla oli 8 joukkuetta. 

 4.4. Uudenmaan Tykistökilta 
järjesti Tykistö 2020 - aiheisen semi-
naarin Töölöntorinkadun auditori-
ossa. Aiheina oli: 

Puolustuspoliittinen selonteko ja 
tykistö, Uudenmaan tykistökillan pj. 
Pekka Vasara, ylil.res. 

Tykistön käytön periaatteet nyt 
ja tulevaisuudessa, evl. Pekka Pur-
tonen MPKK:n yleisesikuntaupsee-
rikurssin tykistötaktiikan opettaja, 

ReSeRviMeRiUPSeeRit

Helsingin Reservimeriupseerit ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään torstaina 23.4.2009 klo 18.00 

Helsingin Reserviupseeripiirin 
tiloissa osoitteessa Döbelninkatu 
2. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Lisäksi kokouksessa 
käydään läpi vuoden 2009 merikil-
pailujen järjestelyihin liittyviä asi-
oita.  

Kaikki merikilpailujen järjeste-
lyistä kiinnostuneet jäsenet ilmoit-
tautukaa kilpailun johtajalle Erik 
Westeriselle 040-3580588 tai erik.
westerinen@hrmu.fi 

Ammunnat jatkuvat lauantaisin 
klo 12.00-14.30 viikoilla 15,17,19,21,
35,37,39,41,43,45,47,49 ja 51. Vakio-
vuorojen lisäksi on kevätkaudella 
2009 kaksi ylimääräistä vuoroa 
keskiviikkona 15.4. ja keskiviikkona 
13.5. klo 16.00-19.00. Ilmoita Harri 
Pakariselle osallistumisestasi 040-
5179834. Kaikissa yhdistyksen asi-
oissa voi lähestyä hallitusta sähkö-
postilla hallitus@hrmu.fi tai soittaa 
puheenjohtajalle Sami Linnermo 
050-5123364.

vieStioSaSto

Viestiosaston ampumavuorot jatku-
vat Töölöntorinkadun ampumara-
dalla. Kerhon aseet ovat jäsenistön 
käytössä. Ampumavuorojen ajan-
kohdat ja ohjeet löytyvät verkkosi-
vuiltamme. Lisätietoja saa ampuma-
vastaavilta 
Jussi Liesiöltä p. 050-5603325 ja Ta-
pani Niemiseltä p. 050-5502368.
 Viestiosastomme täyttää tänä 
vuonna 60 vuotta. Merkitkää kalen-
teriinne jo nyt Viestiosastomme 60-
vuotisjuhlat la 26.9. Katajanokan 
Kasinolla. 
 Tulemme tiedottamaan tulevas-
ta toiminnastamme ml. 60-vuotis-
juhlista myös sähköpostitse. Tarkis-
takaa sähköpostiosoitteenne ajan-
mukaisuus RUL:n jäsenrekisterissä.
  Lisätietoa toiminnastamme, 
ampumavuoroista, MPK:n ja jäse-
nistömme järjestämästä viestikoulu-
tuksesta sekä 
Viestiosaston yhteystiedot löytyvät 
verkkosivuiltamme www.viestiosas-
to.net.

SenioRiUPSeeRit

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n 
Senioriupseerikerhon kevätkokous 
pidettiin maanantaina 23.3.2009 klo 
13.00 – 15.00 Katajanokan Upseeri-
kasinon Karimosalissa. Kokouksessa 
käsiteltiin kerhon 1.12.2008 vahvis-
tetuissa säännöissä kevätkokouksel-
le määrätyt asiat. Lisäksi päätettiin, 
että kevätkokouksessa 2008 valittu 
hallitus jatkaa toimintaansa syys-
kokoukseen 2009 saakka. Majuri 
Heikki Lehtonen Maanpuolustus-
korkeakoulun Strategian laitokselta 
esitelmöi todella asiantuntevasti ai-
heesta ”Georgian sota”.

21.4.2009 klo 12.00 alkaa jäsen-
tilaisuus RUL:n auditoriossa, Töö-
löntorinkatu 2 B Helsinki. Tilaisuu-
dessa kertoo Oy Saimaa Lines Ltd:n 
hallituksen puheenjohtaja Reijo 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

verkostopuolustus, yhteisoperaatiot 
ja tulenkäyttö, ins-evl. Jyri Kosola, 
Teknologiasektorin johtaja,  Pääesi-
kunta, Materiaaliosasto, reserviläi-
sen näkökulma uuteen tulenkäyt-
töön, Veikko Luomi, kapt. res. 

Paikalla oli runsaslukuinen jouk-
ko tykkimiehiä. 

Kenttätykistökerhon toiminta-
kalenteri luettavissa osoitteessa: 
www.ktkerho.fi , Toimihenkilöt: Pj. 
Jyri Vilamo / puheenjohtaja@kt-
kerho.fi / 044-5110472, vpj. Markku 
Mantere / markku.mantere@iki.fi / 
040-7098982, sihteeri Aki Mäkirinta 
/ sihteeri@ktkerho.fi / 0400-805124

PioneeRioSaSto

Kevätkokouksessa vahvistettiin vuo-
sikertomus ja tilinpäätös sekä myön-
nettiin hallitukselle tili- ja vastuu-
vapaus. Mielenkiintoista esitelmää 
suurvaltapolitiikan vaikutuksista 
Suomen vapaussotaan oli kuuntele-
massa n. 20 henkeä.

Osaston partio edustaa RUL:ia 
Tanskan PM-kisoissa juhannuksena. 
Valtakunnalliselle Pioneeri- ja suoje-
lujotokselle osallistumme kahdella 
partiolla. Jos haluat mukaan syysjo-
tokselle 2.-4.10. Sysmään, ilmoittau-
du urheilu-upseerille. Syysjotoksen 
perusteella valitaan partiot vuoden 
2010 PM-kisoihin.

Arvomme kolme pioneeripaitaa 
niiden kesken, jotka ovat 1.6.2009 
mennessä ottaneet käyttöön Reser-
viläisurheiluliiton sähköisen kunto-
kortin ja joilla on vähintään kaksi 
suoritusta kirjattuna. Kortti löytyy 
www.resul.fi/kuntokortti, kirjautu-
miseen tarvitset jäsennumeron, joka 
löytyy jäsenkortista. Salasana on su-
kunimi isoilla kirjaimilla. Lisätietoja 
urheilu-upseeriltamme.

Töölöntorinkadun luolassa jat-
kuvat ammunnat. Harjoittelun lo-
massa voi osallistua kasakisaan! 
Vuoromme ovat klo 12-14.30 lauan-
taisin 18.4. ja 16.5. sekä klo 19-21.30 
keskiviikkoisin 29.4. ja 27.5.  Ilmoit-
taudu ampumaan edeltävään iltaan 
mennessä markus.saarela@sks.fi 
tai 040-743 1867. Sisäänkäynti on 
Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hes-
periankadun kulmauksesta. Paran-
nusten jälkeen luolassa voi ampua 
myös sotilaskaliiberin pistooleilla! 
Paikalla on kouluttaja, aseita ja 
patruunoita 50kpl/pienoispistooli, 
10kpl/sotilaspistooli/ampuja veloi-
tuksetta jäsenmaksun maksaneille 
jäsenillemme. Ota mukaan kuulon-
suojaimet, jos sellaiset omistat. 

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

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

Yhteystiedot: puheenjohtaja ltn 
Markus Saarela, 040-743 1867, mar-
kus.saarela@sks.fi, sihteeri, tiedo-
tusupseeri kapt Jukka Rusila, 040-
779 5619, jukka.rusila@ramboll.
fi, ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040-570 3718, matti.ma-
honen@fonet.fi, urheilu-upseeri ltn 
Toni Teittinen, 050-321 6237, toni.
teittinen@iki.fi

Niiranen aiheesta ”Millaista on ollut 
käydä Venäjänkauppaa ennen ja jäl-
keen vuoden 1991.” Munkkikahvit! 
Tervetuloa!

26.5.2009 klo 07.15 kokoonnum-
me Länsisataman terninaaliin Se-
nioriupseerien Tallinnan matkaa 
varten. M/S Nordlandia lähtee sa-
tamasta klo 08.00 ja on Tallinnassa 
klo 11.00. Suomen Suurlähetystössä 
sotilasasiamies kertoo Baltian nyky-
tilanteesta, jonka jälkeen syömme 
lounaan ravintola Maikrahvissa. 
Lounaan jälkeen tutustumme Viron 
reserviupseeriliiton toimintaan kap-
teeni Heino Piirsalun johdolla. Laiva 

Helsinkiin lähtee klo 17.00. 
Sitovat ilmoittautumiset matkal-

le tapahtuvat maksamalla 50 euroa 
kerhon taloudenhoitajan Kauko Vir-
tasen tilille 129950-184348 viimeis-
tään 24.04.09 mennessä. Maksu, 50 
euroa, sisältää laivamatkat, matkat 
Tallinnassa sekä lounaan Tallinnas-
sa. Matkaa koskevat tiedustelut: 
Arto Aremo 050 367 5970 tai arto.
aremo@kolumbus.fi.

Muistathan ottaa mukaasi passin 
tai muun hyväksytyn henkilötodis-
tuksen sekä varmentaa matkava-
kuutuksesi.
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KEVÄTKOKOUS 22.4.2009
Vääpelikilta ry:n sääntömääräi-

nen kevätkokous järjestetään 
22.4.2009 klo 19 alkaen Töölön-

torinkatu 2:n auditoriossa. Varsinai-
nen kokouskutsu on lähetetty jäsen-
kirjeen mukana kaikille jäsenille. 
Ennen varsinaista kokousta vääpeli 
Jyrki Surkka Kaartin Jääkäriryk-
mentistä esittelee huoltopalvelualan 
toteutusta kansainvälisissä operaa-
tioissa entisen Jugoslavian alueella. 
Esitelmä alkaa klo 18 ja se on avoin 
kaikille kiinnostuneille. Lisätiedot: 
Timo Tuomi, puh. 040 5401 625, 
timo.tuomi@gmail.com

RESERVILÄISTEN TOIMIN-
TAPÄIVÄ SANTAHAMINASSA 
25.4.2009. MPK:n Helsingin piirin 
kurssi. Kurssi on tarkoitettu kent-
tätaidoista kiinnostuneille reservi-
läisille. Tavoitteena on ampuma- ja 
maasto-taitojen ylläpito ja kehittä-
minen. Lisätiedot: Risto Tarkiainen, 
puh. 0400 368 111, tarkiainenristo@
elisanet.fi

MARKKU PAKKANEN ESITTÄY-
TYY

Helsinki 11.5.2009 klo 18. Ennen 
Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
ry:n kevätkokousta järjestetään Ka-
tajanokan Kasinolla esitelmä, jonka 
pitää Reserviläisliiton uusi puheen-
johtaja, kansanedustaja Markku 
Pakkanen. Tilaisuuteen ovat ter-
vetulleita myös kaikki Vääpelikilta 
ry:n jäsenet. 

Lisätietoja: Kari Talikka, puh. 
(09) 4056 2080.

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

kiLLat

HeLSingin kiLtaPiiRi

Helsingin kiltapiiri ry:n kevätkokous 
pidettiin torstaina 26. maaliskuuta 
2009 Ostrobotnialla.  Vieraanam-
me oli prikaatikenraali Juha-Pekka 
Liikola. Tilaisuus toteutettiin yhteis-
työssä Uudenmaan kiltapiirin kans-
sa.  Mukaan saatiin runsaasti aktii-
visia kiltalaisia ja tilaisuus osoitti 
selkeästi sen, että yhteistyöllä saa-
daan parhaat tulokset.

Vierailu Mikkeliin TK-tiedotus-
killan kanssa - Maavoimat esittelee 
iskukykyään

Puolustusvoimien tuleva operaa-
tiopäällikkö, kenraalimajuri Arto 
Räty ottaa vieraat vastaan Mikkelis-
sä Maavoimien esikunnassa. Nykyi-
sin Maavoimien esikunta-päällikkö-
nä työskentelevä Räty kertoo maa-
voimien todellisesta iskukyvystä ja 
tulevaisuuden suunnitelmista. Mat-
kaan sisältyy myös uuden esikun-
nan esittely. Isäntänämme Mikkelis-
sä toimii Maavoimien tiedotuksesta 
vastaava Lauri Inna. Tutustumme 
matkalla myös Päämajamuseoon 
ja aikataulun salliessa viestikeskus 
Lokkiin. Ruokailu tapahtuu illan 
päätteeksi.

Matka järjestetään keskiviikko-
na 29.4.2009. Mikkeliin matkataan 
Helsingistä bussikuljetuksella. Lisä-
tietoja matkasta antaa päätoimittaja 
Mikko Ilkko (09 181 22430). Lähtö: 
keskiviikkona 29.4.2009 klo 11.15 
Pääesikunnan vierestä Kasarmito-
rilta. Paluu  keskiviikkona 29.4.2009 

noin klo 24.
Mukaan mahtuu ainakin 20 kil-

tapiirin jäsentä ja matkasta peritään 
15 euron ”kyytimaksu”. Ilmoittau-
tumiset Sirpa Holma maanantai-
hin 20.4.2009 mennessä puh.044-
5607073 (mielellään illalla) tai säh-
köpostilla sirpa.holma@welho.com.

Kesäyön marssi 5.-6.6.2009, 
Vantaa, Hakunila.  Killat lähtekää 
mukaan miellyttävään yhdessäolon 
tapahtumaan.  Lisätietoja www.ke-
sayonmarssi.fi

Maanpuolustuskiltojen liitto ry 
on 1.1.2009 alkaen Reserviläisur-
heiluliiton jäsen. Näin ollen kaikki 
kiltalaiset voivat osallistua RESUL:n 
järjestämiin kunto- ja liikuntatapah-
tumiin sekä kilpailuihin ja lähettää 
niihin omia joukkueitaan.   

Nyt valmistellaan tiedonsiirtoja, 
jotta kiltalaiset saavat myös sähköi-
sen kuntokortin käyttöönsä. Reser-
viläisurheiluliitto ry:stä lisätietoa 
sivuilla www.resul.fi

Sotiemme Veteraanit 2009 va-
rainhankinta

Helsingin kiltapiirin kiltojen 
toivotaan tänäkin vuonna antavan 
panoksensa keräykseen.  Mikäli 
olet kiinnostunut ota yhteyttä alpo.
seppala@pp.inet.fi tai  puhelimitse: 
Alpo Seppälä 0400 180 460.

Tiedota kiltasi tapahtumista.  Lä-
hetä kiltaasi koskevat tapahtuma-
tiedot sähköpostilla sirpa.holma@
welho.com tai 044-5607073.

aUtojoUkkojen 
HeLSingin kiLta

Hyvää AJK jäsenistö, talven selkä 
taitettu ja kevättä kohti mennään. 
Kesärenkaitten alle asennus on ajan-
kohtaista, jos sää ja keli sallii. 

Sääntömääräinen kevätkoko-
us oli 13.3.2009 Jääkäritalolla.  
Kokouskäytännön mukaan esiteltiin 
johtokunnan laatima killan toimin-
takertomusta vuodelta 2008 sihteeri 
E. Hakkaraisen toimesta. Killan tilit 
ja tilintarkastajien niistä antama 
lausunto esitteli rahastonhoitaja 
E.Kuronen. Vahvistettiin tilinpää-
tös ja myönnettiin vastuuvapaus 
yksimielisesti ja kiitosmaininnalla 
erittäin hyvästä työstä. Kiitos Erkki 
pitkäaikaisesta hyvin hoidetusta ra-
hastonhoitajan tehtävästä.

Puheenjohtaja T.Koukkarin joh-
dolla saatiin näin pykälät ja parag-
raafit käsiteltyä ja kokous viety pää-
tökseen.

Kokoukseen jälkeen toimitusjoh-
taja Pasi Nieminen esitteli mitä toi-
minta ja palvelumuotoja Autoliitto 
tarjoaa nykypäivänä. 

Autojoukkojenkiltojen liitto ry on 
pitänyt vuosikokoukseen 4.3.2009 
Hämeenlinnassa Panssariprikaatis-
sa.

AJK-Hämee hoiti kokousjärjeste-
lyt, E,Hakala ja H.Yrjönsalo olivat 
paikalla AJK-Helsingin edustajina.

HeLSingin 
iLMatoRjUnta-

RYkMentin kiLta

ILMATORJUNTASEMINAARI  2009 
”Nykytekniikkaa - ei historiaa" jär-
jestetään 18.4. Parolannummella. 
Seminaari pidetään Panssariprikaa-
tin Vaakunasalissa klo 0930 – 1500. 
Tilaisuus on avoin kaikille muillekin 

rukkaamme tapahtumassa kuin ta-
pahtumassa ovat kaikki jäsenemme 
yhtä tervetulleita. Tervetuloa!

NETTISIVUMME
www.reservilaisliitto.fi/merire-

servilaiset ovat saaneet suuren suo-
sion. Niiden sisältö muuttuu viikoit-
tain, mutta tärkeä tieto jää uutisosi-
oon. Uusia kuvia toiminnastamme 
nyt ja ennen löytyy viikoittain. Klik-
kaamalla kuvaa saat sen auki alku-
peräiskoossa, jolloin voit tallentaa 
vaikkapa kovalevyllesi. Jollei muuta 
mainita, on kuvaaja pj. Tatu Korho-
nen. Sivuilta löytyy myös viimeisim-
pään tietoon perustuva toimintaka-
lenteri, ampumaratojen vuorot jne.

TARROJA JA JÄSENMERKKEJÄ
Merireserviläisten omia tarroja ja 

myös erilaisia jäsenmerkkejä tulee 
olemaan myynnissä eri tapahtumis-
samme edullisesti. Kauan kaivattuja 
jäsentuotteita on hankittu ja valikoi-
ma laajenee. Katso nettisivuilta tai 
kysele tapahtumissa kavereilta.

JÄSENTAPAHTUMIA
kuten Vuosaaren saunapirtin ke-

vättapahtuma 21.3. jatketaan koko 
toimintakauden. Luvassa purjehdus-
kauden avajaissaunan lisäksi mm. 
kalareissua ja merilinnustusta Ahve-
nella, saarivierailuja, eri saunoihin 
tutustumista jne. Seuraa palstaam-
me tai katso nettisivujen toiminta-
kalenterista. Jäsentapahtumia hoi-
telee johtokunnan kanssa Jaakko 
Maavuori, puh. 0400-444657, jolle 
voi myös antaa hyviä ideoita.

PURJEHDUSKAUDEN AVAJAIS-
SAUNA 

Torstaina 23.04. klo 17-20 Meriso-
takoulun isossa saunassa. Yhdistys 
tarjoaa perus-saunajuoman, lisuk-
keet ja muut saunavehkeet omasta 
takaa. Lautta tuo ja lautta vie. Ter-
vetuloa!

NAVIGAATIOLIITON LAIVURIN-
TUTKINNOT

perjantaina 24.4. klo 18:00-22:00 
reserviläisjärjestöjen auditoriossa, 
Töölöntorinkatu 2. Ole paikalla vä-
hän aikaisemmin ja tuo mukanasi 
tarvittavat navigeeraus-työkalut. 
Onnea ja opiskelun loppurutistusta 
tuleville rannikkolaivureille.

KERHOILLAT AHVENELLA
Ahven 3 on tarkoitus laskea 

vesille viikonloppuna 18-19.4. Tä-
män jälkeen tiistai illat n. klo 17:30  
alkaen on pyhitetty venetouhuille. 
Tarkoituksena on tavata toisia, tu-
tustua veneeseen ja käydä vähän 
myös ajelemassa. Ahvenen vastuu-
kippari Ville Mäenpää, puh. 040-
8251664, tietää näistä parhaiten.

YHDISTYKSEN AMPUMATOI-
MINTA

Sisäampumarata Luolan vuorot 
jatkuvat joka toinen torstai touko-
kuun lopulle ja alkavat sitten syys-
kaudella uudestaan. Ilma-asevuorot 
ovat päättyneet ja jatkuvat vasta lo-
kakuussa. Santahaminan 300m ra-
tavuorot löydät netistä, samoin kuin 
MPK-ammunnatkin. Lisätiedot pj 
Tatu Korhonen, puh 050-5654408.

AMPUMAKILPAILUT
Jukka Soini, puh. 050-3740994, 

vastaa yhdistyksemme kilpailutoi-
minnasta. Jos osallistut riveissäm-
me johonkin ulkopuolisten kisoihin, 
vastaa Jukka joukkueiden koordi-
noinnista ja ilmoittautumisista.

MERIKILPAILUJOUKKUE
Tarvitsemme uuden, innokkaan 

kilpailujoukkueen tai kaksi ResUL:n 
merimestaruuskilpailuihin, jotka 
pidetään Helsingin lähimerialueella 
4.-5.9. Merikilpailuista vastaa Ville 
Mäenpää.

KEVÄTKAUDEN TOIMINTAKA-
LENTERIA

Huhtikuu: To 16.04. Sisäampu-
maratavuoro + MeriRes-mestaruus-
kilpailu: Avotäht.pienoiskiv.mesta-

ruus 30 pysty + 30 polvi, Luola  / La 
18.04. Sininen Reservi ry:n vuosi-
kokous, Vaasa / La-Su 18.04.-19.04. 
Ahven 3 vesillelaskuviikonloppu / 
Su 19.04. Piirienmestaruuskilpailut 
+ karsintakilpailu: Perinnekivääri 
150m + 300m, Santahamina (MPK-
kurssi) / Ti 21.04. Johtokunnan ko-
kous, Printec Oy, Espoo / To 23.04. 
Purjehduskauden avajaissauna Suo-
menlinnassa. / Pe 24.04. Navigaatio-
liiton laivurintutkinnot, auditorio

Toukokuu: La 02.05. Reserviläis-
urheiluliiton perinnekiväärimes-
taruudet, Mikkeli (MPK-kurssi) / 
Su 03.05. Reserviläisurheiluliiton 
perinnepistoolimestaruudet (oma 
joukkue), Mikkeli. / Ti 05.05. Ker-
hoilta, Ahven 3, Katajanokka / La 
09.05. Jäsentapahtuma: Kiekko-
ammunnan kokeilu, Lahnus / To 
14.05. Sisäampumaratavuoro / La 
16.05. Sinisen Reservin perinneki-
vääri ja pistoolimestaruuskilpailut, 
Upinniemi (MPK-kurssi) / Ti 19.05. 
Kerhoilta, Ahven 3, Katajanokka / 
Pe-La 22.-23.05. Jäsentapahtuma: 
Kalareissu, Ahven 3, Koirasaari / Ti 
26.05. Kerhoilta, Ahven 3, Kataja-
nokka / To 28.05. HVA:n mestaruus: 
Perinnekivääri 300m 3 x 10 ls, San-
tahamina / 

To 28.05. Sisäampumaratavuoro.

S-RYHMän 
ReSeRviLäiSet

Yritämme saada oman joukkueen 
16. toukokuuta järjestettävään Itä-
Helsingin jotokseen.  Ilmoittautumi-
set Juha Dahlmanille.

Perinteinen herrasmieskisa pide-
tään Vuosaaren Pirtin maastossa 29. 
toukokuuta alkaen klo 17.00.  Oh-
jelmassa pientä kisaa, uuden teltan 
käyttöönotto ja ruokailua.  Mahdol-
lisuus yöpymiseen. Ilmoittautumiset 
Sami Keinolle.

Teemme retken Ilmailumuseoon 
Vantaalle 28. huhtikuuta.  Kokoon-
tuminen museon kahviossa alkaen 
klo 15.30, missä yhdistys tarjoaa pul-
lakahvit.  Osallistuminen 5 euroa.   
Järjestellään tarvittaessa kimppa-
kyytejä.

SOK:n Maanpuolustuskerho ko-
koaa joukkueen Kesäyön marssille.  
Ilmoittautumiset: mika.kyyhky-
nen@sok.fi

Sähköpostiosoitteiden päivitys 
on edelleen työn alla.  Ilmoita osoit-
teesi sihteerillemme  Sami Keinolle. 

Veteraanikeräys toteutettiin li-
paskeräyksenä Inexillä Hakkilassa 
ja Kilossa sekä Ässäkeskuksessa.

Yhteystietoja: puheenjohtaja 
juha.dahlman@inex.fi tai 040-
7693816, toiminnanjohtaja teuvo.
makinen@sok.fi tai 050-3385636, 
sihteeri sami.keino@sok.fi tai 050-
3096210

 

HfoRSnejdenS SvenSka 

ReSeRvUndeRofficeRaRe

Skyttet i "Luolan" fortlöper under 
våren 2009 varannan torsdag enligt 
följande.

Skyttedagar: 23.4 och 7.5.
Triangel kampen 2009
Ons 29.4, Terränglöpning, Kasa-

berget Grankulla. Samling kl. 18.00, 
start 18.30.

Ti 5.5, Pistolskytte, Baggby  

skjutbana. Heat I kl. 17.00, heat II kl. 
19.00.

Lö 22.8, Orientering, samling vid 
Idrottshuset i Dragsvik kl.10.00.

Lö 17.10 Avslutningsfest, 40 års 
jubileum.

Övriga tävlingar.
Lö 9.5 Gentlemanna tävling, 

Syndalen, anmälning kl.9.00-10.00. 
Deltagaravgit 15 eur/person. 

Må 17.8 Tammet tävling, Baggby. 
Deltagaravgift 3 eur/person.

Lö 24.9 Skogsstigen, Ramshol-
marna. Deltagaravgift 3 eur/person.

Helsingforsnejdens Svenska Re-
servunderofficerare rf, www.reser-
vilaisliitto.fi/hsru, ordförande Mar-
kus Liesalho

Tel. 0400-421 002, e-mail. svens-
ka@helresp.fi

vääPeLikiLta

VÄÄPELIKILTA

PUHELINKAMPANJA ON KÄYNNIS-
SÄ

Vääpelikilta ry:n johtokunnan 
jäsenet ottavat puhelimitse yhtey-
den jokaiseen yhdistyksen yli 160 
jäseneen huhtikuun puoliväliin jat-
kuvan kampanjan aikana. Puhelu-
jen avulla pyritään kartoittamaan 
tarkemmin kunkin jäsenen aikai-
sempaa aktiivisuutta sekä toiveita 
yhdistyksen toiminnan suhteen. Jä-
senille myös kerrotaan yhdistyksen 
tulevista tapahtumista ja muusta 
toiminnasta sekä yhdistyksen kaut-
ta saatavissa olevista tuotteista ja 
palveluista. Lisäksi puhelun yhtey-
dessä tarkistetaan jäsenten yhteys-
tietojen ajantasaisuus. Lisätiedot: 
Timo Syrjänotko, puh. 040-5552 821, 
ht.notko@fonet.fi

TUTUSTUMINEN HUOLLON 
KOULUTUKSEEN 

Santahamina 18.4.2009 klo 13 
alkaen. Vääpelikilta ry järjestää 
jäsenilleen mahdollisuuden tutus-
tua Santahaminassa toteutettaviin 
huollon kursseihin (Huollon joh-
tajakurssi, Vääpelikurssi, Talous-
kurssi, Kenttälääkintäkurssi), jotka 
puolustusvoimat on tilannut Helsin-
gin maanpuolustuspiiriltä. Huollon 
koulutusta esittävät kurssien kou-
luttajina toimivat Vääpelikilta ry:n 
jäsenet. Ilmoittautuminen ja lisätie-
dot: Timo Tuomi, puh. 040 5401 625, 
timo.tuomi@gmail.com

HARJOITUSMARSSIT
Vääpelikilta ry järjestää kevään 

aikana useita marssiharjoituksia, 
joilla nousujohteisesti valmistaudu-
taan Vantaalla 5.-6.6.2009 järjestet-
tävään Kesäyönmarssiin. Seuraavat 
marssit toteutetaan Vanhankaupun-
gin koskella 19.4.2009 ja 10.5.2009. 
Kokoontuminen tapahtuu Jokisuun-
tien parkkipaikalla. Lisätiedot: Rai-
mo Puotsaari, puh. 050 4147 088, 
raimo.puotsaari@luukku.com

AMMUNNAT
MPK:n kivääriammunnat 26.4. 

ja 10.5.2009 Santahaminassa. 
Ammunnat suoritetaan puoliau-
tomaattikivääreillä. Ammunnois-
sa on mahdollisuus myös lainata 
maanpuolustuspiirin asetta. MPK:n 
pistooliammunnat järjestetään San-
tahaminassa ulkoradalla 14.4. ja 
19.5.2009. 

Vääpelikilta ry:llä on oma am-
pumavuoro Töölöntorinkadun si-
säampumaradalla sunnuntaisin klo 
12.00-14.30. Radalla on mahdolli-
suus ampua ruutiaseilla .45 ACP ka-
liiperiin saakka. Kysy ratavuoroista 
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo 
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
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kuin it-järjestöjen jäsenille. Alustaji-
na on alan parhaita asiantuntijoita. 
Yksi esitys pidetään englanninkieli-
senä. Lounaan ja kahvitusten kulut 
peitetään 15 euron osallistumismak-
sulla.

OHJELMA
0900-0930 Tulo Sotilaskoti 

2:een, ilmoittautuminen ja tulokah-
vi

0930-1010 Kokemuksia Ilmator-
juntaohjus 2005:n (ITO 2005) am-
munnoista 

1020-1120 Uusi keskipitkän kan-
taman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 

1120-1200 ”kahvi, sämpylä ja 
munkki” –lounas sotilaskodissa

- samaan aikaan mahdollisuus 
ampua 12,7 ITKK –simulaattorilla

1200-1300 Ilmatorjuntatykit tä-
nään ja huomenna

1300-1320 Iltapäiväkahvi
1330-1430 Ilma-ammuntojen 

maalit Lohtajalla
1430-1500 Loppukeskustelu
Ilmoittautumiset HELITR:n esi-

kuntaan Tuula Korpelalle 9.4.2009 
mennessä puh 0299 442 505 tai  tuu-
la.korpela@mil.fi ja maksamalla 15 
euron osallistumismaksu 16.4.2009 
mennessä tilille 103235-231612. Il-
moittautumiset huomioidaan saa-
pumisjärjestyksessä, ja jos tulee 
tilarajoitus vastaan, siitä kerrotaan 
heti ilmoittautumisvaiheessa. Ajo-
ohjeen Parolannummelle voi katsoa 
killan nettisivuilta toi soittaa sihtee-
rille (GSM 044 333 1027), jolta voi 
myös kysyä kyytiä (ilmoittautumis-
järjestyksessä, max 3 henkilöä mah-
tuu mukaan). 

Ampumatoiminta jatkuu TÖÖ-
LÖNTORINKATU 2:ssa (MP-myy-
mälän ”takana”). 

Vuoro on PARILLISILLA viikoilla 
seuraavasti:

vko 2-14,     ke   klo 16-19   
vko 16-24,   ti    klo 16-19
 Lisätietoa ampumatoiminnas-

ta Ari Vaarasmaalta , GSM 040 502 
3754. 

UUSI OSOITE: HELITR:n – Kilta 
ry, PL 100  00811 HELSINKI. Kaikki 
posti Killalle tähän osoitteeseen.

Killan internetsivut osoitteessa 
www.mpkl.fi.

Etsi jäsenkillat (vasen reuna) ja 
hae aakkosjärjestyksessä. Klikkaa 
killan nimeä niin pääset omille si-
vuillemme. Sivuilta löytyy ajanta-
saista tietoa Killan tapahtumista 
sekä yhteystietomme.

Puh.joht. Timo Niiranen GSM 
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein 
GSM 044 333 1027 edward.breiten-
stein@gmail.com

kaaRtin 
jääkäRiRYkMentin 

kiLta

Jäsenesitelmät Jääkäritalolla
27.4. klo 18.00 Miksi Viipuri me-
netettiin 20.6.1944 Viipurin tapah-
tumista kehittyi kesäkuussa 1944 
sodan käännekohta. Mitä silloin ta-
pahtui ja mitä kenties jäi tekemättä? 
Sodan ratkaisuvaiheista kertoo Arto 
Kotro.

28.9. klo 18.00 Mannerheim-ris-
tin ritarit ja säätiö Hyviä sotilaita on 
aina palkittu. Ylipäällikkö Manner-
heim tiesi ettei sotilasarvoihin pe-
rustuva kunniamerkkien jako oikein 
"istu" Suomen oloihin. Niinpä 191 
niin rivimiestä kuin komentajaakin 
palkittiin yhteisellä  "edistyksellisel-
lä" kunniamerkillä. Everstiluutnant-
ti evp Pekka Kouri kertoo Manner-
heimristin ritareista ja heidän perin-

teitä vaalivasta säätiöstä.
Ilmoittautumiset esitelmiin edel-

tävänä sunnuntaina klo 18.00 men-
nessä. Kai Wigren 050 4654088 kai.
wigren@pp.nic.fi

PääkaUPUnkiSeUdUn 
PioneeRikiLta

Santahaminassa 9.5. perinteinen 
Pystykorva-ammunta tapahtuma 
kello 9-12.30. Ammuntaa johtaa  
Veikko Kivi. Siitä tiedotetaan tar-
kemmin jäsenille sähköpostin vä-
lityksellä myöhemmin. Alustavasti 
asiasta voi tiedustella Antero Peso-
selta. 

 Kevätkauden ampumavuorot-
Töölöntorinkadun luolassa : la klo 
12-14.30 viikot 16 ja 20, ke klo 19-
21.30 viikot 18 ja 22. Ammuntoja 
johtaa Markus Saarela ja hänelle 
ilmoittautumiset edellisenä ilta-
na markus.saarela@sks.fi tai 040-
7431867.  Sisäänkäynti Töölöntorin-
kadun ja Pohjoisen Hesperiankadun 
kulmauksesta. Kilta tarjoaa tietyn 
määrän panoksia ja pienoispistoo-
lin. Ampumavakuutus pakollinen. 
Kuulosuojaimet tarpeelliset. 

 Killan yhteyshenkilöt: Ervasti, 
Ilpo pj, 0500-184684, ilpo.ervasti@
poyty.com, Pajarinen, Ismo sihtee-
ri, 040-5365412, ismo.pajarinen@
mbnet.fi, Pesonen, Antero raha-asi-
at, 040-5128819, antero.pesonen@
gmail.com

UUdenMaan 
tYkiStökiLta

9.5. klo 10 – 14 Vierailu Suomen 
Tykistömuseolle Hämeenlinnaan: 
ohjelmassa kummitykin huoltoa ja 
tutustuminen museoon. Ilmoittau-
tuminen killan sihteerille (jussi.sor-
sa@finavia.fi)

22.-24.5. Rovajärven ampuma-
alueen 60 –vuotisjuhlaleiri. Reservi-
läisille on ohjelmaa la 23.5. Meno to 
21.5. yöjunalla, pe 22.5 Rovaniemel-
lä ja paluu 23.5. yöjunalla. Ohjelma 
ei vielä ole varmistunut ja matkan 
kustannukset selviävät lähiaikoina. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Raine 
Mönkkönen (raine.monkkonen@
pp.inet.fi). 

5.-6.6. Kesäyön marssi. Kilta ja 
KT – kerho muodostavat yhteisen 
joukkueen. Ilmoittautuminen sih-
teeri Jussi Sorsa (jussi.sorsa@fina-
via.fi). 

HUOM! Jotkut killan jäsenistä ei-
vät ole saaneet Tulikomentoja – leh-
teä postitusongelmien vuoksi. Leh-
den 2/09 pitäisi ilmestyä viikolla 21. 
Jos et saa lehteä, ota heti yhteyttä 
sihteeriin!

 

HeLSingin 
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SkYddSkåRSdiStRikt

KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous pidetään keskiviik-

kona 15. huhtikuuta 2009 Suojelus-
kuntatalon auditoriossa, Töölönto-
rinkatu 2 B.  

taPioLan ReSeRviUPSeeRit 
eSPoon ReSeRviLäiSet

www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi

MUISTAKAA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETONNE (sähköposti- ja kotiosoite) liit-
toihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi,  aliup-
seerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliit-
to.fi

VUOSIKOKOUS
Molempien kerhojen sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään torstaina 

23.04. Huom ! Kokoukset porrastetaan seuraavasti:  EsRes klo 18.00, Taru 
klo.19.00 Paikka: Suvisaariston VPK, Matasaarentie 1, 02380 Espoo. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan.

LIIKUNTA
Su 19.4 klo. 09.45  Harjoitusmarssi 4, 25km, paikka Leppävaaran urheilu-

puisto. Lisätiedot: Jan Ek, p. 09-803 3600, 050 543 1043. Toteutus Espoon-
Kauniaisten Koulutusosaston järjestämänä tapahtumana. Ilmoittautuminen 
mpky:n kurssisivujen kautta.

La 16.5. Itä-Helsingin jotos, 15km. Espoon Reserviläiset ry lähettää ki-
saan oman partionsa (2-4 hlöä). Lisätiedot ja ilmoittautuminen: juha_
matikainen(at)suomi24.fi, puh. 050 5977 139. Jotoksen mpky:n kurssitun-
nus: 0401 09 12038. Tapahtuma kestää la aamusta klo.18 saakka. Tapahtu-
man tukikohta reserviläispiirin maja Vuosaaressa.

Su 17.5 klo. 09.45  Harjoitusmarssi 5, 30km, paikka Leppävaaran urheilu-
puisto. Lisätiedot: Jan Ek, p. 09-803 3600, 050 543 1043. Toteutus Espoon-
Kauniaisten Koulutusosaston järjestämänä tapahtumana. Ilmoittautuminen 
mpky:n kurssisivujen kautta.

5.-6.6. Kesäyön marssi, Vantaalla. Kerhojemme jäsenet osallistuvat ko 
marssitapahtumaan perinteikkäässä EsKaPat-joukkueessa. Lisätiedot: juha_
matikainen(at)suomi24.fi, puh. 050 5977 139.

Lisäinfoa muista pk-seudun reserviläisliikuntatapahtumista löydät netti-
sivujemme toimintakalenteriosiosta.

AMMUNTA
Reserviläisen ampumaleiri Santahaminassa. Aika: huhtikuussa, tarkempi 

ajankohta tarkentuu myöhemmin. Vaatimukset: oma asekalusto, SRA-kortti 
(turvallisen ampujan kurssi suoritettu), lainakalustoa rajoitetusti saatavilla. 
Toteutetaan Espoon-Kauniaisten Koulutusosaston järjestämänä tapahtu-
mana. Ilmoittautuminen mpky:n kurssisivujen kautta, kurssin nro: 040409 
12027. Lisätiedot: veijo.rautio@helsinki.fi, 040 555 8165.

Töölöntorin sunnuntaiset pistooliampumavuorot: Parilliset viikot klo. 
17.00 – 19.30, valvojat: Kari Puustinen: 050 5366 376,  puustiset@elisanet.fi, 
Kari Wuokko: 040 515 0574, kari.wuokko@tapiolanreserviupseerit.fi

Parittomat viikot klo. 17.00 – 19.30, Valvoja: Jyrki Helin: 0440 235 175, 
jyrki.helin@esres.fi, Hannu Kerovuo: 040 547 1515 hannu.kerovuo@esres.fi

Ennakkoilmoittautuminen ja ampujan vakuutus pakollisia. Laina-aseita 
on tarvittaessa paikalla, joten ilmoita laina-asetarve ilmoittautuessasi vuo-
rolle. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (ammuntaosiossa). Ilmoittautumiset: 
toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi, toolontori@esres.fi

Helsingin seudun reserviläisyhdistysten jäsenille avoimet ratavuorot 
Santahaminassa: pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m ja 300m radoil-
la kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla. Varaa jäsenkortti, aseet, suojaimet 
ja omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden ker-
hojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös 
seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0440 235 
175.

PERINNETOIMINTA
Veteraanipäivä ma 27.4. Tapiolan keskusta. Lisätiedot: Marko.Puumalai-

nen@tapiolanreservinupseerit.fi , puh: 040 544 5763.
Kaatuneitten muistopäivä su 17.5. Muistotilaisuus seppeleenlaskuineen 

jumalanpalveluksen (alkaa klo.10.00) jälkeen Espoon Vanhalla kirkolla, 
noin klo. 11.30. Tämän jälkeen kahvitilaisuus seurakuntasalissa. Lisätiedot: 
Kari Karjalainen, puh. 040 558 1193, kari.karjalainen@esres.fi

YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; ylil heikki.valkonen@ta-

piolanreserviupseerit.fi, 040-552 9530, jäsen- ja tiedotusvastaava: ltn panu.
korpela@tapiolanreservinupseerit.fi, 040-557 4747

Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi, Puheenjohtaja alik Perttu.Sa-
lonen@esres.fi, 0400 280 378

HeLSingin aLUeneUvotteLUkUnta 

Naisten Valmiusliitto ry:n Helsingin seudun alueneuvottelukunta toteuttaa 
yhdessä MPK:n Meripuolustuspiirin kanssa

TURVALLISESTI SAARISTOSSA I 
naisille kohdennetun peruskurssin Iso- ja Kuivasaaren linnakesaarilla Hel-
singin edustalla la-su 5.-6.9.2009.

Kurssin tarkoituksena on opettaa saariston sää-ja maasto-olosuhteissa tar-
vittavia taitoja.
Kurssimaksu on 30 e sis. maastovarusteet, majoitus, ruokailut ja kuljetukset 
saarille.

Kurssille voi ilmoittautua rekisteröitymisen jälkeen nettisivuilla www.maan-
puolustuskoulutus.fi valiten meripuolustuspiiri ja kurssin nimi
tai kurssinjohtajalle Sirpa Holma GSM 044-5607073, sirpa.holma@welho.
com tai varajohtajalle Kristiina Slotte GSM 050-525 0022, kristiina_slotte@
yahoo.com.

Klo 16.30 kunnianosoitus suoje-
luskuntapiirin muistokivelle (Töö-
löntorinkadun ja Pohjoisen Hesperi-
ankadun kulmassa).

Klo 17.00 alkaa kokousesitelmä. 
Strategian laitoksen johtaja, eversti 
Erik Erroll puhuu aiheesta "Miten 
Eurooppa puolustautuu tänään?". 
Esitelmätilaisuus on avoin kaikille 
kiinnostuneille. Esitelmän jälkeen 
(noin klo 18.00) alkaa varsinainen 
kevätkokous.

VÅRMÖTET
Vårmötet hålls onsdagen den 15 

april 2009 i Skyddskårshusets audi-
torium, Tölötorgsgatan 2 B.

Kl. 16.30 uppvaktning vid 
skyddskårsdistriktets minnessten 
(hörnet av Tölötorgsgatan och 
Norra Hesperiagatan).

Kl. 17.00 håller chefen för Förs-
varshögskolans Strategiska institu-
tion, överste Erik Erroll ett föredrag 
med rubriken "Miten Eurooppa puo-
lustautuu tänään?". Efter föredraget 
(c. kl. 18.00) hålls de egentliga mö-
tesförhandlingarna.

KILLAN YHTEYSTIEDOT / GIL-
LETS KONTAKTUPPGIFTER

Lisätietoja killan toiminnasta / 
Information om gillets verksamhet: 
Markus Anaja, markus.anaja@ko-
lumbus.fi; GSM 0400 694 004.

HeLSingin 

RaUHantURvaajat

Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, 
t. 020 4835377, p. 040- 5867874, tuo-
mo.ruohonen@metso.com;  Hannu 
Juvonen, varapuheenjohtaja, ve-
teraanivastaava, p. 050- 4921956, 
hhjuvonen@hotmail.com; Mika 
Raatikainen, jäsenvastaava, p.044-
5603780,mikapekkaraatikainen@
hotmail.com, Mervi Aho,vt-
sihteeri,kotona ja kaukana–tukitoi-
minta, p.050- 3045116, mervi.aho@
mehiläinen.fi. Liiton veteraanituen 
päivystävä puhelin 0207698111.

Messi-illat . Toukokuun messi-ilta 
to 7.5. klo 19.00. Apulaispoliisipääl-
likkö Jari Liukku: Siviilikriisinhal-
linta Kosovossa. Kesäajan epäviral-
liset messi-illat ravintola Juttutuvan 
terassilla to 4.6, 2.7 sekä 6.8. Kaikki 
mukaan messi-iltoihin.

Ammunta: Säännölliset luola-
vuoromme ovat päättyneet, lisätie-
toja ammunnasta  Jukka Soini, puh. 
050-3740994 sekä Jari Luostarinen, 
puh. 0503103347. RK-ammunta tou-
kokuussa.

Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlaa 
vietämme YK-päivänä 24.10.2009  
klo 18.00. Paikkana on Finlandia-
talo. Varaa aika kalenteristasi jo nyt, 
tarkemmat tiedot sekä kutsut myö-
hemmin.

Järjestyksenvalvojaksi! Yhdistys  
järjestää halukkaille jäsenilleen  jv-
koulutuksen. Koulutusajankohta sel-
viää, kun on riittävästi osallistujia. 
Ilmoittautumiset : Juha Salonen,p. 
040 7229804 tai juhasalonen1959@
luukku.com.

Internet-sivumme uudistuvat 
huhtikuun alkupuolella, käy tutus-
tumassa.



233 | 2009  >  10. 4. 2009

Luova toimisto  
Bolder Helsinki Oy
Mechelininkatu 12—14, 00100 Helsinki

www.bolder.fi

tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Safe-Team Oy
Hirvastie 34

01450  VANTAA
0500 451 249
www.safe-team.fi

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064

Harvialan taimimyymälä 
Jokinen & Maunula

13330  HARVIALA
0400 415 882

Kirjansitomo Haglund
Pohjolankatu 43
00610  HELSINKI
www.pikkusitomo.fi

Jukolan Kukkatalo
Ahvenistontie 11

13500  HÄMEENLINNA

Oy Promotor Ab
Sahaajankatu 41

00880  HELSINKI
(09) 755 2480

JPS Maalaus Oy
Puusepäntie 25

04360  TUUSULA
(09) 385 8151

PVK-Kaivu Oy
Härkäsuontie 112
47200  ELIMÄKI

0400 552 141

Sanmat  
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460  KUOPIO
(017) 261 1654

Resela Oy/Scandia Rent
Pietarinkatu 22

00150  HELSINKI

Oy Arico Ab
Luotsikatu 9 A

00160  HELSINKI
(09) 622 9110

Vantaan Luonnonkivi Oy
Nauharinne 13

01260  VANTAA
(09) 876 4237

He-Lå Oy
Kuormakuja 2

03100  NUMMELA
(09) 225 2400

Viitasen 
Hautaustoimisto Oy

PL  72
00521  HELSINKI

Vierumäen  
Teollisuus Oy

Teollisuustie 60
19110  VIERUMÄKI

010 842 5100

Aerial Oy
PL  22

04401  JÄRVENPÄÄ
(09) 2709 0120

Expedit Finland
Mestarintie 8 B
01730  VANTAA
0207 433 640

Jalasvirta Yhtiöt

Imu Tec Oy
Ruukintie 20

02330  ESPOO
(09) 550 700

Arkkitehtitoimisto 
Tähti-Set Oy

Pyhäjärvenkatu 1 A
33200  TAMPERE
(03) 3124 9000

Karkkilan Pyörä ja 
Moottori Ky

Valtatie 14
03600  KARKKILA

(09) 225 5835

Krisina Cruises
Kirkkokatu 16

48100  KOTKA
(05) 21 144

Lappeenrannan 
Seurakunta-yhtymä

PL  45
53101  LAPPEENRANTA

www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Sorvaamo K-J Laine Ky
Ahjokuja 4

10960  HANKO
(019) 248 4571

IIS-Consulting Oy
Jänismäki 14

02940  ESPOO
0500 600 033

Insinööritsto  
JS-Suunnittelu Oy

PL  123
03101  NUMMELA

(09) 224 2650

Kemiösaaren 
Paikallislehti

PL  18
25701  KEMIÖ
(02) 421 725

Kontiolahden Kunta
Keskuskatu 8

81100  KONTIOLAHTI
(013) 73 41

Ketunkallion  
Palvelukoti Oy

Levysepänkatu 12
23500  UUSIKAUPUNKI

(02) 841 8906

Suomen Unipol Oy
Nahkahousuntie 3
00210  HELSINKI

(09) 682 3260

Oy Mechelin 
Company Ab

Mekaanikonkatu 13
00810  HELSINKI

(09) 755 151

K.Jousmaa Ky
PL  90

10601  TAMMISAARI
0400 702 704

Katajanokan Huolto
Merikasarminkatu 4

00160  HELSINKI
(09) 696 2480

Eiran 
Isännöitsijätoimisto

Paperipalvelu 
Koskimo ja 
Rännäli Ay

Kisällintie 11 A
01730  VANTAA
020 775 0400

MA-TI Maalaus ja 
tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234

Oy Combinent Ab
 Kipinätie 4

06150  PORVOO
0207 311 330

www.combinent.com

Viking Line Abp
Felix Abba

PL  683
20631  TURKU

ks vanha

Yrjö Pirilä Oy
Pohj.Esplanadi 25 A

00100  HELSINKI
(09) 4130 0700

Rowema Oy
Kultasepänkatu 8
04250  KERAVA
(09) 274 7440

SUOMALAINEN VOITTAA AINA.

Karjalan kannakselle
Matkatoimisto Spesialmatkat järjestää opastetun sotahistoriallisen 
bussimatkan Karjalan kannaksen Talvi ja jatkosodan taistelupaikoille 
29 –31.05  Lähtö; Helsinki – Riihimäki – Lahti – Heinola – Kouvola 
– Lappeenranta – Imatra, jossa ylitämme rajan, yöpymiset Hotelli 
Repinskaja.
Hinta: 290 e
 
Walamon matka 12 – 14.07 Yöpyminen Sortavalassa .Hinta 290 E + 
Walamon kantosiipialus maksu.
Hintoihin sisältyy: kuljetus , viisumi ,yöpymiset , illalliset ja aamupala 
hotellissa , kenttälounaat , oppaan palvelut.
Tied. ja ilm. Erkki Sikiö puh.050 5230616 , sähköposti; erkki.sikio@
suomi24.fi , www.spesialmatkat.fi
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MUISTA LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET 4.6.
Helsingin Kiltapiirin ja MPKL:n perinteinen kaikkien maanpuolustajien lippujuhlapäivän buffet on 
Ritarihuoneella, os. Ritarikatu 1, Helsinki, torstaina 4.6.2009 klo 17.30 - 20.00.

Buffetin hinta 25e sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.

Sisäänpääsyliput tilataan ennakkoon viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta MPKL:n toimistolta säh-
köpostitse toimisto@mpkl.fi tai virka-aikana numerosta 040 554 8805.

Tumma puku ja kunniamerkit.

Tervetuloa!

kokouskutsu ja esitelmätilaisuus

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n 
vuosikokoukset
Vuosikokoukset pidetään maanantaina 11.5.2009 kello 18.00 alkaen Katajanokan Kasinolla, Laivas-
tokatu 1. Ennen kokousten alkua pidetään yhteinen esitelmätilaisuus, jossa Reserviläisliiton uusi 
puheenjohtaja, kansanedustaja Markku Pakkanen kertoo näkemyksistään maanpuolustuksesta.

Kaikki jäsenyhdistysten ja -kerhojen henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmätilaisuuteen.

Esitelmän jälkeen pidetään piirien varsinaiset kevätvuosikokoukset, joissa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat.

HELRESP:n vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat, HRUP:n 
vuosikokouksessa aiemmin valitut piirivaltuutetut.

Molempien piirien piirihallitukset

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

HELSINGIN RESERVILÄISET RY

Helsingin Reserviläiset ry järjestää jäsenilleen

TOIMINTAPÄIVÄN
lauantaina 25.4. Santahaminassa.

Päivän tavoitteena on ampuma- ja maastotaitojen ylläpito ja kehittäminen.

OHJELMA:
 
Klo  Aihe 
  
08.30 Saapuminen Santahaminaan
09.00 Erävaellustaidot
12.00 Lounas maastossa
13.00 Pasi-ajelu ja kalustonäyttely
14.30 Pistooliammunta
16.00 Kotimatka alkaa
 
Hinta: Omavastuuosuus 5 e, HelRes vastaa muista kuluista
  (Yhdistys laskuttaa maksun ennakkoon, kuitti saarelle)
 
  Tapahtuma on MPK:n kurssi, kurssi no 0400 09 12029
  Ilmoittautuminen osoitteessa www.mpky.fi 15.04. mennessä

         Lisätietoja: Kurssin johtaja Risto Tarkiainen, puh. 050 541 2007 (työ)
  puh. 040 036 8111  (ilt.)

Viipurin viimeiset päivät
Toivotamme Sinut tervetulleeksi johtamisen jatkokurssille 25.- 26.4.2009 Santahami-
naan.

Pohdimme sotahistorian näkökulmasta, mitä Viipurin viimeisenä päivänä tapahtui? 
Voidaanko siitä ottaa oppia johtamisen näkökulmasta? Kouluttajina MPKK:n tutkija Olli 
Harinen ja johtamiskouluttaja ja johdon konsultti Göran Lindgren.

Kurssi on tarkoitettu RUK:n, AUK:n tai KRISO-kurssin käyneille. Muut 
sotahistoriasta kiinnostuneet, jos tilaa on. Veteraanit erityisesti tervetuloa kunniavie-
raaksi!

Ilmoittaudu 17.4. mennessä MPKY -järjestelmän kautta:  
https://www.maanpuolustuskoulutus.fi ta kurssin johtajalle 
juha.konttinen@bikexpress.com,  Juha Konttinen p. 041 5123130.


