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Pääkirjoitus

Maanpuolustusoikeus?

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, 22. 5. 1939

Venäläinen lentokone ylitti rajan eilen Kannaksella

Venäläinen lentokone ylitti Suomen rajan jälleen eilen iltapäivällä. Kone lensi rajan yli 
Suomenlahdella Uudenkirkon Puumalan kylän kohdalla n. klo 15.50 aikaan ja jatkoi 
matkaansa pitkin rajaa Jukkolan ja Seivästön majakan yli Koiviston-Saarenpään suun-
taan. Rajavartijat avasivat konetta vastaan tulen.
Rajanylityksen johdosta viranomaiset ovat ryhtyneet viipymättä suorittamaan tutki-
muksia.

Englanti taipuu kompromissiin?

Uusi ehdotus Moskovalle Parisin neuvottelujen pohjalla.
Englannin hallitus käsittelee asiaa keskiviikkona.
Mieliala suotuisampi sopimuksen solmimiselle.

Geneve, 21.5. (STT) Lordi Halifaxin neuvottelu suurlähettiläs Maiskin kanssa sunnun-
taina aamupäivällä lienee kaikista päättäen ollut erittäin sydämellinen. Myöhemmin 
lähettivät sekä lordi Halifax että Maiski tiedonannot hallituksilleen. Englannin ja Neu-
vostoliiton välisten neuvottelujen kulusta ei liene odotettavissa uusia tietoja ennen 
kuin ensi keskiviikkona.

V
arusmiespalvelukseen 
on perinteisesti liitetty 
termi asevelvollisuus. 
Toisin sanoen velvolli-
suus osallistua itsenäi-
sen isänmaan puolus-
tamiseen. Tämän vel-

vollisuuden täyttää noin 80–85 prosenttia 
ikäluokasta joka vuosi. Velvollisuuden voi 
käsittää tietynlaiseksi pakoksi tai ainakin 
omien arvojen mukaiseksi pakoksi osal-
listua maanpuolustukseen. Eri tahoilla 
voisi olla syytä pohtia termin muuttamis-
ta maanpuolustusoikeudeksi. Oikeus on 
huomattavasti positiivisempi termi kuin 
velvollisuus.
 Naisille annettiin oikeus osallistua 
aseelliseen maanpuolustukseen vapaaeh-
toisesti jo runsas kymmenen vuotta sitten. 
Naisilla ei siis ole velvollisuutta. Naiset 
voivat vapaaehtoisesti hakeutua aseel-
liseen koulutukseen ja sitä kautta saada 
sodanajan tehtävän. Heillä on velvollisuus 
osallistua maanpuolustukseen vasta kou-
lutuksen jälkeen. Toki monilla naisilla on 
sijoitus kriisiajan tehtäviin siviilikoulutuk-
sen ja työtehtävän vuoksi. Esimerkkeinä 
voi mainita sairaanhoitajat ja lääkärit.

OngelmakSi tUlevat myös ne miehet, 
jotka eivät pysty terveydentilansa vuok-

si osallistumaan varusmiespalvelukseen. 
Heiltä on otettu pois oikeus osallistua 
aseelliseen maanpuolustukseen. Rauhan-
aikana vapautetut voidaan kutsua puolus-
tusvoimien tehtäviin poikkeusolojen aika-
na. Varusmiespalveluksen suorittamatta 
jättäminen ei sitä estä. Perustuslain pe-
rusteella jokaisella Suomen kansalaisella 
on velvollisuus osallistua maanpuolustuk-
seen, kun erikseen käsketään.
 Sodanajan joukkojen supistusehdo-
tusten mukaan lähitulevaisuudessa so-
danajan joukkojen määrän on esitetty vä-
hennettäväksi 100 000 miehellä 250 000 
reserviläiseen. Mitä tulevat tekemään ne 
suuret reserviläismassat, joilla tulee olla 
oikeus puolustaa tätä maata? Oikeus ka-
toaa, kun puolustusvoimat purkaa reservi-
läisen sijoituksen.

näillä jOUkkOjen supistuksilla on lähes 
korjaamaton vaikutus kansan maanpuo-
lustustahtoon. Yhteys puolustusvoimiin 
katkeaa. Tämä yhteys on katkennut tai 
ainakin heikentynyt, koska varuskuntaver-
kostoa on harvennettu ja toimipisteitä on 
lakkautettu. Sotilaiden näkyminen katu-
kuvassa on edes pieneltä osin antanut ku-
vaa koko maan puolustamisesta.
 Vielä 1970–80-lukujen taitteessa varus-
miehille opetettiin, että puolustusvoimiin 

saadaan lähes 900000 miestä. Tosin jouk-
kojen varustuksesta ei puhuttu mitään. 
Sen kerrottiin puolustavan maata lähes 
kolmikertaista hyökkääjää vastaan. Näistä 
luvuista on edetty kauaksi. 
 Ruotsissa Försvarsutbildningsförbund 
(FBU) on huolestunut Ruotsin hallituksen 
suunnitelmista supistaa koko puolustus-
voimien vahvuutta. He katsovat, että hei-
dän järjestönsä rooli tulee tulevaisuudessa 
kasvamaan, koska FBU tulee rekrytoimaan 
motivoituneita nuoria mm Ruotsin puolus-
tusvoimien tehtäviin ammattisotilaiksi.  

 FBU:n sisällä keskustellaan myös yh-
distyksen tulevaisuuden roolista. Minkä 
roolin se haluaa ja mitkä tehtävät se pys-
tyy hoitamaan. Minusta tätä keskustelua 
ei olla Suomessa käyty. FBU näkee oman 
roolinsa olevan Hemvärnetin toimijoiden 
kouluttajana sekä nuorisotoiminnan kehit-
täjänä.

vaPaaeHtOiSta maanpuolustusjärjestel-
mää ei ole hyödynnetty tarpeeksi tehok-
kaasti. Maakuntakomppanioihin on sijoi-
tettu vain hyvin pieni osa reserviläisistä. 
Joskus tuntuu siltä, että ammattisotilaat 
pitävät vapaaehtoisia maanpuolustusjär-
jestöjä vain resurssien syöjinä ja painolas-
tina. Todellisuudessa järjestöistä löytyvää 
potentiaalia ei ole hyödynnetty. Luultavas-
ti kysymys on tiedon puutteesta. Jäsenis-
töstä löytyy eri alojen ammattilaisia, joita 
joukko-osastot voisivat hyödyntää eri teh-
tävissä. 
 Aktiivisilla reserviläisillä tulee myös 
tulevaisuudessa olla mahdollisuus ja oike-
us osallistua maanpuolustamiseen muu-
tenkin kuin täysin toisarvoisissa tehtävis-
sä. Poliittisilta päättäjiltä odotetaan posi-
tiivisia päätöksiä joukkojen varustamisen 
kehittämiseksi. Joukoilla tulee olla sekä 
henkilöstö, kalusto että tahto puolustaa 
tätä maata.

42. vuosikerta

504. ilmestymiskerta

22. 5. 2009

velvollisuuden voi 
käsittää tietynlai-
seksi pakoksi tai 
ainakin omien ar-
vojen mukaiseksi 
pakoksi osallistua 
maanpuolustuk-
seen.
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siellä ei kohta ampua saa!
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PääkaUPUnkiSeUdUn ampumarata-
tilanne on ajautunut huolestuttavalle 
tasolle 1. maakuntakaavan valmistu-
misen jälkeen. Mutta nyt on Uuden-
maan maakuntakaavan muutostyö 
taasen käynnistynyt. Niin sanotussa 
maakuntakaavan uudistamisessa (2. 
vaihemaakuntakaava) on kyse vah-
vistetun Uudenmaan maakuntakaa-
van ja maakuntavaltuuston hyväksy-
män 1. vaihemaakuntakaavan uudel-
leen tarkastelusta. Tämä muutostyö 
myös mahdollistaa koko maakun-
takaavan tarkastelun, joten nyt on 
ns. viidestoista hetki saada kaavaan 
myös ampumaratavaraukset tämän 
päivän tarpeita vastaaviksi. Piirimme 
on yhdessä reserviupseeripiirin kans-
sa laittanut maakuntahallitukselle 
esityksen, jossa esitämme että erityi-
sesti pääkaupunkiseudun ampuma-
ratatilanne kartoitetaan uudestaan. 
Myös muut yhteisöt ja järjestöt voivat 
viestittää saman sisältöisiä viestejä 
päättäjille.
 Olemme myös olleet mukana 
ampumaharrastusfoorumin pääkau-
punkiseudun alueneuvottelukun-
nassa, jossa on edustettuna kaikki 
ampumaharrastuksen parissa toimi-
vat tahot kuten Suomen Metsästä-
jäliitto, Metsästäjäin keskusjärjestö, 
Reserviläisliitto, Reserviupseeriliitto, 
Maanpuolustuskoulutus ry, Suomen 
ampumaurheiluliitto, Suomen ampu-
mahiihtoliitto ja Asealan elinkeinon-
harjoittajat. Alueneuvottelukunnan 
pääsääntöisenä tehtävänä on luoda 
yhteisymmärrystä eri toimijoiden vä-
lille ja näin viestittää päättäjille että 
ampumaratatilanne on vakava. Toi-
saalta ampumaratahankkeiden eteen 
ollaan valmiit tekemään töitä yhdes-
sä.

Aseet saavat aikaan kaiken 
näköistä pauketta
Tuleva aselaki on valmisteluvaihees-
sa herättänyt paljon keskustelua ja 
varsinkin käsiaseiden saannin tiuken-
nukset ovat kirvoittaneet mielipiteitä 

suuntaan ja toiseen. 
Useat liitot ja yhteisöt 
ovat antaneet lausun-
toja lakiesityksestä, 
myös Reserviläisliit-
to. Valtakunnallises-
ti ilmestyvä pääkau-
punkiseutulainen 
uutislehti jopa uuti-
soi otsikolla "Reser-
viläiset: Pyssyt pois 
alle 20-vuotiailta", 
että me reserviläi-
set olemme tiukasti 
sitä mieltä että käsi-
aseiden saantia pitäisi 
rajoittaa. Uutista voi-
daan tulkita monella 
eri tavalla, mutta myös 
siten että reserviläiset 
kannattavat lakiesi-
tyksen mukaista parin 
vuoden pakollista har-
joitteluaikaa ennen kuin 
käsiaseelle voisi hakea 
hallussapitolupaa. Kysei-
nen uutinen perustui 
Reserviläisliiton 
lausuntoon, jossa 
todetaan kuitenkin 
seuraavaa: "Reser-
viläisliitto kannattaa pakollista 
harjoitteluaikaa ampumaseurassa 
ennen luvan myöntämistä ensimmäi-
seen käsiaseeseen. Esitämme vuoden 
mittaista harjoitteluaikaa kuitenkin 
niin, että suoritettu varusmiespalve-
lus tai naisten vapaaehtoinen asepal-
velus lasketaan mukaan harjoittelu-
aikaan."
 Reserviläisliitto ei valitettavasti 
edusta koko reserviä eli tässä taas nä-
emme sen, että toimittajilla on oma 
tapansa uutisoida ja meillä kaikilla 
omat tavat antaa lausuntoja. Ehkä 
tässäkin tapauksessa reserviläisken-
tän yhteisesiintymisellä olisimme 
saaneet äänemme oikein ja vieläpä 
oikein kunnolla kuuluviin.

kimmo.karinen@helresp.fi

laUSUnnOt ampuma-aselakiesityk-
sen luonnoksesta on eri tahojen toi-
mesta annettu 22.4. mennessä. 
 Oli ilahduttavaa havaita, että 
pääosin lausunnot olivat korkeatasoi-
sia ja yhdenmukaisia. Yhdenmukaisia 
siksi, että esityksen haitat ja ongel-
makohdat ampumaharrastukselle on 
tunnistettu kaikilla tahoilla samoiksi.
 Yhteenvetona voidaan todeta, 
että lakiluonnosesitys on riittämät-
tömästä valmisteluajasta johtuen 
keskeneräinen ja puutteellinen sekä 
ristiriitaisuuksia sisältävä. Sen vuok-
si se olisi palautettava kokonaan uu-
delleenvalmisteluun tai vähintään 
asetettava vielä toiselle lausuntokier-
rokselle.

Tuleviin lakimuutoksiin 
valmistautuminen
Yhdistystasolla tulee nyt voimakkaas-
ti panostaa laina-asekaluston han-
kintaan, sekä varmistaa ammunnan 
kouluttaja- ja ratavalvojaresurssien 
riittävyys jatkossa. 
 Sovelletun Reserviläisammun-
nan (SRA) tuomarien ja kouluttajien 
määrää yhdistyksissä on kasvatettava 
reippaasti nykyisestä.
 Yksittäinen reserviläinen turvaa 
tulevan ampumaharrastuksensa jat-
kuvuuden parhaiten hankkimalla 
luvan palvelustyyppiselle käsiaseel-
le (pistoolille, revolveri) nykyisen 
ampuma-aselain voimassaoloaikana. 
Aseiden hankintalupa-anomusten 
vireille saattamista ei tule viivyttää 
vaan on syytä toimia heti.

Pääkaupunkiseudun 
ampumaharrastuksen 
alueneuvottelukunta
Pääkaupunkiseudun ampumaharras-
tuksen alueneuvottelukunta järjes-
täytyi ensimmäisessä kokouksessaan 
18.3.
 Alueneuvottelukuntaan kuuluvat 
kaikki merkittävät pääkaupunkiseu-
dulla ampumaurheilua harjoittavat 
toimijat: Helsingin Reserviupseeripii-

ri, Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri, 
Suomen Ampu-
maurheiluliiton 
Etelä-Suomen 
alue, Suomen 
Ampumahiih-
toliitto, Uuden-
maan Riistanhoi-
topiiri, Suomen 
Metsästäjäliiton Uu-
denmaan piiri, MPK:n 
Helsingin Maanpuolus-
tuspiiri, Ase- ja ampu-
maelinkeinonharjoittajat.
 Alueneuvottelukunta 
on kevään kokouksis-
saan arvioinut pääkau-
punkiseudun ampuma-
ratahankkeita eri kritee-
rien kannalta ja päätynyt 
yhteiseen lopputulokseen 
kannatettavien hankkei-
den keskinäisestä jär-
jestyksestä.
 Tästä eteenpäin 
alueneuvottelukunta 
edustaa pääkaupunkiseu-
dun ampumaharrastajia 
poliitikkojen, kaupunkien 
ja eri viranomaisten suun-
taan, yhteisiin päätöksiin 
perustuen.
 Yhteinen ja yhtenäinen esiinty-
minen on ainoa mahdollisuus ajaa 
kaupunkien rajat ylittäviä seutukun-
nallisia hankkeita. Siksi uskon, että 
alueneuvottelukunnan aikaansaa-
minen on merkittävä kehitysaskel ja 
mahdollistaja jatkossa.

Ampumaurheilukeskus hanke
Hanke ampumaurheilukeskuksen 
saamiseksi pääkaupunkiseudulle ete-
nee. Tästä on toivottavasti enemmän 
konkreettista kerrottavaa lehden seu-
raavassa numerossa.
 Tällä välin toivotan aktiivista ja 
ruudinsavuista ulkoratakautta kaikil-
le piiriemme jäsenille!

ville.maijanen@hrup.fi
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SUOmalaiSen upseerikoulutuk-
sen perinteet ja historia ulottuu jo 
1700-luvulle saakka. Uutta sotakou-
lua perustettaessa ovat edellisten 
kurssien upseeri toimineet opettaji-
na ja kouluttajina nuoremmille opis-
kelijoille. Näin perinteet ovat siirty-
neet katkeamatta seuraaville kou-
luille. Kadettikoulun perinnepäivänä 
maaliskuussa 2009 julkaistiin Marko 
Palokankaan kadettiperinteistä ker-
tova teos Kestävää koristaa kunnia. 
Kirja pyrkii osaltaan kertomaan yli 
200-vuotisen upseerikoulutuksen 
taipaleeseen liittyvästä historiasta, 
tapahtumista ja niihin vaikuttaneis-
ta erilaisista tekijöistä. Teoksen pää-
toimittajana toimi kapteeni Marko 
Palokangas ja kirjoittajina useita ka-
dettiupseereita. Artikkelit eivät ole 
tieteellisiä, vaan perustuvat pitkälti 
kirjoittajien omiin kokemuksiin.
 Alkuperäinen idea kirjasta tuli 
Kadettikunnan silloiselta pääsih-
teeriltä Pekka Rapilalta, joka pyysi 
Palokangasta kokoamaan teoksen, 
jossa esitellään Kadettikoulun pe-
rinteitä ja kadettikasvatusta eri vuo-
sikymmeninä.

 Perinteiden merkitys ei ole vain 
vanhojen tunnusten ja muistojen  
vaalimisessa tai hyväksi koettujen 
ulkonaisten muotojen ja tapojen 
tunnollisessa noudattamisessa. Nii-
den syvällisempi merkitys ja oikea 
ymmärtäminen ilmenee luotta-
muksellisena ja puhtaiden arvojen 
ilmapiirinä, joka syntyy silloin, kun 
kadettipiiri tuntee olevansa yhtä 
samaa jakamatonta kokonaisuutta, 
kirjoittaa Marko Palokangas esipu-
heessaan.
 Kadettina ja nuorena upseerina 
lienee monelle herännyt kysymyksiä 
tapahtumien liittymisestä perintei-
siin. Usein asiat ovat vasta myöhem-
min selkiytyneet arvokkaiksi vaalit-
taviksi perinteiksi.  Perinteiden ja 
niihin liittyvien tekijöiden avaami-
nen kaikille, muutenkin kuin vain 
suullisen perimätiedon kautta, on 
varmasti eräs tämän kirja keskeisis-
tä sanomista.
 Kirjan kuvitukseen on selvästi 
käytetty runsaasti aikaa ja vaivaa. 
Kuvat ovat laadukkaita ja niiden ai-
heet hyviä. Kuvia löytyy paljon niin 
Arkadiankadun, Munkkiniemen 

kuin Santahamina nKadettikouluis-
takin.
 Kirjaa voi hankkia Kadettikun-
nan toimistosta hintaan 25,-euroa + 
postituskulut, puh 490 759.

neUvOStOliitOSSa ja sosialisti-
sessa Puolassa oli runsas ja hulva-
ton vitsikulttuuri. Kommunismi oli 
kummallekin maalle koettelemus, 
mutta huumorilla saatiin tilanne 
näyttämään kestettävämmältä.  
Molemmissa maissa kansalaiset oli-
vat mestareita kuvailemaan omia 
olojaan. Vitsit molemmissa maissa 
olivat hyvin samankaltaisia, vain 
paikat ja henkilöt olivat erilaisia. 
Poliittisten vitsien kertominen oli 
kuitenkin suorastaan vaarallista. Ve-
näläinen historioitsija Roi Medvedev 
on arvioinut, että Stalinin aikana oli 
vangittuna tai vankileirillä noin 200 
000 kansalaista anekdoottien kerto-
misesta. Esimerkkinä tuon ajan huu-
morista: ”Miten Stalin eroaa auto-
maattipesukoneesta? Stalin laittaa 
lingotut vielä naruun roikkumaan.”
 Kirjan nimessä esiintyvä vitsi-
maaotteluun Neuvostoliitto otti va-
raslähdön jo heti vallankumouksen 
jälkeen. Puola tuli mukaan vasta toi-
sen maailman sodan jälkeen. Kirjan 
kirjoittajat Martti Puukko ja Ilmari 
Susiluoto ovat koonneet poliittisia 
vitsejä sekä Puolasta että Neuvos-
toliitosta. Vitsien kautta lukija saa 
toisenlaisen käsityksen sosialistises-
sa maassa eläneestä ihmisestä. Vitsi-

kokoelman väliin on laadittu lyhyet 
ajan ja poliittisten henkilöiden ku-
vaukset. Ne antavat syvyyttä anek-
dooteille.

tOimittaja Juhani Sipilä on koon-
nut toimittamistaan tv-ohjelmista 
kaukopartiomatkoista kirjan, johon 
hän koostanut kertomukset kolmes-
ta eri matkasta rajan taakse. kaikis-
sa on yhteistä se, että ne eivät olleet 
pelkkiä onnistumisten sarjoja. Pää-
osa kertomuksista perustuu Muisto 
Lassilan haastatteluihin sekä osas-
to Vehniäisen asiakirjoihin. Osasto 
Vehniäisen arkistoja ei päämajan 
käskystä huolimatta tuhottu, vaan 
ne löytyivät myöhemmin sodan jäl-
keen. Muisto Lassila teki kaikkiaan 
16 kaukopartioretkeä vihollisen se-
lustaan, joista viimeisen vielä Lapin 
sodan aikana.
 Kersantti Muisto Lassila saa 
20.8.1944 tehtävän tiedustella Rau-
dun ja Valkjärven alueita. Tiedot 
tuli varmentaa sieppaamalla vanki. 
Partioon määrättiin kaikkiaan kol-
me kaukopartiomiestä. Partio lähti 
31.8.1944 Ruokolahdelta lentoko-
neella kohdealueella. Muisto Lassila 
hyppäsi ensin pimeään yöhön, mut-
ta tämän jälkeen lähes kaikki epä-
onnistui. 
 Ensin lentäjä oli erehtynyt suos-
ta, jonne partio piti pudottaa, muut 
partion jäsenet eivät päässeet hyp-
päämään sovitusti ja näin ollen 
partio ei tavannut toisiaan sovitulla 
tapaamispaikalla. Tämän matkan 
aikana Lassila joutui käyttämään 

kaiken taidon, jota hänelle oli ker-
tynyt aikaisemmilta partiomatkoil-
taan.
 Juhani Sipilä kirjoittaa sujuvasti 
ja kirja on helppolukuinen. Mielen-
kiintoiseksi sen tekee kaikki ne yk-
sityiskohdat, joihin hän kirjoittaes-
saan paneutunut. Kirjassa on myös 
hyvät kartat tiedustelualueista.

kadettikUnta on Kadettikoulun 
käyneiden upseereiden aatteellinen 
veljesjärjestö. Helsingin Kadettipiiri 
perustettiin 4.4.1924, joten piiri viet-
ti perustamisensa 85-vuotisjuhlaa. 
Teos on ensimmäinen historia piirin 
historiasta. Teoksen on kirjoittanut 
everstiluutnantti Matti Orlamo, jon-
ka tunnemme aktiivisena ja intohi-
moisena musiikkituntijana. Julkai-
sutoimikuntaan kuuluivat lisäksi evl 
Ilkka Kouri puheenjohtajana sekä 
evl Jukka Haltia.
 Helsingin Kadettipiiriin kuuluu 
noin 1400 jäsentä, joista noin puo-
let on aktiivipalveluksessa ja toinen 
puoli on evp-jäseniä.
 Historiikin lähteinä on käytetty 
Kadettipiirin hallituksen pöytäkir-
joja ja toimintakertomuksia. Mate-
riaalia on lisäksi kerätty Kylkirauta-
lehtien numeroista sekä kiertokir-
jeistä.
 Helsingin Kadettipiirin alkutai-
val oli pääasiassa jäsenten tietojen 
keruuta. Sota-aika aiheutti myös 
kadettipiirien toimintaan tauon. 
Sotien jälkeen kesti muutamia vuo-
sikymmeniä ennen kuin toiminta 
vakiintui nykyuomiinsa. 

 Jäsenkunta on osallistunut aika 
ajoin melko vähäisellä joukolla pii-
rin järjestämiin tilaisuuksiin. Onpa 
ollut jopa vaikeuksia löytää piiri-
hallituksen henkilöstöä. Ajatellen 
henkilöstön työtilanteita, se ei ole 
mikään ihme, koska työ on vienyt 
aktiivisessa iässä olevien upseerei-
den ajan.
 Teokseen on haasteltu useita 
piirin entisiä puheenjohtajia ja sih-
teereitä. Erityisen mielenkiintoinen 
oli kenraalimajuri Asko Sivulan 
artikkeli, jossa hän kertoo toimin-
nasta, joka käynnistyi vuonna 1969. 
Noin 10 upseerin ryhmä kokoontui 
keskustelemaan suomalaisen yh-
teiskunnan tilasta ja kuinka siihen 
voitaisiin vaikuttaa. Tuona aikana 
Suomen poliittinen järjestelmä va-
semmistolaistui, koululaitoksessa 
ja yliopistoissa vallitsivat marxilais-
leniniläiset opit. Tämä ydinryhmä 
käynnisti vuosia kestäneen kamp-
pailun yhteiskunta-asenteen muut-
tamiseksi niin upseerijärjestöissä 
kuin koko valtakunnassakin.  
 Helsingin Kadettipiiri on vahva 
turvallisuuspoliittinen sekä maan-
puolustusaatteellinen vaikuttaja 

koko pääkaupunkiseudun alueella. 
Se tulee selvästi esille teosta lukies-
sa.

Juhlakirja kadettiperinteistä Sosialistinen 
vitsikultuuri

Kaukopartioiden 
painajaisia

Helsingin Kadettipiiriltä historiikki

marko Palokangas (toimittanut), 
kestävää koristaa kunnia

ISBN978-952-5026-86-3, Apali Oy 2009, 190 
sivua, runsas kuvitus

martti Puukko- ilmari Susiluoto, 
nauru pidentää tuomiota – 
puolalais-venäläinen vitsimaaottelu

ISBN 978-951-20-7917-9, Ajatus Kirjat 2009, 221 
sivua

matti Orlamo, kaaderiveljeyttä 
pääkaupunkiseudulla, Helsingin 
kadettipiiri 1924-2009

ISBN 978-952-92-5150-6, Kariston Kirjapaino Oy 
2009, 260 sivua, kuvitusta.

kirjat reservinsanomat@helresp.fi

juhani Sipilä, kaukopartio vertti – 
partionjohtajan painajainen

ISBN 978-951-0-35032-4, WSOY 2009, 231 sivua, 
kuvaliite, karttoja
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Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

HelSingin Reserviupseeripiirin ja 
Helsingin Seudun Reserviläispii-
rin kevätvuosikokoukset pidettiin 
Katajanokan Kasinolla 11.5.2009. 
Esitelmöitsijänä toimi Reserviläislii-
ton tuore puheenjohtaja, ylivääpeli, 
kansanedustaja Markku Pakkanen, 
joka kertoi näkemyksiään maanpuo-
lustuksesta. Hänen mukaansa suu-
rimpia lähitulevaisuuden uhkia ovat 
taloudellisen taantuman aiheutta-
mat vaikeudet. Samoin hän korosti 
esityksessään uusien toimijoiden et-
simistä jatkuvasti. Pitkään mukana 
olleet eivät aina jaksa jatkaa aktiivi-
toiminnassa loputtomiin. Osanotto 
kokoukseen oli kiitettävän runsas. 
Ennen varsinaisia vuosikokouksia 
suoritettiin palkitsemiset.
 
HelSingin Reserviupseeripiirin 
vuoden 2008 kerhoksi valittiin Hel-
singin Reserviupseerien Kenttäty-

kistökerho. Kiertopalkinnon lisäksi 
kerho sai 500e stipendin. Valinnassa 
painottuivat kerhon toiminta aktii-
visena aselajin edistäjänä.  Toiminta 
on sisältänyt koulutusta, kotimaista 
ja kansainvälistä yhteistoimintaa, 
perinteiden vaalimista ja reipasta 
kilpailuakin. Kerho on tukenut jä-
sentensä koulutus- ja liikuntahar-
rastusta osallistumalla kymmeniin 
kilpailuihin joukkueillaan. Kerhon 
jäsenhankintaa on toteutettu Tykki-
miehen toimintapäivän merkeissä 
jo 11 kertaa. Kerho tiedottaa aktiivi-
sesti Helsingin Reservin Sanomissa, 
Tulikomentoja lehdessä sekä omilla 
www-sivuillaan. Kerhon yhteistoi-
minta eri maanpuolustustahojen 
kanssa on ollut aktiivista. Kerhon 
palkinnon vastaanotti KT-Kerhon 
puheenjohtaja ylil Jyri Vilamo.
 
HelSingin Reserviupseeripiirin 
Vuoden nuoreksi upseeriksi 2008 
valittiin ltn Panu Korpela, Tapiolan 

Reserviupseerit. Kiertopalkinnon 
lisäksi luutnantti Korpela lähete-
tään kesän lopulla rajan taakse  
tutkimaan miehitettyjä alueita. Ltn 
Korpela on toiminut maakuntajou-
koissa niiden perustamisesta lähti-
en hankkien näin vahvan osaami-
sen sekä kokemuksen kenttätyöstä. 
2008 häntä suositeltiin Tapiolan 
Reserviupseereiden toimintaan ja 
hallitustyöskentelyyn mukaan. Vas-
tuualueeksi kerhossa muodostui 
tiedotus ja jäsenhuolto. Ltn Korpela 
suunnitteli ja toteutti mittavan ko-
tisivujen uudistusprojektin. Sivut 
palvelevat myös Espoon Maanpuo-
lustusnaisten ja Espoon Reserviläis-
ten tarpeita. Projektin tietotaitoa 
jaettiin  Helsingin reservin sanomiin 
tehdyssä artikkelissa. Jäsenhuol-
toa tehostettiin aktivoimalla sään-
nöllinen sähköpostitiedotus, että 
jäsenrekisterin tietojen aktiivinen 
ylläpito. Hyvä tiedotus on osaltaan 
kasvattanut kerhon jäsenmäärää.

amPUmaHaRRaStUSfOORUmi (ent. 
ampumaratafoorumi) on jalkau-
tunut pääkaupunkiseudulla, jonne 
on perustettu ensimmäinen paikal-
linen alueneuvottelukunta. Neu-
vottelukunnassa ovat edustettuna 
SAL:n Etelä-Suomen alue, Suomen 
Ampumahiihtoliitto, Uudenmaan 
riistanhoitopiiri, Metsästäjäliiton 
Uudenmaan piiri, MPK:n Helsingin 
maanpuolustuspiiri, HRUP, HelResP 
ja asealan elinkeinonharjoittajat.  
 Alueneuvottelukunnan tarkoi-
tuksena on ratkaista seudun ampu-
marataongelma. Neuvottelukunta 
on perehtynyt olemassa oleviin rata-
hankkeisiin, ja arvioinut omilla kri-
teereillään hankkeita pisteyttäen ne. 
Pisteytyksen jälkeen ykkösvaihtoeh-
doksi on noussut Petikon Pitkäsuon 
ampumaratahanke.
 
nyt ykköSvaiHtOeHtO ongel-
man ratkaisemiseksi on siis selvillä.  
Seuraavana askeleena alueneuvot-
telukunnan työssä tulee olla Pää-
kaupunkiseudun Ampumaratayh-
distys ry:n perustaminen. Ampu-
maratayhdistyksen tehtävänä on 
ensin toteuttaa rata ja sen jälkeen 
hallinnoida sitä. Petikon hanke on 

nyt ollut olemassa puolitoista vuot-
ta, ja sitä on viety eteenpäin muu-
taman vapaaehtoistoimijan talkoo-
työnä. Tästä eteenpäin kaikki alkaa 
maksaa. Toukokuussa Pitkäsuolla 
tehtävä melumittaus voidaan vie-
lä toteuttaa reserviläisten rahoilla, 
mutta rekisteröityä yhdistystä tul-
laan pian tarvitsemaan vakavasti 
otettavana neuvottelu- ja sopimus-
osapuolena kaupunkien suuntaan, 
taloudellisen tuen hankintakana-
vana, rahoitussuunnitelman teki-
jänä, teknisenä asiantuntijana jne.  
 
HaRRaStajakentän edustajien, 
eli tässä tapauksessa alueneuvotte-
lukunnan, on miellettävä roolinsa 
ampumaurheilukeskuksen toteut-
tavana tahona. Kaupunkien rooli 
puolestaan on liikuntalaissa määri-
telty velvoite järjestää edellytykset 
(kaavoitus, maa-alueen vuokra-
sopimus ja rahallinen tuki samoin 
kuin muillekin urheilulajeille). Sen 
sijaan kaupunkien aktiivisuutta ra-
tahankkeen toteuttajana ei liene 
syytä odottaa, sillä vaikka Helsingin 
liikuntalautakunta päätti yhteistyön 
käynnistämisestä muiden seudun 
kaupunkien kanssa ampumarata-

asian ratkaisemiseksi vuonna 2007 
samalla kun Kivikon ratahanke 
haudattiin, ei Helsingin tai Van-
taan poliitikkojen tai virkamiesten 
taholta ole keskusteluissa esitetty 
minkäänlaista ratkaisuehdotusta. 
 
tOivOn alueneuvottelukunnassa 
ymmärrettävän, että nyt kun yk-
kösvaihtoehto on selvillä, sen eteen 
on lähdettävä tekemään tosissaan 
töitä. On jatkettava ja edelleen lisät-
tävä vuorovaikutusta Uudenmaan 
liiton, kaupunkien kaavoituksen ja 
muiden kunnallisten toimialojen 
kanssa, laadittava kustannuslaskel-
ma, rahoitussuunnitelma ja tuotet-
tava myös muuta neuvottelupöydis-
sä jatkossa tarvittavaa materiaalia. 
Työtä päämäärän saavuttamiseksi 
on nyt tehostettava ja tiivistettävä, 
ja siihen työhön tarvitaan lisää re-
sursseja. Pelkään, että vapaamuo-
toinen, rekisteröimätön neuvotte-
lukunta vailla rekisteröidyn yhdis-
tyksen statusta tai omaa budjettia 
ei tässä työssä tule onnistumaan.  

Niko Niemistö
Puheenjohtaja, Vantaan Reserviläiset ry

Pääkaupunkiseudulle tarvitaan 
ampumaratayhdistys

Piirien kevätvuosikokoukset

Vuoden kerhoksi valitun KT-kerhon puheenjohtaja Jyri Vilamo. Vuoden nuori upseeri ltn Panu Korpela (kesk.). Vasemmalla Sakari Väliahde ja  

oikealla Kimmo Karinen.

Markku Pakkanen
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enSimmäiSelle toimintavuodelle 
asetetut tavoitteet saavutettiin vä-
hintäänkin hyvällä tasolla. Aluetoi-
miston laatimassa omassa analyy-
sissä todettiin toiminnan käynnis-
tyneen jopa odotettua paremmin. 
Ensimmäisenä toimintavuotena pai-
nopiste luotiin laeissa ja asetuksissa 
määritettyjen asevelvollisten asioi-
den hoitamiseen sekä viranomaisyh-
teistyön käynnistämiseen.
 Vuoden 2008 näkyvimpiä toimia 
olivat Helsingin Aluetoimiston kut-
suntatilaisuudet Espoossa, Helsin-
gissä, Kauniaisissa ja Vantaalla. Kut-
suntapaikoilla tehtiin kaiken kaikki-
aan yli 5500 päätöstä asevelvollisten 
osalta. Kutsuntoihin osallistui viime 
syksynä vuonna 1990 syntynyt ikä-
luokka. Tällä hetkellä on jo hyvässä 
vauhdissa vuoden 2009 kutsuntojen 
valmistelut. 
 Yksi Helsingin Aluetoimiston 
keskeisistä vuoden 2008 tehtävistä 
oli verkottuminen pääkaupunkiseu-
dun yhteiskuntaan sekä alueella toi-
miviin viranomaisiin ja maanpuolus-
tusjärjestöinin.  Vuoden 2008 vies-
tinnälliseksi tavoitteeksi asetettiin 
Helsingin Aluetoimiston tunnetuksi 
tekeminen pääkaupunkiseudun ase-
velvollisuusasioiden hoitajana sekä 
linkkinä viranomaisiin, reserviin 
sekä erilaisiin maanpuolustus- ja ve-
teraanijärjestöihin. 

Aluetoimistojen tunnukset 
ja perinteet on vahvistettu
Puolustusvoimain komentaja on 
20.4.2009 esittelyssä hyväksynyt 
operatiivisten sotilasläänien esikun-
tien alaisina toimivien aluetoimisto-
jen vuosipäivät, kunniamarssit, liput 
ja perinnejoukot. Sotilasläänien esi-
kuntiin kuuluvissa aluetoimistoissa 
palkattu sotilashenkilöstö käyttää 
peruskoulutuksensa mukaisen puo-
lustushaaran sotilaspukuja ja -ar-
voja. Joukko-osastotunnuksina he 
käyttävät sotilasläänien esikuntien 
tunnuksia.
 Joukko-osastojen yhteydessä 

toimivissa aluetoimistoissa palkattu 
sotilashenkilöstö käyttää kyseisen 
joukko-osaston sotilaspukuja ja ar-
voja sekä joukko-osastotunnuksia. 
Helsingin Aluetoimisto on hallinnol-
lisesti osa Kaartin Jääkärirykment-
tiä. Näin ollen Helsingin Aluetoi-
miston henkilöstö käyttää Kaartin 
Jääkärirykmentin sotilaspukuja ja 
arvoja sekä joukko-osastotunnuksia.
 Helsingin Aluetoimiston vuosi-
päiväksi on vahvistettu perinteinen 
sotilasläänien ja sotilaspiirien esi-
kuntien vuosipäivä, 24.2. Helsingin 
Aluetoimisto on saanut vaalitta-
vakseen Helsingin Sotilaspiirin Esi-
kunnan ja sen edeltäjien perinteet. 
Otamme nöyränä haasteen vastaan, 
ja olemme ylpeitä saamastamme 
luottamuksesta. Helsingin Alue-
toimiston lippuna on kielekkeinen 
valtiolippu, kuten kaikilla muillakin 
aluetoimistoilla. Myös vuosipäi-
vä sekä kunniamarssi ovat kaikille 
aluetoimistoille yhteisiä. Kunnia-
marssiksi on nimetty Martti Paran-
taisen säveltämä Asemies -marssi.

alUetOimiStOille on puolustusvoi-
mien henkilöstöpäällikön esittelyssä 
17.4.2009 hyväksytty myös pöytä-
standaarit. Helsingin Aluetoimiston 

osalta pöytästandaarin heraldinen 
selitys on: Vihreässä kaksikielekkei-
sessä pöytästandaarissa sotilaslää-
nin tunnus, oikeassa yläkulmassa 
vene, jonka yläpuolella kruunu. 
Standaari voidaan varustaa kielek-
keiden kärkiin sijoitetuilla vihreillä 
tupsuilla. Sivutunnus on laadittu 
Helsingin kaupungin vuodelta 1951 
olevan vaakunan pohjalta. Heraldik-
ko Liisa Kontiainen on suunnitellut 
standaarin.

Reserviläiset keskeinen 
voimavara
Reserviläiset ovat puolustusvoimien 
ja samalla myös Helsingin Aluetoi-
miston puolustuksen vankka pe-
rusta. Suomen sodan ajan puolus-
tusvoimat muodostuvat lähes 100 
%:sti asevelvollisista reserviläisistä. 
Puolustusvoimain komentaja on 
9.3.2009 valtakunnallisen maan-
puolustuskurssin puheessaan toden-
nut, että asevelvollisuus merkitsee 
laatua eli ammattitaitoa ja osaamis-
ta. Keskimääräinen suomalainen 
sotilas on noin 27-vuotias reserviläi-
nen, jolla on takanaan sekä varus-
miespalvelus ja kertausharjoituksia 
omassa joukossaan. Siviilistä hän 
tuo sotaväkeen työkokemuksensa 
sekä siviilikoulutuksessa hankitun 
osaamisen. 
 Kertausharjoitusharjoitusten ja 
muun reserviläiskoulutuksen osuus 
joukkojen suorituskyvyn luomises-
sa ja ylläpidossa on välttämätöntä. 
Olemme puolustusvoimissa vuoden 
2008 aikana saaneet lisättyä ker-
tausharjoituksissa koulutettavan 
reservin lukumäärää, vuosittaisen 
tavoitteen ollessa 25 000 reservi-
läistä. Viime vuoden osalta tämä 
valtakunnallinen tavoite ylittyi. 
Huolenamme on toki kertausharjoi-
tusten poistuman kasvu menneisiin 
vuosiin nähden. Tähän vastataan 
osittain riittävällä varalisällä jo 
palvelukseen astumismääräyksiä 
lähetettäessä sekä toisaalta entistä 
ennakoivalla palvelukseen astumis-
määräysten lähettämisellä ja tiedot-
tamisen laadulla. Tavoitetilanamme 
on lähettää nk käskykortit noin kuu-
si (6) kuukautta ennen harjoitusta. 
Reserviltä puolestaan odotamme 
tällöin sitoutumista suunniteltuun 

harjoitukseen siten, että he tiedot-
tavat asiasta heti työnantajalleen 
ja järjestävät asiansa siten, että 
voivat osallistu asevelvollisuuslain 
mukaiseen sotilastietojen ja taito-
jen syventämiseen. Aluetoimistossa 
toki ymmärretään, että ennakoivas-
ta toiminnasta huolimatta joskus 
joudutaan hakemaan vapautusta 
harjoituksesta tai ilmenee tervey-
dellisiä tekijöitä, joiden perusteella 
suunniteltu harjoitus on peruutet-
tava. Puolustusjärjestelmämme suo-
rituskyky on riippuvainen reservin 
panoksesta, aivan kuten se oli riip-
puvainen nykyisten sotaveteraanien 
panoksesta lähes 70 vuotta sitten. 

Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
yhteistoimintaryhmä 
on perustettu
Puolustusvoimien normiohjauksen 
mukaisesti vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen tuen ja ohjauk-
sen koordinoimiseksi on ohjeistettu 
perustettavaksi maakunnalliset yh-
teistoimintaryhmät. Yhteistoiminta-
ryhmät ovat Etelä-Suomen sotilas-
läänin alueella lain vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta mukaisen Ete-
lä-Suomen alueellinen neuvottelu-
kunnan toimintaa täydentäviä. Yh-
teistoimintaryhmien perustaminen 
määritettiin aluetoimistojen tehtä-
väksi.
 Helsingin Aluetoimisto kutsui 

vuoden 2008 marraskuun 11 päivä-
nä perustamiskokoukseen alueen-
sa maanpuolustusjärjestöjen sekä 
kuntien ja viranomaisten edustajia. 
Perustamiskokouksessa päätettiin 
käynnistää yhteistoimintaryhmän 
toiminta ja luonnosteltiin esitykset 
yhteistoimintaryhmän kokoonpa-
nosta ja tehtävistä alueelliselle neu-
vottelukunnalle. Sittemmin ryhmän 
nimeksi on vahvistettu pääkaupun-
kiseudun vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen yhteistoimintaryhmä. 
 Pääkaupunkiseudun vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen yhteistoi-
mintaryhmän tehtävänä on: 
 Yhteen sovittaa ja ohjata vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen järjes-
tämistä alueellaan kokonaismaan-
puolustuksen toimintaympäristössä.
 Seurata ja arvioida vapaaeh-
toista maanpuolustusta koskevien 
järjestelyiden toimivuutta ja vaikut-
tavuutta alueellaan.
 Tehdä esityksiä ja aloitteita va-
paaehtoisen maanpuolustuksen ke-
hittämiseksi alueellaan.
 Yhteistoimintaryhmä tuottaa 
esityksiä vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen ja sitä säätelevän nor-
miston kehittämiseksi sekä pyrkii 
osaltaan edistämään vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen toimintaedelly-
tyksiä ja käytännön toimintaa pää-
kaupunkiseudulla.
 Pääkaupunkiseudun yhteistoi-
mintaryhmä on asettanut vuoden 
2009 tavoitteekseen vakiinnuttaa 
yhteistoimintaryhmän rooli sekä 
seurata uuden lainsäädännön sekä 
puolustusvoimien normien toimeen-
panoa ja niistä saatuja kokemuksia 
tehokkaasti. Yhteistoimintaryhmä 
käsittelee sille tehtyjä esityksiä va-
paaehtoisen maanpuolustuksen  
alueellisia toimintaedellytyksiä pa-
rantavista hankkeista.
 Yhteistoimintaryhmän pu-
heenjohtajaksi on valittu Helsingin 
Aluetoimiston päällikkö. Helsin-
gin Reserviupseeripiirin toimin-
nanjohtaja Arto Pulkki toimii va-
rapuheenjohtajana ja Helsingin 
Aluetoimiston alueupseeri yliluut-
nantti J-P Tuominen sihteerinä. 

Heikki Pohja
Everstiluutnantti

Helsingin Aluetoimiston päällikkö

HelSingin Maakuntakomppani-
an muodostaminen käynnistettiin 
vuonna 2005 osana valtakunnallista 
maakuntakomppanioiden pilotoin-
tia. Valtaosa nykyisen yksikön hen-
kilöstöstä on rekrytoitu Helsingin 
Sotilasläänin Esikunnan johdolla. 
Vuoden 2007 lopulla lakkautetta-
va sotilasläänin esikunta luovutti 
joukon ylläpito- ja koulutusvastuun 
Kaartin Jääkärirykmentille ja Hel-
singin Aluetoimistolle. Koulutusta 
on jatkettu systemaattisesti ja joukon 
sopimien pelisääntöjen mukaisesti 
komppanian päällikön ja yksikön re-
serviläisjohtajien johdolla. Laki va-
paaehtoisesta maanpuolustuksesta 
sisältää reserviläisille mahdollisuu-
den sitoutua maakuntajoukon kou-
lutukseen sekä puolustusvoimien 
antamiin virka-aputehtäviin.

 Aluetoimiston päällikkönä hy-
väksyin viime vuoden syyskuussa 
Helsingin Maakuntakomppanian re-
serviläisten sitoumukset, mikä mah-
dollistaa henkilöstön käytön virka-
aputehtäviin. Laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta ja sen mukai-
nen reserviläisten sitoutuminen 
maakuntajoukkoihin mahdollistavat 
luomaan ammattitaitoon ja koke-
mukseen perustuvan voimavaran 
normaalioloissa ja normaaliolojen 
häiriötilanteissa. Helsingin Maakun-
takomppania on sen jälkeen saanut 
tulikasteensa poliisille annettavassa 
virka-aputehtävässä. Yksikkö osal-
listui viime vuoden joulukuussa 
menestyksellisesti ETYJ -kokouksen 
turvallisuusjärjestelyihin. Yksikön 
palveluksesta tässä vastuullisessa 
tehtävässä saatu palaute oli pelkäs-

tään positiivista. Vilpitön kiitos kuu-
luu toimintaan sitoutuneelle ja am-
mattitaitoiselle pääkaupunkiseudun 
reserville.
 Maakuntakomppanialla on teh-
täviä kaikissa kriisi- ja uhkamalleis-
sa. Yksikön koulutussuunnitelmalla 
vastataan myös sotilaallisen voiman-
käytön uhkan mukaisen suoritus-
kyvyn kehittämiseen. Vuoden 2009 
pääteema on ase- ja ampumakoulu-
tus, mukaan lukien taistelijaparin ja 
ryhmän taisteluammunnat. Vuoden 
2010 koulutuksen pääteemana on 
taisteluharjoitus yksikön viitekehyk-
sessä.
 Rekrytointi maakuntakomppa-
nian toimintaan on jatkuvaa. Hel-
singin Aluetoimisto toivottaakin re-
servin ottavan yhteyttä ja tulemaan 
mukaan toimintaan.

Helsingin Aluetoimisto — toinen toimintavuosi on käynnissä
Helsingin Aluetoimisto otti runsas vuosi sitten vastuulleen 
aikaisemman Helsingin sotilasläänin toimintaalueen ja tehtäviä. 
Helsingin Aluetoimisto perustettiin 1.1.2008 alkaen hallinnollisesti 
osaksi Santahaminassa sijaitsevaa Kaartin Jääkärirykmenttiä. 

Helsingin Maakuntakomppania on 
alueellisten joukkojen terävintä kärkeä
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lyhyesti

Ruotsin puolustusvoimat 
tienhaarassa 
 Per Klingvall kirjoittaa Utbildaren-lehdessä 
Ruotsin hallituksen puolustusvoimien kohdenta-
misesityksestä, että puolustusvoimien perusteita 
muutetaan. Se perustuu tulevaisuudessa  vapaa-
ehtoisuuteen ja vakituiseen henkilöstöön siis am-
mattiarmeijaan. Voimavarat kohdennetaan ulko-
maan palvelukseen, joka saa selvästi suuremman 
merkityksen.
 Vapaaehtoisella toiminnalla tulee olemaan 
suurempia taloudellisia haasteita, rekrytointihaas-
teita sekä sillä tulee olla kyky kehittää henkilöstöä 
järkevällä tavalla. Vapaaehtoisilla organisaatioilla 
tulee olla taitoja, mitä tulevaisuudessa vaaditaan. 
Toiminta tulee järjestää merkittävästi tehokkaam-
min tulevaisuudessa.

Utbildaren 2/2009

Juhani Pesonen Helsingin 
Seudun Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtajaksi
 Helsingin Sotaveteraani-lehti kirjoitti, että vuo-
rineuvos Juhani Pesonen on valittu Helsingin Seu-
dun Sotaveteraanipiirin uudeksi puheenjohtajaksi. 

Eversti Pentti Laamanen luopui tehtävästä oltuaan 
piirin puheenjohtajana vuodesta 2000 lähtien. 
Vuonna 1928 syntynyt Pesonen toimi sodan aikana 
vapaaehtoisena Helsingin ilmatorjunnan tehtävis-
sä 1944 suurpommitusten aikana.
 Vuorineuvos Pesonen toimi mm SOK:n pääjoh-
tajana 1983-88, josta tehtävästä hän jäi eläkkeelle 
vuonna 1988. Hän on ollut rivijäsenenä Itä-Helsin-
gin Sotaveteraaneissa.

Helsingin seudun Sotaveteraani 2/2009

Sosiologit varusmiehinä

 Timo Saloranta kirjoittaa Oltermanni-lehdessä 
sosiologeista, jotka suorittivat varusmiespalveluk-
sen vuonna 2008, kaksi heistä Kainuun Prikaatis-
sa ja yksi Panssariprikaatissa. Suomen Akatemian 
tutkimushanke on laajin selvitys, joka on tehty va-
rusmiesten arjesta. 
 Tutkijoiden peruskysymys on: haluaako puo-
lustusvoimat keskityä jatkossakin kapeasti sotilas-
koulutukseen vai saako se entistä isomman roolin 
kansalaiskasvattajana? Armeija on pitkän kasva-
tusputken päättävä instituutio ja sellaisena sillä on 
huomattava rooli terveyskasvatuksen viimeisteli-
jänä, kirjoittaa Timo Saloranta.

Oltermanni 1/2009

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

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

 
 

Karjalan Kannas                           3.-5.7., 24.-26.7              320 e
Terijoki – Viipuri    
                                                     
Taipaleenjoelta Talin torjuntaan               22.-24.6.              315 e
Terijoki - Kuusaa           
 
Aunus - Maaselkä                                   16.-19. 7.              395 e
Petroskoi - Aunus

Suomen ja tykistön historia 1400-luvulta tähän päivään

Aikuiset 6€ * Lapset (7-17) 3€ * Perhelippu 13€ *  
Ryhmät (15h) 5€  Sotaveteraanit ja varusmiehet  ilmaiseksi

Linnankasarmi, 13100 Hämeenlinna tel. (03) 682 4600
www.tykistomuseo.fi Avoinna: päivittäin klo 10.00-18.00

Näe uusi multimediaesitys
Suomen Tie 

Jatkosotaan

SUOMEN 

TYKISTÖMUSEO

Vartioparaatit elävöit-
tävät Helsinkiä jälleen 
kesäperjantaisin
Suomen vanhin yleisötapahtuma, vartioparaati esittelee 
maamme sotilassoittokunnat Senaatintorilla kesäperjantaisin 
15.5.-28.8. klo 12.30 alkaen. Helsingin varuskunnan vartioparaa-
teissa esiintyvät joko vuorollaan tai yhdistettynä kaikki maam-
me sotilassoittokunnat joukko-osastolippuineen. 

Vartioparaatikulkueet lähtevät Helsingin Senaatintorilta kello 
12.30. Osastot marssivat Senaatintorilta Kauppatorin kautta 
päävartioon sekä sieltä takaisin Esplanadia pitkin paraatin 
päättyessä Kasarmitorille. Soittokunnat tarjoavat vartiopa-
raatien jälkeen Esplanadin lavalla(paitsi 5.6., 12.6. ja 14.8.) 
kello 14.00 noin tunnin mittaisen konsertin monipuolisella 
ohjelmistolla. 

Vartioparaatit 2009

22.05. Karjalan Sotilassoittokunta ja Rakuunasoittokunta 
29.05. Kaartin Soittokunta 
05.06. Laivaston Soittokunta 
12.06. Panssarisoittokunta 
26.06. Pohjan ja Lapin Sotilassoittokunnat 
03.07. Kaartin Soittokunta 
10.07. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 
17.07. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 
24.07. Ilmavoimien Soittokunta 
31.07. Savon Sotilassoittokunta 
07.08. Kainuun ja Satakunnan Sotilassoittokunnat 
14.08. Kaartin Soittokunta 
21.08. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta 
28.08. Kaartin Soittokunta

http://www.puolustusvoimat.fi
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lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 
toiminut vuosina 1999—2004 Tartossa Viron 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

viRO On OllUt itSenäinen elokuusta 1991 alkaen. Puolustus-
voimilla on kolme puolustushaaraa eli maavoimat, merivoimat 
ja ilmavoimat. Oma ilmapuolustus on kuitenkin edelleen lapsen-
kengissä. Ilmavalvonta toimii, mutta omia vieraiden lentoalusten 
tunnistamiseen ja torjuntaan pystyviä lentokoneita Virolla ei ole.
 Kun Viro ja muut Baltian maat liittyivät Natoon keväällä 2004 
tehtiin ratkaisu, että Baltian ilmatilan valvonnasta vastaa Nato. 
Sen jälkeen ovat Viron taivaalla näkyneet monenkin Nato-maan 
hävittäjälentokoneet. Myös Tallinnan lentokenttää on käytetty 
koneiden tukikohtana. Viimeksi siellä ovat olleet myös USA:n il-
mavoimien koneet.

enSimmäiSekSi Baltian ilmatilaan tulivat belgialaiskoneet Liet-
tuan tukikohdasta 31. maaliskuuta vuonna 2004. Viiden Nato-
vuoden ajan lentoja on jatkettu ja sopimus Baltian Nato-suojasta 
jatkuu vuoteen 2011 saakka. Baltian maat ovat halukkaat jatka-
maan sopimusta aina vuo-
teen 2018 saakka.
 Helmikuun 24. päi-
vänä tänä vuonna - Viron 
91-vuotispäivänä - tans-
kalaiset Nato-lentokoneet 
lensivät useamman viro-
laiskaupungin yli. Ylilen-
noilla haluttiin viestittää 
Viron kuulumista Natoon.
Itsenäisyyspäivän valta-
kunnallinen paraati jär-
jestettiin Narvassa, mutta 
sinne ei Nato-lentoa tuotu, 
koska säännöt kieltävät 
lennot lähemmäs kuin 15 
kilometriä valtakunnan 
raja-alueista.

mielenkiintOiSta on se, 
että meidän lähialueellamme olevassa Tallinnassa, josta aika-
naan talvisodassa toimivat neuvostoilmavoimat Suomea vastaan 
on tänään ihan uudet koneet.
 Toisaalta on todettava,  että kylmän sodan aikana Virossa oli 
mm. Tartossa iso  neuvostoilmavoimien tukikohta. Siellä olivat 
valmiina länteen  lentämään ydinaseillakin varustetut pommit-
tajat. Kahdessa vuosikymmenessä on tapahtunut suuria muutok-
sia.
 Virolaislehdet kirjoittivat 25. huhtikuuta 2009 amerikkalais-
koneiden Tallinnan vierailusta. Samassa uutisessa Viron puolus-
tusministeri Jaak Aaviksoo kertoo, että vuonna 2018 Virolla olisi 
yhdessä Latvian ja Liettuan kanssa omia taistelulentokoneita, jot-
ka olisivat  valmiit turvaamaan Baltian ilmatilaa.

tämän SamaiSen lehtiuutisen mukaan Viron ilmavoimien ko-
mentaja prikaatikenraali Valeri Saar arvioi, että Tallinnassa vie-
railleet amerikkalaiskoneet - F-15C tyypin koneet - ovat Virolle 
liian kalliit. Ehkäpä konehankinta voisi onnistua Baltian maiden 
yhteistyöllä ? Virolaiskenraalin loppuarvio tulevaisuudesta oli 
tuo edellä oleva.
 Joitakin vuosia sitten uutiset kertoivat Ruotsin tarjonneen 
Virolle ja muillekin Baltian maille käytöstä poistettavia ruotsa-
laiskoneita.  Koneet olisivat olleet leasing-periaatteella Baltiassa 
ja Ruotsi  olisi hoitanut koneiden huollon. Nyt ei ole kuulunut tai 
näkynyt  näitä uutisia, mutta Ruotsillahan taistelulentokoneita 
riittää.
 Tämä vuoden huhtikuinen lehtiuutinen kirvoitti aktiivisen 
nettikirjoittelun. Siellä todettiin sekin miten asiat ovat muuttu-
neet kahdessa vuosikymmenessä. Moni virolaiskirjoittaja tunsi 
myös hyvin Suomen ilmavoimien hankinnat. Epäilijöitä näyttää 
riittävän. Onkohan Virolla ollenkaan varaa omiin ilmavoimiin ?
 
nettikeSkUStelijOilla On myöS pelko siitä, että Viroon han-
kittaisiin taistelulentokoneita vain siksi, että ne voitaisiin lähet-
tää Afganistaniin, jossa Virolla on joukkoja Yhdysvaltojen johta-
massa ISAF-operaatiossa. Lentokonehankinta kiinnostaa virolai-
sia. 
 Puolustusministeri Jaak Aaviksoo toteaa osaltaan, että pää-
töksiä ei ole tehty. Asioita on selvitetty ja valmisteltu. Tavoiteai-
kataulu on asetettu. Vuonna 2018 pitäisi Viron itse turvata oma 
virolainen ilmatila.

Joko Viro saa omat 
ilmavoimat?

kolumni

kun viro ja muut 
Baltian maat liittyi-
vät natoon keväällä 
2004 tehtiin ratkai-
su, että Baltian ilma-
tilan valvonnasta vas-
taa nato. Sen jälkeen 
ovat viron taivaalla 
näkyneet monenkin 
nato-maan hävittäjä-
lentokoneet.

HelSingin vetReS-tOimikUnta järjesti maanpuo-
lustusväelle matkan Hiidenmaalle maaliskuun lo-
pussa.
 Tutustumiskohteina virolaiset maanpuolustus-
järjestöt, Hiidenmaan historia, kulttuuri ja luonto.
Isäntänä toimi Hiidenmaan Kaitseliitin (suojelus-
kunnan) päällikkö, Hiidenmaan museon johtaja,
arkeologi Urmas Selirand.
 15 hengen seurue toivotettiin tervetulleeksi Tal-
linnan satamassa josta matkattiin Paldiskin  kau-
pungin kautta Rohukülan satamaan Hiidenmaata 
kohti. Pietari Suuren perustama, venäläisenä soti-
lastukikohtana tunnettu Paldiski oli suljettu kau-
punki vuoteen 1993.
 Käynti JR 200 muistokivellä pysähdytti mat-
kalaiset komealle rantatörmälle. Selirandin ”tie-
topankista” mieleen jäivät mm.venäläisten kaksi 
betonilla katettua ydinreaktoria, Murun suuri 
vankila ja museoidut härkävaunut, joilla virolaisia 
kyyditettiin. Nykyisin Paldiski on vilkas autosata-
makaupunki. Matkareitin varrella ajettiin kierros 
727 vuotta vanhassa Haapsalun kaupungissa.
 
länSiRannikOlla SijaitSeva Hiidenmaa on Vi-
ron toiseksi suurin saari, pa.1024 km2, asukasmää-
rä 12 000. Viron metsäisimmässä maakunnassa 
kasvaa yli 1000 eri kasvilajia. Rannikkoa kehystä-
vät upeat särkät ja dyynit. 450 milj. vuotta sitten 
saarelle pudonnut meteoriitti synnytti kraaterin 
jonka halkaisija on 4 km ja syvyys 900 m, paikka 
on selkeästi nähtävissä tien kulkiessa kraaterin 
reunoilla.
 Matkan pääkohteessa, saaren ainoassa kaupun-
gissa Kärdlassa näkyy ”975 savua” kesäisin kuten 
asukasmäärä 3800 hiidenmaalaisittain lasketaan.
 Paikallista maanpuolustusväkeä tavattiin 
Hiiumaa Kaitseliidu Staap – Päämajassa. Urmas 
Selirand kertoi Kaitseliitin ja esinainen Karin Rün-
korg Kodukaitsen (naisten vaapaaehtoinen maan-
puolustusjärjestö) toiminnasta.
 Kaitseliit on perustettu ensimmäisen kerran 
1917 ja uudelleenperustettu 1990, se on keskeinen 
osa Viron maanpuolustusjärjestelmää. Organisaa-
tio kattaa koko maan, yhteistyötä armeijan, po-
liisin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Pääesikunnan 
lisäksi 15 maakuntaosastoa Maakunnan (Haapsalu, 
Hiidenmaa ja Risti) jäsenmäärä liki 900 v. 2008. 
Hiidenmaan Kaitseliitin koulussa voi opiskelun 
aloittaa 16 ikäisenä. Valtio kustantaa niin opiske-
lun kuin harjoitus –ja kurssimatkat.

naiSkOdUkaitSe On toiminut vuodesta 1992. 
Maakunnan (Haapsalu, Hiidenmaa) jäsenmäärä 
yli 100. Naiskodukaitsen yhteydessä toimivat  myös 
poika (100) –ja tyttöosastot. (126). Virolaisten 
maanpuolustusjärjestöjen (Kaitseliit, Naiskodu-
kaitse) jäsenmäärä on lähes 12 000, nuorisojärjes-
töt mukaan lukien yli 18 000.

mOniPUOlinen SaaRikieRROS oli toisen matkapäi-
vän antia. Kohteita  olivat mm. Hiidenmaan sota-
museo, Tahkunan majakka, Estonia-laivan uhrien 
muistomerkki, kuvanveistäjä Kaljo Reitelin luomus 
Hiidenmaan jättiläisestä Leigristä, vanha villateh-
das ja perinteiset virolaiset käsityöt sekä komea 
metsästysmaja. Taidokkaasti entisöidyn Hiiden-
maan museon kokoelmat ryyditti eloon Urmas Se-
lirand, synnynnäinen tarinankertoja. 
 Historian, perinteiden ja tarinoiden Hiiden-
maa, virolaisten isamaa armastus – isänmaan rak-
kaus ottivat paikkansa  muistoissa.

Teksti: Hannele Helikallio-Malinen                      

 Kuvat: Liisa Holma

eRittäin aURinkOinen sää helli reserviläisten toi-
mintapäivää Santahaminassa. Mukana oli 14 osal-
listujaa nuorista reserviläisistä vähän varttuneem-
piinkin maanpuolustajiin.
 Aluksi saimme asiantuntevaa neuvoa ja opas-
tusta erävaellukseen liittyvissä asioissa, asiantunti-
joina kokeneet eränkävijät Urho Ilmonen ja Jorma 
Skippari.
 Osallistujat saivat itse osallistua majoitteen ra-
kentamiseen, nuotion sytyttämiseen ja veden keit-
tämiseen myrskykeittimellä. Lisäksi kerrattiin ensi-
aputaitoja.
 Maastoruokailun jälkeen Veijo Rautio kertoi 
reservipiirien ampumamahdollisuuksista Santa-
haminassa ja Arto Pulkki esitteli mielenkiintoisen 

tuttavuuden pistoolikarbiini MP5 –aseen. Tämän 
jälkeen kurssilaiset saivat ampua pistoolilla varo-
määräysten kertaamisen ja aseeseen tutustumisen 
jälkeen. Parhaat palkittiin ja tarkin oli kersantti res 
Mirva Brola, hän ampui tuloksen 87.
 Kurssilaiset olivat tyytyväisiä päivän antiin, 
vaikka luvattu Pasi-ajelu jäikin pois ohjelmasta
päällekäisyyksien vuoksi.
 Päivän järjestelyistä vastasi Helsingin Reservi-
läiset ry ja päivä toteutettiin MPK:n kurssina. Hel-
singin Reserviläiset ry kiittää osallistujia ja Helsin-
gin Maanpuolustuspiiriä yhteistyöstä.

Risto Tarkiainen
Kurssin johtaja

Matkakirje Hiidenmaalta

Hiidenmaan Kaitseliitin päällikkö Urmas Selirand

Reserviläisten toimintapäivä Santahaminassa 25.4.
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kaikkien tUntemat AIRSOFT-aseet 
harjoitteluvälineenä eivät ole mie-
lestäni täysin huuhaata. Itse hankin 
kaasutoimisen ”Clonkun” kopion ja 
muutin käsitystäni ko. aseista. En 
lähde tässä ruotimaan eri valmista-
jien kuulapyssyjen ominaisuuksia, 
taikka paremmuutta, vaan käsitte-
len kuulapyssyjä reserviläistoimin-
nan kannalta.
 Hankkimani G23F (sarjatuli 
optiolla) on melko lähellä G17:sta, 
ja näin siis sopii hyvin erilaisiin 
koteloihini. Koska itselläni suurin 
ongelma aseenkäsittelyssä on kote-
losta vedon jälkeinen tulenavaus, 

harjoittelin sitä tällä ”vekottimella”. 
Sijoitin SRA taulun n. 8m päähän 
ja toistin kotelosta vetoa parilau-
kauksin. Noin 500 ls ammuttuani, 
tekemällä jokaisen suorituksen jäl-
keen itseanalyysin, sainkin karsittua 
itseltäni pahimmat virheet pois. It-
seanalyysin tekeminen on helppoa, 
koska kuulapyssyn iskemän voi ihan 
selkeästi nähdä omin silmin. Kun 
ase-otekin parantui selvästi, alkoi 
kuulapyssyn käyttö tuntua jo ihan 
järkevältä. Nykylyijyn hinnalla en 
olisi voinut moista 500 ls:n harjoi-
tusta noin vain tehdä.

Sitten itSe amPUmiSeSta ha-
vaittua. Kuula-aseet (ainakin tämä 
pistooli) ovat riittävän tarkkoja ol-
lakseen ”vain leluja”. Niitä ne eivät 
myös mielestäni ole, vaikka käynti 
on noin puolet siitä mitä aito vas-
taava on. Pistooliksi se on kuitenkin 
täysin riittävä toiminnalliseen am-
muntaan. Kaasuaseiden miinuspuo-
li on se, etteivät ne toimi kunnolla 
vähänkään viileämmässä ilmanalas-
sa. Kaasu ”veltostuu” ja lähtönopeus 
pienenee dramaattisesti, jopa silmin 
nähden. Näin aseet eivät siis sovellu 
talviaikaan ulkoharjoiteluun. Nor-

maali lähtönopeus on n. 100m/s. 
 Pidän nykyään kuula-aseita var-
teenotettavina reserviläisen harjoit-
teluvälineinä. On hyvä muistaa, että 
vaikka kuula-ase on tavallaan ”vaa-
rattomampi”, kuula-aseen käyttö 
vaatii ehdottomasti samaa varovai-
suutta ja huolellisuutta kuin aidoil-
lakin harjoitellessa. Harjoittelua voi 
kuitenkin tehdä jopa kotioloissa ja 
sisätiloissa pienin järjestelyin. Niillä 
voi halvalla sekä turvallisesti vetää 
harjoitteita ja ”sotia” turvallisesti. 
Korostan kuitenkin, että kuula-ase 
ei koskaan voi korvata oikeaa asetta 

ja sen käytön harjoittelua. 
 Lisävalaistusta asiasta saa ne-
tin ihmeellisestä maailmasta, jossa 
onkin paljon aiheesta.  Aiheeseen 
kannattaa tutustua avoimin mielin. 
Kokeilkaa, ette pety.

ylik res Kari Savolainen
Kirjoittaja on pitkäaikainen 50-vuotista 

taivalta juhlistavan Stadin Sissien 

(www.stadinsissit.fi), Helsingin 

maanpuolustuspiirin sekä läänin 

ase- ja ampumakouluttaja

HelSingin kaUPUnkikUva muuttui 
1950-luvun aikana, kun asutus levisi 
keskustasta uusiin asumalähiöihin.  
Munkkivuori oli eräs niistä. Muut-
tuvien olosuhteiden johdosta syntyi 
tarve kokoontua asumalähiöittäin 
ja kaupunginosittain. Helsingin 
Reserviupseerikerhon johtokunta 
suosittelikin syyskokouksessaan 
1958 alueellisen toiminnan  käyn-
nistämistä uusissa asumalähiöissä.  
Munkkivuoressa asui melkoinen 
joukko aktiivisia reservin upseere-
ja, jotka valmistelivat ja kutsuivat 
koolle kokouksen keskustelemaan, 
ja mahdollisesti myös päättämään, 
perustettavasta reserviupseeriosas-
tosta Munkkivuoreen.
 Huhtikuun 22 päivänä 1959 pi-
dettiin Ulvilantien 29:n kerhohuo-
neessa kokous, johon osallistui 72 
upseeria.  Majuri Aimo Raassinan 
toimiessa puheenjohtajana kokous 
päätti yksimielisesti perustaa Munk-
kivuoressa asuvien reservin upsee-
rien yhdyssiteeksi paikallisosaston, 
jonka nimeksi hyväksyttiin HRUK:n 
Munkkivuoren osasto.
 Toiminta käynnistyi heti vireäs-
ti.  Osaston ensimmäiseksi puheen-

johtajaksi valittiin kapteeni Kauko 
Vilanto.  Johtotehtäviin saatiin alus-
ta lähtien valittua maanpuolustus-
henkisiä reservin upseereita, joilla 
useilla oli takanaan sotavuosien ko-
kemukset.  Toiminnan suunnittelus-
sa keskeiseksi tavoitteeksi otettiin 
jäsenistön ohjaaminen ja tukeminen 
reservin upseereina, järjestämällä 
henkistä ja fyysistä kuntoa, samoin 
kuin upseeritaitoa ylläpitävää ja 
edistävää toimintaa.
 Nyt 50-vuotisjuhlavuottaan viet-
tävä yhdistys on edelleen toimiva 
ja keskeiset tavoitteet ovat säilyneet 
pääpiirteissään samoina kuin perus-
tamisen aikaan.  Ikärakennemuu-
toksen ja aselajikerhojen aktivoitu-
misen johdosta jäsennistön määrä 
on tasaisesti vähentynyt hieman alle 
sataan.  Mukana on kuitenkin myös 
nuorempienkin ikäpolvien edusta-
jia takaamassa, että yhdistys jatkaa 
toimintaansa uudenlaisissa oloissa 
edelleen maanpuolustushengen, 
-taidon ja -valmiuden ylläpitäjänä 
ja kehittäjänä.  Juhlivan yhdistyksen 
jäsenkunta tukijoineen  katsoo edel-
leen luottavaisesti tulevaisuuteen.  

Yrjö Alastalo

Munkkivuoren 
Reserviupseerit ry  
50 vuotta

Kumpi on aito? Maaleja sijoitetaan puihin ja muihin maastonkohtiin.

Juhliin osallistui runsaasti entisiä ja nykyisiä aktiiveja.

Merkkipäivän vastaanotolla 28.4.2009. Edessä majuri Esa Pajunen onnittelemassa Munkkivuoren varapuheenjohtaja Yrjö 

Alastaloa ja taustalla yliluutnantti Arto Pulkki onnittelee puheenjohtaaj Mauri Routiota.

Stadin sissi ja 
airsoft-aseet
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Teksti: Arto Pulkki

SUOmeSSa keSkUStelU Ruotsin halli-
tuksen uudesta puolustusesityksestä on 
keskittynyt lähinnä kahteen yksityiskoh-
taan; ”seitsemään taisteluosastoon” ja 
siihen, että Ruotsi luopuu vuoteen 2014 
mennessä kokonaan yleisestä asevelvolli-
suudesta. Todellisuudessa läntisessä naa-
purimaassamme on tulevaisuudessakin 
selkeästi enemmän joukkoja kuin pelkät 
em. taisteluosastot, minkä lisäksi siellä 
ollut käytössä jo pitkään käytännössä 
vapaaehtoisuuteen perustuva varusmies-
palvelus. Tulevaisuudessa asepalveluk-
seen halutaan vuosittain 4000 vapaaeh-
toista, kun vastaava luku on nyt 5000.
 Selkeästi vähemmälle huomiolle on 
jäänyt esimerkiksi se, että pois lukien 
neljä syvästä reservistä perustettavaa 
jalkaväen taisteluosastoa, pystyy Ruotsi 
tulevaisuudessa koko sodan ajan 50 000 
hengen valmiusorganisaation (insatsor-
ganisationen) liikekannallepanoon yh-
dessä viikossa. Ruotsin valmius niin kut-
sutun strategisen iskun ennaltaehkäisyyn 
ja torjuntaan on jo nyt huomattava ja tu-
levaisuudessa se vain paranee.
 Merivoimissa ja ilmavoimissa valmi-
us perustuu pitkälti sotakoneita käyttä-
vien ammattisotilaiden käyttöön, mutta 

muuten luotetaan reserviläisistä koostu-
viin sopimusyksiköihin ja kodinturvaan. 
Maavoimissa vastuu kotimaan puolus-
tuksen puolustuskyvystä siirtyy entistä 
selkeämmin juuri vapaaehtoisen maan-
puolustuksen harteille, eli Hemvärne-
tille. Tätä varten sen joukoille annetaan 
entistä parempi koulutus sekä erittäin 
ajanmukainen taistelu-, kuljetus- ja vies-
tivälinemateriaali. Tulivoiman ja liik-
kuvuuden kasvaessa joukkojen määrää 
myös tiivistetään. Tulevaisuudessa ko-
dinturvapataljoonia on 40 kpl ja niihin 
on sijoitettuna 22 000 vapaaehtoista tais-
telijaa (nyt 60/28000).   
 
HemväRnetin jOUkOilla on toki pal-
velusvelvollisuus myös rauhan aikana. 

Sen yksiköillä on jo nyt erittäin korkea 
liikekannallepanovalmius; joukot ja joh-
tajat tuntevat toisensa, ne harjoittelevat 
sodan ajan tehtäviään aktiivisesti ja mikä 
tärkeintä, kaikilla tärkeimmillä joukoilla 
on henkilökohtainen varustus (ml. aseis-
tus) kotona ja loput joukkokohtaiset va-
rusteet valmiina sen omissa varastoissa. 
Voidaankin sanoa, että Ruotsin kodintur-
vajoukoilla on hieman Suomen alueel-
lisia joukkoja vastaavat tehtävät, mutta 
Suomen operatiivisia valmiusyhtymiä 
vastaava liikkuvuus ja niitä selkeästi kor-
keampi lkp-valmius.
 
On mielenkiintOiSta huomata, että 
samaan aikaan kun Suomessa valitel-
laan miehistön rekrytoimisen vaikeutta 
kymmeneen maakuntakomppaniaan, ei 
Ruotsissa koeta mitenkään ylivoimaisen 
haastavaksi miehistön saamista 40 patal-
joonaan vielä 2010-luvullakin. Ei, vaikka 
maassa on jo nyt voimakkaasti valikoiva 
asepalvelus ja tulevaisuudessa täysin va-
paaehtoinen asepalvelus. Ruotsissa siis 
tiedetään, että laadukkaalla tiedottami-
sella, mielekkäällä toiminnalla ja reser-
viläisiin luottamisella pystyy aivan hyvin 
kilpailemaan muiden vapaa-ajan harras-
tusten kanssa.
 Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
arvostus ja merkitys Ruotsissa näkyy 
myös siinä, miten laajasti asiaa käsitel-
lään maan hallituksen uudessa esityk-
sessä puolustusvoimain kehittämisestä. 
Ero tämänkin lehden numerossa 2/09 
käsiteltyyn, Suomen hallituksen lähes 
samaan aikaan antamaan turvallisuus- ja 
puolustuspoliittiseen selontekoon on lä-
hes silmiinpistävän räikeä. 

Ruotsi luottaa ja panostaa  
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen
Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on jo nyt merkittävä rooli sekä Ruot-
sin puolustusvoimien suorituskyvyssä että liikekannallepanovalmiudessa. 
Hallituksen uuden suunnitelman mukaan ne kasvavat vielä entisestään. 
Ruotsissa vapaaehtoista toimintaa arvostetaan myös juhlapuheiden 
ulkopuolella.
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Ruotsin ratkaisu

Harjoituksiin osallistujilla on pääosin omat varusteet mukana.

Ruotsin asevoimien tärkeimmät 
sodan ajan joukot 2014

Maavoimat
2 Prikaatin johtoesikuntaa
7 Mekanisoitua taisteluosastoa (patl.)
4 Jv-taisteluosastoa (patl., valmius >1 v)
2 Kenttätykistöpatteristoa (36 kpl 155 mm)
2 Ilmatorjuntapataljoonaa
1 Jääkäripataljoona
1 Tiedustelupataljoona
2 Pioneeripataljoonaa
1 Vartiopataljoona
3 Panssarivaunukomppaniaa
2 Sotilaspoliisikomppaniaa
1 Suojelukomppania
40 Kodinturvapataljoonaa
3 MEKTSTO:ssa  120 Leo 2A6 TSTPSV
3+1 TSTPSVK:ssa  160 Leo2A4 TSTPSV

Merivoimat
2 Meripuolustusalueen johtoesikuntaa
2 Korvettilaivuetta (5 kpl Visby, 2 kpl Göteborg)
2 Miinanraivauslaivuetta (5 kpl Koster)
1 Sukellusvenelaivue (4 kpl Gotland)
1 Merijalkaväen taisteluosasto (patl)
1 Tukikohtapataljoona

ilmavoimat
2 Lennoston johtoesikuntaa
4 Hävittäjälaivuetta (100 kpl JAS 39 C/D)
1 Helikopteripataljoona
2 Kuljetuslaivuetta
1 ELSO-laivue
2 Tukikohtapataljoonaa

Lähde: Regeringens proposition 2008/09:140
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Puolustuksen lähtökohtia  
Ruotsissa on tehty vuonna 2004 
merkittävä puolustuksen linjaus jos-
ta käytetään nimeä puolustuspäätös. 
Linjauksen merkittävyyttä kuvastaa 
se, että sen viimeisten toimenpitei-
den vaikutukset ovat ohi vasta noin 
2015. Perusajatus tehdyssä päätök-
sessä on ollut, että Ruotsia puolus-
tetaan parhaiten kansainvälisissä 
operaatioissa eri puolilla maailmaa 
kaukana Ruotsin rajojen ulkopuo-
lella. Priorisoinnin järjestys on ollut: 
maailma, Eurooppa, Itämeren alue 
ja viimeisenä Ruotsi. Venäjän ja Ge-
orgian välinen sota elokuussa 2008 
on kuitenkin vaikuttanut ajatteluun 
myös Ruotsissa. Maaliskuun puolivä-
lissä 2009 Ruotsin hallitus on tehnyt 
esityksen puolustusvoimain kehittä-
misestä. Uudessa puolustusesityk-
sessä katse on 2014 jälkeinen aika. 
Puolustuksen priorisoinnin järjestys 
olisi muuttumassa päinvastaisek-
si nykyisestä. Aseellisen konfliktin 
mahdollisuus on taas esillä ja Venä-
jä nähdä valtiona, jolla olisi mah-
dollisuuksia käyttää voimaa. Tämä 
ei kuitenkaan tule niin selvästi esille 
kuin Suomessa. Aseellisen konfliktin 
mahdollisuudessa lähdetään siitä, 
että kriisi olisi laaja, jolloin Ruotsin 
joutuminen yksinään hyökkäyksen 
kohteeksi on epätodennäköistä. Uu-
dessa puolustusesityksessä energia 
nähdään eräänä riskinä. Muita ovat 
mm. ympäristöonnettomuus Itäme-
rellä, ilmastonmuutoksesta johtuvat 
ongelmat, jotka vaikuttaisivat jolta-
kin alueelta tapahtuvaan ihmisten 
muuttoon ja sen heijastusvaikutuk-
set Ruotsiin ja yhteiskunnan yleinen 
riippuvuus tietotekniikasta.

Ruotsin puolustusvoimat 
lähivuosina   
Seuraavassa on esitetty suunnitel-
ma puolustusvoimain vahvuuksista 
2014 sekä vertailua nykytilantee-
seen. Sodan ajan vahvuus vuonna 
2014 on 50.000 sotilasta jakaantuen 
operatiiviseen osaan 28.000  ja ko-
dinturvaan 22.000 eli n. 40 patal-
joonaa. Operatiivisesta osasta suu-
rin on maavoimat 17.000 sotilaalla. 
Maavoimissa on rauhan aikana 4 
mekanisoitua rykmenttiä ja ase-
lajijoukkoja. Sodan aikana yhden 
operatiivisen esikunnan johtoon 
muodostetaan 2 taisteluosaston joh-
toporrasta jotka vastaavat prikaatin 
johtoporrasta. Maavoimien opera-
tiivisia pataljoonia tulee olemaan 
7 kappaletta. Niistä 3 on raskasta 
mekanisoitua pataljoonaa, joilla on 
käytössään panssarivaunuja, 3 kevy-
esti mekanisoitua pataljoonaa, joilla 
on rynnäkköpanssarivaunuja ja yksi 
kevyt pataljoona. Tykistö koostuu 
kahdesta kenttätykistöpatteristosta 
yhteensä 36 putkea. Lisäksi on kaksi 
ilmatorjuntapatteristoa, pioneeripa-
taljoonaa sekä neljä liikekannelle-
panopataljoonaa, jotka olisivat val-
miina 3 vuoden kuluttua liikekan-
nellepanosta. 
 Merivoimilla tulee olemaan 2 

pintataistelulaivuetta eli n. 10 alus-
ta yhteensä. Lisäksi on miinalaivue, 
sukellusvenelaivue (4 venettä) ja 
operatiivinen pataljoona, jolla on 
amfibio–kyky. Kun tämä merivoi-
missa oleva operatiivinen pataljoo-
na lasketaan muitten operatiivisten 
pataljoonien kanssa yhteen saadaan 
luku 8, mikä on usein esillä puhutta-
essa Ruotsin operatiivisista pataljoo-
nista. 
 Ilmavoimilla on 2 lennostoa, 
joissa kummassakin 2 laivuetta. 
Taistelukoneitten lukumäärä tulee 
olemaan n. 100. 
 Kodinturvajoukkojen suuruus 
pienenee nykyisestä 30.000 sotilaas-
ta 22.000 sotilaaseen. Kodinturva 
on nyt ja tulee jatkossakin olemaan 
korkeatasoinen ja sotilaat ovat moti-
voituneita. Kilpailu vapaa-ajasta on 
tiukkaa ja se vaikuttaa kodinturva-
joukkoihinkin, jolloin vain mielekäs 
toiminta kiinnostaa. 
 Kansainvälissä tehtävissä on 
nyt 800-900 sotilasta. Vuonna 2014 
määrä on n. 1700 ja lisäksi vielä 300 
sotilasta kotimaassa, jotka voidaan 
lähettää nopeasti esimerkiksi Keski-
Aasiaan maanjäristyksen jälkihoi-
toon. 

Henkilöstö, motivaatio, 
rekrytointi, koulutus 
ja resurssit
Ruotsin puolustusvoimain muu-
tos vaikuttaa palveluksessa oleviin 
upseereihin. Nuoria upseereita on 
erittäin vähän. Sen sijaan majureita 
tai everstiluutnantteja on yli 3000. 
Vuoteen  2014 mennessä noin 1000 
upseeria joutuu siirtymään puolus-
tusvoimain ulkopuolelle ja ainakin 
saman verran joutuu etsimään uu-
den työpaikan puolustusvoimain 
sisältä. Suomalaiseen tapaan Ruot-
sissa ei ole reserviupseerikoulutusta 
vaan reservin upseerit ovat entisiä 
aktiivipalveluksessa olleita upsee-
reita. 
 Varusmiespalvelus on jo nykyi-
sin käytännössä vapaaehtoisuuteen 
perustuva ja 2014 se on virallises-
tikin vapaaehtoinen. Palvelukseen 
tulevien tavoitteena on päästä kan-
sainvälisiin tehtäviin ja he ovat mo-
tivoituneita. Nykyisin koulutetaan 
tyypillisesti vajaa 5000 varusmiestä 
vuosittain ja 2014 luku on n. 4000. 
Tavoitteena on, että vuonna 2014 
operatiivisen osan sotilaista 1/3 on 
sopimussotilaita eli ovat ammatti-
laisia. Poliittisista syistä ammatti-
armeija nimitystä ei voida käyttää 
vaan sen sijasta käytetään nimitystä 
ammattimaisempi armeija. Sodan 
ajan kokoonpanossa olevista sotilais-
ta 2/3 tulisi olemaan valmiussotilai-
ta, jotka olisivat normaalisti töissä 
siviiliyhteiskunnassa. Lainsäädäntö 
ei ole vielä valmis, kuinka valmius-
sotilaat voivat lähteä työpaikoiltaan 
pitemmäksi ajaksi pois. Käytännössä 
ongelma tulisi varsin pienen joukon 
osalle, joka olisi siviiliyhteiskunnas-
sa ns. avaintehtävissä. 
 Järjestelmän perusrakenteiden 

eli varuskuntien ja joukko-osastojen 
karsintaa joudutaan tekemään 2010 
jälkeen. Puolue- ja aluepolitiikka tu-
lee vaikuttamaan päätöksiin paljon. 
 Ruotsin puolustuspudjetti on 
n. 4,3 mrd euroa. Tässä on mukana 
mm. materiaalin kehittämiskustan-
nuksia, joita Suomen puolustusbud-
jetissa ei ole. Suomeen verrattava 
puolustusbudjetti on n. 4 mrd eu-
roa. Materiaalihankinnat ovat n. 43 
% budjetista. Ruotsalaiset tekevät 
paljon puolustusmateriaalia niin 
kotimaahan kuin myyvät ulkomail-
le. Kulloinkin kehitettävät tuotteet 
ovat maailman huippuja valmis-
tusaikanaan, kuten JAS-hävittäjä, 
Visby alus ja Suomenkin käyttämä 
rynnäkköpanssarivaunu. Kehitys- ja 
tuotantokustannukset ovat usein ol-
leet suuret. 

Pohjoismaiden ja muu 
yhteistoiminta
Pohjois-Kalotin ja Barentsin meren 
merkitys tulee kasvamaan. Öljyn ja 
kaasun tuotanto tulee kasvamaan 
pohjoisilla merialueilla ja lisäksi 
Norjan ja Venäjän välinen meriraja 
on osittain määrittelemättä. Ruotsi 
on halukas lisäämään ja kehittä-
mään puolustusyhteistyötä Pohjois-
maiden välillä. Ruotsi on aktiivisesti 
mukana Pohjoismaiden puolustus-
alan yhteistyön kehittämisessä, jos-
ta esimerkkinä on NORDSUP, Nor-
dic Supportive Defense Structures. 
Pohjoismaiden puolustusvoimien 
komentajien konkreettisia yhteistyö-
mahdollisuuksia kartoittava raportti 
valmistui kesäkuussa 2008. Siinä 
tunnistettiin 140 mahdollista yhteis-
työaluetta, joista n. 40 arvellaan ole-
van käynnistettävissä vuoden 2009 
loppuun mennessä. Kriisinhallinta-
koulutuksen yhteistyötä tullaan ke-
hittämään. Merivalvonnan yhteistyö 
jo toimii ja ilmavalvonnan yhteis-
työn kehittäminen on etenemässä.  
 Tulevaisuudessa on tarkoitukse-
na kehittää kriisinhallintaa varten 
Pohjoismaiden yhteinen mekanisoi-
tu pataljoona. Sen ajoneuvokysy-
mys on ratkaisematta eli valitaanko 
taisteluajoneuvoksi ruotsalainen 
rynnäkköpanssarivaunu, suomalai-
nen AMV vai norjalaisten käyttämä 
kalusto. Vaihtohtona on myös, että 
kukin maa käyttää omaa kalustoa. 
Merivalvonnan integrointi entistä 
kiinteämmäksi on suunnitelmissa ja 
myöhemmässä vaiheessa ilmaval-
vonta. Yhteiset ampuma- ja harjoi-
tusalueet ovat myös suunnitelmissa. 
 Ruotsin kanta liittoutumiseen 
NATOon on lähinnä historiallisis-
ta syistä erittäin vaikea. Ruotsi on 
voinut pysytellä sotien ulkopuolella 
1800-luvun alkupuolelta lähtien. 
Eräänä syynä on ollut tai ainakin 
voimakkaasti koetaan liittoutumat-
tomuus. Oppositio, jossa nyt ovat 
sosiaalidemokraadit, on  mukana 
päätöksenteossa. NATOon liittymi-
nen ja osallistuminen NATOn nope-
an toiminnan joukkoihin (NRF) on 
jäissä. 

 Ruotsi ilmaisi muutama vuosi 
sitten kantanaan, että jos sen lähi-
naapurina olevaan maahan hyökät-
täisiin niin se tulisi antamaan apua. 
Asia uutisoitiin Suomessa varsin nä-
kyvästi, mutta sen sijaan jäi pimen-
toon Ruotsin odottavan vastavuoroi-
suutta. Esitelmän jälkeen käydyssä 
keskustelussa ei tätä asiaa kovin tar-
koin käsitelty. Kirjoittaja tuo omana 
kantanaan, että Ruotsin apu Suo-
melle voisi olla lähinnä ilmavoimien 
ja diplomaattista apua. Ruotsin 
maavoimien pienuuden takia niistä 
ei olisi konreettista apua Suomelle. 
Suomen apu Ruotsille voisi vuoros-
taan olla ennen muuta maavoimien 
apua ja toinen alue voisi olla ilma-
voimat kuten myös Norjalle. 

Yhteenveto Ruotsin 
puolustusvoimista 
ja esitelmän jälkeen 
käydystä keskustelusta
Eversti Harri Niskanen esitti erittäin 
lyhyen yhteenvedon Ruotsin puo-
lustusvoimista. Ilma- ja merivoimat 
ovat kunnossa niin nyt kuin vuonna 
2014. Sen sijaan maavoimien osalta 
tilanne ei ole nyt hyvä. Uusi järjestel-
mä sopimus- ja valmiussotilaineen ei 
ole vielä käytössä ja vanha liikekan-
nallepanoon perustuva järjestelmä 
on purettu. Tällä hetkellä ei ole toi-
mivaa järjestelmää liikekannallepa-
noon. Toiveissa on, että suunniteltu 
malli toimisi vuonna 2014.
 Tulevaisuuden rekrytoinnin osal-
ta esitettiin kysymys koskien useita 
ammattiarmeijoita vaivaavaan laa-
tuongelmaan, jolloin on vaikea saa-
da riittävän laadukasta miehistöä. 
Niskanen esitti, että Ruotsin tapauk-
sessa raha ja palvelussuhteen ehdot 
olisivat keinot ongelmaan. Keskus-
telussa pohdittiin syitä miksi Ruot-
si on keskittynyt puolustuksessaan 
muun kuin Ruotsin alueen puolus-
tamiseen. Niskanen esitti, että lähes 
200-vuotta jatkunut rauhankausi 
on tuonut mielikuvan, että Ruotsi 
ei voisi enää joutua sotaan. Keskus-

telussa tuotiin esille myös Etelä-
Ruotsin geopoliittinen turvallisuus. 
Varsovan liiton hajottua ei enää ole 
olemassa voimaa joka käytännössä 
voisi uhata eteläistä Ruotsia. Nis-
kaselle esitettiin kysymys, jos Ve-
näjä mahdollisesti yrittäisi käyttää 
Pohjois-Ruotsin aluetta pyrkiessään 
kriisin aikana etenemään Atlantil-
le, niin voisiko Ruotsi käytännössä 
sallia lähes aution pohjoisimman 
osan käytön. Niskanen piti tätä erit-
täin epätodennäköisenä ja vaikka 
improvisoidulla liikekannallepa-
nolla pyrittäisiin puolustautumaan. 
Terrorismia on pidetty vuoden 2001 
syyskuun jälkeen jonkun tasoisena 
ongelmana. Siitä kysyttäessä Niska-
nen esitti, että terrorismia sinänsä ei 
koeta nykyisin suurena ongelmana. 
Jossakin tilanteessa tulevaisuudessa 
Ruotsilla on Suomea suurempi to-
dennäköisyys terrorismiin johtuen 
maahanmuuttajien selkeästi suu-
remmasta osuudesta väestöstä.
 Kanta-Helsingin kerho kiittää 
eversti Harri Niskasta Ruotsin puo-
lustusvoimien tilannetta konkreetti-
sella tavalla valottavasta esitelmäs-
tä. 

Raimo Hynynen,
majuri reservissä                

 
Liitteenä alla nettiosoite Ruotsin 
hallituksen maaliskuussa 2009 teke-
mään puolustusehdotukseen.

http://www.mil.se/sv/Nyheter/
centralanyheter/Malbilden-lamnad-
till-regeringen/?page=10724

Sivulta löytyy Relaterade dokument 
kohta, josta pääsee yksityiskoh-
taisiin dokumentteihin. Niistä alla 
osoite dokumenttiin, joka kuvaa 
yleisellä tasolla vuoden 2014 tavoi-
tetilaa. 

http://www.mil.se/upload/doku-
mentfiler/underlag/HKV%202009-
01-30-23-383.51503%20Missiv.pdf
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30.3.2009 Katajanokan Kasinolla.  

Ruotsin 
puolustuspolitiikasta
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RannikkOSOtilaSkOtiyHdiStyS 
ry työskentelee merivoimien va-
rusmiesten parissa koko rannikolla 
Kotkasta Raumalle. Yhdistyksen toi-
mintasuunnitelmassa vuodelle 2009 
on teemaksi otettu ”Kunnon vuosi”. 
Tavoitteenamme on osallistua va-
rusmiesten kunnon kohentamiseen, 
vapaaehtoisten sisartemme kunnon 
ja viihtyvyyden edistämiseen sekä 
palkatun henkilökuntamme hyvin-
voinnin parantamiseen.
 Sotilaskotiemme vitriineissä on 
viikosta 13 alkaen ”Kunnon eväät” 
–osio, jossa tarjolla on varusmiehen 
kukkarolle sopivia terveyttä edistä-
viä, kuitupitoisia, vähärasvaisia ja 
kasvispitoisia tuotteita. Niitä ovat 
mm. rouhesämpylät, kokojyväpa-
tonki, timanttimoniviljaleipä ja täys-

jyvärullarieska. Osassa kodeista on 
tarjolla lisäksi ”kunnon pizza” ja sa-
laatteja. Näitä myös kampanjoidaan 
näkyvästi. 
 Tarkoituksena on myös hyödyn-
tää VARU -projektin yhteydessä Ka-
jaanin ja Hämeenlinnan Sotilasko-
tiyhdistyksissä saatuja hyviä koke-
muksia ja ottaa käyttöön soveltuvin 
osin raportin suosituksen mukaiset 
raaka-aineet.
 Yhdistyksen hallitus on lähettä-
nyt joukko-osastoille kirjeen, jossa 
se pyytää ajatuksia ja ideoita ”Kun-
non vuoden” käytännön toteuttami-
seen edellä mainittujen ravintoon 
liittyvien muutosten lisäksi. Ajatuk-
sena on ollut mm. lahjoittaa palkin-
toja erilaisiin kilpailuihin. Myös hei-
kompi kuntoisia, jotka eniten paran-
tavat suorituksiaan kannustetaan 
jatkamaan kuntoilun parissa. Yh-
distys voisi kustantaa esim. tutustu-
misia eri liikunta- ja urheilulajeihin. 
Odotamme innokkaasti saavamme 
ehdotuksia.
 Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen ”Kunnon vuosi” ei kohdistu 
pelkästään varusmiehiin. Yhdistys 
järjestää myös jäsenilleen ja henki-
lökunnalleen aiheeseen liittyviä ta-
pahtumia. Lokakuussa on yhteinen 
Meritytön kaamospäivä teemalla 
hemmottelua-hikeä-hömppää eli 

jokaiselle jotakin ikään ja kuntoon 
katsomatta. Lisäksi jokaisen seitse-
mästä paikallisosastosta on toivot-
tu vähintään yhdessä sisarillassaan 
käsittelevän Kunnon vuosi-teemaa 
tavalla tai toisella. Paikallisosastot 
voivat myös itse järjestää omalle 
joukko-osastolleen tapahtumia ja 
palkita ansioituneita varusmiehiä. 
Isosaaren linnakkeella ovatkin jo 
nuoret sisaret vetäneet viikonlop-
puisin kuntopiiriä varusmiehille. 
Yhdistyksen henkilökunnan toivo-
taan osallistuvan lokakuun tapahtu-
maan. Heidän osaltaan teemavuosi 
alkoi oikeastaan jo viime vuonna, 
kun yhdistys hankki heille uudet 
työjalkineet 90-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. 
 ”Kunnon vuosi” on yhdistyksen 
tämän vuoden teema, mutta ensi 
vuonna ei palata entiseen vaan jat-
ketaan terveellisemmän tarjonnan 
kehittämistä sekä kannustetaan tu-
leviakin varusmiehiä kunnon koho-
tukseen. 
 Myös Rannikkosotilaskotiyhdis-
tystä lähellä oleva Anna-Liisa Re-
wellin säätiö, jonka tarkoituksena 
on nimenomaan tukea merivoimissa 
palvelevien varusmiesten vapaa-
ajan viihtyvyyttä, osallistuu ”Kun-
non vuosi” teemavuoteen tukemalla 
hankkeita taloudellisesti. 

”Kunnon vuosi” Rannikkosotilaskoti-
yhdistyksen vuoden 2009 teema
Viime aikoina on toistuvasti 
ollut julkisuudessa esillä 
varusmiestemme huono 
palveluskunto ja erityisesti 
painon nousu. Rannikkosotilas-
kotiyhdistys ry haluaa omalta 
osaltaan tukea puolustusvoimia 
varusmiesten palveluskunnon 
kohottamisessa.
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Ampumakalenteri 2009  
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua. 
pvm  aika  laji  paikka  ilmoittautuminen 
Toukokuu 
24.5.  8‐  VARES CUP 1 (SRA)  Loppi  www.vantaanreservilaiset.fi 
26.5.  17‐21  Sotilaspistooli pika  Santahamina  nouto portilta 17.15 
28.5.  17‐21  Pistoolikilpailu (.22)  Santahamina  nouto portilta 17.15 
29.5.  17‐21  Kivääri 300m pooli  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
30.5.  9‐16  Kivääri 150m  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
31.5.  11.20‐  Kivääri 150m  Santahamina  www.mpky.fi / Helsinki 
Kesäkuu 
2.6.  17‐21  Pistoolin pika (.22)  Santahamina  nouto portilta 17.15 
3.6.  17‐21  Kivääri 300m pooli  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
4.6.  17‐21  Isopistooli kilpailu  Santahamina  nouto portilta 17.15 
6.6.  9‐16  Kivääri 150m  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
7.6.  12‐18  Pistooli 1  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
7.6.  11.20‐  Kivääri 150m  Santahamina  www.mpky.fi / Helsinki 
7.6.  15‐18  Kivääri 300m pooli  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
9.6.  17‐21  Sotilaspistooli pika  Santahamina  nouto portilta 17.15 
12‐14.6.  Ampumaleiri 10 vuotta  Syndalen  www.mpky.fi 0404 09 12042 
13.6.  9‐16  Kivääri 150m  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
14.6.  12‐18  Pistooli 1  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
16.6.  17‐21  Pistoolin pika (.22)  Santahamina  nouto portilta 17.15 
16.6.  17.30‐  Pistooli 1  Santahamina  www.mpky.fi / Helsinki 
16‐17.7.  Perinneampumaleiri  Syndalen  www.mpky.fi 0404 09 12088 
22.6.  17‐21  Kivääri 300m pooli  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
23.6.  17‐21  Sotilaspistooli pika  Santahamina  nouto portilta 17.15 
28.6.  12‐18  Pistooli 1  Santahamina  ratavuorolle(at)luukku.com 
28.6.  11.20‐  Kivääri 150m  Santahamina  www.mpky.fi / Helsinki 
28.6.  8‐18  SRA  karsintakilpailu 3  Loppi      www.vantaanreservilaiset.fi 
30.6.  17‐21  Pistoolin pika (.22)  Santahamina  nouto portilta 17.15 

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

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

Päivitetty kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi 
 

ampumatoimintaa HRUP-HelReSP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Ilmoittautuminen 
ratavuoroille

Ratavuoroilla vaatimuksena on 
piiriemme jäsenyys sekä ampujan 
vakuutus. Seuraavan uuden vuoron il-
moittautuminen aukeaa vasta menneen 
ampumavuoron jälkeen maanantaina. 
Jokaiselle ampumavuorolle ilmoittaudu-
taan erikseen. 
ratavuorolle@luukku.com, ilmoittaudu 
vuorolle viimeistään vuoroa edeltävänä 
keskiviikkona klo. 16.00 mennessä. 
Ilmoituksessa oltava: osallistujan nimi, 
yhdistys, vakuutus ja  tieto lainakalus-
totarpeesta.
www.mpky.fi Ilmoittautuminen järjes-
telmän kautta ammuntoja edeltävään 
keskiviikkoon klo 24.00 mennessä. Lisä-
tiedot ja kuittaus osallistujille MPKY:n 
järjestelmän kautta.

Kevään aikana tiedotamme vuoroista 
lehdessä ja yhdistysten www-sivuilla. 
Santahaminan rataohjeet on päivitet-
ty - lue ohjeet esim. www.eskapat.net 
sivuilta.

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Kilpailukutsu VaRes Cup 2009
Kilpailussa on neljä osakilpailua, ja lopputuloksiin lasketaan kolmen parhaan
tulos. Kilpailuluokat ovat H (vakio ja avoin), H50 ja D. Kunkin luokan kolme parasta
palkitaan sillä edellytyksellä, että vähintään kolme kilpailijaa saa lopputuloksen.

Kilpailupäivät (kaikki kilpailut Lopen ampumaurheilukeskuksessa):

1. osakilpailu 24.5.2009
2. osakilpailu 28.6.2009 
3. osakilpailu 9.8.2009 
4. osakilpailu 6.9.2009

Osallistumisoikeus: Reserviläisjärjestöjen jäsenillä, joilla on sra-kortti, voimassa
oleva res.järjestön jäsenkortti ja ao. vakuutus. Lisäksi mahdolliset järjestäjän erikseen kut-
sumat 
henkilöt.

Säännöt: VaRes Cupin säännöt löytyvät osoitteesta www.vantaanreservilaiset.fi.

Kilpailun johto ja ilmoittautuminen: Kilpailun johtaja on Riku Länsivuori, joka
myös vastaa tapahtumia koskeviin tiedusteluihin. Tiedot kilpailujen aloitusajasta,
muut lisätiedot ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan Vantaan Reserviläisten internetsivuilla
www.vantaanreseviläiset.fi, valikon kohta ”VaRes Cup”.

Ennakkoilmoittautuminen on tehtävä kilpailun johtajalle viimeistään kilpailupäivää
edeltävänä keskiviikkona klo 18.00 mennessä joko puhelimitse 050 4351904
tai sähköpostitse riku.lansivuori@vantaanreservilaiset.fi. Ilmoittautuessa on kerrottava
nimi, yhteystiedot, yhdistys ja kilpailuluokka.
Kuhunkin osakilpailuun otetaan 50 kilpailijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kilpailumaksu
on 15 euroa/osakilpailu. 

Heinäkuussa jytisee: 

PERINNEMAASTOAMMUNTA

Ampumaleiri 3 Syndalen 
Kurssin numero. 0404 09 12088
Ajankohta: 17 - 19.7.2009
Ilmoittautumiset mpky.fi >”Perinnemaastoammunta” 
ampumaleiri 3 Syndalen Heinäkuu. 
Lisätiedot vain ilmoittautuneille.

Perinnemaastoammunta on monimuotoinen ampumaurheilulaji, jossa osallistujat kilpailevat 
ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisen ajan aikaisilla asetyypeillä; pistooleilla, revol-
vereilla, lippaallisilla kertatuli- 
ja itse lataavilla kivääreillä sekä erilaisilla automaattiaseilla. Kilpailutehtävät kuvaavat toi-
minnallisia  sotilaallisia tilanteita, joissa ko. aseita kuvitellaan saatetun käyttää.

VARUSTeeT JA KilPAilUlUOKAT
Perinne maastoammunnassa käytetään 1891 - 1945 luvuilla valmistettuja aseita tai niiden uu-
dempia versioita, kuten esimerkiksi Parabellum, Browning, Colt, Mosin Nagant, Springfield tai 
Mauser, edellyttäen että ne ovat ampumakuntoisia teknisesti ja turvallisuusmielessä. 

KiVÄÄRiT
Kivääriksi sopii mikä tahansa vuosien 1891 ja 1945 välillä valmistettu lippaallinen kertatuli 
tai itselataava kertatuli toiminen sotilaskivääri, karbiini tai replica alkuperäisestä mallista. 
Pääsääntöisesti hyväksytään ResUl perinneaseluokituksen mukaiset kiväärimallit. Vain alku-
peräisen malliset, vuosien 1891 – 1945 välille sijoittuvat avotähtäimet tai reikätähtäimet ovat 
sallittuja. Aseet saavat olla uudelleen piiputettuja mutta niiden tulee kaikilta muodoiltaan 
ja mitoiltaan vastata alkuperäistä mallia. 7,62 x 53 R – kaliiperin aseen väljyys saa uudessa 
piipussa olla .308

PiSTOOliT JA ReVOlVeRiT
Mikä tahansa vuosien 1895 – 1945 välillä valmistettu sotilaspistooli tai –revolveri kaliipereissa 
.30 - 45. Pääsääntöisesti hyväksytään ResUl perinneaseluokituksen mukaiset käsiasemallit.

MUUT iTSelATAAVAT ASeeT
Kilpailuissa ja tehtävissä voidaan käyttää myös muita itselataavia asetyyppejä. Aseiden 
merkkiä tai mallia ei ole rajoitettu, mutta aseilla täytyy kyetä ampumaan yksittäislaukauksia. 
Aseiden tulee olla vuonna 1945 tai sitä ennen valmistettua mallia.

 Nyt ”vormut” kaapista ja ilmoittautumaan Tänne emme ota mukaan glockia, arskaa, saigaa, 
... vaan rautaa aikakaudelta jolloin varmistimme olemassaolomme.

Terveisin vänr Veijo Rautio, heinäkuussa jytisee.

PERINTEINEN 
SYNDALENIN LEIRI 
10. JUHLAVUOSI

Kesän ehdoton huippu tapahtuma.

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 
pääsee ilmoittautuminen loppuu 1.6 
Maanantaina 
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liikuntatoimintaaPuheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Kesäyön marssi 5.—6.6. Vantaa

NYT on aika koota kaikista reserviläisyhdistyksistä, reserviupseerikerhoista, maanpuolustus-
naisten yhdistyksistä sekä kiltapiireistä ja -yhdistyksistä joukkueita marssimaan ja kävele-
mään reippaassa maanpuolustushengessä Vantaalle. 
 
Tapahtuman aikana on ainutlaatuinen mahdollisuus arvioida omaa marssi- ja kävelykunto-
aan samanhenkisessä joukossa ja osoittaa omalla osallistumisellaan halukkuutensa edistää 
reservimme kenttäkelpoisuutta.
 
Kesäyön marssi on Suomen Sotilasurheiluliiton, Reserviläisurheiluliiton, Suomen Ladun ja 
Puolustusvoimien yhteisesti järjestämä kävely- ja marssitapahtuma.
 
Tapahtuma on tarkoitettu niin sotilaille kuin siviileille, miehille ja naisille lapsia ja nuoria 
unohtamatta.
Olipa viime vuonna jokunen omasta kunnosta huolehtiva hauvakin uskaltautunut mukaan.
”Tämä on hauska ja viihteellinen kävelytapahtuma, jossa ei kilpailla ketään vastaan, vaan 
vietetään liikunnallinen hetki hyvässä seurassa”, toteaa järjestelytoimikunnan jäsen Risto 
Tarkiainen.
 
Vuodesta 1998 alkaen Tuusulassa järjestetty Kesäyön marssi on siirtynyt Vantaalle. Tämä 
kaksipäiväinen kävelytapahtuma järjestetään nyt toisen kerran Vantaalla 5.-6.6.2009 marssi-
keskuksena Hakunilan Urheilupuisto. Tavoitteena on 2000 osallistujan määrä.
Tapahtumaan sekä oheisohjelmaan pääsee tutustumaan marssin internet -sivulla osoittees-
sa www.kesayonmarssi.fi

Uudenmaan reserviläispiirien 
PARTIOKILPAILU
Keravalla 3.6.2009

Sarjat: H (yleinen) ja 150 ( minimi yhteisikä), kussakin partiossa 3 jäsentä.

Kilpailupaikka ja -aika:  kokoontuminen Keravan Keinukalliossa  17.30 mennessä. Ajo-opasteet 
teitten 140 ja 148 risteyksestä. Kilpailu alkaa 18.00.

Osalajit: kartanluku ( 10 etäisyyspistettä), suunnistus (tavoite 50 min, kartta 1:10 000), maas-
tojuoksu (2 km), tarkkuusheitto ja pistooliammunta  (5 ls / kilpailija, 22 cal.).
 Tarkemmat tiedot piirin säännöissä. 

Ilmoittautumiset: sähköpostilla os. heikki.teva(at)finavia.fi  pe 29.5 klo 14.00 mennessä . 
Ilmoittautumiseen on sisällytettävä  kilpailijakohtaisesti kisassa käytettävän Emit-kortin 
numero.

Maksut: kilpailumaksu 20 e / partio maksetaan kilpailupaikalla.

Vakuutukset: jokaisen kilpailijan  tulee esittää tosite  piirin urheiluparlamentin päätöksen 
edellyttämästä henkilökohtaisesta  vastuuvakuutuksesta.  

Huolto: pesumahdollisuus sekä vaatimaton buffetti
Tiedustelut: Asko Kangasmaa, 040 545 3968  tai asko.kangasmaa@kolumbus.fi
Tervetuloa !  
Keravan Reserviupseerikerho ry

Liikuntatoimi-
kunnan palsta
Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin yhteinen liikun-
tatoimikunta aloittaa tiedottamisen tästä 
numerosta eteenpäin omalla palstallaan. 
Palstalle tullaan kokoamaan liikuntakalen-
teri, sekä ilmoitukset liikuntatapahtumista. 
Myös liikunta-aiheiset artikkelit kuuluvat 
asiaan. 
Piirien kerhojen liikuntavastaavia pyydetään 
ilmoittamaan piiritoimistoon omista tapah-

tumista, joihin myös toisten yhdistysten 
jäsenet ovat tervetulleita. Yhteistyö on 
aloitettu Uudenmaan Reservipiirien kanssa, 
joista osoituksena kaksi tällä sivulla olevaa 
kilpailuilmoitusta. Näiden partiokilpailuiden 
järjestäjät toivovat Helsingin piirien jouk-
kueita mukaan toimintaan.  Mukaan onkin 
helppo mennä, Tuusulaan on Helsingin 
alueelta lyhyt matka.
Sotilasliikuntaterveisin
HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta kapt 
Jukka Rusila pj

Urheilukalenteri 2009  
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua. 
pvm  aika  laji  paikka  ilmoittautuminen 
Toukokuu 
27.5.  17.15‐  Marssiammunta  Santahamina  H. Haapanen 040‐7520063 
31.5.  9.45‐  Harjoitusmarssi 6  Espoo  www.mpky.fi / Helsinki 
Kesäkuu 
3.6.  17.15‐  Marssiammunta  Santahamina  H. Haapanen 040‐7520063 
3.6.  18‐  Partiokilpailu  Kerava  katso lehti‐ilmoitus 
5‐6.6.  12‐  Kesäyön marssi  Tuusula  www.kesayonmarssi.fi 
17.6.  17.15‐  Marssiammunta  Santahamina  H. Haapanen 040‐7520063 
Heinäkuu 
Elokuu 
12.8.  17.30‐  Maastokilpailu  Tuusula  katso lehti‐ilmoitus 
Syyskuu 
4‐5.9.  8‐  Merikilpailu  Helsinki  www.mpky.fi / Meripuol.piiri 
12.9.  8‐  IX Hiidenmarssi  Lohja  www.mpky.fi / Uusimaa 
27.9.  16‐  Maastomarssi 1  Helsinki  www.mpky.fi / Helsinki 

Päivitetty kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi 
 

Uudenmaan 
reserviläispiirien
MAASTOKILPAILU

Tuusula ke 12.8.2009
Kilpailupaikka: Hyrylän urheilukeskus 
(opastus) 
Aika: Kokoontuminen klo 17.30 men-
nessä. Kohdistusmahdollisuus klo17.30 
saakka. Kilpailuselostus klo 17.45. Lähtö 
alk. klo 18.00.

Sarjat: Y, Y45, Y60 ja HARR
Osalajit: Kartanluku (5 etäisyyspistettä, 
kartta 1:20 000). 
Pistooliammunta (10 ls, 22 cal. ampu-
mamatka n. 30 m, kenttätaulu). Suun-
nistus (kartta 1:10 000, tavoiteaika 35 
min, kokonaisaika otetaan kartanluvun 
lähdöstä suunnistuksen maaliin).

Säännöt: http://www.uudres.fi/
attachments/046_Piirikilpailujensaan-
not2009.pdf

Ilmoittautumiset: Sähköpostilla harri.
majamaki@kolumbus.fi su 9.8 men-
nessä. Ilmoita myös EMIT- numero tai 
lainaustarve.
Maksut: Kilpailumaksu 10 e / kilpailija, 
maksetaan kilpailupaikalla.

HUOM: Kilpailijan tulee esittää tosite 
piirin sääntöjen edellyttämästä henkilö-
kohtaisesta ampumavakuutuksesta.
Huolto:  Buffetti, peseytymismahdol-
lisuus. 

Tiedustelut:  Harri Majamäki, 050 584 
6020 / harri.majamaki@kolumbus.fi

Tervetuloa!  
Tuusulan Reserviupseerikerho ja Tuusu-
lan Reserviläiset ry

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila

Reserviläisurheiluliitto on 
ottanut käyttöönsä sähköisen 
kuntokortin, joka on tarkoitettu 
molempien liittojen (RUL ja RES) 
jäsenten käyttöön. Kuntokortti 
löytyy www-osoitteesta  
www.resul.fi/kuntokortti

SäHköinen kUntOkORtti perustuu 
käytössä olevaan kuntoliikuntajär-
jestelmään. Sähköisessä kuntokor-
tissa jokainen voi merkitä omat lii-
kuntasuorituksensa henkilökohtai-
selle sivulleen. Jokaisen merkinnän 
jälkeen näkyy sen hetkisten kunto-
pisteidensä määrän yhteenvedosta 
omien pisteiden kohdalta.Vuoden 
lopussa koostuu vuoden liikuntaker-
tymä, ja vastaavasti liiton jäsenrekis-
teriin päivittyy tieto automaattisesti 
jokaisen kuntokorttia täyttäneen jä-
senen kuntoluokasta. 
 Sähköisestä kuntokorttijärjestel-
mästä saadaan jokaisen yhdistyksen 
ja piirin jäsenen liikunnan kokonais-
määrät. 
 Peruskuntoa kehitetään suorit-
tamalla vähintään puolen tunnin 
kuntosuoritus.
Peruskuntopisteet  määräytyvät seu-
raavasti: ½ tunnin suorituksesta saa 
1 pisteen, 1 ½ tunnin suorituksesta 

saa 2 pistettä ja yli 3 tunnin suori-
tuksesta saa 3 pistettä, joka on mak-
simi päiväsuoritus. Peruskuntoluok-
kapisteet määräytyvät seuraavasti :

3 lk = 50 kuntopistettä
2 lk = 100 kuntopistettä
1 lk = 150 kuntopistettä (vähintään 
100 suorituskertaa)
M lk 5 vuotena 1 lk
SM lk 15 vuotena 1 lk

Suorituspisteitä saa eri urheilu- ja 
liikuntalajeista, esim. hiihto, hölk-
kä, juoksu, kävely, luistelu, eri pal-
loilulajit, jääkiekko, soutu, melonta, 
yleisurheilu, voimistelu, ammunta 
jne. Lajiluettelo löytyy sähköisen 
kuntokortin kohdasta: kirjaa suori-
tus.
 
SäHköiSeen kuntokorttijärjestel-
mään siirtymiseksi ja kuntokortin 
täyttämiseksi sinun tulee siis ava-
ta Resul:n www-sivut osoitteesta 
www.resul.fi/kuntokortti ja kirjau-
tua sisään järjestelmään.
 Sisään kirjautumisessa tarvitset 
jäsennumerosi, jonka löydät liitto-
si jäsenkortista. Salasanana toimii 
1. kerralla oma nimi, mutta sen jäl-
keen on rekisteröitävä oma salasana 
jatkokäyttöön.     Nettisivuilla on oh-
jeet rekisteröitymisestä.
 

nettiSivUilta On myös tietoa testi-
luokista ja niiden vaatimista testipis-
teiden määrästä. Testiluokkapisteitä 
voi saada eri kestävyystestilajeista ja 
erikoistestilajeista. Nämä lajit ja niis-
tä saatavien testipisteiden määrät 
ovat myös nettisivuilla. Testipiste-
luokkien suoritusten pohjaksi edel-
lytetään 1.lk:n peruskuntoa ja ne on 
tehtävä valvotuissa tilaisuuksissa.  
Piirit tulevat aktivoimaan alueemme 
eri kerhoja edellä mainittujen  val-
vottujen testitilaisuuksien järjestä-
jiksi. Nämä tilaisuudet ovat kaikille 
molempien piirien jäsenille tarkoi-
tettuja ja avoimia, vaikka oma kerho 
ei olisikaan järjestämässä niitä.

tUlevaiSUUdeSSa kenttäkelpoi-
suuden ylläpito ja osoittaminen on 
edellytys reserviläisen ylempään so-
tilasarvoon ylentämiselle. Sähköisen 
kuntokortin kunto- ja testipisteiden 
avulla tämä voidaan osoittaa hel-
posti. Piirien ja yhdistysten vastuu-
henkilöt voivat kirjata ne ja osoittaa 
tarvittaessa sotilaspiirin aluetoimis-
ton henkilöstölle. Lopuksi vielä am-
pujille ja yhdistetyille ammunnan /
liikunnan (esim. marssiammunta) 
harrastajille: lajinne on myös kunto-
korttilaji, joten tulkaa mukaan säh-
köistä kuntokorttia täyttämään.

Ylil Keijo Talja

Reserviläisurheilun 
sähköinen kuntokortti
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liikekannalle pantavan armeijan 
pienentäminen jättää yhä useam-
man koulutetun reserviläisen (tällä 
hetkellä n. 400.000 henkilöä) si-
joituksen puuttuessa aseettomaksi 
siviiliksi  kriisitilanteessa. Erityisen 
ongelmalliseksi tilanteen tekee ny-
kyaikaisen kriisin eroavuus aikai-
semmin käytyihin sotiin verrattuna. 
Koska selkeää jakoa etulinjan ja ko-
tirintaman välillä ei enää tule ole-
maan, joutuvat aluepuolustuksessa 
armeijan ulkopuolelle jäävät reser-
viläiset ilman aseita ja organisaati-
ota keskelle kaaosta. Tämä herättää 
seuraavat kysymykset:

1 Voiko tällainen reserviläinen puo-
lustaa maataan omalla tai vihol-

liselta otetulla aseella vai joutuuko 
hän antautumaan ilman vastarintaa 
maahantunkeutujalle?

2 Voivatko tällaiset ilman puolus-
tusvoimien organisaatiota jää-

neet reserviläiset perustaa kriisiti-
lanteessa oman taisteluryhmän?

3 Suojaavatko Geneven sopimus 
tai muut säädökset aseelliseen 

vastarintaan ryhtyneitä sijoittamat-
tomia reserviläisiä esim. vangiksi 
otettaessa?

eSittämiini kysymyksiin Puolustus-
ministeriö vastasi 6.4.2009 seuraaa-
vasti:
 “Oman taisteluryhmän perusta-
minen: Yhdistys, joka on katsottava 
jäseniltä vaadittavan kuuliaisuuden 
ja joukkomuodostelmiin tai ryhmi-
tyksiin jakautumisen perusteella 
taikka aseellisen varustautumisen 
vuoksi kokonaan tai osittain soti-
laalliseen tapaan järjestetyksi, on 
yhdistyslaissa (503/1989) kielletty.  
Rikoslain 13 luvun 4 §:ssä säädetään 
rangaistavaksi laiton sotilaallinen 
toiminta.
 Puolustautuminen aseellisesti ja 
Geneven sopimusten suoja aseelli-
seen vastarintaan ryhtyneille reser-
viläisille esimerkiksi sotavangiksi 
otettaessa: Taistelija on määritelty 
Geneven I lisäpöytäkirjan 43 artiklan 
2 kappaleessa seuraavasti:   ”Selkka-
uksen osapuolten asevoimiin kuu-
luvat henkilöt, lääkintähenkilöstöä 
ja sotilaspappeja lukuun ottamatta, 
ovat taistelijoita, mikä tarkoittaa 
sitä, että heillä on oikeus suoraan 
osallistua vihollisuuksiin” .  Tämä 
määritelmä täydentää Geneven 
1949 kolmannen sopimuksen sisäl-
tämää sotavankeuteen oikeutetun 
henkilön määritelmää.   On tärkeää 
erottaa, kuka on kansainvälisoikeu-
dellisesti taistelija ja kuka suojeltava 

siviilihenkilö. Taistelija voi käyttää 
aseellista voimaa sekä myös olla sen 
kohteensa. Kaikki aseellisten jouk-
kojen jäsenet ovat taistelijoita ja vain 
nämä ovat laillisia taistelijoita, jotka 
ovat oikeutettuja kansainvälisen hu-
manitaarisen oikeuden taistelijalle 
antamaan suojaan, esimerkiksi so-
tavangin asemaan.   Kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden yksi kes-
keisimpiä periaatteita on ns. erot-
teluperiaate, jonka mukaan siviili-
kohteet ja sotilaskohteet sekä siviilit 
ja taistelijat on kyettävä erottamaan 
toisistaan siten, että siviilit ja siviili-
kohteet eivät ole aseellisen voiman-
käytön kohteita eikä heihin tällaista 
toimintaa saa tarkoituksellisesti 
kohdistaa.   Erottelu on siis selkeä: 
taistelijat ja siviilit. Jos taistelijoihin 
kuulumaton henkilö tekee sotari-
kokseksi luonnehdittavan teon, hän 
ei saa taistelijalle taistelutilanteisiin 
nähden mahdollisesti muuten tule-
vaa oikeudellista suojaa hyväkseen, 
vaan tällaista henkilöä on kohdelta-
va tavanomaisena rikollisena.   Sen 
sijaan taistelijaa, joka jää sotavan-
giksi, ei saa rangaista hänen teke-
miensä taistelutoimien johdosta, 
vaan häntä pitää kohdella sotavan-
gin aseman mukaisesti. Jos tällainen 
henkilö on syyllistynyt rangaistaviin 
sotarikoksiin, häntä kohdellaan so-

tavankina, kunnes hänen asemansa 
on määrittynyt käydyn oikeuspro-
sessin seurauksena.   Taistelijan 
asema liittyy läheisesti valtion eli 
selkkauksen osapuolen asevoimien 
määrittelyyn. Näihin kuuluvat kaik-
ki järjestäytyneet asevoimat, yhty-
mät ja yksiköt, jotka ovat alaistensa 
joukkojen toimista kyseessä olevalle 
osapuolelle vastuussa olevan johdon 
alaisia. Näiden asevoimien on lisäksi 
oltava sisäisen kurinpitojärjestelmän 
alaisia, joka muun muassa velvoittaa 
noudattamaan aseellisissa selkkauk-
sissa sovellettavan kansainvälisen 
oikeuden säännöksiä sekä soveltu-
via asevalvontasopimuksia. Heidän 
on lisäksi riittävien tunnusmerkkien 
esimerkiksi vaatetuksen avulla sel-
keästi erottava sotilaiksi.   Voidaan 
arvioida, että em. kysymyksissä ku-
vattu vapaaehtoinen taisteluryhmä 
ei kuuluisi valtion järjestäytyneisiin 
asevoimiin. Myöskään puolustusvoi-
mia koskeva lainsäädäntö ei tunne 
vapaaehtoisia taisteluryhmiä.  Jos 
valtion asevoimiin sisällytettäisiin 
tällainen puolisotilaallinen järjestö, 
olisi tästä ilmoitettava muille aseel-
lisen selkkauksen osapuolille. Ase-
velvollisuus-laissa (1438/2007) sää-
detään asevelvollisen palveluksessa 
olosta, reservistä ja varareservistä 
(asevelvollisuuslain 2 §:n 3 moment-

ti). Myös varareservi voidaan kutsua 
palvelukseen tietyin edellytyksin lii-
kekannallepanon aikana (asevelvol-
lisuuslain 9 luku).” 

edellä Oleva taRkOittaa Suo-
men valtion kieltävän rangaistuksen 
uhalla sijoittamattomalta reserviläi-
seltä kotiseudun, perheen ja itsensä 
puolustamisen.
 Armeijan pienentäminen ja 
aseiden hävittäminen estävät kriisi-
tilanteessa reservin ja varareservin 
laajemman käyttöönoton ja sijoitta-
misen, vaikka tarvitsemme suurta 
reserviläisarmeijaa itsenäisyyden ja 
kansanvallan varmistamiseksi. Ny-
kyisenkokoinen armeija ei kykene 
huoltamaan itseään, valvomaan val-
takunnan koko aluetta eikä sillä ole 
kriisissä mahdollisuutta täydentää 
tappioitaan. 
 On vähintääkin nurinkurista, 
että siviilipalvelusmiehillä on oikeus 
olla puolustamatta maataan, mut-
ta sijoittamattomilla reserviläisillä 
ei ole oikeutta puolustaa maataan. 
Näin ollen jokaiselle reserviläiselle 
tulee taata sijoitus ja sen myötä oi-
keudellinen turva kriisitilanteessa.

Jyrki Uutela
Kapteeni reservissä

Vappuviikonloppuna 
piiriemme perinnease-ampujat 
suuntasivat kohti Mikkeliä, 
päämajakaupunkia. Joukkue oli 
varustettu asianmukaisin asein 
ja perinneasuin. 

kilPailUPaikka, Iso Kyrönpellon 
ampumarata-alue on muutaman ki-
lometrin päässä kaupungin keskus-
tasta, aivan Karkialammen kupees-
sa (Entinen Savon Prikaati).  Suuri 
ratakapasiteetti mahdollistaa ison 
joukon ammunnat samanaikaises-
ti 150m ja 300m radoilla. Näin  kil-
pailun läpivienti on sujuvaa. Lisäksi 

paikalla on ajanmukaiset pistoolira-
dat sekä huolto - ja kahvilarakennus. 
Tapahtuman järjestelyistä vastasi 
Kangasniemen / Savon piirin Reser-
viläiset Pirkka Juntusen johdolla
 Matkaan lähti yli 20 ampujaa 
piiriemme eri yhdistyksistä. Aikai-
nen lähtö varmisti ehtimisen klo 
7.30 alkavaan ilmoittautumiseen. 
Ensimmäinen erä aloitti ammunnan 
lauantaina klo 9.00. aloitusseremo-
nian jälkeen.  
 Lajina oli 150m kolmiasento 
ammunta. Päivä oli lämmin ja auri-
koinen, joten sopiva mehutankkaus 
oli tärkeä muistaa. Iltapäivällä am-
pumalajimme oli 300m makuuam-
munta.

kiSa Oli antOiSa ja hyvin järjestet-
ty - kaikki toimi laaditun aikataulun 
mukaan. Väliajalla jutusteltiin lep-
poisissa merkeissä samanhenkisten 
osallistujien kanssa. Voiko ampu-
maurheilu enää reilummaksi muut-
tua  - kaikilla sama kalusto, samat 
tähtäimet. Näin korostuu taito am-
pua, kalustolla, jolla aikoinaan rajo-
ja puolustettiin.
 Vuoden 2010 kilpailuihin valmis-
tautuminen on jo täydessä käynnis-
sä. Kiitos kaikille piiriemme osallis-
tujille.

vänr Veijo Rautio
joukkueenjohtaja

Teksti: Arto Pulkki 

SUOmen PeRUStUSlain 13 § mukai-
sen yhdistymisvapauden on katsot-
tu sisältävän sekä positiivisen että 
negatiivisen yhdistymisvapauden. 
Edelliseen sisältyy oikeus ilman lu-
paa perustaa yhdistys, kuulua yhdis-
tykseen ja osallistua yhdistyksen toi-
mintaan. Jälkimäiseen taas kuuluu 
oikeus olla kuulumatta yhdistyk-
seen.  Molempiin voidaan säätää, ja 
myös on säädetty, rajoituksia muissa 
laeissa.
 Perustuslain 127 § säätämä 
maanpuolustusvelvollisuus on taas 
kirjattu varsin suppeasta näkökul-
masta. Sen mukaan jokainen Suo-
men kansalainen on velvollinen osal-

listumaan isänmaan puolustukseen 
tai avustamaan sitä sen mukaan 
kuin laissa säädetään. Kansalaisen 
oikeudesta osallistua isänmaan puo-
lustukseen ei kyseinen pykälä sano 
mitään. Ehkä sen laatijat eivät vain 
tunteneet John Stuart Millin ja mui-
den moraalifilosofien kirjoituksia ja 
käsitteitä niin hyvin kuin muista pe-
rusoikeuksista vastaavat?
 Onneksi asiaa on kuitenkin mie-
titty vähän Suomen ulkopuolellakin, 
ja asiasta on jopa kirjoitettu sopi-
mus.
 Haagin toisessa rauhankonfe-
renssissa 18. lokakuuta 1907 alle-
kirjoitettu yleissopimus liitteineen 
on tullut Suomen osalta voimaan 
9.6.1922 (SopS 11/1924). Kyseinen 

yleissopimus on tänä päivänä voi-
massa 85 valtiossa. Sen katsotaan 
myös olevan muodostunut osaksi 
niin kutsuttua kansainvälistä tapa-
oikeutta, mikä tarkoittaa sitä, että 
sitä pidetään kaikkia valtioita sitova 
ilman sen allekirjoittamistakin.
 Haagin maasodan lakeja kos-
kevan yleissopimuksen liitteenä 
olevan, maasodan lakeja ja tapoja 
koskevan ohjesäännön määritelmä 
laillisesta sodankävijästä ja näkemys 
kansalaisten oikeudesta osallistua 
isänmaan puolustukseen on varsin 
selkeä.

HAAgiN SOPiMUS
IV. Yleissopimus joka koskee maaso-
dan lakeja ja tapoja.
Liite yleissopimukseen. Maasodan 
lakeja ja tapoja koskeva ohjesääntö.
 

 

I OSA.
Sodankävijöistä.
I LUKU.
Sodankävijän ominaisuudesta.
1 artikla.
Sodan lait, oikeudet ja velvollisuu-
det eivät koske ainoastaan armeijaa, 
vaan myöskin miliisi- ja vapaaehtoi-
sia joukkoja, mikäli ne täyttävät seu-
raavat ehdot:
1) että niillä on johtajana alaisistaan 
vastuussa oleva henkilö;
2) että niillä on määrätty ja matkan 
päästä eroitettava tuntomerkki;
3) että ne kantavat aseitaan julkises-
ti; ja
4) että ne sotatoimissaan noudatta-
vat sodan lakeja ja tapoja.
Niissä maissa, joissa miliisi- tai va-
paaehtoiset joukot ovat armeijana 
tai sen osana, tarkoittaa nimitys ar-
meija näitäkin. 
2 artikla.
Valtaamattoman alueen väestöä, 
joka vihollisen lähestyessä omasta 
tahdostaan ryhtyy aseisiin vastus-

taakseen päälletunkevia joukkoja 
ennättämättä järjestäytyä 1 artiklan 
mukaisesti, pidetään sodankävijänä, 
jos se kantaa aseita julkisesti sekä 
noudattaa sodan lakeja ja tapoja. 
3 artikla.
Sodankävijäin aseellisiin voimiin 
saattaa kuulua taistelevia ja ei-tais-
televia. Joutuessaan vihollisen van-
giksi on kumpaisellakin oikeus sota-
vangeille tulevaan kohteluun.
II LUKU
Sotavangeista.
13 artikla.
Henkilöillä, jotka seuraavat armeijaa 
siihen suorastaan kuulumatta, esim. 
sanomalehtien kirjeenvaihtajina ja 
reporttereina, elintarpeitten kaupus-
telijoina ja tarvikkeitten hankkijoina 
on oikeus, kun joutuvat vihollisen 
valtaan, ja tämä katsoo hyväksi hei-
dät pidättää, sotavangeille tulevaan 
kohteluun, sillä ehdolla, että he ovat 
varustetut sen armeijan sotilasviran-
omaisen antamalla lupakirjalla, jon-
ka mukana he ovat kulkeneet.

Sijoittamattomien reserviläisten asema kriisitilanteessa

Positiivinen ja negatiivinen 
maanpuolustusvelvollisuus

Perinneammunnan  
SM kilpailut Mikkelissä
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ReSeRviläiSURHeilUliittO näkee 
lainsäädännön kehittämisen keskei-
sempänä tavoitteena sen, ettei am-
puma-aseita joudu sellaisten henki-
löiden haltuun, jotka käyttävät niitä 
väärin. Suurimman ongelman ase-
turvallisuudelle muodostavat laitto-
mat aseet, joiden väärinkäyttöön ja 
kauppaan ei esitetyllä lainmuutok-
sella ole juurikaan vaikutusta.
 Aseitaan huolellisesti käyttävät 
ja säilyttävät reserviläiset ja muut 
ammunnan harrastajat eivät aiheu-
ta aseturvallisuuden heikkenemistä. 
Luvallisten ampuma-aseiden väärin-

käytön ehkäisemisessä tuleekin pää-
paino asettaa luvanhakijan henkilö-
kohtaisen soveltuvuuden arvioinnin 
parantamiseen. 
 Liiton näkemyksen mukaan la-
kiluonnosesitys ja sen perustelut 
sisältävät useita selkeitä puutteita, 
epäselvyyksiä ja ristiriitoja muiden 
lakien kanssa. Lakiluonnoksen laati-
neet Arpajais- ja asehallintayksikön 
työntekijät ovat tehneet olosuhtei-
siin nähden varmasti parhaansa, 
mutta heille annettu valmisteluaika 
on ollut aivan liian lyhyt.
 Reserviläisurheiluliitto päätyi 

pitkällisen harkinnan jälkeen esittä-
mään, monien muiden tavoin, että 
esitys valmistellaan kokonaisuu-
dessaan uudestaan. Mikäli näin ei 
jostain syystä voitaisi toimia, liitto 
edellyttää, että tuleva lakiesitys ase-
tetaan ensimmäisen lausuntokier-
roksen jälkeisillä lisäyksillä ja kor- 
jauksilla tarkennettuna vielä uudelle 
lausuntokierrokselle.
 Liiton kokemusten mukaan kuu-
den (6) kuukauden ajan jatkunut 
ampumaharrastus on riittävän pitkä 
ajanjakso osoittamaan luvanhakijan 
harrastuneisuus haettaessa lupaa 

nk. ”käsiaseelle” (6§ 2 mom 4-7). 
Ensimmäisen luvan määräaikaisuus 
on usein tarkoituksenmukaista ja 
vastaa nykykäytäntöä, mutta sen 
jälkeen aselupa tulisi myöntää tois-
taiseksi voimassa olevaksi ilman jat-
kuvaa harrastuksen todistamisvel-
vollisuutta. Käsiaseiden luvansaajan 
ikärajaksi Reserviläisurheiluliitto 
esittää täysi-ikäisyyttä eli 18 vuot-
ta. Suomessa on runsaasti alle 20 v 
henkilöitä, jotka ovat suorittaneet 
varusmiespalveluksen tai naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen. 
 Liitto ei myöskään pitänyt hyvä-

nä esitettyä pakkojäsenyyttä ampu-
mista harjoittavassa yhdistyksessä.
 Liitto vaatii edelleen, että vapaa-
ehtoinen maanpuolustus ja siihen 
liittyvä reserviläisten ampumahar-
joittelu lisätään hyväksyttyihin käyt-
tötarkoituksiin omana kohtanaan.
 Reserviläisurheiluliiton koko 
lausunnon vai ladata liiton netti-
sivuilta: www.resul.fi

ylil Arto Pulkki 
Ampuma-asetoimikunnan pj 

RESUL

RESUL:n lausunto aselakiesitykseen
Reserviläisurheiluliitto antoi 22.4.2009 lausunnon luonnoksesta ampuma-aselain muuttamiseksi.

RESUL LAUSUNNON 
PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

1) Ensimmäiselle käsiaseelle (6 § 2 mom 4-7) 
asetettavaa määräaikaa voidaan pitää tar-
koituksenmukaisena (pitkään jatkunut käy-
täntö). Tämän jälkeen aselupa tulisi myöntää 
toistaiseksi voimassa olevana ilman jatkuvaa 
harrastuksen todistamisvelvoitetta.

2) Mikäli ampumaharrastus kuitenkin vaadit-
taisiin todistettavaksi määräajoin, tulisi lain 
tasolla määrätä, mikä katsotaan ampuma-
harrastukseksi. Koska harrastuksen toden-
taminen on lain mukaan hallussapitoluvan 
ehdoton edellytys, on myös harrastuksen 
kriteerit määriteltävä laissa. Kriteerejä ei voi 

harrastajien oikeussuojan vuoksi jättää lakia 
alemmantasoisen, myöhemmin annettavan 
ohjeistuksen varaan. Pidempiaikaistakaan 
harrastustaukoa ei voida katsoa osoitukseksi 
harrastuksen päättymisestä, koska harras-
tustiheys vaihtelee harrastajan elämäntilan-
teen mukaan.

3) Kuuden kuukauden ajan jatkunut ampu-
maharrastus on katsottava riittävän pitkäk-
si ajanjaksoksi osoittamaan luvanhakijan 
harrastuksen nk. käsiaselupaa haettaessa. 
Esityksen vaatimus kahden vuoden harras-
tuksesta laina-aseella haittaisi merkittävästi 
harrastajien ampumataitojen kehittymistä ja 
asettaisi ampumayhdistyksille suuria painei-
ta laina-aseiden hankintaan.

4) Käsiaseiden luvansaajan ikärajaksi Reser-
viläisurheiluliitto esittää täysi-ikäisyyttä eli 
18 vuotta. Suomessa on runsaasti sellaisia 
18–20 v henkilöitä, jotka ovat suorittaneet 
varusmiespalveluksen tai naisten vapaaeh-
toisen asepalveluksen.
Nuorten ampujien harrastusmahdollisuudet 
tulee muutenkin turvata esitettyä parem-
min. Mikäli nuori henkilö ei voisi saada lupaa 
omaan käsiaseeseen, tulisi hänelle mahdol-
listaa valvottu harjoittelu muulla tavoin.

5) Ampuma-asekouluttajajärjestelmän osal-
ta tulee mahdollistaa yhdistysten yhteistyö 
siten, että yhden ampumayhdistyksen am-
puma-asekouluttaja voisi antaa todistuksen 
ampumaharrastuksesta myös toisen ampu-
mayhdistyksen jäsenelle. Tämä olisi tarpeen 

muun muassa tilanteissa, joissa jollakin am-
pumayhdistyksellä ei ole omaa hyväksyttyä 
ampuma-asekouluttajaa, tai kun tämä on es-
tynyt tai esteellinen.

6) Vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen 
liittyvä reserviläisten ampumaharjoittelu 
ovat Suomessa erittäin suosittuja ampu-
maurheilun ja –harrastuksen muotoja. Tällä 
hetkellä ne mainitaan vain ampuma-aselain 
esitöissä. RESUL esittää, että nämä lisätään 
hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin omana 
kohtanaan.

7) Ampuma-aseen ja aseen osien määritel-
mät on tarkennettava. Esityksen mukaan 
mikä tahansa metalliputki voitaisiin tulkita 
ampuma-aseeksi tai sen osaksi.

”Reserviläisten” 
lausunto
Reserviläisliiton (RES) ampuma-aselain 
muutosesityksestä antama lausunto 
sekä siihen liittyvä ”Ei käsiaseita alle 
20-vuotiaille” tiedote ja sen perusteella 
laaditut lehtijutut ovat saaneet aikaan 
melkoisen palautetulvan. Liittoa on 
kuvailtu useissa yhteyksissä sanoilla, 
joita ei voi tässä yhteydessä toistaa.

Teksti: Arto Pulkki 

Mikä onnettominta, STT:n kautta lehdistölle 
toimitettu RES:n lausunto on tulkittu yleisesti 
”reserviläisten kannaksi”, vaikka esimerkik-
si Reserviläisurheiluliiton (RESUL) lausunto 
eroaa siitä aivan ratkaisevasti ja Reserviup-
seeriliitonkin (RUL) varsin monessa kohtaa.
Miten tässä näin kävi?
 Sisäasianministeriön 25.3 järjestöille 
lähettämä lausuntopyyntö esityksestä am-
puma-aselain muuttamisesta on ollut ehdot-
tomasti tärkein puheenaihe aktiivisten reser-
viläisten keskuudessa viimeisen kuukauden 
aikana. Asiaa käsitelty useissa lehtikirjoi-
tuksissa ja muun muassa sekä HRUP:n että 
HELRESP:n puheenjohtajat ottivat kantaa 
tähän lausuntopyyntöön 10.4 ilmestyneessä 
Helsingin Reservin Sanomissa. 
 Monissa järjestöissä onkin tämän meille 
aivan kriittisen tärkeän asian johdosta poltet-
tu sitä kuuluisaa keskiyön öljyä. Esimerkiksi 
Reserviläisurheiluliiton lausuntoa valmis-
teltiin useampi viikko ja se saatiin määrä-
päivään mennessä vähintään tyydyttävään 
kuntoon. Lausuntoa on ollut liiton ampuma-
asetoimikunnassa valmistelemassa edusta-
va joukko aktiiviampujia sekä muun muassa 
kaksi RUL/RES/RESUL ampumalajit sekä 
Suomen ampuma-aselainsäädännön erin-

omaisesti tuntevaa juristia.
 Myös Reserviläisurheiluliiton hallitus kä-
sitteli toimikunnan valmistelemaa lausuntoa 
kahdessa eri hallituksen kokouksessa, joista 
yksi järjestettiin puhelinkokouksena vain tätä 
asiaa varten. 
 Kaikesta tästä kentän kohinasta huoli-
matta Reserviläisliiton toimistossa ei ilmei-
sesti vielä viikkoa ennen lausunnon määräai-
kaa edes tiedetty heiltä pyydetyn lausuntoa. 
Asiaan havahduttiin vasta sitten, kun muut 
liitot alkoivat toimittaa sinne omia lausun-
tojaan. RES:n toimistolle toimitettiin ainakin 
RUL:n, RESUL:n ja SAL:n valmiit lausunnot 
malliksi, tarjottiin apua ja mahdollisuutta 
työstää liiton lausuntoa vielä määräpäivän 
aamupäivään asti, jolloin RESUL:n edustaja 
veisi henkilökohtaisesti useamman eri järjes-
tön lausunnot AAHY:ön. 
 Tässä vaiheessa Reserviläisliiton hallitus-
ta ei ilmeisesti häiritty millään tavoin tällä il-
meisen vähäpätöiseksi katsotulla asialla. 
 On toki totta, että RES:n lausunto herätti 
voimakkaita epäluuloja jo etukäteen - olihan 
tiedossa, että mitä todennäköisimmin sen 
laatisivat henkilöt jotka eivät itse harras-
ta ampumista, eivätkä tunne reserviläisten 
ampumalajeja ja Suomen ampuma-aselain-
säädäntöä kuin korkeintaan hyvin pintapuo-
lisesti. Useilla tahoilla toivottiinkin, että ”toi-
vottavasti keskittyvät tärkeimpien kohtien 
kopiointiin.”

Tappio yhteistyölle
Sisäasianministeriön esitystä ja lausunto-
pyyntöä käsiteltiin erittäin laajasti myös 
ampumista harjoittavien liittojen yhteistyö-
kokouksissa maalis-huhtikuussa. Kuten esi-
merkiksi Suomen Ampumaurheiluliiton ja 
Reserviläisurheiluliiton lausunnoista voi lu-
kea, on ampumista harjoittavien järjestöjen 
lausunnoissa niiden oma näkökulma, mutta 
viestin pääasiallinen sisältö täysin yhteneväi-
nen. RES:n nimeämä edustaja ei osallistunut 
näihin kokouksiin.
 Tämän pitkään ja vaivalla rakennetun, 

erinomaisen hyvällä mallilla olleen yhteis-
työn kannalta oli varsin vahingollista, että 
Reserviläisliitto valitsi esityksen ratkaisevissa 
kysymyksissä täysin oman tien ja päätti vielä 
mainostaa tätä irtiottoa kaikilla mahdollisin 
tavoin. Jokainen varmasti myös ymmärtää, 
miten tämä näkyvä irtiotto vaikuttaa muiden 
lausuntojen tehoon.
 Reserviläisliiton tuore puheenjohtaja on 
myös useissa yhteyksissä kehunut lausun-
nolla ollutta lakiesitystä, mikä on aiheuttanut 
suurta hämmästystä ampumista harjoitta-
vien reserviläisten keskuudessa. Moni onkin 
epäillyt, onko esitystä edes luettu Reservi-
läisliitossa?
 Reserviläisliitto vetoaa omassa linjassaan 
ja lausunnossaan maaliskuussa tekemäänsä 
jäsenkyselyyn. Tähän vastasi noin 10 % liiton 
jäsenkunnasta ja heistä suurin osa oli juuri 
niitä kyseisen liiton jäseniä, jotka eivät itse 
harrastaneet aktiivisesti ampumista.

ei tämä(kään) meitä koske
Voidaan tietysti kysyä, eivätkö muut järjestöt 
olisivat voineet auttaa Reserviläisliittoa vielä 
enemmän sen lausunnossa, huolehtia aika-
tauluista jne?  Apua toki yritettiin jälleen ker-
ran tarjota, mutta jossain vaiheessa on kysyt-
tävä, onko yhden järjestön kanssa taistelemi-
nen todella muiden järjestöjen tehtävä?  
 Yksittäisten toimijoiden motivaation kan-
nalta suurin ongelma lienee se, että käytän-
nössä aina kun RES:n toimistolle viestitetään 
jostain aktiivista reserviläistoimintaa haittaa-
vasta asiasta, on ainakin ensimmäinen vas-
taus tämän kirjoituksen otsikon mukainen. 
Täsmälleen sama kuvio on toistunut jo mo-
nen monta kertaa; vapaaehtoislain valmiste-
lussa, normiohjauksessa jne. 
 Ehkä joku ajattelee, että nämä aktiivi-
selle yhdistystoiminnalle ja vapaaehtoiselle 
maanpuolustuskoulutukselle erittäin tärkeät 
laki-, asetus- ja normiasiat eivät ole tärkeitä, 
koska ne eivät vaikeuta liiton ja sen yhdistys-
ten vuosikokousten järjestämistä? Toimiston 
yhteys liiton jäsenten laajaan maanpuolus-

tustoimintaan ja sitä kautta edunvalvonnan 
kohteisiin saattaa kuitenkin olla hieman hu-
kassa.
 Monien mielestä koko ongelman ydin on 
Reserviläisliiton toimiston täydellinen sub-
stanssivaje. Sieltä ei löydy yhtään sellaista 
ihmistä, joka harrastaisi aktiivisesti vapaa-
ehtoista maanpuolustuskoulutusta ja/tai am-
puma-aseiden kanssa toimimista. Kun ei ole 
itse koskaan toiminut ammuntojen johtajana, 
tuntuu varmasti ihan luonnolliselta, että jo-
kaisessa vapaaehtoisessa harjoituksessa jo-
kaisella radalla pitää olla vähintään pari puo-
lustusvoimien henkilökuntaan kuuluvaa.  Tai 
kun 17-vuotiaana on harrastettu ikäluokalle 
tyypillisiä tyttöjen juttuja, on täysin luonnol-
lista, että kyseiset henkilöt eivät tiedä, että 
käytännössä jokainen reserviläisampumala-
jien huipulla tänä päivänä oleva reserviläinen 
harrasti jo ennen varusmiespalvelusta aktii-
visesti eri ampumalajeja. 

lopuksi
Nykypäivänä reserviläisten etujen valvonta ja 
siihen liittyvä yhteistoiminta on täysipäiväis-
tä työtä. Luottamushenkilöiden panostusta, 
asiantuntemusta ja näkemystä tarvitaan, 
mutta heiltä ei voi olettaa löytyvän jatkuvasti 
aikaa koko päivän kestäviin kokouksiin, jotka 
ovat vielä keskellä viikkoa. Toiminnan laa-
tuun vaikutetaan siten hyvin paljon palkatun 
henkilökunnan osaamisen, kokemuksen ja 
tahdon kautta.
 Kaikesta edellä esitetystä huolimatta 
vastuu liiton toiminnasta tai toimimatto-
muudesta ei ole Reserviläisliiton toimiston. 
Liiton toimiston henkilökunnan on palkannut 
ja heidän toimintaansa ohjaa liittohallitus ja 
puheenjohtajisto. Ne vastaavat liiton toimin-
nasta jakamattomasti.  He siis myös vastaa 
liiton nimissä annetuista lausunnoista ja nii-
den valmistelujen laadusta, vaikka ilmeisesti 
tällä(kin) kertaa saivat toimiston laatiman 
lausunnon vasta jälkikäteen tiedoksi.
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toimintakalenteri Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fi

eSPOO–kaUniainen 
ReSeRviUPSeeRit

Esitelmäilta: Oikeuskansleri Jaakko 
Jonkka syyskaudella, aika ja aihe 
tarkentuvat myöhemmin 

 Ekskursio Krakovaan 10.-13. 
syyskuuta. Lisätietoja Vihdin liiken-
ne 09 444 774 tai vihdin.liikenne@
clarinet.fi  

HelSingfORS SvenSka 
ReSeRvOfficeRSklUBB

UTBILDNING
5.6. Kesäyön marssi, Vanda. 

Maan Auto har fungerat som spon-
sor i många av våra tillfällen har 
utmanat klubben att deltaga med 
ett lag. De intresserade kan anmäla 
sig till mässofficeren, Ulf Dahlman, 
tel. 040 533 6312 eller ulf.dahlman@
hsrk.fi. Kostnaden är 40 e. I denna 
kostnad ingår behövligt underhåll 
under sträckan, minnesdiplom, och 
bastu efter utfört arbete. Sträckan 
som promeneras i civila kläder är 
20 km och går av stapeln Haxböle-
terrängen.

Maan Autos lag består av fö-
retagets ledningsgrupp. Inte kan 
väl klubben tacka nej till en sådan 
utmaning? Tillfället är inte någon 
tävling utan varje lag går efter egen 
förmåga, man kan även deltaga som 
enskild person om man vill. Nog 
räcker väl konditionen för en offi-
cer till?  Mera uppgifter finner ni via 
www.kesayonmarssi.fi eller fås av 
Ulf Dahlman.

25 - 27.9. RES-URSUS patrullmar-
sch i Dragsvik-Syndalen. Marschen 
är en nyhet! Du har alltså möjlighet 
att delta i den allra första, en mo-
difierad "barettmarsch", där patrul-

lernas militära färdigheter sätts på 
prov. Arrangörerna bildar patruller-
na, men dina önskemål om patrull-
kamrater 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.  

SKYTTE
HSRK skyttemästerskap med 

tjänstevapen 2009 avgjordes tors-
dagen den 7.5.2009. Medlemmar: 1. 
J. Hermunen, 2. C. Thölix och 3. K. 
Pettersson. Inbjudna: 1. A. Holm-
ström, 2. M. Liesalho. Ett stort tack 
till våra tävlare samt arrangören och 
domaren Caspar von Walzel. 

Skyttet fortsätter udda veckor, 
torsdagar kl 17-19 på distriktets 
skjutbana med .22 och 9mm. Om 
intresse finns, kan vi fortsätta gen-
om sommaren. Skyttarna skall vara 
försäkrade, antingen med Reser-
viläisen ampumaturva eller Finska 
Skyttesportförbundets licens. Kon-
takta skytteofficer Caspar von Wal-
zel för ytterligare information.

Klubben kommer också att vara 
representerad på snabbskytte i 
Sandhamn.

9.6 (eftermiddag och kväll) Be-
kantgöringsbesök, Sibbo Skyttegil-
lets bana. Där finns det möjlighet till 
olika former av hagelskytte, siluetts-
kytte med pistoler av olika kaliber 
och miniatyrgevär, samt inskjutning 
av jaktgevär. Klockslagen och övriga 
detaljerna: www.hrsk.fi -> Händel-
sekalender. Anmälningarna jussi.
hermunen@hsrk.fi. 

 ALLMÄNT
Skicka din epostaddress till 

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

kanta-HelSinki

Kerho järjestää jäsenilleen perin-
teisen ampumaleirin Padasjoella 
15.-16.8.2009. Tilaisuudessa mah-
dollisuus tutustua SRA-ammuntaan 
sekä kokeilla erilaisia aseita. Moni-
puoliset ampumaohjelmat soveltu-
vat sekä vasta-alkajille että ammun-
taa ennenkin harrastaneille. Omien 
aseiden käyttö mahdollista.  Paikalle 
siirrytään omilla autoilla Helsingistä 
lauantaiaamuna, paluu sunnuntai-
na. Mahdollisuus myös osallistua 
ilman omaa autoa sopimalla kulje-
tuksesta. Leirillä parakkimajoitus. 
Illanvietto saunomisen merkeissä. 
Valmisteluosasto siirtyy paikalle jo 
perjantaina -ilmoita halukkuudes-
tasi valmistelutehtäviin ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Leirin arvioitu 
hinta jäsenille 50 euroa/osallistuja 
sis. muonitukset ja patruunat. Hin-
ta tarkentuu suunnittelun edetessä. 
Nuoret alle 25 v 20 euroa! Osallis-
tujat mukaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Otamme mukaan myös 
kerhon ulkopuolisia mikäli tilaa jää. 
Lisätietoja ampumaupseereilta ja 
ilmoittautuminen heille tai kerhon 
sihteerille 8.8 mennessä

Ampumavuoroista lisätietoja am-
pumaupseereilta ja kotisivuilta.

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,  sih-
teeri Raimo Hynynen, p. 040 510 
8513, raimo.hynynen@fi.ibm.com

Ampumaupseerit: pekka.appel-
qvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 
9029; pirkka.jalasjoki@gmail.com

länSi-vantaa

Kesäyön marssi on 5.-6.6.2009 Van-
taalla Hakunilan Urheilupuistossa, 
jossa marssijat saavat totuttujen 
palvelujen lisäksi käyttöönsä uima-
hallin sekä pukeutumis- ja huolto-
tilat uudessa huoltorakennuksessa. 
Marssin reitit tukeutuvat Keravajoen 
varrella ja sen ympäristössä kulke-
viin ulkoilureitteihin. Matkaksi voit 

valita yhdelle tai kahdelle päiväl-
le 20 km (pe), 15 km (la) tai 30 km 
(pe-la). LVRU:n joukkuetta johtaa 
Heikki Lehtinen. Ilmoittautumiset 
suoraan Heikki Lehtiselle numeroon 
050-514 5034. 30 km:n marssi hy-
väksytään kenttäkelpoisuuden osa-
suorituksena.

Ampumaratavuoro Töölöntorin 
pistooliradalla jatkuu parittomien 
viikkojen lauantaisin klo 14.30–17.00 
ja parittomien viikkojen maanantai-
sin klo 16:00-19:00. Ilmoita tulostasi 
etukäteen numeroon. 040-586 9252.  

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

mUnkkivUORi

Munkkivuoren Reserviupseerien 
50-vuotisjuhlat pidettiin 28.4.2009 
piirin tiloissa. Lukekaa juttu tästä 
lehdestä. Kiitos kaikille osallistujille 
onnistuneista juhlista.

Tulevaa ampumatoimintaa: Kal-
volassa ammutaan perinteisin ku-
vioin 23.5 ja 13.06. Mahdollisuus 
ampua sekä pistooli- että kivääri-
lajeja. HRUP:n pistooliammunnat 
alkavat Santahaminassa. Reservin 
Sanomissa on luettavissa kesän oh-
jelma, joten lukaiskaa se ja tulkaa 
radalle. Muusta piirin toiminnasta 
on lehdessä ja verkkosivuilla.

Poolin 300m vuorot on lähetetty 
sähköpostilla osoitteensa ilmoitta-
neille. Muut halukkaat ottakaa yh-
teyttä tarpeen mukaan. Lisätietoja 
ampumaupseerilta 050 9662565 tai 
risto.koskinen@orionpharma.com

POHjOiS-HelSingin 
ReSeRviUPSeeRit

KEVÄTSAUNA
Torstaina 28.5.2009 huuhdotaan 

menneen talven pölyt saunomalla 
perinteisesti Santahaminassa, Wil-
len saunassa (sama paikka kuin vii-
me vuonna) alkaen klo 18.00. Tar-
jolla mm. makkaraa lisukkeineen ja 
juomineen. Ilmoittautumiset Peter 
Korvensyrjälle 045-6748754 tai cos-
su541@saunalahti.fi

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallituksen kokous sopivassa 

välissä em. saunomisen yhteydes-
sä 28.5. Kesän jälkeen ensimmäi-
nen hallituksen kokous Malmilla 
5.8.2009 klo 18.30.

KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolus-

tustaitojen opiskelun kohtuulliset 
kurssimaksut. Tiedustele koulutus-
mahdollisuuksista. Yhteyshenkilö 
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä 
045-6748754, cossu541@saunalahti.
fi

YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja tiedotussihteerin yh-
teystiedot: Puheenjohtaja Karri Ku-
pari 050-4640050 kkupari@gmail.
com, sihteeri Jarkko Paananen 
040-7239641 jarkko.paananen@ael.
fi, tiedotus Jorma Loimukoski 040-
3433400 jorma.loimukoski@finpro.
fi

töölö

Töölön Reserviupseerit on osallis-
tunut loppukevään veteraanike- 
räyksen mm. avustamalla varusmie-
hiä Töölön alueella. Keräys jatkuu 
edelleen vuoden loppuun saakka.  
Ilmoita halukkuudestasi osallistua 
keräykseen haluamallasi tavalla. Ke-
räysvastaavana toimii Antero Jauhi-
ainen 050 368 3539.

Sotaveteraani Esko Musto kutsui 
18.4. kerhomme veteraani-illallisel-
le, jossa Musto kertoili mielenkiin-
toisia juttuja menneistä ja nykyisis-
tä maanpuolustukseen ja muuhun 
maailmanmenoon liittyvistä tapah-
tumista.

Kerho kävi 9.5. tutustumassa 
Turvakurssin killan kanssa Tuusulan 
Ilmatorjuntamuseoon, jossa opas 
kertoi entisten ja nykyisten aikojen 
ilmatorjunnan kehityksestä. 

Kerho kävi päivittämässä Heimo-
veteraaneille luovutetun sähköpyö-
rätuolin voimakomponentit, joten 
kulkuväline on taas uudessa iskussa 
ja tarpeellisessa käytössä. 

Suomen-poikien puolisot ja les-
ket kävivät 14.5. vierailulla Suomes-
sa ja samassa yhteydessä saimme 
vieraaksemme Suomen-poikia sekä 
inkeriläisiä ja karjalaisia heimove-
teraaneja, joille järjestettiin Spjut-
sundissa makoisat löylyt ja tarjoo-
mukset sekä vaihdettiin viimeiset 
kuulumiset. Seuraava tilaisuus on 
Suomen-poikien kesäkokous,  jonne 
Töölön RU kutsuttuna osallistuu eri-
tyisen mielellään.

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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Töölön Reserviupseereiden 
keilajoukkue menestyi reserviläis-
keilailun SM-kisassa hyvin ollen 
joukkuekisassa pronssilla. Jouk- 
kueessa keilasivat Jyrki Ratia, Mark-
ku Pennanen ja Pekka Rosén. Kerho 
järjestää kevään aikana keilakisan 
KaartJR:n joukkuetta, veteraanikei-
laajia ja sinibaretteja vastaan. Tu-
levista keilatilaisuuksista lisätietoa 
varapuheenjohtaja Jyrki Ratialta 
040 582 9127, mratia@welho.com. 

Töölön Reserviupseereiden am-
pumavuorot Töölöntorin ampuma-
radalla jatkuvat tiistaisin klo 19.00-
21.30. Seuraava ampumavuoro on 
9.6. Kerholla on oma ampumahar-
rastusvakuutus. Kerhon ammun-
noista saa tietoja ja ohjeita ampuma-
vastaava Raimo Ahokkaalta 020 490 
7503, raimo.ahokas@ymparisto.fi. 

Kerho ottaa osaa Kesäyön mars-
siin 5.-6.6. omalla joukkueella. 
Ilmoittautumiset Pertti Elvilälle 
0400-840 889, pertti@elvila.fi. Ke-
säyönmarssin yhteydessä saamme 
vieraita Viron Rajavartiostosta ja 
puolustusvoimien yksiköistä, joille 
järjestämme Spjutsundin majalla 
maanpuolustusviikonlopun. 

Osallistumme 26.-28.6 Salpa-
vaellukselle Miehikkälässä. Lisätie-
toa Salpa-vaelluksesta löytyy netis-
tä osoitteesta www.salpakeskus.fi. 
Salpa-vaelluksen ilmoittautumiset 
Pertti Elvilälle.

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

Kerho tekee syys-lokakuun tie-
noilla teemamatkan Itä-Viron taiste-
lupaikoille, jonne saamme oppaaksi 
alueen rankkoihin taisteluihin osal-
listuneita virolaisia veteraaneja. 
Ajankohta varmistuu myöhemmin. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Hans Gabrielssolle 050-3304005 tai 
sähköpostilla hans.gabrielsson@eli-
sanet.fi. 

Vanhempi upseeriveli, puuttuuko 
Sinulta kurssijulkaisu? RUK:n vuosi-
en 1955-59 kurssien 86-99 kurssijul-
kaisuja voi tiedustella Hans Gabri-
elssonilta.

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.

aSelajikeRHOt

HUOltOUPSeeRikeRHO

Automiesten ampumaharjoitus ki-
väärillä Santahaminassa sunnuntai-
na 7.6.09.Kokoontuminen klo 11.30 
vartiopuomin luona, josta haku 
radalle. Tarvittava kalusto paikan 
päällä. Joukolla mukaan!

ilmatORjUntakeRHO

Kesä on jo täällä, mut silt ain poikas 
valveil on. Runoilut sikseen. Stipen-
dejä kesän ilmailunäyttelyyn osallis-
tumiseksi on haettu melko vähän, 
joten nyt kannattaisi ehdottomasti 
laitta oma hakemus Timo Wiialalle. 
Harvoin pääsee tuettuna tutustu-
maan kansainväliseen ilmailu- ja 
puolustusteollisuuden maailmaan.  
Vapaamuotoiset hakemukset osoit-
teeseen timo@wiiala.com.

Saadun palautteen perusteella 
kerho on päättänyt järjestää SRA-
toimintansa osallistumalla yhteis-
porukalla syyskuun 26.-27.  Santa-
haminassa järjestettävälle kurssille. 
Lähtijöitä kasataan nyt mukaan, jo-
ten halukkaat ilmoittautukoot Mar-
ko Honkaselle marko.m.honkanen@
nokia.com

Vuonna 2009 kerhon omalla vuo-
rolla on mahdollisuus ampua vielä 
seuraavasti: vko 16-24, ti klo 16-19, 
vko 34-40, ti klo 16-19, vko 42-52, ke 
klo 16-19

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

jääkäRikeRHO

Kesäkuun saunailta on 2.6. Santa-
haminan Kiltasaunalla. Löylyt ovat 
valmiit klo 17.00. Heinäkuussa sau-
navuoroa ei ole, joten jatketaan 
elokuussa. Loppukesän ja syksyn 
ohjelmasta lähemmin seuraavassa 
numerossa. 

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

kt-keRHO
 

Tulevaa toimintaa: 
5.-6.6.2008 Kesäyön marssi, 

http://www.kesayonmarssi.fi/ 
Paikka: Hakunila, Vantaa, tie-

dustelut: Aki Mäkirinta puh 0400-
805124 tai aki.makirinta@sci.fi 

Varusmiesinfot KARTR:ssä ja 
JTR:ssä kesä- heinäkuun vaihtees-
sa. Tykkimiehet lomailevat heinä-
elokuun.  

Tykistöhenkilökunnan kunto-ot-
telu 2009 2.-3.9.2009, Paikka: SAT-
TR, Niinisalo 

Tapahtumaan osallistuu jouk-
kueita myös epäsuoran tulen reser-
viläisyhdistyksistä. Tiedustelut: Arto 
Oja, puh 0400-232 800 tai arto.oja@
rakennemittaus.fi 

Perussuunta 2009-kilpailu 18.-

20.9.2009, paikka: Tapa, Viro 
Vierailu ja kilpailumatka Tapaan 

(Viro). Perussuunta 2009 tapah-
tuma järjestetään Tapassa viidettä 
kertaa viikolla 38 (18-20.9). Ajan-
kohta on hyvä laittaa jo nyt ylös. 
Tarkemmat ilmoittautumistiedot 
elokuun (6) numerossa. Virolaiset 
isäntämme ovat 20-40 vuotiaita, 
joten mahdollisessa "ylibuukkaus" 
tilanteessa etuoikeus on samaan 
ikähaarukkaan osuvilla jäsenillä. 
Kaikenikäisten osallistuminen on 
kuitenkin tervetullutta. Aiempien 
vuosien matkakertomuksia luetta-
vissa kerhon kotisivuilta. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset: Jyri Vilamo, 
puh. 044-5110472 tai puheenjohtaja 
(at) ktkerho.fi.

KT-kerhon toimintakalenteri 
osoitteessa www.tykisto.fi 

Tapahtunutta: 
4.4. Uudenmaan Tykistökilta 

järjesti Tykistö 2020 - aiheisen se-
minaarin Töölöntorinkadun audito-
riossa. Aiheina oli: Puolustuspoliit-
tinen selonteko ja tykistö, Uuden-
maan tykistökillan pj. Pekka Vasara, 
ylil. 

Tykistön käytön periaatteet nyt ja 
tulevaisuudessa, evl Pekka Purtonen 
MPKK:n yleisesikuntaupseerikurssin 
tykistötaktiikan opettaja 

Verkostopuolustus, yhteisope-
raatiot ja tulenkäyttö, ins-evl. Jyri 
Kosola, Teknologiasektorin johtaja, 
Pääesikunta, Materiaaliosasto 

Reserviläisen näkökulma uuteen 
tulenkäyttöön, Veikko Luomi, kapt. 

Paikalla oli vajaa nelisenkym-
mentä tykkimiestä.

24-26.4 Hedberg kilpailu. Perin-
teikäs Hedberg kilpailu järjestettiin 
Tykistökoululla Niinisalossa. Mu-
kaan oli ilmoittautunut 7 virolaista 
tykkimiestä ja 14 suomalaista. Leh-
den aineistopäivä oli ennen tapahtu-
maa, joten voittaja ja muut tulokset 
löytyvät kerhon verkkosivuilta.  

11.5 KT-kerholle luovutettiin 
HRUP:n Vuoden Kerho palkinto Ka-
tajanokan Kasinolla pidetyssä piirin 
kevätkokouksessa. Palkinnon vas-
taanotti PJ Jyri Vilamo. 

22-24.5 Lehden ilmestyessä Kap-
teeni Järvi- kilpailu juuri alkamassa 
ja samoin Rovajärven 60v juhlalli-
suudet. Kerho molemmissa vahvasti 
mukana.  

Toimihenkilöt: Pj. Jyri Vila-
mo / puheenjohtaja@ktkerho.fi / 
044-5110472. Vpj. Markku Mantere 
/ markku.mantere@iki.fi / 040-
7098982, sihteeri Aki Mäkirinta / 
sihteeri@ktkerho.fi / 0400-805124

PiOneeRiOSaStO

Osaston partio edustaa RUL:ia Tans-
kan PM-kisoissa juhannuksena. Val-
takunnalliselle Pioneeri- ja suoje-
lujotokselle osallistumme kahdella 
partiolla. Jos haluat mukaan SYYS-
JOTOKSELLE 2.-4.10. Sysmään, il-
moittaudu urheilu-upseerille. Syys-
jotoksen perusteella valitaan partiot 
vuoden 2010 PM-kisoihin.

Arvomme kolme pioneeripaitaa 
niiden kesken, jotka ovat 1.6.2009 
mennessä ottaneet käyttöön Reser-
viläisurheiluliiton sähköisen KUN-
TOKORTIN ja joilla on vähintään 
kaksi suoritusta kirjattuna. Kortti 
löytyy www.resul.fi/kuntokortti, 
kirjautumiseen tarvitset jäsennume-
ron, joka löytyy jäsenkortista. Sala-

sana on sukunimi isoilla kirjaimilla. 
Lisätietoja urheilu-upseeriltamme.

Järjestämme kuntokokeen vielä 
kevään aikana. Samoin ennen ke-
sälomia järjestämme Spjutsundis-
sa tietalkoot, joissa on mahdollista 
päästä myös osallistumaan kallion 
räjäytykseen. Seuraa ilmoittelua.

Töölöntorinkadun luolassa jat-
kuvat AMMUNNAT. Harjoittelun 
lomassa voi osallistua kasakisaan! 
Kevään viimeinen vuoro on keski-
viikkona 27.5. klo 19-21.30. Ilmoit-
taudu ampumaan edeltävään iltaan 
mennessä markus.saarela@sks.fi tai 
040-743 1867. Sisäänkäynti on Töö-
löntorinkadun ja Hesperiankadun 
kulmauksesta. Parannusten jälkeen 
luolassa voi ampua myös sotilaska-
liiberin pistooleilla! Paikalla on kou-
luttaja, aseita ja patruunoita 50kpl/
pienoispistooli, 10kpl/sotilaspistoo-
li/ampuja veloituksetta jäsenmak-
sun maksaneille jäsenillemme. Ota 
mukaan kuulonsuojaimet, jos sellai-
set 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 Saare-

la, 040-743 1867, markus.saarela@
sks.fi, sihteeri, tiedotusupseeri kapt 
Jukka Rusila, 040-779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi, ampumaupsee-
ri evl evp Matti Mähönen, 040-570 
3718, matti.mahonen@fonet.fi, 
urheilu-upseeri ltn Toni Teittinen, 
050-321 6237, toni.teittinen@iki.fi

vieStiOSaStO

Kevään ampumavuoromme ovat 
päättyneet, mutta huomatkaa 
HRUP:n ampumavuorot Santaha-
minassa, ilmoittautuminen: www.
mpky.fi. Hallituksemme jäsenistä 
Perttu Puska ja Tapani Nieminen 
ovat paikalla 31.5., tervetuloa mu-
kaan! Syksyn ampumavuorojen 
ajankohdat ja ohjeet löytyvät verk-
kosivuiltamme, lisätietoja ampu-
mavastaaviltamme Jussi Liesiöltä p. 
050-5603325 ja Tapani Niemiseltä p. 
050-5502368.

Viestiosasto osallistuu Kesäyön 
marssiin Vantaalla 5.-6.6. Minimis-
sään osallistumme la 6.6. klo 11 läh-
tevään 15km:n marssiin, lisätietoja 
ja ilmoittautumiset puheenjohtajal-
ta Pentti Launonen p.045-1133068. 
Kaikki mukaan! Muistakaa käyttää 
myös RESUL:n sähköistä kuntokort-
tia kuntoilu- ja ampumasuoritus-
tenne kirjaamiseen: www.resul.fi/
kuntokortti.

Viestiosastomme täyttää tänä 
vuonna 60 vuotta. Merkitkää kalen-
teriinne Viestiosastomme 60-vuotis-
juhlat (avec) la 26.9. Katajanokan 
Kasinolla. Lähetämme kutsut sähkö-
postitse ja kirjeitse kesäkuun alku-
puoliskolla, joten tarkistakaa sähkö-
postinne ja postiosoitteenne RUL:n 
jäsenrekisterissä. 

Lisätietoa toiminnastamme, am-
pumavuoroista, MPK:n ja jäsenis-
tömme järjestämästä viestikoulu-
tuksesta sekä Viestiosaston yhteys-
tiedot löytyvät verkkosivuiltamme 
www.viestiosasto.net.

HelSingin  

ReSeRviläiSet

RESERVILÄISTEN TOIMINTAPÄIVÄ 
Lauantaina 25.4. järjestettiin 

Reserviläispäivä Santahaminassa. 
Kurssin tavoitteena oli ampuma- ja 
maastotaitojen ylläpito ja kehittä-
minen. Mukana oli 14 kurssilaista ja 
5 reserviläiskouluttajaa tai -toimit-
sijaa. Kurssilaiset olivat eri-ikäisiä 
vasta kotiutuneista yli 60-vuotiai-
siin. Aamupäivällä tutustuttiin ker-
rospukeutumiseen sekä harjoiteltiin 
erilaisten nuotioiden ja majoitteiden 
tekoa ja muita erätaitoja. Veijo Rau-
tion johdolla tutustuttiin reservipii-
rien ampumamahdollisuuksiin sekä 
MP5 pistoolikarbiiniin Arto Pulkin 
johdolla. Lisäksi kurssilaiset saivat 
ampua pistoolilla ja tietenkin par-
haat palkittiin. Parhaan tuloksen 
ampui Reserviläinen -lehden päätoi-
mittaja Mirva Brola. 

KESÄYÖN MARSSI
Yhdistys osallistuu 5.–6.6. Van-

taalla järjestettävän Kesäyön mars-

sin joukkuesarjaan (20 km + 15 
km). Kyseessä on kävelytapahtuma, 
joka sopii kaikille. Kesäyön mars-
silla kohtaavat ainutlaatuisella ta-
valla yksittäiset kävelijät, erilaiset 
joukkueet ja puolustusvoimiamme 
edustavat marssijoukkueet. Helsin-
gin Reserviläiset ry vastaa yhdistyk-
sensä jäsenten osallistumismaksuis-
ta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
yhdistyksemme joukkueeseen Eero 
Hiltuselle, puh 040 537 9351, eero-
58hiltunen@gmail.com. Lisätietoa 
tapahtumasta saa toisaalta tästä 
lehdestä ja internetistä osoitteesta 
www.kesayonmarssi.fi 

RETKI MARSKIN MAJALLE 
Sunnuntaina 14.6. tehdään koko per-
heen retki Marskin majalle. Kokoon-
tuminen on klo 10 Marskin patsaalla. 
Mukaan pääsee myös Hämeenlin-
nanväylän pysäkeiltä, kunhan sopii 
asiasta Timo Elolähteen kanssa. Hel-
singin Reserviläiset maksaa yhteis-
kuljetuksen. Perillä ollaan noin klo 
11:30 ja tutustutaan aluksi museoon 
sekä ympäristöön. Klo 13:00 nauti-
taan omalla kustannuksella perin-
nelounas, jonka hinta on 31 euroa + 
juomat. Halukkaat voivat ilmoittau-
tua 7.6. saakka Elolähteelle, joka an-
taa myös lisätietoja.

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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Puheenjohtaja Tatu Kor-
honen, puh. 050-5654408, 
tatu.p.korhonen@gmail.com

Sihteeri/taloudenhoitaja Martti 
Helamaa, puh. 050-3573658

Alushuoltovastaava Matias Kai-
vos, puh. 040-5433689

Ahven 3:n vastuupäällikkö Ville 
Mäenpää, puh. 040-8251664

Jäseneksi halukkaita pyydetään 
ottamaan yhteyttä yllämainittuihin.

S-RyHmän 
ReSeRviläiSet

Talven ja kevään tapahtumat alka-
vat olla loppusuoralla.  Vuosaaren 
saunapirtillä pidetään perinteinen 
herrasmieskisa 29. toukokuuta alka-
en klo 17.00.  Ohjelmassa pientä ki-
saa, uuden teltan käyttöönotto, ruo-
kailua  ja toki saunomista.  (omat 
pyyhkeet mukaan) Mahdollisuus 
yöpymiseen. Myös naiset mukaan. 
Ilmoittautumiset Sami Keinolle.

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

Elo/syyskuun vaihteessa to-
teutetaan jo perinteinen kesäinen 
toimintapäivä Oulunkylän Kuntou-
tussairaalassa.  Tarkempi ajankohta 
ilmoitetaan seuraavassa lehdessä.  
Vapaaehtoisia tarvitaan jälleen eri-
laisiin tehtäviin.  Tapahtumasta vas-
taa Jukka Hallikainen, jolle voi jo 
ilmoittautua.

Yhdistyksen tapahtumista tiedot-
taminen tapahtuu jatkossa tiedossa 
oleviin sähköposteihin ja muille tä-
män lehden välityksellä. Sähköpos-
tiosoitteiden päivitys jatkuu edel-
leen.  Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
sihteerillemme  Sami Keinolle. 

Yhteystietoja: 
puheenjohtaja juha.dahlman@

inex.fi tai 040-7693816, toiminnan-
johtaja makinen.teuvo@gmail.com 
tai 050-3385636, sihteeri ja II vara-
puheenjohtaja sami.keino@sok.fi 
tai 050-3096210, I varapuheenjoh-
taja Jukka Hallikainen 0500-607874.

 

vääPelikilta

VÄÄPELIKILTA

Marssiharjoitus 4
Helsinki 24.5.2009. Vääpelikil-

ta ry:n toteuttama harjoitusmarssi 
Vanhankaupungin kosken alueel-
la. Kokoontuminen Jokisuuntien 
parkkipaikalla. Lisätiedot: Raimo 
Puotsaari, puh. 050 4147 088, raimo.
puotsaari@luukku.com

Kesäyön marssi, Vantaa 6.-
7.6.2008. 

Marssikeskuksena toimii Hakuni-
lan Urheilupuisto. Marssin reitit tu-
keutuvat Keravajoen varrella ja sen 
ympäristössä kulkeviin ulkoilureit-
teihin. Matkaksi voit valita yhdelle 
tai kahdelle päivälle reittivaihtoeh-
doista, jotka ovat 6.6. perjantaina 
20 tai 30 kilometriä ja vastaavasti 
7.6. lauantaina 15 tai 30 kilometriä.

Lisätiedot: Risto Tarkiainen, puh 
(09) 4056 2060,

info@resul.fi
Vääpelikilta ry:n kivääriammun-

tapäivä, Santahamina 28.6.2008.
Ammunnan harrastajille suunna-

tut kivääriammunnat itselataavalla 
kertatulikiväärillä (puoliautomaat-

ti). Paikalla on kokeneita ammun-
nan harrastajia, jotka opastavat. 
Aseen voi saada myös lainaksi. Vää-
pelikilta ry maksaa osan jäsentensä 
osallistumiskustannuksista. Am-
munnat järjestetään MPK:n kivää-
riammuntojen yhteydessä (MPK:n 
kivääriammunnat, kesäkuu II (0400 
09 12044)).

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
22.6 2009 mennessä: Markku Nie-
minen, puh. 0400 709 782 tai Timo 
Tuomi, puh. 040 5401 625.

Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro

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

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www.re-
servilaisliitto.fi/vaapelikilta tai ota 
yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko puh. 
040-555 2821, ht.notko@fonet.fi ja 
sihteeri Timo Tuomi, puh. 040-540 
1625, timo.tuomi@gmail.com.

HfORSnejdenS SvenSka 

ReSeRvUndeROfficeRaRe

Skyttet i "Luolan" fortlöper under 
sommaren 2009 udda veckors tors-
dagar kl. 17.00-19.00. Meddela ditt 
deltagande till skytteledaren tfn. 
0400-421002 senast dagen före skyt-
tet.

Triangel kampen 2009
Lö 22.8, Orientering, samling vid 

Idrottshuset i Dragsvik kl.10.00. Lö 
17.10 Avslutningsfest, 40 års jubile-
um.

Övriga tävlingar.
Må 17.8 Tammet tävling, Baggby. 

Deltagaravgift 3 eur/person. Lö 26.9 
Skogsstigen, Ramsholmarna. Delta-
garavgift 3 eur/person.

Kurser.
25 - 27.9 RES-URSUS 
Patrullmarch i Dragsvik-Synda-

len. Marschen är en nyhet för året! 
Marschen är en modifierad "barett-
marsch" där patrullernas militära 
färdigheter sätts på prov. Arran-
görerna bildar patrullerna, men 
dina önskemål om patrullkamrater 
noteras. Övningen ger ersättande 
reservövningsdygn. Kursen finns 
på MPK/Uusimaa internetsidor; 
RESURSUS kursnr. 1700 09 12607, 
25-27.9.2009. Sista anmälningsda-
gen är 15.6. Frågor gällande kursen 
fås av Kaj Pettersson 040-7036464 
eller MPK/Öjvind Björkman 040-
4868136.

Helsingforsnejdens Svenska Re-
servunderofficerare rf.

www.reservilaisliitto.fi/hsru, 
ordförande Markus Liesalho, Tel. 
0400 421 002, e-mail. svenska@hel-
resp.fi

killat

HelSingin kiltaPiiRi

 
Helsingin Kiltapiirin, Uudenmaan 

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.

vantaan 
ReSeRviläiSet

Pistoolipika- ja sotilaspistoolipika-
sarjakilpailut ovat alkaneet. Osakil-
pailut ammutaan Santahaminassa 
kesätiistaisin klo 17:30 alkaen. 

VaRes Cupin päivämäärät ovat 
24.5., 28.6., 9.8. ja 6.9. Kaikki osa-
kilpailut ammutaan Lopella. Kilpai-
lukutsu toisaalla tässä lehdessä. Kil-
pailun johtaja Riku Länsivuori, GSM 
050 4531904. 

Taistelunäytös Santahaminassa 
25.5. Tapahtumasta kiinnostunei-
ta Vantaan Reserviläisiä pääsee 35 
henkilöä ilmoittautumisjärjestyk-
sessä mukaan. 

VaRes, Merivoimien kirkollinen 
ala ja Tikkurilan seurakunta jär-
jestävät perinteisen Kenttäehtool-
lisen Vantaan Pyhän Laurin kirkon 
sankariristillä 3.6. klo 18:00. Kent-
täehtoollisen toimittaa SLMEPA:n 
sotilaspastori Henri Kivijärvi, avus-
taa sotilasdiakoni Petri Minkkinen. 
Reserviläisillä ensisijainen varustus 
maastopuku m91 arvomerkein. Ter-
vetuloa pääkaupunkiseudun reser-
viläiset ja veteraanit perheineen ja 
ystävineen!

Kesäyön marssin kertausharjoi-
tusosastoon käskyn saaneet kokoon-
tuvat Hakunilan urheilupuistossa 
torstaiaamuna 4.6. ja aloittavat ta-
pahtuman rakentamisen. Kotiutus 
purkuaikataulusta riippuen joko 
6.6. illalla tai 7.6. päivällä. 

Vantaan Reserviläiset ry järjes-
tää kunnostustalkoot saksalaisella 
sotilashautausmaalla 9.6. klo 18 – 
21. Ohjelmassa hautakivien pesua,  
kivien suoristamista ja yleistä paik-
kojen siistimistä. Talkoomiehiä tar-
vitaan! 

Luolan ammunnoissa pidetään 
kesätaukoa, toiminta jatkuu taas 
syys-lokakuussa. Toiminta hiljenee 
21.6. – 30.7. väliseksi ajaksi myös 
Tikkurilan sisäradalla, satunnaisia 
vuoroja tullaan mahdollisesti järjes-
tämään. 

Lisätietoja: Vantaan Reserviläiset 
ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, 
GSM 050 5656632. Tarkista aina vii-
meisimmät tiedot osoitteesta www.
vantaanreservilaiset.fi.

meRiReSeRviläiSet

Onni yksillä – kesä kaikilla, sano-
taan. Mitä se onni sitten lieneekin. 
Yleensähän se löytyy sieltä, mistä 
sitä vähiten odottaa, jos sen onneksi 
edes ymmärtää... Kesä on yksiselit-

viläisliiton Pronssinen Ansiomitali: 
Pekka Aarniaho.

Sinisen Reservin Ansiomerkki: 
Seppo Ahti, Yrjö Waltonen, Ahti 
Hurmalainen, Veikko Salonen, Ola-
vi Kiviniemi, Raimo Lappalainen, 
Erkki Wesslin.

Merireserviläisristi 1. lk: Keijo 
Karimäki (Laivaston Sukeltajakilta), 
Pertti Pastinen (Helsingin Reservi-
meriupseerit).

Merireserviläisristi 2. lk: Tomi 
Alajoki (Helsingin Reserviupseeri-
piiri), Pauli Nerg.

Reserviläisurheiluliiton perinne-
asemestaruuskilpailut

Yhdistyksemme ampujia mäni 
Mikkelin kiväärikisoihin pari jouk-
kueellista, joskin toinen niistä oli 
siroteltu pariinkin joukkueeseen 
varsin eksoottisen Helsingin piirien 
karsintakilpailun tuloksena. Jospa 
olisimme tienneet, että perinnepu-
kuloisto toisi edustuspaikat ampu-
mista helpommalla, olisimme toki 
tehneet parastamme ja ehkä vielä 
säästäneet paukutkin. Mikkelin kil-
pailujohto suuressa viisaudessaan 
oli nähnyt parhaaksi kieltää suoje-
luskuntahihnan käytön normaalilla 
ResUL:n sääntöjenmukaisella taval-
la (nähtävästi omien hihnapuuttei-
densa vuoksi), joten emmehän me 
sk-hihnalla harjoitelleina pärjätty 
normaaliin tapaan. Voittajat am-
puivat kyllä yksiselitteisen hienosti. 
Joka tapauksessa olimme Helsingin 
eliittiä. Pistoolijoukkueet sensijaan 
olivat omiamme, ja pappa-Tunturil-
la yllettiinkin H50-sarjassa joukkue-
hopeaan kaikissa kolmessa lajissa. 
Soinin Jukka paukutteli Lahtiskal-
laan lisäksi kaksintaisteluammun-
nassa henkilökohtaisen pronssin. 
Muut pärjänneen SM-hopeajoukku-
een jäsenet olivat Heikki Tammen-
maa ja Tatu Korhonen. Hiphip hur-
raaa...

Sisäampumaratavuorot
Osaltamme on pauke Luolassa 

hiljentynyt, ja ampujat siirtyneet 
joko ulkoradoille tai kesätauolle. 
Syksyllä vuorot ja sarjakilpailut 
jatkuvat vanhaan malliin klo 17:00-
20:30. Tässä päivät jo allakkaan 
merkattavaksi: 3/9, 17/9, 1/10, 
15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12. 
Ilma-asevuorot alkavat vasta lo-
kakuussa: 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 
3/12, 17/11.

Merireserviläisten ”pursiseura” 
ja jäsenen veneviiri

Jos olet kiinnostunut saamaan 
veneesi perään hienon pursiseu-
ralippumme, on veneesi tervetul-
lut venerekisteriimme, joka toimii 
”rinnakkaisrekisteri”-periaatteella. 
Oma venekatsastajamme Matias 
Kaivos (puh. 040-5433689) on käy-
tettävissä. Lisätiedot ja jäsenen ve-
neviiritilaukset venerekisterimme 
vastaavalta, Ahven 3:n vastuukip-
pari Ville Mäenpäältä (puh. 040-
8251664).

Merireserviläisten jäsentuotteet
Olemme valmistuttaneet hienoja 

tarroja, joita voit ostaa toimintam-
me tukemiseksi ja liimailla minne 
haluat: A4-arkillinen n. 4 x 4 cm tar-
roja maksaa 10 e. Näitä löytyy Ahve-
nelta, kuten myös hienoja brodee-
rattuja kangas-jäsenmerkkejämme: 
ns. klubitakkimerkki ja lakkimerkki 
(voi tietenkin käyttää mihin halu-
aa), hinta 5e/kpl sekä 3:n (esim.) 
hihamerkin värisuora (musta-val-
koinen-vihreäpohjainen) 10e/sarja. 
Hanki nyt kun niitä vielä on. Kysele 
Ahvenella käydessäsi. Kuvat löyty-
vät nettisivuiltamme.

Tärkeimmät yhteystiedot
Kaikki johtokunnan jäsenet ta-

voittaa sähköpostitse merireservi-
laiset@helresp.fi

teinen juttu: jos ei muuta niin 1.6.-
31.8. välinen aika. Onko se kaunis, 
lämmin, sateinen, kylmä tai tie-
tenkin kaikkea sitä vuoronperään, 
ei muuta sitä tosiasiaa miksikään, 
että on kesä. Ja kesästä pitää naut-
tia – tietenkin perheen ja läheisten 
kanssa – mutta miksei myöskin sil-
loin tällöin reippaan reserviläistoi-
minnan merkeissä. Kesäaikanahan 
on ohjelmaa paljon tarjolla: on am-
pumaratavuoroja Santahaminas-
sa, kerhoiltoja ja purjehdusreissuja 
Ahven 3 –veneellämme, MPK/Me-
ripuolustuspiirin kursseja, Reservi-
läisurheiluliiton kilpailutoimintaa ja 
vaikkapa Kesäyön marssi. Ei muuta 
kuin osallistumaan, mikäli kesäl-
tään tai sitten jopa auvoiselta onnel-
taan ennättää...

Nettisivumme
Ikioma nettisivustomme  www.

reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
tarjoaa ajantasaisen ja ajankohtaisen 
tiedon yhdistyksemme tekemisistä. 
Sivuja päivitetään viikoittain, joten 
muista käydä usein. Uutta, vanhem-
paa ja ikivanhaa kuva-aineistoa voi 
tallentaa myös omaan tietokonee-
seen. napauttamalla sivuston kuvaa 
kerran tai pari, voi sen tallentaa 
SUURESSA alkuperäiskoossa. Sivul-
ta löytyvät myös vastuuhenkilöiden 
yhteystiedot, toimintakalenteri sekä 
uutisaineistoa. Suuremmat lööpit 
tallennetaan myöhemmin uutisosi-
oon. Suosittua ajanvietelukemistoa 
ovat sivuilta löytyvät MERISOTA-
JUTUT sekä PYSSYPROFESSORI 
OTTO LAPPALAISEN VIISAUDET 80 
VUODEN TAKAA. Tietenkin sivuil-
tamme löytyvät reserviläisten sekä 
HVA:n ampumavuorot ja kilpailut. 
Kaikki sivustoa koskeva palaute tai 
toivomukset pyydetään lähettämään 
sähköpostitse: tatu.p.korhonen@
gmail.com .

Ahven 3
Lippulaivamme Ahven 3 pulahti 

veteen 20.4. vietettyään leppoisan 
talvilevon Santahaminassa, josta 
saamme kiittää Suomenlinnan Ran-
nikkorykmenttiä. Kotilaituripaikas-
ta Katajanokan jäänmurtajalaiturin 
tyvessä taas saamme kiittää Suo-
menlahden Merivartiostoa. Koska 
Ahven 3:n kautta toteutamme yh-
distyksemme kokoon nähden varsin 
mittavaa vapaaehtoisen meripuolus-
tuksen ja –koulutuksen tukemista, 
voimme näin julkisesti kiittää myös 
kaikkia muita isänmaallisia taho-
ja, jotka ovat toimintaamme tuke-
neet. Merivartiostoa ja Rykmenttiä 
olemme kiittäneet myös yhteisöille 
myönnettävillä kehystetyillä 1. lk:n 
Merireserviläisristeillä A-5 ja A-6. 
Tiistai-illat ovat Ahvenella ns. ker-
hoiltoja, jolloin pyritään kelin sal-
liessa tekemään pieni harjoitusajo. 
Tule ihmeessä katsomaan. Laituri on 
tosin hieman korkea Ahvenellemme, 
mutta kyllä ainakin masto näkyy lai-
turin parkkipaikalta. Tervetuloa!

Purjehduskauden avajaiset ja 
palkitsemiset

Purjehduskausi avattiin perintei-
seen tyyliin saunomalla Suomenlin-
nassa, Merisotakoulun SUURESSA 
saunassa. Löylyt olivat ruhtinaalli-
sen muhevat, kuten aina. Kiitos jäl-
leen kerran, Merisotakoulu! Täällä 
myös sitten purjehduskausi pääte-
tään syksyllä 23/10, yhtä mukavissa 
merkeissä. Purjehduskauden avajai-
sissa hien ja oluen lisäksi virtasivat 
myös ansiomerkit: Merireserviläis-
risti 1 lk. kehystettynä yhteisölle, 
nro A-16: Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta (huomionosoituksen 
vastaanotti killan hallituksen jäsen 
Kai Masalin).

Reserviläisliiton Hopeinen An-
siomitali: Seppo Vihersaari. Reser-
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Killan toimintaan kuuluvat eri-
laiset koulutustilaisuudet ja harjoi-
tukset sekä esitelmät ja tutustumis-
käynnit. Kilta on mm. vuosittain 
järjestänyt reserviläisille viestikou-
lutusta osana Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen kurssitarjontaa.

Liittyminen tapahtuu ottamal-
la yhteyttä killan puheenjohtajaan 
tai sihteeriin.  Pj. Carl-Magnus Gri-
penwaldt puh. 0400-202091 tai 
cm.gripenwaldt@gmail.com 

Sihteeri ja rahastonhoitaja Pekka 
Kastemaa puh. 044-3305000 tai pek-
ka.kastemaa@maxinetti.fi

Kesän vierailu-, esitelmä- ja kou-
lutus- ym. tilaisuuksista lisätietoja 
jäsentiedotteissa ja Helsingin Reser-
vin Sanomissa sekä killan internet-
sivuilla www.viestikiltojenliitto.fi/
uvk

HelSingin 
SUOjelUkUntaPiiRin 

PeRinnekilta 
 

tRaditiOnSgillet 
föR H:fORS 

SkyddSkåRSdiStRikt

SÄÄNTÖ- JA NIMENMUUTOS 
Killan syyskokous 2008 päätti 

killan nimen palauttamisesta al-
kuperäiseen muotoonsa. Samalla 
päätettiin muutamista pienistä, lä-
hinnä teknisistä muutoksista killan 
sääntöihin. Patentti- ja rekisteri-
hallitus on hyväksynyt sääntömuu-
toksen ja sen myötä killan nimi on 
jälleen virallisesti Helsingin Suo-
jeluskuntapiirin Perinnekilta ry -  
Traditionsgillet för Helsingfors 
Skyddskårsdistrikt rf. Nimenmuutos 
ei millään tavalla vaikuta nykyisten 
jäsenten asemaan tai uusien jäsen-
ten kelpoisuusvaatimuksiin. 

KESÄRETKI ILMAILUMUSEOON 
VANTAALLE 26.8.2009

Tämän vuoden jäsenretki teh-
dään keskiviikkona 26.8.2009 Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman lähellä 
sijaitsevaan Ilmailumuseoon. Kilta 
tarjoaa jäsenilleen bussikuljetuksen, 
sisäänpääsyn ja opastuksen. Mah-
dollisuus omakustanteiseen ruo-
kailuun tai kahviin. Lähtö klo 10.30 
Ostrobotnian edestä, paluu samaan 
paikkaan noin klo 15.00.

Ilmoittautumiset 15.8.2009 men-
nessä Birgitta Mariani-Ceratille, 
puh. (09) 551 115, GSM 0400 847 111, 
birgitta.mariani-cerati@kolumbus.
fi.

KILLAN YHTEYSTIEDOT / GIL-
LETS KONTAKTUPPGIFTER

Lisätietoja killan toiminnasta / 
Information om gillets verksamhet: 
Puheenjohtaja/Ordförande Markus 
Anaja (markus.anaja@kolumbus.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 . Kesäajan epäviralli-
set messi-illat ravintola Juttu-tuvan 
terassilla to 4.6, 2.7 sekä 6.8. Syys-
kuun messi-ilta to 3.9 klo 19.00, aihe 
vielä avoin. Kaikki mukaan messi-
iltoihin.

Ammunta: Säännölliset luola-
vuoromme ovat päättyneet, lisätie-
toja ammunnasta  Jukka Soini, puh. 
050-3740994 sekä Jari Luostarinen, 
puh. 0503103347. HUOM ! Yhdis-
tyksen RK-ammunta- mestaruuskil-
pailut la 13.06.2009 Santahaminan 
keskusampumaradan A-rata. Ampu-
jat noudetaan siltavartion luota klo 
10.00 . Ampumaohjelma 5+5 lks. 
kohdistus, jonka jälkeen 10+10 lks. 
makuulta eli yhteensä 30 patruu-
naa. Aseet ja patruunat :Omat aseet 
(itselataava kertatuliase, ei optisia 
tähtäimiä) ja patruunat, yhdistyk-
sen ase käytettävissä, patruunoita 
käytettävissä omakustannushin-
taan. Omat ampuma-alustat mu-
kaan. Ilmoittautuminen viimeistään 
ma 08.06.2009 mennessä MPK:n 
sivujen kautta. Lisätietoja Jari Luos-
tariselta.

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.

Hallitus toivottaa jäsenille virkis-
tävää ja rentouttavaa kesäaikaa !!

Kiltapiirin ja MPKL:n perinteinen 
kaikkien maanpuolustajien lippujuh-
lapäivän buffet on Ritarihuoneella, 
os. Ritarikatu 1, Helsinki, torstaina 
4.6.2009 klo 17.30 - 20.00. Buffetin 
hinta 25 e sisältää alkudrinkin sekä 
tarjoilun juomineen. Sisäänpääsyli-
put tilataan ennakkoon viimeistään 
viikkoa ennen tilaisuutta MPKL:n 
toimistolta sähköpostitse toimisto@
mpkl.fi tai virka-aikana numerosta 
040 554 8805. 

Tumma puku ja kunniamerkit.
Peruuntunut Mikkelin retki yri-

tetään järjestää syksyllä, lisätietoja 
myöhemmin tämän lehden nume-
rossa ja kiltapiirin nettisivuilla. 

Liittokokouskuulumisia:
Liittokokous hyväksyi liittoval-

tuuston esityksen jäsenmaksun 
määrästä ja sen porrastuksesta. Tar-
kempi info löytyy edellisestä jäsen-
tiedotteesta ja saat sen pyynnöstä 
toimistolta.

Teollisuusneuvos, toimitusjohta-
ja Erkko Kajander, 59, valittiin vii-
meiselle puheenjohtajakaudelleen 
Maanpuolustuskiltojen liittoon.

Vuoden kiltalainen on kapteeni 
res. Väinö Heikkala Oulusta.  MPKL 
palkitsee perinteisesti liittoko- 
kouksessaan ansioituneita kiltalaisia 
työstä kiltatoiminnan ja vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen hyväksi.

Vuoden killaksi valittiin Sotilas-
poliisi Eskadroona Lahden Kilta ry, 
jonka puheenjohtajana ja sihteerinä 
toimii lahtelainen jääkäri Marko Pat-
rakka, 39. Killan rooli kouluttajana 
on sen henkilömäärään nähden eri-
tyisen merkittävä, samoin toiminta-
vuoden jäsenmäärän kasvu on ollut 
huomattava. Kilta panostaa vahvasti 
nuorten jäsenten värväämiseen ja 
ylläpitää näin nuoremman polven 
mahdollisuuksia vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen kiltatoimintaan.

Kunniamainitut killat ovat Kaar-
tin Jääkärirykmentin Kilta ry ja Poh-
janmaan Maanpuolustuskilta ry. 

Vuoden Kiltalehden kunniakir-
ja ja palkintolautanen myönnettiin 
Rannikon Puolustaja –lehdelle, joka 
on meripuolustuksen ammatti- ja jä-
senlehti sekä MPKL:oon kuuluvien 
rannikkoalueen kiltojen jäsenlehti. 
Neljästi vuodessa ilmestyvän Ran-
nikon Puolustajan päätoimittaja on 
Kai Masalin. 

Kunniamainitut kiltalehdet ovat 
Porilainen ja Karjalan Prikaatin Kil-
pi. 

Henkilökohtaisen erikoiskunnia-
maininnan ansiokkaasta kiltalehden 
tekemisestä sai Helikopterikilta ry:n 
Roottori-lehden päätoimittaja Kari 
Kinnunen Utista. 

Kiltojen kuntokilpailun Onnin 
Pytty-pokaalin vei ylivoimaisesti jo 
totuttuun tapaan PST-Panssarintor-
juntakilta ry.  Pokaali täytti samalla 
30 vuotta, joten se luovutettiin kil-
lalle nyt pysyvästi.

Tarkempia tietoja ja kuvakooste 
liiton nettisivuilla.

MPKL:n kiltatiedottajien koulu-
tuspäivää on suunniteltu pidettä-
väksi lokakuisena lauantaina Dö-
belninkadulla. Alustavasti päivän 
teemaksi on suunniteltu sähköistä 
viestintää, sen toimintamuotoja, 
mahdollisuuksia ja pelisääntöjä.  Li-
sätietoja lomien jälkeen myös erilli-
sillä tiedotteilla.

MPKL:n toimiston lankapuhelin-
numero lakkaa toimimasta 15.5. Lii-
ton toimiston uusi puhelinnumero  
on 040 192 0539. 

Syksyn Maanpuolustajaan ehdo-
tettavien aineistojen määräpäivä on 
21.8. – älkää unohtako lomien aika-
na kerätä juttuja omien kiltojenne 
tapahtumista.

aUtOjOUkkOjen 
HelSingin kilta

Automiesten ampujaharjoitus kivää-
rillä Santahaminassa sunnuntaina 
7.6.2009. Kokoontuminen vartio-
puomin luona klo 11.30, josta haku 
radalle. Tarvittava kalusto paikan 
päällä. Joukolla mukaan!

HelSingin 
ilmatORjUnta-

Rykmentin kilta

Kevät vaihtuu kohta kesään. Pa-
lataan siis asiaan taas kesälomien 
jälkeen ja sekä hallitus että valtuus-
kunta toivottaa kaikille jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille hyvää kesää. 

Helsingin Kiltapiirin ja MPKL:n 
perinteinen kaikkien maanpuolus-
tajien lippujuhlapäivän buffet on Ri-
tarihuoneella, os. Ritarikatu 1, Hel-
sinki, torstaina 4.6.2009 klo 17.30 
- 20.00.  Buffetin hinta 25e sisältää 
alkudrinkin sekä tarjoilun juomi-
neen. Sisäänpääsyliput tilataan en-
nakkoon viimeistään viikkoa ennen 
tilaisuutta MPKL:n toimistolta säh-
köpostitse toimisto@mpkl.fi tai vir-
ka-aikana numerosta 040 554 8805. 
Tumma puku ja kunniamerkit.

Ampumatoiminta jatkuu TÖÖ-
LÖNTORINKATU 2:ssa (MP-myymä-
län ”takana”). Vuoro on PARILLISIL-
LA viikoilla seuraavasti: vko 2-14,  ke   
klo 16-19, vko 16-24,   ti    klo 16-19.  
Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari 
Vaarasmaalta , GSM 040 502 3754. 

Saatavana sihteeriltä mm. pins-
sejä, tarroja ja barettimerkkejä. Soi-
ta ja kysy lisää ! 

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 aakkosjärjestykses-
sä. Klikkaa killan nimeä niin pääset 
omille sivuillemme. Sivuilta löytyy 
ajantasaista tietoa Killan tapahtu-
mista 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     

UUdenmaan 
tykiStökilta

Tapahtunutta:
PRH ei hyväksynyt killan vuosi-
kokouksen 4.4. vahvistamia uusia 
sääntöjä siltä osin kuin nuorisojäse-
nyyden ikärajaksi esitettiin ”jousta-
vaa” muotoilua. Killan hallitus aikoo 
toimittaa ennakkotarkastukseen 
säännöt, joissa nuorisojäsenyyden 
ikäraja on RES:n mukainen 22 vuot-
ta. Kyseinen sääntökohta on sitten 
killan tulevassa kokouksessa syksyl-
lä vahvistettava. 

Tulevia tapahtumia: 
Kesälomien lähestyessä ei killalla 

ole tapahtumakalenterissa mitään 
erityistä. 

Hallitus toivottaa kaikille killan 
jäsenille hyvää lomakautta ja muka-
via kelejä.

Parhaiten tietoa tulevista tapah-

tumista saat ilmoittamalla killan 
sihteerille sähköpostiosoitteesi!

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pekka Vasara, Hel-

singin käräjäoikeus, PL 650, 00181 
HKI,  pekka.vasara@luukku.com, 
pekka.vasara@oikeus.fi. Sihteeri 
Jussi Sorsa, Haikalantie 2 B 6, 01820 
Klaukkala, mp 050 465 6920, jussi.
sorsa@kolumbus.fi.Rahastonhoitaja 
Marko Naapuri, Vesimiehentie 29A, 
00740 Helsinki, mp 050 3868 411, 
marko.naapuri@evira.fi.

Lohjan patterin päällikkö Tero 
Merjomaa, mp 0500 841 585, tero.
merjomaa@nordea.fi. patterin sih-
teeri Pauli Tuorila, pk (019) 325 195. 

Killan verkkosivut: www.tykisto-
kilta.net.

PääkaUPUnkiSeUdUn 
PiOneeRikilta

 
Perinteinen Pystykorva-ammunta 
tapahtuma oli Santahaminassa 9.5. 
Ammuntaa johti Veikko Kivi. 

Sateisesta säästä huolimatta 
innokkaita ampujia oli 15 verestä-
mässä taas taitojaan. Ammunnan 
jälkeen oli hernekeitto kenttälounas 
perinteiseen tapaan. 

Kevätkauden viimeinen ampuma-
vuoro Töölöntorinkadun luolassa ke 
27.5. kello 19-21.30. Ammuntaa  joh-
taa Markus Saarela. Hänelle ilmoit-
tautumiset edellisenä iltana mar-
kus.saarela@sks.fi tai 040-7431867. 
Killalla on oma ase ja panoksia. Am-
pumavakuutus pakollinen. 

Killan yhteyshenkilöt: Ervasti, 
Ilpo, ilpo.ervasti@poyry.com, 0500-
184684, Pajarinen, Ismo, ismo.paja-
rinen@mbnet.fi, 040-5365412, Peso-
nen Antero, antero.pesonen@gmail.
com, 040-5128819 

UUdenmaan 
vieStikilta

www.viestikiltojenliitto.fi/uvk
Kymen Viestikilta järjestää 

Viestikiltojen Liiton kesäpäivät 8.-
9.8.2009 Utissa. Ohjelma on perin-
teinen käsittäen museo- ja vierai-
lukäyntejä, herrashenkilökilpailun 
ja illanvieton. Tarkemmat tiedot ja 
ohjeet ilmoitetaan heti kun järjes-
täjä tiedottaa asiasta. Varatkaa aika 
kalenteriin.

Uudenmaan Viestikilta järjestää 
Viestipataljoona 1 :n muistolaatan 
paljastustilaisuuden Helsingissä 
26.9.2009 iltapäivällä. Illalla 26.9. 
klo 18.00 on mahdollisuus osallis-
tua Helsingin Reservinupseeripiirin 
Viestiosaston vuosijuhlaan Kataja-
nokan Kasinolla. Ilmoittautumiset 
lähetetään sihteerille.

Uudenmaan Viestikillan ampu-
maratapäivä järjestetään lokakuus-
sa. Ammutaan sotilasaseilla sekä 
osallistutaan Viestikiltojen Liiton 
kotiratakilpailuihin. Ohessa on 
makkaran paistoa ja leppoisaa yh-
dessäoloa. Samassa yhteydessä on 
mahdollisuus tutustua sotilasradio-
amatööriasemaan OI2HJ Upinnie-
messä.

Uudenmaan Viestikilta toimii 
viestillisesti suuntautuneiden ih-
misten yhdyssiteenä Uudellamaal-
la. Killan tarkoituksena on ylläpitää 
ja edistää maanpuolustus- ja vies-
timieshenkeä, tallentaa ja vaalia 
viestialan perinteitä sekä ylläpitää 
siteitä viestijoukkojen ja niissä pal-
velleiden kesken. 

SiSSikeRHO 
SiSSiOSaStO

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – maanpuolustushenki-
siä henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa ja kanta-
viin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen 
kehittäminen ja vahva maanpuolustushenki.

Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin 

käyttö!
Stadin Sissit 50 vuotta!
Stadin Sissien toimintaa on jatkunut aktiivisesti 50 vuotta. Juhlavuo-

den tapahtumista lisää Sissisivuilta. Jäsen - varaa kalenteristasi jo nyt ilta 
24.10.2009. Luvassa Sissien omat juhlat.

Stadin Sissien historiaa on myös tarkoitus jälleen laittaa kirjoihin ja kan-
siin. Sissien 30-vuotishistoriikki saa jatkoa, kun työn alla on historiikki vuo-
silta 30-50. Jos sinulla on kerrottavaa/annettavaa, ota yhteys antti@rautiai-
nen.cc.

Kevätsauna taas lämpimänä!!
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Sissisauna pe 29.5.2008 alkaen klo 17:41 KAARTJR:n killan saunalla. 
NESTEhuollosta vastaavat joulukuussa ylennetyt sekä silloin tai sen jälkeen 
palkitut sissit! Otamme yhteyttä. Tervetuloa!

Lapin jotos-09
Juhlavuoden yhtenä huipentumana Sissit menevät Ivalojoelle 22.-

29.8.2009. Vaelluksesta tarkemmin Sissisivuilta sekä Sissisanomista.
Pahkis-09
Juhlavuoden Pahkis järjestetään perinteisesti Pahkajärvellä 18.-

20.9.2009. Kilpailun johtajana toimii Sampo Jokinen 050-577 9993. Lisäin-
foa Sissiportaalista, Sissisivuilta ja Sissisanomista.

Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun sisäampumaradan vuorot jatkuvat! Voit osallistua, 

kun hallussasi on ampumaharrastevakuutus. Vuoroilla ammutaan kaikilla 
radan johtosäännön mukaisilla aseilla. Vuorothan ovat aina parillisen viikon 
maanantaisin 19-21.30 sekä sunnuntaisin 14.30-17.00. (Jos maanantai sattuu 
pyhäksi, ovat valvojatkin varmasti lomalla). Ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. 
Mikäli kysyttävää, ota yhteys kari.savolainen@danpat.fi. Tervetuloa kaikki 
ampumaan!

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

dustelut Marko Lehti 040 5438 264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkei-
nan@cc.hut.fi

Tiedottaminen
Helsingin Reservin Sanomat 5/09 D.L. 8.kesäkuuta (ilm. 19.6.). 
Huomioittehan tämän sissi-aineiston toimittamisessa!
Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on 

kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-poh-
jalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit 
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. 
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikai-
nen (juha_matikainen@suomi24.fi ). 

Yhteystiedot Sissien toimintaan:
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi, 

Sissiosasto pj: Nils Ingves 040 952 5377 nils.ingves@welho.com, jäsenrekis-
teri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.t.saikkonen@iki.fi

taPiOlan ReSeRviUPSeeRit 
eSPOOn ReSeRviläiSet

www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi
MUISTAKAA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETONNE (sähköposti- ja kotiosoite) 

liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi,  ali-
upseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilais-
liitto.fi

LIIKUNTA
Su 31.5 klo. 09.45  Harjoitusmarssi 6, 15 km, 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
Padasjoen perinteiset kesäpäivät pe 31.7. – su 2.8.
Vietä viikonloppu ammunnan parissa! Padasjoen kesäpäivät kutsuu taas 

Espoon Reserviläisten ja Tapiolan Reserviupseerien jäseniä Taruksen radoil-
le. Käytössä on kiväärirata, pistoolirata ja haulikkomonttu. Osallistujilla on 
oltava pakollinen ampumavakuutus (RAT tai SAL). Lisätietoja ampumava-
kuutuksesta http://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/ampumatur-
va/.

Padasjoella ammutaan omilla aseilla ja patruunoilla. Kerhojen aseet ovat 
myös käytettävissä. Ladattuja patruunoita ei saa kerhojen aseissa käyttää. 
Ampumavakuutukset tarkastetaan ennen radalle menoa. Myös aseenkanto-
luvat voidaan tarkastaa, koska toimimme PV:n alueella.Varaa käteistä osal-
listumismaksuun 5 e ja kiekkomaksuihin 2 e/kierros. Majoitus parakeissa ja 
ruokailu

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: jyrki.helin@esres.fi, p.0400 212 252.
Töölöntorin sunnuntaiset pistooliampumavuorot:
Parilliset viikot klo. 17.00 – 19.30, valvoja: Kari Wuokko: 040 515 0574, 

kari.wuokko@tapiolanreserviupseerit.fi
Parittomat viikot klo. 17.00 – 19.30, valvoja: Jyrki Helin: 0400 212 252, 

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.

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
 

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

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

HelSingin  

alUeneUvOttelUkUnta 

Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun 
alueneuvottelukunta kiittää edustaji-
aan ja toimijoitaan kevätkaudesta ja 
toivottaa hyvää kesää kaikille! Syksyllä 
on muutamia hyviä kursseja, jotka sopi-
sivat myöskin naisille. Kannattaa käydä 
katsomassa MPK:n sivuilla www.mpky.
fi ja ilmoittautua mukaan!

Kristiina Slotte, Helsingin seudun 
alueneuvottelukunnan puheenjohtaja

RUK 47

Lounastamme perinteiseen tapaan Katajanokan Kasinolla  syyskuun  7.päivänä  
maanantaina kello 12.30  joko Meri- tai Karimo-salissa  I:ssä kerroksessa.

Ilmoittautuminen  viimeistään 4.9 ravintolaan puh. 6128300. Asuna arkipuku. Mah-
dolliset tiedustelut allemerkitylle  puh 09-534439 tai GSM  050- 5639872 . Merkitse 
päivyriisi ja levitä tietoa lounaasta veljille.
Olli Vuorio                

RUK 83 ja RUK 85 
Tervetuloa kurssiemme 55-vuotistapaami-
seen  Porin Prikaatissa Säkylässä  keskiviik-
kona 26.8. 
ja torstaina 27.8.2009! Juhlaesitelmöitsijä 
Porin Prikaatin komentaja eversti Eero 
Pyötsiä. 
Osanottomaksu bussikuljetuksella Helsinki 
-Huovinrinne - Helsinki e100.- euroa  tai 50.- 
euroa ilman 
bussikuljetusta maksetaan 29.5.2009  
mennessä tilille RUK 83 200118-134663. Sis. 
majoituksen, 
lounaan, kahvit, illanviettoaterian ja aamu-
palan. Päätöslounaan Ravintola Kauttuan 
Klubilla 
osallistujat  maksavat suoraan ravintolalle. 
Lähtö Helsingistä Rautatatientorin tilaus-
bussilaiturista 
26.8. klo 8.00. Ilmoittautuminen osanotto-
maksulla. Tiedustelut Antti Kotiranta (040- 
5347437), 
Mauno Rinne (0400-442356) ja Matti Jääski-
nen (09-637384, email 
matti.jaaskinenatpp.inet.fi).Tapaamisiin 
Huovinrinteellä!
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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Jeesus on elävä 
Jumala ja pelastaa

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy
Castreninkatu 8

00530  HELSINKI
(09) 272 7350

MA-TI Maalaus- ja 
Tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HESLINKI

(09) 765 735

K.Jousmaa
PL  90

10601  TAMMISAARI
0400 702 704

Sato Yhtymä
PL  401

00601  HELSINKI

email

Viking Line Abp
Helsingin Satama

PL  800
00099  HELSINGIN KAUPUNKI

(09) 310 1621

Varattu SAKO

Girafe
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Oy Flinkenberg Ab
PL  69

02771  ESPOO
(09) 859 911

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064

Insinööritoimisto 
Magnus Malmberg Oy

Lauttasaarenmäki 4
00200  HELSINKI

(09) 618 460

LVI-Eristys Murto Oy
Unkarinkatu 20
20750  TURKU
(02) 276 2424

Oy Cont-Service Ab
Meripellontie 11 C
00910  HELSINKI

0207 769 400

Herttoniemen Lukko 
Oy

Hitsaajankatu 9
00810  HELSINKI
(09) 3487 0288

Mikkelin Palvelukoti
Pitkäjärvenkatu 28

50100  MIKKELI
(015) 150 433

Äyriäistukku Arvo 
Kokkonen Oy

PL  12
00771  HELSINKI
(09) 278 6070

Gühring Oy Ab
Lämmittäjänkatu 4 A

00880  HELSINKI
(09) 8622 0100

Sanmat Kunnossapito 
Oy

Likolammentie 12
70460  KUOPIO
(017) 261 1654

Roihuvuoren 
Seurakunta

Tulisuontie 2
00820  HELSINKI
(09) 2340 5700

Varattu

Munkkivuoren 
Seurakunta

Raumantie 3
00350  HELSINKI
(09) 2340 5200

Hämeenlinnan 
Seurakunta-Yhtymä

Rauhankatu 14
13100  HÄMEENLINNA

(03) 62 641

Kantakaupungin 
Isännöinti Oy

Kluuvikatu 7
00100  HELSINKI
(09) 668 9340

Isännöitsijäpalvelu 
Tapanainen
Punavuorenkatu 20
00150  HELSINKI

(09) 174 300

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3

06450  PORVOO
045 633 7067

Sähköinsinööritoimisto 
Delta Oy
Ruosilantie 14

00390  HELSINKI
0108 203 400

Heseva Kuntoutuskylpylä
Pellervontie 39 A
00610  HELSINKI

0207 798 742
www.heseva-kuntoutus.fi

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

Opte Oy
Pursimiehenkatu 29-31 E

00150  HELSINKI
(09) 622 059

Janavalo Oy
Patteritie 1

14200  TURENKI
0207 405 900

Bogatus Oy
Ala-Malminraitti 1 C
00700  HELSINKI

(09) 350 8740

Verso-Wood Oy
Teollisuustie 60

19110  VIERUMÄKI
010 842 5100

Etsitkö  
kotia?

sato.fi

����������������������������

 

toukokuu

23.5.  Postityöntekijä, alikersantti Arto Avikainen  (matkoilla) 50 v 
24.5. Maanmittausneuvos, yliluutnantti Tauno Talvio  (matkoilla) 80 v 

kesäkuu

3.6.  Yo-merkonomi, alikersantti Olavi Lausio (matkoilla) 75 v
5.6.  Ekonomi, LuK, luutnantti Antti Kankaanpää (matkoilla) 60 v
5.6.  Päätoimittaja, ylikersantti Kalervo Koivisto (perhepiirissä) 60 v
10.6.  Ministeri, kapteeni Esko Rekola  (ei vastaanottoa) 90 v
12.6.  Security Specialist, alikersantti Anssi Ennevaara (matkoilla) 50 v
18.6.  Teollisuusneuvos, toimitusjohtaja, majuri Erkko Kajander  60 v
       (vastaanotto 16.6. klo 15-18 Katajanokan Kasino) 
21.6.  Teknikko, alikersantti Seppo Rintamaa (matkoilla) 75 v
23.6.  Talouspäällikkö, HTM, majuri Harry Muona (matkoilla) 60 v
24.6. Virastomestari, matruusi Hannu Julku (matkoilla) 60 v
27.6.  Toimistopäällikkö, vänrikki Valto Saari 75 v
29.6.  Suunnittelija, kapteeni Pertti Räisänen  60 v
          (Kakkukahvit 30.6. klo 14-16 Pääesikunta)   
30.6.  Ekonomi, majuri Antero Eerikäinen  80 v
          (vastaanottoon liittyen, soita 040 731 4244)  

Onnittelemme

Hiojankuja 2 b Espoo  www.printecase.fi  09-8138897

PRINTEC HOBBY

Baikal mp-153 12/89 ½-auto haulikko 375€

Smith & Wesson M&P15 17" .223rem 1195€

Arsenal SAR-M1 7,62x39 +tarv 725€

Taurus 627 Tracker .357Mag 450€

Glock 17 9mm RTF kahvalla 670€

Anschütz 1451 .22LR pienoiskivääri 400€

Hatsan ilmakiväärit alkaen 139€

Savikiekot 200kpl laatikko 25€  20€
Saga kiekkopatruunat 250kpl laatikko 60€  52€

Lapua .22LR Super Club 500 kpl 42€  38€
CCI .22LR Blazer 525kpl 22€
Leader sm 7,62x54R 100kpl 29€
Leader sm .308Win 250kpl 90€

Aseliike Espoon KauklahdessaKENTTÄEH-
TOOLLINEN 
KESKIVIIKKONA 
3.6. KLO 18.00 
VANTAAN PYHÄN 
LAURIN KIRKOLLA

VaRes, Merivoimien kirkollinen ala ja 
Tikkurilan seurakunta järjestävät perin-
teisen Kenttäehtoollisen Vantaan Pyhän 
Laurin kirkon (ent. Helsingin Pitäjän 
kirkko) sankariristillä.
Sateella tilaisuus on sisällä kirkossa.
Kenttäehtoollisen toimittaa SLMEPA:n 
sotilaspastori Henri Kivijärvi, avustaa 
sotilasdiakoni Petri Minkkinen

Reserviläisillä ensisijainen varustus 
maastopuku m91 arvomerkein.
Huom! Maastopuvun puuttuminen ei ole 
este tilaisuuteen osallistumiselle.
Maastopukuiset muodossa, siviiliasuiset 
yleisönä.

Tervetuloa pääkaupunkiseudun reser-
viläiset ja veteraanit perheineen ja 
ystävineen.

Sininen Reservi järjestää  
Merivoimien vuosipäivän  
iltajuhlan 9.7.2009 Kotkassa

Lisätiedot Arno Hakkarainen, arno.hakkarainen@gmail.com
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LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET 4.6.
Helsingin Kiltapiirin ja MPKL:n perinteinen kaikkien maanpuolustajien lippujuhlapäivän buffet on Ritarihuo-
neella, 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 en-
nen tilaisuutta MPKL:n toimistolta sähköpostitse toimisto@
mpkl.fi tai virka-aikana numerosta 040 554 8805.

Tumma puku ja kunniamerkit.
Tervetuloa!

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

SUnnUntaina 19. huhtikuuta 
järjestettiin tämän vuotuinen 
Jüriöön ampumakilpailu Tal-
linnassa Männikun ampuma-
keskuksessa. Helsingin Seu-
dun Reserviläispiiri oli lähet-
tänyt joukkueen kisaamaan 
tähän perinteikkääseen Viron 
Kaitseliitin kilpailuun. Kisaan 
osallistui tänä vuonna kaik-
kiaan 11 joukkuetta neljästä 
maasta; Virosta, Latviasta, 
Tanskasta ja Suomesta. Am-
pujia oli yhteensä 43. Suoma-
laisten joukkue oli koottu eri 
yhdistyksistä ja siinä ampui-
vat Anne Tammimäki, Mika 
Heino, Timo Surakka ja Sa-
muel Kaseva.
 
kiSa ammUttiin aurinkoi-
sessa pirteässä kevät säässä. 
Lämpötila hipoi nollaa, mutta 
se ei kisaa hidastanut. Kilpai-
lussa oli kolme peruspistoo-
listagea ja säännöt noudatte-
livat IPSC’in sääntöjä. Staget 

on kuvattu ohessa. Kilpailussa 
kisattiin sekä henkilökohtai-
sista että joukkuetuloksista. 
Henkilökohtaisissa tuloksissa 
voiton ja toisen sijan veivät 
virolaiset Põhja kompaniilai-
set Oliver Purik ja Kalvi Abel. 
Kolmanneksi tuli Samuel 
Kaseva. Naisten sarjan voitti 
Anne Tammimäki. Joukkue-
kisa meni ylivoimaisesti Põhja 
kompaniin joukkueelle. Toi-
seksi tuli KL Harjun joukkue 
ja kolmanneksi KL Võrun 
joukkue. Suomen joukkue hä-
visi kolmannen tilan niukasti 
ja sijoittui näin ollen neljän-
neksi.
 
SUOmalaiSet ampujat sai-
vat taasen aimo annoksen 
kansainvälistä kokemusta ja 
hyviä tuloksia kovatasoisessa 
kilpailussa.
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Veneilijän tavaratalo

Pistoolikisa  
eteläisessä 
naapurissa

Voittajat: Samuel Kaseva (3.) Anne Tammimäki (Nais-

ten 1.) , Oliver Purik (1.) ja Kalvi Abel (2.)

Suomen joukkue, vasemmalta Kimmo Karinen, Timo Surakka, Anne Tammimäki, 

Samuel Kaseva, Mika Heino ja Olli Korkalainen.

Stage 2:sta harjoittelemassa Samuel Kaseva

Mika Heino ampumassa stage 2:sta.


