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Pääkirjoitus

Suomi ja Pohjoismainen yhteistyö

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, 19. 6. 1939

Neuvottelutauko Moskovassa eilen.
Strang joutunee oleskelemaan siellä kauan.
Parisin lehdet vähän toiveikkaimpia.

U.S.Berlini, sunnuntaina

Täkäläiset iltalehdet tiedottavat, että sunnuntain kuluessa ei Moskovassa ole ollut uut-
ta kosketusta neuvottelijain kesken. Strangin oleskelun Moskovassa otaksutaan veny-
vän pitkälliseksi. Neuvottelupuolet ovat tähänastisista tuloksista äärimmäisen pidät-
tyviä. Uutisissa huomautetaan erikoisesti, että Latvian, Viron ja Suomen lähettiläät, 
joiden edustamia maita neuvottelut välittömästi koskevat, on jätetty vaille kaikkia 
tiedotuksia neuvottelutuloisista ja ettei kumpikaan puoli ole tiedustellut heidän mie-
lipiteitään.

Parisin lehdet ilmaisevat tänään jonkin verran suurempaa luottamusta Moskovan neu-
votteluihin kuin eilen. Luottamuksen paluu johtuu lähinnä Tientsinin tapahtumista, 
joiden pitäisi Parisin lehtien mielestä tehdä Neuvostoliitto taipuvaisemmaksi hyväksy-
mään englantilaisranskalaiset ehdotukset.

S
uomella ja muilla Skan-
dinavian-mailla on 
enemmän sotilaallista 
yhteistyötä kuin yleisesti 
puhutaankaan. Yhteis-
työtä luultavasti pidetään 
itsestään selvyytenä.

 Suomi toimii pohjoismaisen puolustus-
alan yhteistyön puheenjohtajana vuonna 
2009. Puheenjohtajamaana Suomi vastaa 
pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä. 
 Suomen puheenjohtajuuskauden tär-
keimpänä painopisteenä on NORDSUP-
yhteistyön (Nordic Supportive Defence 
Structures) käynnistäminen. NORDSUP 
-järjestely perustuu Suomen, Ruotsin ja 
Norjan puolustusvoimain komentajien 
aloitteesta laadittuun raporttiin, joka luo-
vutettiin näiden maiden puolustusministe-
reille noin vuosi sitten. Raportissa pyrittiin 
löytämään konkreettisia yhteistyömahdol-
lisuuksia maiden välille.

SUomen tavoitteena on varmistaa Suo-
men puolustusvoimien osallistuminen 
vuonna 2009 kaikkiin niihin yhteistyö-
alueisiin, joilla saavutetaan etuja kansal-
listen suorituskykyjemme kehittämisessä.
 Pohjoismaisen puolustusalan yhteis-
työn tehokkuus ja tuottavuus edellyttää 

selkeää työnjakoa ja vastuualueiden mää-
rittämistä. Yhteiset puolustusalan raken-
teet varmistavat, että voimavaroja ei käy-
tetä päällekkäisiin tehtäviin. 
 Eri maiden virkamiehet perustivat työ-
ryhmän, jonka tehtävänä on esittää malli 
pohjoismaisen puolustusalan yhteistyön 
uudelleen järjestämiseksi. Työryhmä ra-
portoi toiminnastaan virkamieskokouksis-
saan.
 Vuonna 1997 k äynnistetyn 
NORDCAPS:n (Nordic Coordinated Ar-
rangement for Military Peace Support) 
tavoitteena on kehittää ja tiivistää pohjois-
maista yhteistyötä rauhanturvaamisasiois-
sa ja luoda yhteispohjoismaisia valmiuksia 
osallistua nykyaikaisiin rauhanturvaope-
raatioihin. Tarkoituksena on myös jakaa 
koulutusvastuita Pohjoismaiden kesken ja 
ylläpitää rekisteriä rauhanturvatehtäviin 
koulutetuista joukoista.
 
BoRnHolmin ministerikokouksessa mar-
raskuussa 2008 päätettiin, että Suomi 
vastaa jatkossa rauhanturvakoulutuksen, 
Norja merirajojen valvontakapasiteetin 
kehittämisen ja Tanska Itä-Afrikan rau-
hanturvajoukon tuen koordinoinnista.
 Pohjoismaista puolustusmateriaaliyh-
teistyötä (Nordic Armaments Co-opera-

tion, NORDAC) on tehty vuodesta 1994. 
NORDAC:n tavoitteena on saavuttaa talo-
udellisia ja teknisiä ja/tai teollisia hyötyjä.
Näyttää siltä, että Länsi-Euroopassa ei 
enää ole itsenäistä valtiota, joka pystyisi 
yksin huolehtimaan puolustuksestaan ko-
konaisuudessaan. Yhteistyötä tarvitaan ja 
sitä on jo Pohjoismaiden välillä jo monilla 
eri aloilla käynnistetty.

SUomi keHittää ja ylläpitää kansainvä-
lisesti yhteensopivaa nopean toiminnan 
kykyä kriisinhallinnassa, missä hyödynne-
tään monikansallista yhteistyötä mm. EU:n 
taisteluosastojen kautta. Se on tarjonnut 
hyvän mahdollisuuden myös unionin ulko-
puolelle jättäytyneelle Norjalle osallistua 
EU:n taisteluosastoyhteistyöhön. Ruotsin, 
Norjan ja Suomen vuonna 2004 perusta-
maan pohjoismaiseen taisteluosastoon 
(NBG, Nordic Battle Group) liittyivät myö-
hemmin mukaan naapurimaamme Viro 
ja liittoutumaton Irlanti. NBG:n ensim-
mäinen valmiusvuoro oli 1.1.-30.6.2008. 
Vaikka NBG ei valmiusaikanaan lähtenyt 
operaatioon, Suomen kokemukset osallis-
tumisesta ovat olleet myönteisiä. Luodut 
järjestelyt ovat kokonaisuutena toimineet 
ja joukkojen kehittämistyö on kasvattanut 
puolustusvoimien kansainvälistä tietotai-
toa.
  Kaikki NBG-maat eli Ruotsi, Suomi, 
Norja, Viro ja Irlanti ovat ilmoittaneet ole-
vansa mukana myös seuraavassa valmi-
usvuorossa vuoden 2011 alkupuoliskolla. 
Valmistelut on jo aloitettu Ruotsin johdol-
la. Suomen asettaman joukon kokonais-
vahvuus tulee olemaan n. 200.
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PiiRimme joUkkUe osallistui 6. ke-
säkuuta Baltic Sea Shooting Cupin 
(BSSC) ampumakilpailuun Tanskas-
sa. Tiukassa kisassa voitto tuli taas 
Suomeen. Lue tarkempi juttu toisaal-
ta tässä lehdessä. Olemme vuosia 
tehneet yhteistyötä Latvian, Liettuan, 
Ruotsin, Tanskan ja Viron kanssa. 
Vuosien varrella osallistujajoukkueet 
ovat hieman vaihdelleet ja nyt on 
vakiintunut että joukkueita tulee 
meidän lisäksi Liettuasta, Ruotsista, 
Tanskasta ja Virosta. Kansainvälinen 
yhteistyö on avannut monelle piirim-
me ammuntaa harrastavalle jäsenelle 
mahdollisuuden saada kansainvälistä 
kokemusta ja näin luoda edellytykset 
kehittyä oman harrastuksen parissa. 
Vuosittainen kisa ammutaan aina 
järjestävän maan omalla palvelus-
kalustolla, joten kisa antaa myös 
mahdollisuuden päästä kokeilemaan 
erityyppisiä aseita. Kisaviikonlopun 
aikana on myös mahdollista luoda 
kansainvälisiä kontakteja ja vaihtaa 
ajatuksia eri maista tulevien ihmisten 
kanssa.

Onnittelut ylennetyille
Puolustusvoimain lippujuhlan päi-
vänä 4.6. moni aktiivi reserviläinen 
palkittiin ylennyksellä. Etelä-Suomen 
Sotilasläänin alueella reilut 430 ali-
upseeria ja miehistöön kuuluvaa sai 
ylennyksen. Uusi sotilasarvo tuo tul-
lessaan uusia haasteita ja siten myös 
vastuuta. Olkaa siis ylpeitä uudesta 
sotilasarvostanne. Se osoittaa myös 
luottamusta puolustusvoimien puo-
lelta.

Ampumaurheilukeskus
Olemme saaneet hyvin paljon tukea 
sidosryhmiltämme yhteisen ampu-
maratahankkeen tiimoilta. Monet ko-
konaismaanpuolustukseen osallistu-
vat yhteisöt, kuten puolustusvoimat, 
ovat antaneet tukensa hankkeelle. 

Kiitokset heille siitä, 
mutta vielä tarvitaan 
yhteisiä ponnistelu-
ja ja toivonkin että 
kaikki kynnelle ky-
kenevät auttavat 
mahdollisten ja 
mahdottomien vai-
kutuskanavien hyö-
dyntämisessä. Mut-
ta toivon kuitenkin 
malttia niiden hyö-
dyntämiseen, jotta 
yhteinen päämää-
rämme, ampumaurhei-
lukeskus, ei vaarantuisi 
ns. turhalla tunteilulla 
ja ajattelemattomalla 
toiminnalla.

Hyvää kesää 
kaikille sotilasarvoon 
katsomatta!
Kesän aikana toiminta 
yhdistyksissä hilje-
nee, mutta kesän 
lopulla kiihtyy taas 
syksyä kohti. Kesä 
on rentoutumisen ja 
akkujen lataamisen aikaa ja myös 
hyvää aikaa ulkoiluun ja kunnon 
kohentamiseen. Liikkukaa, niin jak-
satte liikkua. Suomen luonto on kau-
nis ja monimuotoinen, mutta kesä on 
lyhyt ja vähäluminen, joten nauttikaa 
siitä ystävienne ja etenkin perheenne 
kanssa. Kesälaitumelle Mars!

Yhdessä yhteisten asioiden puolesta!

kimmo.karinen@helresp.fi

Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen Etelä-
Suomen neuvottelukunta
Maaherra Anneli Tainan johtama 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
Etelä-Suomen neuvottelukunta on 
kokouksessaan 27.5. tutustunut pää-
kaupunkiseudun ampumaurheilukes-
kushankkeisiin.
 Tähän perustuen neuvottelukun-
ta on julkaissut kannanoton, jossa to-
detaan seuraavaa: 
 ”Vapaaehtoisen Maanpuolustuk-
sen Etelä-Suomen neuvottelukunta 
on huolestuneena seurannut ampu-
maurheilun harrastusresurssien vä-
henemistä pääkaupunkiseudulla. 
Uusi aselaki tulee asettamaan ampu-
maurheilun harrastamiselle tiukkoja 
vaatimuksia mm. harrastuspaikkojen 
suhteen, joita ei tämänhetkisillä re-
sursseilla ole mahdollista täyttää.
 Neuvottelukunta suhtautuu 
myönteisesti vapaaehtoista maan-
puolustusta, ympäristön suojelua ja 
turvallisuutta edistävään ampumaur-
heilun kehittämiseen pääkaupunki-
seudulla. 
 Neuvottelukunta antaa täyden tu-
kensa pääkaupunkiseudun ammun-
nanharrastajien alueneuvottelukun-
nan toimenpiteille, joiden keskeisenä 
tavoitteena on käynnistää kuntarajat 
ylittävä selvitystyö ampumaurheilu-
keskuksen rakentamiseksi pääkau-
punkiseudulle.”
 Lausunto on lähetetty kaupunkien  
johtajille kesäkuun alussa.

 
Pääkaupunkiseudun 
ampumaharrastuksen 
alueneuvottelukunta
Pääkaupunkiseudun ampumaharras-
tuksen alueneuvottelukunta hyväk-
syi ampumaurheilukeskushankkeita 
käsittelevän loppuraporttinsa 27.5.
 Helsingin Kiltapiiri on liittynyt 
alueneuvottelukuntaan, mikä täy-

dentää erinomai-
sella tavalla yh-
teistä koordinaa-
tioryhmäämme.

Uudenmaan 
maakunta-
kaavan uu-
distamistyö
Uudenmaan maakun-
takaavan uudistamistyö 
on käynnissä (2. vaihe-
maakuntakaava). 
Piirit lähettivät touko-
kuussa Uudenmaan 
liiton maakuntahalli-
tukselle yhteisen lau-
suntonsa, jossa esitetään 
ampumaratakysymysten 
uudelleen tarkastelua 
uudistustyön yhteydes-
sä.
 Etelä-Suomen soti-
laslääni aluehallintovi-
ranomaisena on omassa 
asiaa koskevassa lausun-
nossaan asettunut tuke-
maan piirien tekemää esi-
tystä.

Ampumaurheilukeskus hanke
Hanke ampumaurheilukeskuksen 
saamiseksi pääkaupunkiseudulle ete-
nee. Lehden mennessä painoon, pää-
kaupunkiseudun kaupunginjohtajat 
kokoontuvat 11.6. 
 Tällöin päätetään käynnistetään-
kö kaupunkien yhteinen ampumaur-
heilukeskushankkeita koskeva kon-
sulttiselvitys.

4.6.
Parhaat onnitteluni kaikille Puolus-
tusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. 
ylennetyille ja palkituille!

ville.maijanen@hrup.fi

www.ascom.fi

        YLLÄPITÄÄ YHTEISKUNNAN KANNALTA 
KRIITTISTEN ORGANISAATIOIDEN TOIMINTAKYKYÄ
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valtioneUvoSton, eli pu-
hekielellä hallituksen epä-
virallisia päivällisiä ja illal-
lisia on alettu kutsumaan 
”hallituksen iltakouluksi”. 
Näillä valtioneuvoston juh-
lahuoneistossa Smolnassa 
pidetyillä neuvonpidoilla 
on ollut ja on yhä edelleen 
merkittävä rooli Suomen 
valtion johdossa.
 Professori Ohto Manni-
nen ja tutkija Kauko Rum-
punen ovat toimittaneet 
kirjan äskettäin sattumal-
ta löytyneistä tohtori V.J. 
Sukselaisen näistä kokouk-
sista 15.4.1942–6.6.1945 te-
kemistä muistiinpanoista. 
Sukselainen toimi kyseise-
nä aikana viiden eri päämi-
nisterin sihteerinä.
 Sukselaisen erittäin 
hienosti ja tiiviisti laatimat 
muistiinpanot valottavat 
merkittävällä tavalla sota-
ajan hallituksen toimintaa. Sota-ajan kokouk- 
sissa pohdittiin kaikkea voin hinnan säätelys-
tä juutalaisten kansalaisuushakemuksiin ja 
saksalaisten yritysten lainaehdoista Neuvos-
toliiton sanelemiin rauhan ehtoihin.  
 Luutnantti Sukselainen toimi talvisodas-
sa pataljoonan komentajan adjutanttina.  Jat-
kosodan alussa hän oli vastaavassa tehtäväs-
sä divisioonan esikunnassa, mutta pääminis-
teri J.W. Rangell katsoi tarvitsevansa hänen 
kansantaloudellista osaamistaan. Näin ltn 

Sukselainen komennettiin 
pääministerin esikuntaan. 
Hänen jatkosotansa päättyi 
vasta kun J.K. Paasikivi sal-
li hänen kesällä 1945 palata 
takaisin akateemiselle ural-
leen. 
 J.V. Sukselaisen muistiin-
panoista loistaa myös nii-
den tekijän poikkeukselli-
nen lahjakkuus. Ihan turhia 
miehiä ei tähän vaativaan 
tehtävään ole selvästikään 
valittu. Sihteereistä itse 
pääministeriksi ovat nous-
seet J.V. Sukselaisen lisäksi 
myös Ahti Karjalainen, Paa-
vo Lipponen sekä Johannes 
Virolainen.
 
kiRjaa ei voi suositella 
ensimmäiseksi tutustumi-
seksi Suomen valtiojohdon 
toimintaan jatkosodan ai-
kana. Asiaan jollain tavalla 
perehtyneille Mannisen ja 

Rumpusen toimittama teos valaisee kuiten-
kin aivan loistavalla tavalla nimenomaan 
hallituksen toimintaa, joka useissa muissa 
kirjoissa on jäänyt ylipäällikön ja presiden-
tin ympärillä olleen ”sotakabinetin” varjoon. 
Ei ole liioittelua todeta, että sota-aikana Oy 
Suomi Ab:n hallitus toimi kuten hyvin toimi-
van yrityksen johtoryhmä.
 On hienoa, että tekijät ovat myös tuoneet 
esille suurelle yleisölle varsin tuntematto-
maksi jääneen J.W. Rangellin henkilökuvaa.

RajanaaPURimme Venäjä on suu-
rena teollisuusmaana luonnollisesti 
myös moottoriajoneuvojen tuottaja. 
Jo pelkästään lyhyt maantieteelli-
nen etäisyys on johtanut siihen, että  
venäläisiä autoja on käytetty myös 
Suomessa.
 Puolustusvoimissa teknikkoup-
seerina palvellut Markku Mäkipirtti 
on aiemmin tehnyt useita sotaväen 
ajoneuvoja käsitteleviä teoksia. Nyt 
Mäkipirtti on ottanut rohkean aske-
len neuvostovenäläisten, Suomessa 
käytössä olleiden autojen esittelemi-
seksi.
 Pohjan uudelle teokselle antaa 
se, että suuri osa  puolustusvoimien  
sotien jälkeisestä rauhan ajan ajo-
neuvokannasta on ollut peräisin 
Neuvostoliitosta. Niinpä uuden 
teoksen kuvamateriaali kuin tekstit-
kin pohjautunevat pitkälti aiempien 
kirjojen yhteydessä syntyneeseen 
aineistoon.

kiRjan vaHvUUS onkin ajoneuvo-
jen valokuvissa sekä neuvostovenä-
läisessä juliste- ja mainosmateriaa-
lissa. Sen sijaan tekstiaineisto ei yllä 
Mäkipirtin aiempien teosten tasolle, 
ainakaan ns. siviiliajoneuvojen osal-
ta.
 Vaikutelmaksi jää, että siitä 
menty, missä aita matala. Vaikka 
kirjan kannessa onkin teksti ”Ajo-
neuvot Suomessa”, rohkenen epäil-
lä, että osaa teoksen esittelemistä 
ajoneuvoista ei ole Suomen hallit-
semilla alueilla nähtykään. Ja toisin 

päin: jotkin Suomessa runsaastikin 
myydyt autot, kuten Lada Samara, 
jäävät maininnanomaisen käsittelyn 
varaan.
 Kirjan lähdeluettelo osoittaa, et-
tei alkuperäistä, neuvostovenäläistä 
materiaalia ole juurikaan käytetty, 
vaan on turvauduttu muuhun ai-
neistoon. Syynä lienee niin venäläi-
sen aineiston saatavuuden (osin ku-
viteltukin) hankaluus kuin kielikysy-
myskin. Käännösaineiston käytöstä 
on myös hassunkurisia seurauksia. 
Niinpä teoksessa tuleekin vastaan 
ainakin kolme eri tapaa muuntaa 
kyrillinen kirjaimisto latinalaiseen: 
anglosaksinen, saksalainen ja suo-
malainen. Valmistajatehtaiden nimi-
nä käytetään myös kömpelöjä eng-
lanninkielisiä käännöksiä.
 On luonnollista, että pienen 
kielialueen vähämenekkistä kirjaa 
ei voida tehdä suurin resurssein. 
(Tosin myös suurten kielialueiden 
teokset ovat usein heikkolaatuisia.) 
Mahdolliseen seuraavaan painok-
seen kaipaisin erityisesti lukuisten 
epätäydellisyyksien täydennystä, 
painotusta niihin autoihin, joita 
Suomessa on lukuisammin myyty 
sekä katsausta siihen, miksi neuvos-
tovenäläiset autot on osin suunnitel-
tu esimerkiksi länsieurooppalaisista 
poiketen. Suunnitteluperusteena ei 
nimittäin aina ole ollut tyhmyys tai 
kommunismi, vaan tiestön, huol-
tomahdollisuuksien tai muun sen 
kaltaisen erilaisuus. Lieneepä joskus 
vaikuttanut sekin – suomalaisen au-

tonostajan eduksi – että taannoinen 
venäläinen talousjärjestelmä antoi 
insinööreille joskus vapauden tehdä 
konstruktioita valmistuskustannuk-
sista piittaamatta.
 Uudelleen kirjoitettava olisi 
myös kirjan viimeinen osuus ”Venä-
jän autotehtaat nyt”, joka tässä en-
simmäisessä painoksessa on yhdellä 
sanalla kuvattuna löperö.

Veikko Luomi

valko-venäjä tunnetaan Suomes-
sa huonosti. Belarus-traktori taitaa 
olla ainoa asia, joka edes jollain ta-
valla yhdistetään Valko-Venäjään. 
Maan pinta-ala on noin 207 000 ne-
liökilometriä. Maassa asuu noin 10,3 
miljoonaa asukasta. Maahan ei juuri 
järjestetä lomamatkoja , eikä muuta-
kaan yhteyttä maidemme välillä ole. 
Tämä teos on ensimmäinen suomen 
kielellä tehty laajempi kokoelmateos 
maasta.
 Ajatus kirjasta syntyi keväällä 
2008, kun yliopistolla suunniteltiin 
vuoden 2008–2009 opetusta. Kir-
jaa varten joukko jatko-opiskelijoita 
matkusti Valko-Venäjälle ja teki osin 
haastattelujen pohjalta artikkelin 
omasta tutkimusaiheestaan. Nämä 
kirjoitukset on nyt koottu kirjaksi.
 Tuntematon Valko-Venäjä sukel-
taa maanosamme viimeiseen neu-
vostoliittolaiseen todellisuuteen. 
Se tutustuttaa lukijat alueen men-
neisyyteen, kulttuuriin, musiikkiin, 
arkkitehtuuriin ja kieleen.
 Monipuolinen ja kattava kerto-
mus Valko-Venäjän vaiheista avaa 
uusia näkökulmia Euroopan ja Itä-
Euroopan suhteiden dynamiikkaan. 
Suomen suuriruhtinaskunta oli 
myös saman imperiumin osanen - 
miksi meille ei käynyt samalla taval-
la? Entä miksi Valko-Venäjän kan-
sallinen projekti "jäi kesken"? 
 Kirja vie lukijansa myös lähelle 
maan nykyistä poliittista tilannetta. 
Aikooko presidentti Lukashenka, va-
lita "veljellisen" tulevaisuuden Venä-
jän kanssa vai haluaako hän päästä 
lähemmäksi Eurooppaa ja EU:ta?

 Tuntematon Valko-Venäjä on 
asiantunteva tietoteos, jonka kaut-
ta tämä arvoituksellinen Euroopan 
kolkka tulee lukijalle tutummaksi ja 
läheisemmäksi. Kirjan keskeistä an-
tia on sen ajankohtaisuus. 
 Teoksen toimittaja, Venäjän ja 
Itä-Euroopan yliopistonlehtori, do-
sentti Arto Luukkanen on teologian 
tohtori, jonka tutkimustyö on koh-
distunut laaja-alaisesti Venäjän ja 
Neuvostoliiton historiaan sekä sen 
nykypäivän politiikkaan. Häneltä 
ovat ilmestyneet aiemmin Editan 
Kleio-sarjassa teokset Hajoaako 
Venäjä? (2001), Neuvostojen maa 
(2004) ja Muutosten Venäjä (2009).

iSRaelin ilmavoimiSta 
ei ole suomeksi kirjoitettu 
juuri mitään. Englanniksi 
on julkaistu erinomaisia 
kirjoja runsaasti. Lähde-
luettelossakin on mainittu 
24 englanninkielistä teos-
ta.Tämä kirja täyttää hyvin 
paikkansa suomalaisessa 
tietokirjallisuudessa.
 Tuskin minkään muun 
maan historiassa on ilma-
voimilla niin suurta merki-
tystä kuin Israelin. Maa on 
myös satsannut ilmivoimiin 
voimakkaasti koko histori-
an ajan. Koska maa on var-
sin pieni, sen ilmavoimien 
täytyy hankkia mobilisaa-
tiota varten ainakin 48-72 
tuntia aikaa. Israelin ilma-
voimilla on kotimaassaan 
asema, jota ei ole varmaankaan minkään 
muun maan ilmavoimilla.
Vuonna 2008 ilmavoimilla oli 29 laivuet-
ta. laivueista oli 16 hävittäjälaivueita, joista 
neljän kalusto on moderneja F-16I koneilla 
varustettuja. Israelin ilmavoimilla oli vuon-
na 2006 kaikkiaan 511 konetta. Luvusta on 
vähennetty koulukoneet pois. Helikopterei-
ta oli kaikkiaan 281 kappaletta, joista 96 oli 
aseistettuja. Ilmavoimissa palvelee 35 000 
henkilöä, joista 10500 on ammattisotilaista ja 
loput varusmiespalvelustaan suorittavia. Il-

mavoimien reserviin kuu-
luu 59000 reserviläistä. 
 Israelin ilmavoimat on 
osallistunut seitsemään so-
taan kuudessa vuosikym-
menessä, joissa se on saa-
vuttanut 735 ilmavoittoa. 
Israel on itse menettänyt 51 
lentokonetta. Arabimaiden 
ja Israelin välinen voitto-
suhde on 14:1. 
 Israelin ilmavoimat syn-
tyi vuonna 1948, mutta 
ilmavoimien taustalla oli 
kehitys, joka oli alkanut 
jo 35 vuotta aikaisemmin. 
Ensimmäiset lentokoneet 
nähtiin Palestiinan taivaal-
la jo vuonna 1913. Ilmavoi-
mien tehtävät määritettiin 
1950-luvulla. Tehtäviin 
kuuluivat ilmatilantur-

vaaminen, vihollisen ilma-aseen tuhoaminen 
sekä maavoimien tukeminen. 1960-luvul-
le saakka ilmavoimien kalustoa hankittiin 
Ranskasta, mutta Kuuden päivän sodan jäl-
keen poliittinen ilmapiiri viileni. Uudeksi yh-
teistyökumppaniksi löytyi Yhdysvallat, josta 
hankittiin nykyaikaisia taistelukoneita.
 Kirjassa on myös kerrottu Israelin omas-
ta lentokoneteollisuudesta. Näistä tuotteista 
monet ovat melko tuntemattomia suomalai-
sille lukijoille. Teos on näyttävä kokonaisuus, 
josta löytää paljon uutta tietoa.

Neuvostoliittolaiset autot Tuntematon Valko-Venäjä

Israelin ilmavoimien  
tie nykyisyyteen

Jatkosodan iltakoulut

markku mäkipirtti: 
neuvostoliittolaiset autot, 
ajoneuvot Suomessa 2

Apali Oy 2009, ISBN 978-952-5026-85-6, 176 
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HelSingin SeUdUn Reserviläispiiri 
ry:n joukkue osallistui 5.–7.6.2009 
Tanskassa järjestettyyn Baltic Sea 
Shooting Cup -ampumakilpailuun 
hyvällä menestyksellä. Vuodesta 
1999 alkaen järjestettyyn kilpailun 
isäntänä toimi tänä vuonna Politi-
hjemmeværnskompagni Fredriks-
sund. Neljän hengen joukkueiden 
kesken käytyyn kilpailuun osallistui-
vat Suomen ja Tanskan lisäksi Eest 
Kaitseliidu Tallina Malev (Viro), Lie-
tuvos Sauliu Sajunga Panevezio aps-
krities sauliu rinktine (Liettua) sekä 
uutena joukkueena 112 Hemvärns-
bataljon Försvarsutbildarna Skåne 
(Ruotsi). Suomea lukuun ottamatta 
kaikki muut osallistujat ovat maansa 
kodinturvajoukkojen yksiköitä.
 Kilpailu toteutettiin Frederiks-
sundin kaupungin läheisyydessä 
meren rannalla sijaitsevalla Tanskan 
puolustusvoimien harjoitusalueella. 
Kilpailukeskus, ruokailut ja majoit-
tuminen järjestettiin kodinturva-
joukkojen Christiansminden koulu-
tuskeskuksessa kilpailuratojen välit-
tömässä läheisyydessä. Toimitsijoina 
olleet tanskalaiset olivat hyvin ys-
tävällisiä, avuliaita ja kielitaitoisia. 
Rastit oli hyvin valmisteltuja ja kir-
jalliset ohjeet oli laadittu englannik-
si. Kilpailukeskuksen ja rastien välit 
siirryttiin Tanskan puolustusvoimi-
en Piranha-miehistönkuljetusajo-
neuvolla ja henkilöpakettiautoilla. 
 Helsingin Seudun Reserviläis-
piiri ry:n joukkue oli koottu erittäin 
kokeneista ampujista. Mukana oli-
vat Jari Gerasimoff, Mika Heino, 
Samuel Kaseva ja Mika Riste. Kil-
pailupaikalla selvisi, että virolaiset 
olivat saaneet koottua kilpailujouk-
kueeseen kaikki parhaat ampujansa, 
mikä herätti ainakin suomalaisissa 
ennakkoon hieman epävarmuutta. 
Ruotsin joukkueen tasosta ei kenel-
läkään ollut varmaa tietoa etukä-
teen koska he osallistuivat kilpai-
luun ensimmäistä kertaa. Tanskan 
joukkueen tiedettiin taas hyötyvän 
kotikenttäedusta. Ennakkoasetel-
mat olivat siis varsin epäselvät kun 
kilpailupäivä alkoi yhteisellä lipun-
nostolla.

Monipuoliset rastit ja 
paljon patruunoita
Kilpailu muodostui viidestä eri aseil-
la ammutusta rastista. Rasteilla oli 
mahdollista ampua kaikilla aseilla 
ensin koelaukauksia mutta tähtäi-
miä ei saanut siirtää. Kilpailuasei-
den kohdistuksissa oli myös melkoi-
sia eroja. Pistoolirastia lukuun otta-
matta kaikilla rasteilla koko joukkue 
ampui samanaikaisesti ja ammunta 
tapahtui paikaltaan. Pitkissä aseissa 
ammunnoille oli asetettu aikaraja 
mutta käytännössä sillä oli merki-
tystä vain konepistoolirastilla.
 Suomen joukkue aloitti SRA 
tyylisellä rastilla, jossa ammut-
tiin Tanskan poliisien käyttämällä 
9mm Heckler & Koch USP Compact 
pistoolilla IPSC pahvitauluja. Ruu-
supensaiden keskellä toteutetussa 
ammunnassa pistemäärään vaikutti 
sekä aika että osumat. Ammunta 
sujui suomalaisilta hyvin, mikä lisäsi 
selvästi joukkueen itseluottamusta.
 Toisena rastina oli Tanskan po-
liisin ja erikoisjoukkojen käyttämä 
9mm Heckler & Koch MP5 -kone-
pistooli, jolla ammuttiin 100 met-
rin matkalta kolme eri ammuntaa 
eri asennosta aikarajaa vastaan. 
Vaikeimmassa osiossa kilpailijoilla 
oli yhteensä vain 45 sekuntia aikaa 
juosta 100 metrin matka ja ampua 
sen jälkeen polvelta 20 laukausta 
syöksyjäkuviotauluun. Joukkueel-
tamme jäi jopa patruunoita ampu-
matta tässä osiossa.
 Kolmantena rastina oli Tanskan 
puolustusvoimien hiljattain käyt-
töönottama kanadalaisvalmistei-
nen 5.56 kaliiperin Diemaco Light 
Support Weapon (LSW). AR-15 ra-
kenteeseen perustuvassa kevyessä 
konekiväärissä on optiset tähtäimet. 
Tehtävänä oli ampua 15 minuutin 
aikana 50 laukausta 200 m etäisyy-
deltä syöksyjäkuvioon, joista vain 
mustalle osuneet osumat laskettiin. 
Kertatulella ammutulla rastilla jouk-
kueemme ampui vain yhden ohilau-
kauksen. 
 Neljännellä rastilla aseena oli 
vyösyöttöinen, .308 kaliiperin MG3 

konekivääri, josta tanskalaiset käyt-
tävät nimeä LMG M/62. Aseella am-
muttiin 300 metrin päässä oleviin 
kiinteisiin tauluihin yhteensä 50 lau-
kausta. Kohdistamattomalla sarjatu-
liaseella ja ilman optisia tähtäimiä 
tehtävä oli vaativa eikä ollut yllätys, 
että Tanskan joukkue pärjäsi tässä 
lajissa selvästi muita paremmin.
 Suomen joukkue päätti ammun-
nat tanskalaisten palvelusaseena 
käyttämällä M/95 automaattikivää-
rillä. Kanadalaisvalmisteisella AR-15 
tyyppisellä kiväärillä ammuttiin ns. 
rautatähtäimillä kaatuviin, janter-
tyyppisiin tauluihin poteroista. Erit-
täin mielenkiintoisessa ammunnas-
sa jokaisella ampujalla oli käytös-
sään yhteensä 100 patruunaa, joilla 
ammuttiin 30-480 metrin päästä 
nousevia erikokoisia maaleja. Am-
muntaohjelma kesti yhteensä noin 
15 minuuttia. 

Kivääri ratkaisi mestaruuden
Perinteiseen tapaan kilpailun voiton 
ratkaisivat Suomen ja Viron joukku-
eet. Lopputuloksissa joukkueiden 
ero oli Suomen hyväksi vain parin-
kymmenen pisteen luokkaa, mikä 
vastaa noin kymmentä osumaa. Ero 
on hiuksen hieno kun huomioi, että 
jokainen joukkue ampui kilpailussa 
yli 1000 laukausta. Ratkaisevaksi 
lajiksi osoittautui kivääri, jossa suo-
malaiset ottivat lajivoiton. Kilpailus-
sa kolmanneksi sijoittui isäntämaa 
Tanska ja seuraavina olivat Ruotsi 
ja Liettua. Suomien joukkue nappa-
si myös parhaan ampujan palkinnot 
pistoolissa (Mika Riste) ja kevyessä 
konekiväärissä LSW (Samuel Kase-
va).  
 Kilpailujen palkintojenjako ta-
pahtui isäntänä toimineen poliisiko-
dinturvakomppanian "kerhotalolla" 
Frederikssundissa. Tilaisuudessa oli 
paikalla myös Kööpenhaminan ko-
konaispuolustusalueen komentaja 
eversti Anders Olesen. Juhlaillalli-

sen ja palkintojenjaon jälkeen tilai-
suus jatkui vapaalla seurustelulla ja 
ns. jälkipelillä. Keskusteluissa ilme-
ni, että muiden maiden edustajat 
olivat kiinnostuneita mm. Suomessa 
järjestettävistä sotilastaitokilpailuis-
ta. Tanskalaisille taas on kertynyt 
taistelukokemusta mm. Irakissa, jos-
sa kodinturvajoukkojen jäseniä on 
palveluksessa.  

Laatu näkyi yksityiskohdissa
Kilpailun järjestelyistä näkyi, että 
valmisteluihin oli käytetty valtava 
määrä aikaa ja rahaa. Tanskalaisten 
käytössä oleva koulutuskeskus ja 
ampumaradat antoivat erinomaisen 
pohjan toteuttaa laadukas tapahtu-
ma. Kilpailuorganisaatiolla oli käy-
tössään runsaasti sekä henkilöstöä 
että puolustusvoimien ajoneuvoja. 
Kilpailu sujui aikataulussa, kilpailu-
keskus toimi täsmällisesti ja huolto 
toteutettiin laadukkaasti. Vieraista 
huolehdittiin lentokentältä lähtien 
pieniä yksityiskohtia myöten. Motel-
litasoa olevissa majoitushuoneissa 
oli mm. suomenkielinen tervetulo-
toivotus ja jokaisen joukkueen jäse-
nen nimellä ja kilpailun tunnuksella 
varustettu muki odottamassa. 
 Vuonna 2010 kilpailun järjestä-
misvuorossa on Ruotsi. Ennakko-
tietojen mukaan kilpailua varten on 
Ystadin läheltä varattu Ruotsin puo-
lustusvoimien harjoitusalue, jolla 
mm. panssarijoukot harjoittelevat. 
Kilpailuaseisiin tulee silloin lukeu-
tumaan ilmeisesti jälleen myös tark-
kuuskivääri.

Juha Parkkonen
Team leader

Baltic Sea Shooting 
Cupin voitto jälleen 
Suomeen
Erinomaiset järjestelyt takasivat onnistuneet kilpailut.

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi
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VENÄJÄN LÄNSINAAPUREILLA Norjalla, Suomella, Virol-
la ja Latvialla on erilaiset näkemykset siitä miten maiden 
väliset naapuruussuhteet voivat kehittyä. Erityisesti Suo-
men ja Viron osalta voitaneen sanoa, että toinen on hyvä-
uskoinen ja sinisilmäinen ja toinen epäilee ja on realisti. 
Suomi on tuo hyväyskoinen, joka arvioi, että ei Venäjä mi-
tenkään uhkaa Suomea. Viro taas on realisti, joka muistaa 
miten Siperia opettaa.
  Viro sai joulukuun alussa uuden puolustusvoimain 
komentajan kun kenraalimajuri Ants Laaneots (s. 1948) 
määrättiin tehtävään. Laaneots on se henkilö, joka on luo-
nut Virolle puolustusvoimat. Työ alkoi jo vuonna 1991 heti 
Viron itsenäistyttyä. Silloin hänellä oli takanaan menes-
tyksellinen ura Neuvostoliiton asevoimissa ja myös pikku-
poikana koettu kyyditys. Siperia oli ihan oikeasti opetta-
nut häntä.
 
ANTS LAANEOTS sai Virossa everstin arvon (1992) ja toi-
mi pääesikunnan päällikkönä sekä vastasi itsenäisen Vi-
ron puolustusvoimien kehittämisestä. Presidentti Lennart 
Meri ei Laaneotsan neuvostotaustan johdosta kuitenkaan 
Viron pätevintä upseeria koskaan hyväksynyt puolustus-
voimien ykkösmieheksi. Kenraaliksi ylennettynä Laaneots 
oli vielä pääesikunnan päällikkönä ja ennen nyt toteutu-
nutta komantajuutta vuodesta 2001 alkaen Tartossa toi-
mivan Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajana.
  Koulutus ja palvelus neuvostoasevoimissa antoi Laa-
neotsalle hyvän tietämyksen suurvallan asevoimista. Sa-
malla syntyi myös kontaktiverkosto, kun kurssi- ja palve-
lustoverit jatkoivat palvelusta mm. Venäjän, Ukrainan ja 
Valko-Venäjän asevoimissa. Laaneots on myös 1990-lu-
vulla ollut jatko-opinnoissa Suomessa ja Nato-Collegessa 
Italiassa. Ilman komentajuuttakin on Ants Laaneots ollut 
monien mielestä ”number one” Viron puolustusvoimssa. 
Hän on esiintynyt asiantuntijaluennoitsijana myös Suo-
messa.
  Kotimaassaan Laaneots on vuosien aikana useissa lau-
sunnoissaan ja haastatteluissa esittänyt huolensa itäisen 
suurvaltanaapurin asevoimien voimakkaasta kehityksestä. 
Asiantuntija on nähnyt Venäjän ja sen asevoimat potenti-
aalisena uhkana Virolle. Suomessa ja Ruotsissa erityisesti 
ei samanlaista uhkaa ole nähty. Ruotsi on sen takia tie-
toisesti alentanut omaa puolustuspotentiaaliaan. Suomi 
on omalta osaltaan ollut sinisilmäinen ja kantanut huolta 
Venäjän ihmisoikeusasioista. Ainakaan julkisuudessa mei-
dän valtiojohtomme ei ole esittänyt arvioita miten Venäjä 
suurilla öljytuloillaan kehittää asevoimiaan. Suomalaisilta 
puuttuvat Siperian opetukset.

HELSINGIN SANOMAT siteerasi 7.12.2006 edellisenä päi-
vänä virolaisessa Eesti Päevaleht lehdessä ollutta Laa-
neotsan haastattelua: ”Venäjä yhä uhka turvallisuudelle 
- Lievästi sanoen meillä on epäystävällinen maa naapu-
rinamme - Olemme Naton ja EU:n rajavaltio eikä turval-
lisuustilannettamme voi verrata Tanskaan tai Belgiaan.” 
Uusi puolustusvoimain komentaja sai haastattelulausun-
nolleen tukea myös puolustusvoimien ylipäälliköltä, kun 
presidentti Toomas Hendrik Ilves pari päivää myöhemmin 
radiohaastattelussa totesi, että Laaneotsalla on oikeus 
omiin arvioihinsa. Ilves totesi, että ei muiden naapureiden 
Suomen, Ruotsin tai Latvian poliitikoilta tule samantapai-
sia epäystävällisiä lausuntoja kuin Venäjältä.
 
MOSKOVASTA TULI myös vastaus Laaneotsalle, kun yleis-
esikunnan päällikkö Juri Balujevski totesi, että he eivät 
näe uhkaa naapureittensa suunnalta. Venäjän puolustus-
ministeri Sergei Ivanov oli puolestaan todennut, että sel-
laiset (Laaneotsan) lausunnot diplomaattisessa kielenkäy-
tössä osoittavat lähinnä väärinkäsitystä.
  Suomalaisilla on omat kokemukset itäisestä naapu-
ristamme. Meiltä onneksi puuttuvat Siperian viimeiset 
opetukset, jotka ovat monilla Viron nykyjohtajilla vielä 
henkilökohtaisessa muistissa. Realismi, jota 
edustavat eteläisen naapurimme turval-
lisuudesta vastaavien lausunnot, ei saa 
estää sitä, että eletään hyvää yhteiseloa 
naapureitten kanssa. Mitähän J.K. Paa-
sikivi olisi kirjoittanut päiväkirjoihinsa 
joulukuisesta Viron ja Venäjän vuoro-
puhelusta?
 

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on vii-

meksi toiminut Tartossa Viron Maanpuolustus-

korkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Kyllä Siperia 
opettaa

Puolustusvoimat on tehnyt 
linjauksen, jonka mukaan 
sen palkattu henkilöstö 
jakaantuu tulevaisuudessa 
upseeristoon, aliupseeris-
toon ja siviilihenkilöstöön. 
Sotilashenkilöstöjärjestel-
män kokonaisuudistuksen 
ensimmäinen vaihe astui 
voimaan vuodenvaihteessa.

Arto Pulkki

PUOLUSTUSVOIMIEN sotilasammat-
tihenkilön ja määräaikaisen soti-
lasammattihenkilön viroissa palve-
levista tuli 1.1.2007 aliupseereita. 
Samalla heidän tehtävänkuvansa 
laajentuvat voimakkaasti myös 
koulutus- ja hallintotehtäviin. Tä-
män muutoksen tarkoituksena on 
ennen kaikkea varautua opistoup-
seerien poistumiseen, sillä heidän 
koulutuksesta luovuttiin jo vuosi-
tuhannen vaihteessa. Ympyrä on 
nyt sulkeutunut, sillä kanta-aliup-
seereista luovuttiin, kun toimi- ja 
sittemmin opistoupseerien koulu-
tus aloitettiin vuonna 1974. 
 Koko muutos ei tapahdu yhdes-
sä yössä, sillä PV:n palveluksessa 
on vielä lähes 3600 opistoupseeria 
ja vasta noin 1800 aliupseeria. Ny-
kyisten suunnitelmien mukaan ali-
upseeriston vahvuus olisi kuitenkin 
jo 2020-luvulla noin 5000 henkilöä 
– eli 1/3 koko henkilöstöstä.

Ulkoiset tunnusmerkit
Uuden ammattialiupseeriston pe-
rustamisen myötä otettiin takaisin 
käyttöön ylivääpelin ja ylipursi-
miehen sotilasarvot. Tasavallan 

presidentin sotilas- ja palvelusar-
voista antaman uuden asetuksen 
(1355/2006) mukaan aliupseerina 
tai määräaikaisena aliupseerina 
palvellaan nyt sotilasammattihen-
kilön, kersantin, ylikersantin, vää-
pelin, pursimiehen, ylivääpelin, 
ylipursimiehen ja sotilasmestarin 
palvelusarvossa. Kyseessä on siis 
tehtävästä ja koulutuksesta riip-
puva palvelusarvo, eli alikersantin 
sotilasarvon reservissä omaava 
henkilö voi palvella kouluttajana 
vaikka kersantin arvossa.
 Samalla sotilasammattihenki-
löiden aiemmin käyttämä miek-
ka poistuu muista kuin kersantin 
ja sotilasammattihenkilön arvo-
merkeistä. Heidän tapauksessaan 
miekka säilyy, jotta ”ero varusmie-
hiin pysyisi riittävän selvänä”.

Töihin?
Ammattialiupseerin vakituisesta 
tai määräaikaisesta työtehtävästä 
kiinnostuneen kannattaa olla yh-
teydessä suoraan varuskuntaan. 
Joukko-osaston komentaja esikun-
tineen kun vastaa aliupseerin pal-
velukseen ottamisesta, tehtävään 
määräämisestä sekä ylentämisestä. 
 Aliupseerin ja määräaikaiseen 
aliupseerin virkaan pääseminen 
edellyttää kuitenkin reservin ali-
upseerin koulutusta ja vähintään 
toisen asteen tutkintoa siviilistä. 
Ennen vuodenvaihdetta sotilasam-
mattihenkilönä palvelleet voivat 
kuitenkin jatkaa tehtävässään ali-
upseerina, vaikka eivät olisi suorit-
taneet asepalvelusta. Tämä poik-
keus koskee lähinnä naispuolisia 
tilannepäivystäjiä. 

Potkua reserviin?
Asetuksen mukaan ylivääpelin ja 
–pursimiehen sotilasarvot tulevat 
jälleen käyttöön myös reservissä ja 
nostoväessä oleville aliupseereil-
le. Samalla pitää toivoa, että PV:
n näkyvä panostaminen aliupsee-
ristoon saisi aikaa muutakin (ja 
kauan kaivattua) liikettä reservin 
aliupseerien keskuudessa. Taaja-
missa käytävät taistelut ja voimak-
kaasti sirpaloituva taistelukenttä 
kun korostavat entisestään aloite-
kykyisten ja itsenäiseen toimintaan 
kykenevien aliupseerien merkitys-
tä niin taistelun kuin ihmisten joh-
tajina.
 Reserviläisliitto - Reservin Ali-
upseerien Liitolta tämä on mennyt 
täysin ohi, sillä se on viime vuosi-
na keskittynyt lähinnä koko per-
heen ”huipputapahtumiin” sekä 
ajamaan muutaman akateemisen 
aliupseerin kouluttamista upsee-
reiksi – vaikka sen omatkin tutki-
mukset osoittavat, että aliupseeri-
en keskuudessa olisi tarvetta aivan 
muunlaiseen koulutukseen. 

Myös upseerit uudistuvat
Toinen vuodenvaihteen uudistus 
koski sopimussotilaita, eli varus-
miespalveluksen jälkeen 6-12 kk 
lisäpestille jääviä henkilöitä. Nyt 
he palvelevat aina oikeissa sotilas-
arvoissaan, mikä tarkoittaa sitä, 
että vänrikkejä ja aliluutnantteja ei 
enää alenneta ylikersanteiksi.  
 Uudistuksen seuraavassa vai-
heessa jäljelle jäävät opistoupsee-
rit, määräaikaiset reserviupseerit, 
upseerit, sotatieteiden kandidaatit 
ja erikoisupseerit yritetään yhdis-
tää yhdeksi ja samaksi henkilöstö-
ryhmäksi - upseereiksi. 

Aliupseerit tulevat taas

Feldwebel, starshina ja gunny – sotilasammattitaidollisesti korkeatasoiset aliupseerit ovat olleen ja ovat yhä edelleen mo-

nien armeijoiden selkäranka, ja vanhemmat aliupseeriarvot niissä aivan erityisen arvostettuja sotilasarvoja. Toivottavasti 

tähän päästään myös Suomessa.
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SenioRiUPSeeRien kerho on tullut 
nyt lähes 60 vuoden ikään ehditty-
ään vaiheeseen, jossa kerhon halli-
tus ja eri toimintamuotojen puheen-
johtajisto ovat todenneet, että on 
tarpeen tavanomaista perusteelli-
semmin arvioida ja kehittää kerhon 
toimintaa ja taloutta. Seuraavassa 
esitellään joitakin ajatuksia näistä 
kehittämissuunnitelmista, joiden to-
teuttaminen on jo osin aloitettu.

Senioriupseerien kerhon 
historia pähkinänkuoressa
Viime sotiemme veteraaniupseerit 
perustivat v. 1951 heitä aatteellisena 
yhteisönä yhdistäneen Veteraani-
osaston, sittemmin Veteraaniker-
hon. Sääntöjensä mukaan ”kerhon 
tarkoituksena on ollut ylläpitää ja 
kehittää jäsentensä asevelihenkistä 
keskinäistä yhteenkuuluvuutta sekä 
maanpuolustushenkeä ja isänmaal-
lista mieltä”. Kuten kerhon 50-vuo-
tishistoriikki ”Kuin karhunsammal” 
osoittaa, kerho sekä sen veteraani- ja 
seniorijäsenet ovat vuosikymmenten 
saatossa hoitaneet nämä tehtävät 
erinomaisin tuloksin niin jäsenistön 
kuin koko suomalaisen yhteiskun-
nan hyväksi. Historiikki osoittaa 
senkin, että tämä panos on osal-
taan ollut varsin merkittävä tämän 
päivän hyvinvointiyhteiskuntamme 
luomisessa ja rakentamisessa.
 Myös Suomen Reserviupseeri-
liiton harjoittaman koulutustoimin-
nan ja sen edellyttämien tukimateri-
aalien kehittämiseen sotaveteraanit 
ovat sotien jälkeisinä vuosikymme-
ninä aina auliisti antaneet arvokkai-
ta käytännön näkemyksiään ja koke-
muksiaan taisteluiden ja joukkojen 
johtamisesta tositilanteissa.

Senioriupseerien 
kerho tänä päivänä
Kun kerhon perustamisen jälkeisten 
runsaan neljän vuosikymmenen ai-
kana jäsenistössä senioriupseerin 60 
vuoden iän saavuttaneiden jäsenten 
määrä oli selvästi ylittänyt sodissa 
mukana olleiden veteraanijäsenten 
määrän, kerhon nimi muutettiin v. 
1993 nykyiseksi Senioriupseerien 
kerhoksi. Tämä nykyä on olemas-
sa monia syitä, jotka ovat antaneet 

aihetta arvioida uudelleen kerhon 
perustehtävää, toimintamuotoja ja 
taloudellisia toimintaedellytyksiä:
- kerhon käytännön toimintaa ja 
varsinkaan sen tulevaisuutta ei enää 
voida pitkään rakentaa nykyjäse-
nistön ikääntymisen aiheuttamista 
syistä pääpainoisesti veteraani- ja 
vanhimpien seniorijäsenten varaan;
- lähivuosina v. 1945 - 49 synty-
neet suurten ikäluokkien reserviup-
seerit saavuttavat Senioriupseerien 
kerhon jäsenyyden edellyttämän 60 
vuoden iän ja tarjoavat täten uusina 
mahdollisina aktiivijäseninä erin-
omaisen perustan kerhon toiminnan 
monipuolistamiselle ja uudistami-
selle;
- monet heistä ovat varmasti 
edelleen kiinnostuneita entisten 
alue- tai aselajikerhonsa tai -kiltansa 
toiminnasta, joka kuitenkin pääosil-
taan kohdentuu taistelujoukkoiässä 
oleviin jäseniin, mikä on myös puo-
lustusvoimien pääintressi, ja täten 
osallistuminen Senioriupseerien 
kerhon toimintaan tarjoaa heille 
mitä luontevimman lisävaihtoehdon 
olla jatkuvasta mukana maanpuo-
lustustyössä;
- maanpuolustusta ja puolustus-
voimia koskeva keskustelu ja lain-
säädäntö sekä niiden tältä pohjalta 
tapahtuva kehittäminen tullee lähi-
vuosina olemaan maassamme varsin 
vilkasta (aiheina esim. NATO, Venä-
jä, Pohjoismaiden yhteistyö, Baltian 
maat, Itämeren alue, kansainvälinen 
terrorismi ja rauhanturvaaminen, 
Suomen turvatakuut jne.), mikä tar-
joaa hyviä mahdollisuuksia Senio-
riupseerien kerhon toimintamuoto-
jen kehittämiselle ja uudistamiselle;
- suuri osa nykyisistä ja tulevista 
senioriupseereista tullee olemaan 
kiinnostunut osallistumaan (ja jopa 
vaikuttamaan) tähän keskusteluun 
ja lainsäädäntöön;
- jäsenkyselyiden mukaan myös 
suuri osa jäsenistöä haluaa kukin 
voimiensa mukaan ylläpitää ja ke-
hittää henkisen, sosiaalisen ja fyy-
sisen kuntonsa osa-alueita ja koko-
naisuutta mahdollisimman pitkään 
myös kolmannessa elämänvaihees-
saan.
 Senioriupseerien kerhon toimin-

nan kehittämiselle osana reserviup-
seerien sekä Reserviupseeriliiton ja 
Helsingin Reserviupseeripiirin toi-
mintaa on täten tätä nykyä tarvetta 
ja myös erinomaiset mahdollisuu-
det, jopa sosiaalinen tilaus.

Senioriupseerien kerhon 
tulevaisuudennäkymiä
Tulevaisuutensa visioksi kerho on 
rohkeasti kiteyttänyt, että ”Senio-
riupseerien kerho on vuonna 2012 
johtava 60 vuotta täyttäneiden se-
nioriupseerien toimintayksikkö Hel-
singin Reserviupseeripiirissä ja pää-
kaupunkiseudulla”.
    Tarkistetun toiminta-ajatuksensa 
kerho on puolestaan kiteyttänyt seu-
raavaksi: ”Senioriupseerien kerhon 
tarkoituksena on ylläpitää ja kehit-
tää jäsentensä henkistä, sosiaalista 
ja fyysistä kokonaiskuntoa, vaalia 
maanpuolustustahtoa ja -taitoja sekä 
edistää turvallisuuspoliittista ajat-
telua ja kokonaismaanpuolustusta. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi ker-
ho toimeenpanee kokouksia, retkiä, 
harjoituksia ja luentotilaisuuksia 
sekä harjoittaa muidenkin jäsenil-
leen soveltuvien ohjelmien välitystä 
ja tiedotustoimintaa.”
     Senioriupseerien kerho on jo 
ryhtynyt myös käytännössä kehittä-
mään toimintaansa mm. seuraavin 
periaattein ja toimenpitein:
1) Kerhon hallitus on laaditutta-
nut, käsitellyt ja hyväksynyt kerhon 
toiminnan ja talouden kehittämi-
sen strategiset suuntalinjat vuosille 
2008–2012.
2) Hallitus on myös laadituttanut 
ja vahvistanut esityksensä kerhon 
nykysääntöjen tarkistamiseksi siten, 
että uudet säännöt mahdollisimman 
hyvin luovat edellytyksiä kerhon toi-
minnan ja talouden kehittämiseen ja 
uudistamiseen.
3) Kerho jatkaa perinteistä toimin-
taansa vaalimalla viime sotiemme 

kunniakkaita perinteitä ja välittä-
mällä sotilasjohtamisen ”parhaita 
käytäntöjä veteraanien reseptein” 
uusille upseeripolville, samalla toki 
pyritään ottamaan huomioon taiste-
lutoimintojen luonteessa sekä mene-
telmissä, järjestelmissä ja välineissä 
tapahtunut kehitys. Tältä osin on 
tosin todettavissa, että kun viime 
maailmasodan jälkeen maailmassa 
on edelleen käyty suuri määrä eri-
laisia sotia ja aseellisia kahakoita, ne 
uusimmalla asetekniikalla mahdolli-
sesti saavutettujen alkumenestysten 
jälkeen lähes poikkeuksetta viime 
kädessä ovat ratkenneet perinteisen 
sodankäynnin keinoin ja välinein 
sekä poliittisin ratkaisuin. Ja niiden 
käytännöistä sotaveteraaneillamme 
on vieläkin annettavana nykypolvil-
le runsain mitoin arvokkaita koke-
muksia!
4) Mahdollisen uuden toiminta-
muodon saattaa muodostaa ”hyvien  
kertausharjoitus- perinteiden ja 
-käytäntöjen” vaaliminen ja siirtä-
minen sukupolvelta toiselle.
5) Kerho välittää jäsenistölleen ja 
jäsenistönsä kautta muillekin kansa-
laisille enenevästi tietoa tämän päi-
vän kokonaismaanpuolustuksesta 
sekä eri kansalaisryhmien rooleista 
siinä hengessä, että tositilanteissa ja 
viime sotiemme tavoin ”myös lapset 
ja vanhukset, äidit ja morsiamet” 
joutuvat hoitamaan oman osansa 
kotirintamalla, jotta ”miehet pysy-
vät pystyssä” taistelurintamilla.
6) Kerho suorittaa yhteistoiminnas-
sa Helsingin Reserviupseeripiirin 
kanssa jäsenkyselyn. jonka tulosten 
perusteella pyritään kehittämään 
toimintaa siten, että se yhä parem-
min vastaa eri jäsenten vaatimuksia. 
odotuksia ja toivomuksia.
7) Kerho tehostaa jäsenten vai-
kutusmahdollisuuksia toimintaan 
siirtymällä kahden vuosikokouksen 
käytäntöön sekä myös jäsenrekiste-

rinsä uusimalla luo yhä paremmat 
mahdollisuudet pitää yhteyttä jäse-
nistöön.
8) Kerhon nykyisten hallinto- ja toi-
mintaelinten roolit ja tehtävät tar-
kistetaan, jotta ne antavat mahdol-
lisuuksia yhä tehokkaammin toteut-
taa ja kehittää kerhon toimintaa.
9) Kerho kehittää talouttaan toi-
minnan ja sen uudistamisen edellyt-
tämillä tavoilla.
10) Ainakin tätä nykyä Senioriup-
seerien kerhon jäsenyys edellyttää 
kuulumista johonkin Helsingin Re-
serviupseeripiirin rekisteröityyn jä-
senyhdistykseen. Niiden  jäsenmak-
suun sisältyvät mm. Reserviläinen 
ja Helsingin Reservinsanomat, jotka 
toimivat myös Senioriupseerien ker-
hoin päätiedotusvälineinä. Senio-
riupseerien kerho ei siis ainakaan 
nykyisin peri jäseniltään erillistä 
jäsenmaksua. Toisaalta Helsingin 
Reserviupseeripiiri on lupautunut 
taloudellisesti tukemaan kerhon toi-
mintaa erityisesti hankekohtaisesti.
 Senioriupseerien kerhon halli-
tus ja toimikunnat ovat ryhtyneet 
kerhon toiminnan ja talouden kehit-
tämiseen ja uudistamiseen vakain 
mielin ja asiaansa uskoen, ja lähi-
vuodet tulevat osoittamaan, miten 
tässä onnistutaan. Onnistumisessa 
on viime kädessä ratkaisevan tärkeä 
rooli myös jokaisella kerhon jäsenel-
lä; onhan jokainen kerho, myös Se-
nioriupseerien kerho, yhtä kuin sen 
jäsenistö!
 Senioriupseerien kerhon jäse-
neksi voi tätä nykyä ilmoittautua 
pyytämällä liittymislomakkeen ker-
hon sihteeriltä sähköpostiosoitteesta 
pentti.uosukainen@kolumbus.fi tai 
puh. 040 840 6296.

      Senioriupseerien kerho,

      hallitus

Senioriupseerien kerho 
kehittää ja uudistaa 
toimintaansa

Uusi
Suurteos

SUOMALAINEN SOTILAS 1–3

Teos kertoo suomalaisen sotilaan elämäs-
tä, urasta ja olosuhteista ennen ja nyt,  
erityisesti miehistön näkökulmasta.

Asiantuntevat kirjoittajat, upea kuvitus, 
ainutlaatuinen kokonaisuus!

Kysy lisätietoja puh. (09) 4377 600 
tai katso www.wg.fi.

kymen Sotavammaisten Sairaskoti
Kokkokalliontie 2
49400 HAMINA

(05) 755 041
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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

Tuomo Sutinen 

Tomi Auersalmi, kuvat

mitä kaikkea meidän tulisi pohtia ja mihin kaik-
keen meidän tulisi valmistautua sen jälkeen, mitä 
Jokelassa ja Kauhajoella tapahtui? Pohjois-Haagan 
yhteiskoulun opettajat kokoontuivat miettimään 
näitä kysymyksiä sekä harjoittelemaan pahimman 
varalle opettajien turvallisuuskurssille. Yhden per-
jantai-illan ja lauantain kestänyt kurssi järjestettiin 
huhtikuun lopussa Helsingin Santahaminassa. Tilat 
ja mahdollisuudet kurssin toteuttamiselle tarjosi 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry.

Kun pahaa oikeasti tapahtuu
Pohjois-Haagan yhteiskoulun opettajien turval-

lisuuskurssille saatiin mukaan myös Jokelan kriisi-
keskuksessa auttamassa ollut Tuusulan seurakun-
nan koulupastori Miika Masih. Hän johdatteli osal-
listujat syventymään kurssin aiheisiin ja todellisen 
tilanteen kokemuksiin kurssin johtaja Tuomo Suti-
sen haastattelemana. Masihin kanssa keskusteltiin 
ihmisten erilaisista tavoista reagoida traumaattisiin 
tapahtumiin ja siitä, miten järkyttyneitä ihmisiä 
voidaan parhaalla mahdollisella tavalla auttaa. 

- Siinä konkreettisessa tilanteessa ei edes voi 
lohduttaa. Näin hurjien kohtaloiden äärellä lohdu-
tusta ei yksinkertaisesti ole. On vain kuunneltava ja 
käytävä tilannetta läpi paikalta pakenemaan pääs-
seiden tai lapsistaan huolissaan olevien omaisten 
ehdoilla. Minkäänlaisia reaktioita ei pidä säikäh-
tää. Ihmiset voivat käyttäytyä tällaisissa tapahtu-
missa todella erikoisesti. Hätääntyneiden rinnalla 
on pystyttävä olemaan rauhallisesti. Tällaisessa 
tapahtumassa hätääntynyttä ihmistä voi rauhoittaa 
vain omalla rinnalla olemisellaan, sanoi Masih.

Henkisen huollon käytännöistä alusti Masihin 
jälkeen vielä myös Pohjois-Haagan yhteiskoulun 
oma turvallisuusvastaava ja SPR:n ensiavun ja hen-
kisen avun vapaaehtoistyöntekijä, Ulla Ernala. 

Turvallisuutta harjoittelemalla
Uhkaavasti käyttäytyvän ihmisen kohtaamisen 

taidon perusteita pohdittiin terveydenhuoltohen-
kilöstölle annettujen ohjeiden pohjalta. Oleellisin 
filosofinen ydin aggressiivisen ihmisen kohtaami-
sessa on osoittaa uhoavalle ihmiselle selkeästi, ettei 
väheksy häntä ja hänen tunnettaan. Tämän todet-
tiin olevan itse asiassa tärkeintä myös tapahtumia 
ennalta ehkäisevässä työssä: jokainen ihminen pi-
täisi osata ottaa todesta sillä tavoin, että hän ei koe 
tulevansa väheksytyksi. Väheksytyksi tulemisen 
kokemuksen voi aiheuttaa monella tavalla, tiedos-
tamatta ja pahaa tahtomatta.     

Aggressiivisen ihmisen kohtaamista on toki hyö-
dyllistä harjoitella joka tapauksessa, mutta aseen 
kanssa hyökkäävää ihmistä täytyy tietysti aina 
mahdollisuuksien mukaan paeta. Jos se on liian 
riskialtista, on suojauduttava sisälle, lukkojen taak-
se. Myös näiden toimintamallien käytännön toteu-
tusta tarkasteltiin viitaten koulun omaan turvalli-
suussuunnitelmaan, yleisesti annettuihin ohjeisiin 
sekä Jokelan ja Kauhajoen tapauksista opittuun. 
Todettiin, että esimerkiksi hyökkääjän sytyttämien 
tulipalojen mahdollisuus mutkistaa tilannetta enti-
sestään. 

Jokelan ja Kauhajoen kaltaisissa tapahtumissa 
keskusteluyhteyden saavuttaminen hyökkääjien 
kanssa olisi tuskin enää muuttanut heidän suun-
nitelmiaan millään tavalla. Kouluampujan kanssa 
silmäkkäin joutuminen on äärimmäisen huono ti-

lanne, josta on erittäin epätodennäköistä selviytyä 
verbaalista, saati fyysisistä itsepuolustusta harjoit-
tamalla. Siitä huolimatta se, että näitäkin tilanteita 
pohdittiin ja jopa hieman demonstroitiin, koettiin 
hyödylliseksi. Myös todellisuudessa hallitsematto-
masti eteneviä tilanteita on uskallettava rohkeasti 
etukäteen miettiä, koska sillä tavoin voidaan ken-
ties torjua ainakin toimimattomimmat mieleen 
akuutissa hädässä juolahtavat vaihtoehdot.

Ensiaputaitoja muistuteltiin mieliin alkuperäi-
sen kurssisuunnitelman mukaisesti ulkorastilla, 
lämpimässä keväisessä auringonpaisteessa, erilai-
sissa lavastetuissa tilanteissa toimien. Ulla Ernala 
ja reservin lääkintäaliupseeri Tomi Auersalmi ohja-
sivat harjoituksen, ja Auersalmi kertoi myös ampu-
mahaavojen erityislaadusta sekä ensiavusta. 

Ei spekulointia julkisuuteen
Koulun turvallisuussuunnitelman kehittämisen 
kannalta uusin asia oli kriisitiedottamiseen liittyvät 
asiat. Tuottaja Veikko Hiiri alusti aiheesta. Kouluis-
sakin tiedotukseen olisi syytä olla määrätty tietyt 
vastuuhenkilöt. Tapahtumista ei saa päästää julki-
suuteen kuin ainoastaan varmoja faktoja ja esimer-
kiksi uhrimäärää tai hyökkääjän henkilöllisyyttä, 
motiiveja ja muuta epävarmaa tietoa ei kannata 
lähteä arvuuttelemaan tiedotusvälineille. Jokelan 
ja Kauhajoen tapauksista opittiin, että media saat-
taa yrittää hankia jutunaiheita hyvinkin kyseen-
alaisin keinoin. Kaikenlainen kommentoiminen 
kannattaa jättää asiaan perehtyneiden vastuuhen-
kilöiden ja pääasiassa poliisin käsiin. 

Ramboiluako?
Lauantai-iltapäivällä Pohjois-Haagan yhteiskoulun 
opettajat pääsivät kokeilemaan pistooliammuntaa 
Santahaminan pistooliradalle Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen asiantuntevien ampumahar-
rastajien ohjauksessa.  Tätä kurssin osaa ehdittiin 
hieman ihmetellä etukäteen, mutta se täytti tarkoi-
tuksensa. Ensiksikin kävi ilmi, että ainakin opetta-
jia kouluttaneet ampumisharrastajat ovat erittäin 
vastuuntuntoista ja huolellista väkeä. Toiseksi ko-
ettiin, että ampuminen voi olla hyvin mielenkiin-
toinen harrastus. Moni innostui kisaamaan itsensä 
– ja ehkä vähän toistenkin kanssa – samanlaisella 
kilpailumentaliteetilla kuin kesäisessä tikanheitto-
kilpailussa. Taisipa joku löytää itsestään jopa tark-
ka-ampujan!
 Kurssilla käydyissä keskusteluissa todettiin, 
että ”jokaisella ihmisellä pitäisi olla elämässään 
joku juttu”. Jos yksi tällainen juttu on ampumahar-
rastus, niin silloin sen täytyy olla sitä ehdottoman 
asiantuntevissa ja valvotuissa olosuhteissa. Vain 
lämmön ja empatian puuttuminen yksilön elämäs-
tä voi tehdä tästä, sinänsä hienosta harrastuksesta, 
ympäristölle vaarallisen. 

Päivällinen upseerikerholla
Kurssi päätettiin juhlallisesti upseerikerholla järjes-
tetyllä päivällisellä. Harjoitukset oli koettu tärkeik-
si ja, kuten useassa yhteydessä kävi ilmi, niitä olisi 
tahdottu jatkaa pidempäänkin. Oman kiehtovuu-
tensa harjoitukseen toi se, että kurssilaiset pukeu-
tuivat yhtenäisiin armeijan maastopukuihin ja yö-
pyivät yhdessä samassa tilassa. Koululla järjestetys-
sä kurssituksessa ei olisi ehkä kyetty saavuttamaan 
yhtä syvää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ainakin 
moni varusmieskoulutusta käymätön kutsui synty-
nyttä yhteyden kokemusta hyvin ainutlaatuiseksi. 

Opettajien turvallisuuskurssi

MERIVOIMIEN VUOSI-
PÄIVÄN ILTAJUHLA 
9.7.2009 Kotkassa
  
Merivoimien vuosipäivää vietetään tänä 
vuonna Kotkassa. 

Sininen Reservi ry järjestää 
 ILTAJUHLAN PUUVENEKES-
KUKSESSA KOTKASSA
torstaina 9.7.2009 klo 19.00-24.00 
 
Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja 
väyliä; Perinteinen ja samalla rento tunnel-
ma ja lyhyet puheet. Buffetin jälkeen voi 
seurustella mukavassa seurassa tai pyöräh-
dellä tanssin pyörteissä, sään salliessa jopa 
laiturilla nauttien kesästä ja merellisestä 
miljööstä. 

Ruokaisan buffetin hinta on 28 euroa. Buf-

fetkortti sisältää noutopöydän ruokajuomi-
neen ja kahveineen.
 
Asu on vierailupuku tai tummapuku. 
 
Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan tehdään 
sähköpostitse Anja Räisäselle osoitteeseen 
anja.raisanen@kolumbus.fi tai puhelimitse 
050 307 2663 (iltaisin). Buffee-kortti tulee 
maksaa 30.6. mennessä tilille Nordea 
219918-199726 / Sininen Reservi ry. Mainitkaa 
lisätiedoissa osallistujien nimet, puhelinnu-
mero ja sähköposti.
 
Lisätiedot: Ari Falkenberg, ari.falkenberg@
gmail.com, 0500 552 564 tai 
Arno Hakkarainen, arno.hakkarainen@gmail.
com,  puh 050 383 5486 
 
SININEN RESERVI RY TOIVOTTAA LÄMPIMÄSTI 
TERVETULLEIKSI KAIKKI TUTUT SEKÄ UUDET 
JUHLIJAT. TAVATAAN PUUVENEKESKUKSESSA!
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lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 
toiminut vuosina 1999—2004 Tartossa Viron 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Viron puolustusvoimat järjesti kuluvan vuoden pääsotaharjoi-
tuksensa eli "Kevadtorm 2009" harjoituksen 4.-24. toukokuuta. 
Kevätmyrsky nimeä on tällaisesta vuoden suurimmasta harjoi-
tuksesta käytetty vuodesta 2003 alkaen eli nyt "puhalsi" kevät-
myrsky jo seitsemännen kerran.
 Tämän vuoden Kevätmyrskyyn osallistui kaikkiaan noin 3000 
sotilasta. Mukanaolleille varusmiehille se oli kypsyyskoe ennen 
kotiuttamista ja reserviin siirtymistä. Varusmiehet muodostivat 
pääosan harjoitusjoukkona olleesta jalkaväkipataljoonanasta. 
Muissa joukoissa, kuten johtoesikuntana toimineessa jalkaväkip-
rikaatiin eri esikunnissa ja joukoissa oli kantahenkilökuntaa, re-
serviläisiä ja suojeluskuntalaisia.

Jos verrataan virolaishar-
joitukseen osallistuneiden 
sotilaiden määrää suoma-
laisiin puolustusvoimien 
pääsotaharjoituksiin niin 
kyseessä oli erittäin suuri 
harjoitus. Tämä on tieten-
kin suhteellista. Viro kou-
luttaa vuosittain runsaat 
3000 varusmiestä. kun 
meillä palveluksessa on 
vuosittain yli 25 000 varus-
miestä. Eli suhteellisesti 
laskettuna suomalaisessa 
harjoituksessa pitäisi olla 
kahdeksan kertaa 3000 
sotilasta eli kaikkiaan noin 
24 000 - 25 000 sotilasta. 
Eipä meillä ole sellaisia 
harjoituksia järjestetty.
 Jalkaväkiprikaati oli Viroa puolustava joukko ja sitä vastaas-
sa ollut vihollinen eli maahan tunkeutunut joukko oli muodos-
tettu Scoutspataljon joukko-osastosta, joka on virolainen erikois-
joukko-osasto. Se kouluttaa henkilöstöä myös ulkomaatehtäviin. 
Pataljoona ei kouluta ollenkaan varusmiehiä vaan sen koko hen-
kilöstö on palkattua.

Harjoituksia on eri vuosina toimeenpantu maan eri osissa ja nyt 
tämä Koillisen maanpuolustusalueen eli Kirde KRK:n (Kirde kait-
seringond) alueella tapahtunut harjoitus vietiin läpi Länsi-Viros-
sa Laekveren, Väike-Maarjan, Tudulinnan, Avinurmen ja Torman 
kunnissa.
 Työskennellessäni Virossa seurasin kevätmyrskyharjoituk-
sia tarkemmin ja silloin keskustelin runsaasti myös harjoituk-
siin osallistuneiden virolaisupseereiden kanssa. Tämän vuoden 
"Kevadtorm 2009" on minulle tuttu lähinnä nettitietojen kautta. 
Olen kuitenkin keskustellut tästä harjoituksesta nyt Tartossa 
kouluttajana toimivan eversti, sotatieteiden tohtori Markku Iska-
niuksen kanssa.

Markku Iskanius toimi aikaisemmin Santahaminassa Maanpuo-
lustuskorkeakoulun taktiikan laitoksen johtajana. Hänen vas-
tuullaan oli suomalaisten upseereiden taktinen koulutus ja nyt 
hän on neuvomassa Nato-Viron upseereita taktiikassa. Iskanius 
arvioi näkemänsä perusteella virolaisten toimineen oikein hyvin. 
Isänmaataan puolustavan ja viivyttävän joukon olisi kuitenkin 
ollut hyvä toimia nähtyä aktiivisemmin.
 Virolainen sotaväki haluaa pitää hyvän yhteyden tavallisiin 
virolaisiin. Harjoituksessa toimi erillinen CIMIC-osasto. Sen teh-
tävänä oli huolehtia siviilien ja sotilaiden yhteistyöstä. Harjoituk-
sen CIMIC-osasto toimi hyvässä yhteistyössä paikalisviranomais-
ten kanssa. Yhteyttä pidettiin harjoitusalueen kuntiin ja maan-
omistajiin. Koulujakaan ei unohdettu.

Viron valtiollinen johto, tasavallan presidentti, pääministeri ja   
puolustusministeri kävivät tutustumassa harjoitukseen. Puolus-
tusvoimien komentaja kenraaliluutnantti Ants Laaneots tietenkin 
seurasi harjoitusta oman ohjelmansa mukaisesti. Vuoden 2009 
kevätmyrsky "Kevadtorm 2009" on  jo asettunut. Netissä oli 23. 
toukokuuta päivitetty viimeinen uutinen, että harjoitus jättää 
maastot puhtaina. CIMIC-osasto suoritti joukkojen poistuttua 
vielä kahden päivän mittaisen tarkastuskäynnin harjoitusalueil-
la. Jos oli jotain korjattavaa niin se tehtiin.
  Harjoituksen omat nettisivut uutisineen ja valokuvin löytyvät 
osoitteesta wwww.mil.ee/kevadtorm/2009. 

Virolainen  
kevätmyrsky

kolumni

Suhteellisesti las-
kettuna suomalai-
sessa harjoituk-
sessa pitäisi olla 
kahdeksan kertaa 
3000 sotilasta eli 
kaikkiaan noin  
24 000—25 000 
sotilasta.

SeURaavaSSa Stadin SiSSien 50-vuotishistoriik-
kiin tuleva teksti, joka on osa Sissien salitoiminnas-
ta kertovaa tarinaa.  Jujutsu oli se käyntiinpanema 
voima, josta voidaan Sissien toiminnan pääkau-
punkiseudulla alkaneen. Sissien edesmenneen 
kunniapuheenjohtajan ja silloisen Kevyen osaston 
judoupseerin, maj res Yrjö Levikosken aluellepane-
ma jiu-jutsu-kurssi aloitti itsepuolustustaidon sys-
temaattisen kouluttamisen ensimmäisenä vapaaeh-
toisen maanpuolustuskerhon jäsenille 29.10.1959. 
Kurssille ilmoittautuminen tapahtui 21.10.1959 ja 
tuota päivämäärää on pidetty Stadin Sissien kerho-
toiminnan alkuna. Salitoiminta on jatkunut tuosta 
alkaen aktiivisena ja on edelleen avoin reserviläis-
järjestöjen jäsenille. Lämpimästi tervetuloa toimin-
taan mukaan!

Seppo Kulonen kertoo:
Lähdin ensimmäistä kertaa harjoituksiin vuonna 
1968, kun näin Uudessa Suomessa ilmoituksen 
jiu-jitsu -kurssista.  Olin siinä vaiheessa jo liittynyt 
Helsingin Reservinaliupseeriyhdistykseen isäni 
suosituksesta.  Aktiivisessa aloituksessa painoi li-
säksi se, että salilla piti käydä tietty määrä harjoi-
tuskertoja, että pääsi mukaan mielenkiintoiseen 
metsätoimintaan.  

Alkeiskurssille ilmoittautuminen oli varsin 
juhlallista ja kävin sen vuoksi Döbelninkadulla 
HRAUP:n tiloissa ja paikalla muistan ainakin olleen 
Jussi Pulkkisen ja parin muun miehen, jotka selvit-
tivät perin pohjin tiukassa kuulustelussa motiivini 
ryhtyä harjoittamaan jiujitsua reserviläistoiminnan 
piirissä.

Saliharjoituksia alkeiskurssille pidettiin siihen 
aikaan kahdesti viikossa ja kokoonnuimme Helsin-
ginkadun urheilutalolla. Harjoitukset olivat var-
sin kurinalaisia, siellä ei sopinut höpöttää asiaan 
kuulumattomia eikä naureskella.  Helsingissä, eikä 
muuallakaan Suomessa harrastettu siihen aikaan 
juuri muita itämaisia kamppailulajeja kuin judoa. 

Parhaita muistoja alkuaikojen saliharjoittelus-
ta oli päästä harrastamaan eksoottista lajia, mitä 
kukaan reserviläistoiminnan ulkopuolisista kave-
reistani ei harrastanut. Salin kautta pääsi mukaan 
muuhunkin Sissikerhon aktiviteetteihin, kuten am-
puma- ja metsätoimintaan. 

Joskus kuri salilla hipoi vapaa-ajantoiminnan 
sietokyvyn rajoja, kun vanha hyvä kouluttaja, It-
kosen Pentti, höykytti seiniin nojailevia tai muuten 
laiskottelevia harjoittelijoita. Pentti värväsi minut-
kin apukouluttajaksi, sillä hän varmaankin katsoi 
innokkuuden korvaavan luontaista lahjakkuutta.

Urheilutalolta muutimme Mechelininkadulle, 
silloisen Autokomppanian tiloihin, kun painisali 
tarvittiin muuhun käyttöön ja jouduimme etsimään 
tilat muualta. Autokomppanian jumppasali oli tar-
koitukseen varsin tilava ja sopiva, mutta tatamit 
piti jokaisen harjoituksen yhteydessä tuoda paikal-
leen ja purkaa taas takaisin varastoon. Tämä kävi 
vähintäänkin alku- ja loppuverryttelystä ja kun ei 

muutakaan paikkaa ollut tarjolla, olimme tyytyväi-
siä, emmekä valittaneet. 

1980-luvun lopulla saimme käyttöömme nykyi-
sen dojon Töölöntorinkatu 2:sta. Salin saaminen 
edellytti, että tilan siinä vaiheessa kokonaan täyt-
täneet ruosteiset ja kuluneet armeijan vanhat rau-
tasängyt hiottiin ja maalattiin käyttökuntoisiksi. 
Sängyt vietiin HRUP:n majalle Spjutsundiin, missä 
ne lienevät tänäkin päivänä. Omasta mielestäni 
minun aikani vaikuttavimmat pääkouluttajat ovat 
olleet Pentti Itkonen ja Kalevi Leitola. Pentin jär-
kähtämätön jämeryys ja lakimiehen suoraviivainen 
toimintatapa loivat hyvän pohjan koulutuskulttuu-
rille, jota myöhemmin pehmensi Kalen opettajalle 
ominainen kannustava ja yksilöön positiivisesti 
suhtautuva koulutustapa.  

Syy, miksi olen viihtynyt salitoiminnassa kaikki 
nämä vuodet, johtuu salilla harjoittelevien hyväs-
tä yhteishengestä riippumatta iästä ja harjoittelun 
tasosta. Mukavaa on alkeiskurssilta mustan vyön 
taitajien harjoituksiin asti ja hauskaa osaavat pitää 
myös kuntoiluun keskittyvät salinkäyttäjät, kuten 
nitropapat perjantaijumpassaan. Sissidojon kasva-
tit ovat pärjänneet maailmalla hyvin. Monet heistä 
ovat jo useamman danin mustan vyön haltijoita 
ja he ovat perustaneet omia seurojaan. Joukossa 
muun muassa ensimmäinen suomalainen nainen, 
jolle on myönnetty musta vyö 1987, Terttu Kova-
nen, jolle minulla oli kunnia antaa peruskoulutus.

Tällä hetkellä lähinnä sydäntäni on nitrotoi-
minta, mikä oli alkanut 1980-luvun lopussa Leif 
Björkholmin ja Pepe Rönnbergin ohjaamana. Ereh-
dyin menemään mukaan jumppaan ja Pepe keksi 
oivallisen pakosuunnitelman vetovastuusta työ-
kiireisiin vedoten ja testamenttasi vanhojen par-
tojen jumpparyhmän minulle. Alkuun jatkoimme 
vanhan kaavan mukaan, missä alussa jumpattiin ja 
lämmettyämme treenailtiin vähän tekniikoitakin, 
mutta myöhemmin siirryttiin iän tuomien rajoitus-
ten mukaan pelkästään kuntojumppaan, missä ei 
tarvinnut kaatuilla, heittäytyä ja paiskautua pitkin 
tatamia. 

Tämän päivän nitrotoiminta on paitsi perjan-
taista kuntojumppaa, myös mukavia retkiä erilai-
siin kohteisiin, kuten tänä keväänä v.2009 Hyrylän 
Ilmatorjuntamuseoon ja Helsinki-Vantaan lento-
aseman läheisyydessä toimivaan Ilmailumuseoon. 
Lisäksi nitrot osallistuvat erilaisiin yhteisiin reser-
viläistapahtumiin ja kilpailuihin toimitsijoina.

Salitoiminnasta ja sen kautta aloittamastani 
ammunta- ja metsätoiminnasta oli myös täysin en-
nalta-arvaamattomia seurauksia, joista vakavimpa-
na voinen mainita nykyisen vaimoni, jonka tapasin 
harrastuksen yhteydessä. 

 Toivon, että salitoiminta jatkuu aktiivisena vie-
lä vuosikymmeniä eteenpäin ja nuoresta polvesta 
kasvaa ajan mittaan kelpo nitroja.

Ingressi Antti Rautiainen, teksti Seppo Kulosen 
kertomasta Pirkko Saaresto. 

Seppo Kulonen, Stadin Sissi ja 
sissidojon aktiivinen muinaisjäänne

Saliveteraani Seppo Kulonen vasemmalla torjumassa puukkoa.



Nyt voittoluokkien määrä lisääntyy 5:stä 11:een. Tämä onnistuu niin, että teet 20 sentin lisämaksulla 

Lotostasi LottoPlussan. Rivihinta on yhteensä siis 1 €. Voitat silloin myös tuloksilla 4+3, 4+2, 4+1, 

3+3, 3+2 ja 3+1 oikein. Mahdollisuutesi paranevat runsaasti, sillä LottoPlussassa on keskimäärin joka 

toisessa täydessä kupongissa jokin voitto. LottoPlussaakin voit pelata myös osoitteessa veikkaus.fi

UUDET VOITTOLUOKAT ASTUVAT PALVELUKSEEN.

ELÄMÄ VOI MUUTTUA.
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Tekniikan Aka tee mis ten Liitto TEK on 
diplomi-in si nöö ri en, ark ki teh tien ja teek -
ka rei den ammatti jär jes tö. 

TEKissä on 70 000 jäsentä, joista 
opiskeli joita on 25 000. 

TEKin jä se ni nä on myös mer kit tä vä määrä 
fyysikkoja, ma te maa tik ko ja ja näiden 
alojen opiskelijoita.

TEK tuottaa jäsenilleen mm. työsuhde- ja 
palkkaneuvontaa, oikeusturvaa, ammatti-
lehtiä ja urapalveluja.

www.tek.fi 

Tekniikasta hyvinvointia.
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Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

HelSingin Reserviupseeripiiri jär-
jesti piirien yhteiselle ampuma-
toimikunnalle suunnatun MP 5 
–kurssin 13.-14. toukokuuta. Kurssin 
tarkoituksena oli valmentaa tulevia 
kouluttajia piirin omille MP 5-kurs-
seille. Mukana oli kuusi HRUP:n ja 
HELRESP:n aktiivista ampumakou-
luttajaa sekä ”maksavana asiakkaa-
na” Suomen Sotilaan toimituspääl-
likkö Petri Välkki.
 Englannin kielellä pidetyn kurs-
sin nimi oli MP 5 Intermediate Ope-
rator / CQB. Kaksipäiväisen kurssin 
teoriaosuus pidettiin piiriesikun-
nan auditoriossa ja tähän liittyvä 
aseenkäsittely- ja ampumakoulutus 
piirien omalla sisäampumaradalla. 
Toinen päivä keskittyi sovellettuun 
ampumatoimintaan, ja se vietiin läpi 
Pusulan Mansikkakuopan ampuma-

radalla.  Toisin kuin puolustusvoi-
mien radoilla, täällä voitiin ampua 
metallisiin maaleihin, mikä nopeutti 
ja paransi oppimista huomattavasti.
Kurssin pääkouluttajana toimi yh-
dysvaltalainen Monte Le Gould. Hä-
nen Kaliforniassa sijaitseva IMTT-
yrityksensä antaa monipuolista kou-
lutusta eri voimankäyttövälineisiin 
poliiseille, vankeinhoitolaitoksille 
sekä eri asevoimille. Le Gould on 
vieraillut myös Suomessa pitkälti 
toistakymmentä kertaa koulutta-
massa eri viranomaisia, ja tälläkin 
kertaa ohjelmassa oli useita eri kurs-
seja eri tilaajille.
 Kurssilaisten mielestä koulutus 
antoi erinomaiset valmiudet aloittaa 
HRUP:n ja eräiden kerhojen omista-
mien 9 mm x 19 MP 5 -pistoolikar-
biinien koulutuksen suunnittelu ja 
toteutus.

Kurssi MP 5 -kouluttajille

Ja sitten mennään! Harjaantuneille aseenkäsittelijöille tarkoitetun MP 5 –kurssin soveltava ampumaosuus oli erinomainen. 

Kurssilla sovelletut turvallisuusohjeet keskittyivät turvalliseen aseenkäsittelyyn todellisessa aseenkäyttötilanteessa.

Kurssin kouluttaja Monte Le Gould. Kurssi alkoi sisäradalta.

Valmiina suoritukseen.
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Albertinkatu 22-24 A 2, 00120 Hki www.vihdinliikenne.fi 09-444774 

TAISTELUPAIKOILLE ASIANTUNTIJAN MATKASSA 

 Mannerheimin jalanjäljillä - Paavo Friman 8.-10.8 340 € 

 Vienan Karjala - Juhani Vakkuri      18.-21.8 430 € 

 Suomen sodan tapahtumat - J.Vakkuri    29.-31.8 265 € 

 Itä-Karjala - Juhani Vakkuri       10.-14.9 495 € 

 Kannaksen torjuntavoitto –44 G. Lindgren 12.-14.9 325 € 

 Normandia - Sampo Ahto      30.9-4.10 1236 € 

viime vUoSina on esitelty poliittisille päättäjil-
le ja virkamiehille erilaisia vaihtoehtoja ampu-
maurheilukeskuksen rakentamiseksi pääkau-
punkiseudulle. Asialla ovat olleet eri taustaryh-
mittymät omia hankeideoitaan esittelemässä. 
Harrastajakunnan yhteisen tahtotilan muodos-
tamiseksi perustettiin ammunnanharrastajien 
alueneuvottelukunta 16.3.2009. 
 Ensimmäiseksi tehtäväkseen neuvottelukun-
ta otti yhteisen suosituksen laatimisen ongelman 
ratkaisemiseksi. Työn keskeisin lähtökohta oli, 
että kaikkien eri harrastajaryhmien tarpeet tulisi 
ratkaista samanaikaisesti monipuolisen ja riittä-
vän ratakapasiteetin omaavan ampumaurheilu-
keskuksen rakentamisella. 
 Lopulliseen vertailuun otettiin mukaan seu-
raavat vaihtoehdot:
1) Ampumaurheilukeskus HELSINKI METRO-
POLI (=Hallihanke)
2) Kauhalan ampumaurheilukeskus
3) ”Hajautettu malli” ja 
4) Petikon ampumaurheilukeskus.
Sipoon ja Lahnuksen nykyisiä ampumarata-alu-
eita ei nähty mahdolliseksi laajentaa siten, että 
ne mahdollistaisivat tavoitteena olevan keskuk-
sen rakentamisen. Santahaminan ampumarato-
jen siviilikäytön lisäämistä nykyisestään ei puo-
lustusvoimissa pidetty mahdollisena.
 Ampumaurheilukeskusvaihtoehtoja vertail-
tiin seitsemäksi kriteerin (painotus sulkeissa) 
avulla, joita olivat suorituspaikat (36,3 %), käy-
tettävyys (27,7 %), arvokilpailumahdollisuudet 
(5,4 %), palvelut ja verkostoituminen (7,9 %), 
yleinen viihtyvyys (7,4 %), harrastajakunnan 

vaikutusmahdollisuudet (8,7 %) sekä rakenta-
misaikataulu (6,6 %). Lisäksi arvioitiin eri vaih-
toehtoihin sisältyviä mahdollisia riskejä.
Vaihtoehdot saivat kokonaisvertailussa seuraa-
vat hyvyyspisteet: 
1) Petikon ampumaurheilukeskus 420 pistettä  
2) Ampumaurheilukeskus HELSINKI METRO-
POLI 346 pistettä
3) Kauhalan ampumaurheilukeskus 300 pistet-
tä ja 
4) Hajautettu malli 286 pistettä.
 Petikon selkeä paremmuus perustuu siihen, 
että sen arvioitiin parhaiten täyttävän tärkeim-
mille kriteereille eli suorituspaikoille ja niiden 
käytettävyydelle asetetut vaatimukset. Lisäksi se 
arvioitiin parhaaksi myös arvokilpailujen järjes-
tämismahdollisuuksien sekä harrastajakunnan 
vaikutusmahdollisuuksien osalta. Hallihanke oli 
puolestaan paras palveluiden ja verkostoitumi-
sen sekä yleisen viihtyvyyden osalta. Hajasijoite-
tun mallin katsottiin puolestaan olevan hieman 
muita parempi rakentamisaikataulun suhteen.
 Arvioitaessa tulosten luotettavuutta voidaan 
todeta, että suurimman epävarmuuden aihe-
uttaa hankevaihtoehtojen lähtökohtatietojen 
puutteellisuus. Herkkyystarkastelun perusteella 
voidaan todeta, että esitetty lopputulos kuvaa 
erittäin luotettavasti alueneuvottelukunnan jäse-
nille muodostunutta näkemystä eri ampumaur-
heilukeskusvaihtoehtojen hyvyydestä.
 Pääkaupunkiseudun kaupunkien johtajat 
päättävät kokouksessaan 11.6.2009 käynnistää 
kuntarajat ylittävän selvitystyön ampumaurhei-
lukeskuksen rakentamiseksi.

Pääkaupunkiseudun 
ampumaurheilukeskus-
vaihtoehtojen arviointi

Näkemyksellinen teknologia 
edistää hyvinvointia.

Answers for Finland. s

Ota 
rennosti

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN
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Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat Helsingin Aluetoimiston 
reservin upseerit 4.6.2009
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Kivinen Lasse Tapani Espoo 
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Tomi Antero Helsinki, Heikinheimo 
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Olavi Helsinki, Heinilä Ari Väinämö 
Helsinki, Holmberg Jan Erik Helsin-
ki, Huopaniemi Juho Miikka Antero 
Espoo, Huttunen Riku Eino Juha-
ni Helsinki, Iittiläinen Antti Pekka 
Espoo, Juhala Janne Matti Sakari 
Espoo, Jukko Risto Juhani Helsinki, 
Julin Yrjö Matti Kalervo Helsinki, 
Jääskeläinen Jukka Kristian Hel-
sinki, Kalijärvi Teemu Jarno Juhani 
Helsinki, Karlsson Rolf Henry Hel-
sinki, Kerkelä Janne Matias Hel-
sinki, Kerttula Janne Paavo Espoo, 
Kivikoski Kari Lauri Espoo, Koski 
Kimmo Juhani Helsinki, Kosonen 
Mikko Heikki Michael Espoo, Ko-
tiranta Matti Juhani Espoo, Kuiva-
lainen Ilkka Juhani Helsinki, Kursi 
Juha Olavi Sastamala, Känsälä Asko 
Tapio Espoo, Lepistö Jukka Pirkka 
Espoo, Lepänjuuri Mika Juhani Hel-
sinki, Lilleberg Antti Juhani Espoo, 
Liukkonen Kimmo Jari Ilmari Es-
poo, Luukkonen Lippo Erkko Emil 
Helsinki, Malmberg Ossi Veikko Il-
mari Espoo, Mannermaa Lauri Tuo-
mas Helsinki, Mannila Erkko Miika 
Johannes Helsinki, Marttinen Petri 
Tapani Vantaa, Mattila Veli-Matti 
Johannes Helsinki, Metso Vesa Ka-
lervo Espoo, Miekkavaara Arto Hel-
sinki, Mikkola Heikki Juhani Hel-
sinki, Mikkola Jukka Aleksanteri 
Vantaa, Mäkeläinen Esa Tapio Hel-
sinki, Niinikoski Markus Tapani Es-
poo, Nikula Hannu Juhani Vantaa, 
Nousiainen Jaakko Juhani Espoo, 
Nupponen Jarmo Tapio Espoo, Oja-
nen Jukka Tapio Vantaa, Paasivirta 
Konsta-Pekka Helsinki, Reponen 
Petteri Henri Helsinki, Räty Tero 
Matti Mikael Helsinki, Saari Markus 
Antero Espoo, Saarinen Janne Mi-
kael Helsinki, Salonen Jouko Tapio 
Helsinki, Scherf Elina Anna-Silvia, 
Seppäläinen Mikko Olavi Kauniai-
nen, Siivinen Jarmo Juhani Espoo, 
Silvonen Teemu Veli Viljami Espoo, 
Stambej Sven Kenneth Helsinki, Syl-

vin Jaakko Juhana Vantaa, Taimisto 
Jukka Tapani Helsinki, Tanhuanpää 
Jukka Veli-Pekka Espoo, Tenhiälä 
Antti Tuomas Helsinki, Trapnowski 
Mika Tapio Espoo, Viitasaari Kari 
Mikko Juhani Espoo, Virtanen Jussi 
Kalle Kustaa Vantaa, Wesanko Jyri 
Fredrik Helsinki, Willberg Jere Pet-
teri Espoo 

YLILUUTNANTTI (ME)
Isotupa Jussi-Pekka Espoo, Kaasi-
nen Jukka-Pekka Tapio Espoo, Kos-
ki Hannu Ilmari Helsinki, Laurén 
Sami Henrik, Malmivirta Jukka 
Matti Valtteri Helsinki, Rehnström 
Karl Kristian Vantaa, Träskelin Jan 
Michael Espoo 

LUUTNANTTI
Aho Antti Oskari Helsinki, Airio 
Ilkka-Juhani Sakari Helsinki, Ali-
moff Jan Mikael Espoo, Andersson 
Robert Wilhelm Kauniainen, Auras-
maa Juuso Sampsa Pellervo Espoo, 
Calonius Boris Kari William Helsin-
ki, Eklöf Tom Leif Helsinki, Ekroos 
Aki Mikael Helsinki, Föhr Timo Petri 
Juhani Helsinki, Haarala Santtu Leo 
Olavi Helsinki, Haatainen Jussi Väi-
nö Matias Helsinki, Haavanlammi 
Kaarlo Sakari Espoo, Hakuli Miikka 
Markus Espoo, Hammarén Patrik 
Matti Gustav Helsinki, Hartikainen 
Lauri Viljami Helsinki, Hautakangas 
Matti Sakari Espoo, Hautamäki Mik-
ko Juhani Helsinki, Heinonen Lasse 
Aarno Tapani Espoo, Helin Risto-
matti Tapio Espoo, Hyrkäs Jaakko 
Juhana Vantaa, Immonen Timo Pek-
ka Helsinki, Itäkylä Antti Erkki Ei-
nari Helsinki, Jansson Jarno Oskari 
Helsinki, Julin Tuomas Veli Juhani 
Helsinki, Juusela Risto Mikael Es-
poo, Järvinen Heikki Veikko Helsin-
ki, Jääskelä Tero Tuomas Helsinki, 
Jääskeläinen Antti Johannes Espoo, 
Kajanus Antti Jussi Paavali Helsinki, 
Kari Erkki Juhani Espoo, Karonen 
Jani Juhani Vantaa, Karstunen Juha 
Tuomas Espoo, Karvo Tomi Juha-
ni Espoo, Kemppinen Vesa Matias 
Helsinki, Kenkkilä Juuso Aleksi Van-
taa, Kettunen Jani Aleksi Helsinki, 
Kettunen Kati Pauliina Helsinki, Ki-
viranta Petri Tapani Espoo, Kneckt 
Jarkko Lauri Sakari Espoo, Koivis-
toinen Aki Matti Tapani Helsinki, 
Koskenvuori Mika Petteri Espoo, 

Koskimies Mikko Tapani Helsinki, 
Koskimäki Markku Elias Vantaa, Ko-
tamäki Elisa Aija Sinikka Helsinki, 
Kuhlman Anssi Kristian Espoo, Kuk-
konen Aapo Juhani Helsinki, Kuli-
koff Leo Helsinki, Kytömäki Mikko 
Elmo Johannes Espoo, Lahti Ilkka 
Olavi Helsinki, Lamminpää Antti 
Jeremias Helsinki, Lannetta Matti 
Tapio Espoo, Lappalainen Timo An-
tero Kauniainen, Lavila Pekka Mi-
kael Helsinki, Leppänen Jari Akseli 
Espoo, Liimatta Joonas Arttu Iivari 
Helsinki, Lintu Heikki Juhani Van-
taa, Malinen Lasse Kristian Espoo, 
Mattila Teemu Heikki Helsinki, Mel-
lais Otto Päiviö Helsinki, Miettinen 
Ilkka Ilmari Vantaa, Muinonen Jaak-
ko Sakari Helsinki, Mustamäki Esko 
Olavi Espoo, Mutanen Teemu Sakari 
Helsinki, Myllynen Mika Väinö Il-
mari Helsinki, Mäki Antti Johannes 
Helsinki, Mäki Jukka Hannes Espoo, 
Nieminen Juha Antti Olavi Vantaa, 
Niinikoski Tapio Jorma Johannes 
Espoo, Oikarinen Eero Sakari Hel-
sinki, Ojala Eero Markus Helsinki, 
Ojala Jarmo Uolevi Vantaa, Ojamies 
Olli-Mikko Espoo, Palm Lasse Pette-
ri Helsinki, Paukkunen Antti Kimmo 
Olavi Vantaa, Peltonen Petri Olavi 
Espoo, Pesonen Satu-Marja Katriina
Pihkala Anssi Olavi Helsinki, Pitkä-
nen Matti Juhani Helsinki, Pohjakal-
lio Pekka Juha-Akseli Espoo, Pora-
nen Jouko Pekka Espoo, Pulkkinen 
Mika Petteri Helsinki, Puukko Joo-
nas Jaakko Henrikki Vantaa, Ranua 
Jukka Henrik Espoo, Rasmus Ari 
Jukka Tapio Helsinki, Rauhala Vesa-
Petteri Helsinki, Reponen Hannu-
Kalle Espoo, Riekkinen Jani Mikko 
Helsinki, Rintaniemi Tuomas Antero 
Espoo, Routasalo Panu Joona Ju-
hani Espoo, Rutajärvi Timo Tapani 
Espoo, Rönö Mikko Petteri Helsin-
ki, Saarelainen Timo Tapio Espoo, 
Salmi Ari Henrik Helsinki, Salomäki 
Marko Antero Helsinki, Sarha Jyri 
Mikko Oskari Helsinki, Seppänen 
Kari Juhani Helsinki, Sjölund Mar-
ko Tapani Espoo, Sorvanto Jark-
ko Lauri Juhani Espoo, Suikkanen 
Jouni Ville Petteri Vantaa, Summa 
Tuomo Akseli Helsinki, Suontausta 
Ilpo Valtteri Helsinki, Sutinen Aar-
ni Einari Helsinki, Säynäjoki Antti-
Juhani Helsinki, Tapionlinna Jussi 
Matti Kullervo Helsinki, Tervapuro 

Jouni Juhani Espoo, Timonen Topi 
Tuomas Jussi Espoo, Tuomela Arto 
Johannes, Tuominen Risto Lauri Jo-
hannes Helsinki, Tuukkanen Jukka 
Reino Olavi Espoo, Uotila Topias 
Henrikki Espoo, Vainiomäki Pekka 
Valtteri Espoo, Vehi Antti Otto Jo-
hannes Helsinki, Vesterinen Ville-
Veikko Aleksi Helsinki, Vihervuori 
Aimo Pekka Helsinki, Viljakainen 
Mikko Sakari Espoo, Virolainen Ant-
ti Mikko Espoo, Virtomaa Vesa Otto 
Kauniainen, Vuolle Antti Markus 
Helsinki, Vuorialho Tommi Matti Es-
poo, Ylitalo Tuomo Johannes Helsin-
ki, Österberg Aarne Juhani Vantaa 

LUUTNANTTI (ME)
Aho Timo Heikki Helsinki, Aminoff 
Axel Viktor Mikael Helsinki, Autio 
Juhana Antti Iisakki Espoo, Björk-
lund Kaj Mikael Helsinki, Eloranta 
Jarkko Tapani Helsinki, Eteläaho 
Jaakko Pekka Helsinki, Gayer Niclas 
Gustav Wilhelm Helsinki, Grew Ro-
bert Edwardsson Wigglesworth Hel-
sinki, Holm Carl-Christian Helsinki, 
Kaira Tuomas Espoo, Laakeristo 
Pekka Juhani Espoo, Lehtonen Jani 
Aaron Helsinki, Lindström Bjarne 
Oscar Waldemar Helsinki, Marjanen 
Jaakko Heikki Samuli Helsinki, Nii-
lekselä Ville Johannes Espoo, Ojala 
Olli Antero Helsinki, Pallasvirta Ta-
pio Antero Espoo, Pettersson Ante 
Björntor Viljam Helsinki, Puputti 
Timo Kalevi Vantaa, Rehnström Karl 
Johan Andreas Helsinki, Salminen 
Lauri Juhani Helsinki, Sivunen Ville 
Antero Vantaa, Soini Jarkko Tapio 
Vantaa, Terävä Timo Mikko Vantaa, 
Tiainen Pekka Cristoffer Espoo, Tiit-
tanen Heikki Olavi Espoo, Tolvanen 
Tuomas Taneli Tapani Vantaa, Turu-
nen Jorma Tapani Espoo 

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Murtomäki Juho Heikki Hermanni 
Espoo, Mäkitie Antti Aarni Helsinki

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI 
(ME)
Idänpään-Heikkilä Juhana Juhanan-
poika Espoo 

Etelä-Suomen sotilasläänin alueella ylennettiin 4.6. yhteensä satoja reserviläisiä ja ammattisotilaita. 
Useita piiriemme jäseniämme palkittiin myös kunnia- ja ansiomerkein isänmaan hyväksi tehdystä 
työstä.

Katajanokan Kasinon hallituksen entinen puheenjohtaja, Upseeriliiton nykyinen puheenjohtaja Harri 
Westerlund ylennettiin reservissä everstiluutnantiksi. Uudenmaan piirilehden Oltermannin päätoimit-
taja Jukka Sippola ylennettiin majuriksi ja nykyään Porvoon palvelupistettä miehittävä Jarmo Rytinki 
ylennettiin kapteeniksi.

Reservissä olevia upseereita ylennettiin ESSL:n alueella lähes 400 kappaletta. Helsingin Reserviup-
seeripiirin jäsenistä majuriksi ylennettiin Tikkurilan kerhon Kari Töyrylä. Komentajakapteeneiksi 
ylennettiin Meriupseerien Raimo Voipio. Sissikerhon jäsenistä kapteeneiksi leivottiin Sampo Jokinen, 
Matti Riikonen ja Petri Välkki. Yliluutnanteiksi ylennettiin muun muassa IT-kerhon Antti Lilleberg, 
Sissikerhon Tomi Haimelin ja Tapiolan Maria Fonsell. IT-kerhon Topias Uotila ylennettiin luutnantiksi.

Aliupseereita ja miehistöön kuuluvia ylennettiin noin 430 henkeä.

Espoon Reserviläisten Sami Wahlberg ja Satu Kokko ovat tuoreita vääpelejä. 

Tatu Tulikoura sai pursimiehen arvon. Hän on toiminut mm MPK:n Meripuolustuspiirissä erilaisissa 
koulutus- ja tukitehtävissä.
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Ylennykset

Töyrylästä majuri, Rytinki, Luhtala ja Välkki kapteeneiksi, Wahlbergista vääpeli

Yliluutnantti Tomi Haimelin (vas.) ja HRUP:n I varapuheenjohtaja kapteeni Sakari 

Väliahde.
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Etelä-Suomen Sotilasläänin komen-
taja on ylentänyt seuraavat Helsin-
gin Aluetoimiston reservin aliupsee-
rit ja miehistöön kuuluvat 4.6.2009

VÄÄPELI
Helin Janne Juhani Vantaa, Kastari-
nen Mikko Oskari Vantaa, Kivimäki 
Pasi-Tapio Helsinki, Kokko Satu Kyl-
likki Espoo, Manninen Sami Petteri 
Helsinki, Pitkänen Olli-Pekka Hel-
sinki, Ryhänen Timo Aulis Helsinki, 
PURSIMIES, Tulikoura Tatu Miikka 
Helsinki

YLIKERSANTTI
Autero Katri Anniina Helsinki, Haa-
paniemi Olli Eero Sakari Helsinki, 
Heino Miikka Ilari Helsinki, Hen-
riksson Raul Christian Espoo, Hil-
tunen Petri Juhani Espoo, Holma 
Antti Matias Espoo, Holopainen 
Jari-Pekka Helsinki, Huttunen Tomi 
Markus Kristian Espoo, Hyry Vesa 
Tapio Vantaa, Häyhtiö Markus Tapa-
ni Helsinki, Isotalo Ossi Pekka Van-
taa, Jaakkola Jarno Pekka Espoo, 
Janhunen Pentti Ilari Espoo, Joki 
Markku Tapani Espoo, Järnefelt Ma-
tias Helsinki, Kantanen Juha Tapani 
Helsinki, Karhunen Panu Petteri Es-
poo, Kauranen Sharlotta Iida-Marii-
ja Vantaa, Keinänen Matti Johannes 
Helsinki, Kimari Riku Ville Helsinki, 
Kinnunen Petri Samuli Espoo, Laak-
so Antti Artturi Helsinki, Laamanen 
Henri Mikael Helsinki, Laasonen 
Eino Henrik Helsinki, Lehtinen Sa-
kari Lauri Wilhelm Helsinki, Lehto 
Heikki Juhani Vantaa, Leppälä Timo 
Viljo Tapani Vantaa, Liitola Mika 
Johannes Helsinki, Lindqvist Jan 
Martin Vantaa, Lukka Janne Eero 
Petteri Helsinki, Lumilampi Miika 
Johannes Helsinki, Lundin Henrik 
Kenneth Christian Helsinki, Malmi 

Sami Sauli Sakari Espoo, Mattsson 
Stefan Mikael Vantaa, Mehtälä Kar-
ri Juhani Helsinki, Merikari Jaak-
ko Juhani Helsinki, Moore Anton 
Nicolas Joseph Helsinki, Mustonen 
Minttu Maria Espoo, Nieminen Mik-
ko Johannes Espoo, Nieminen Mik-
ko Tuomas Espoo, Nyman Kimmo 
Kristian Helsinki, Ollonqvist Pyry 
Aarne Samuel Helsinki, Pajulammi 
Antti Mikael Vantaa, Penttinen Jyr-
ki Olavi Espoo, Piensoho Aki Pette-
ri Helsinki, Pietikäinen Ari Pekka 
Siilinjärvi, Purojärvi Teemu Sakari 
Vantaa, Puustinen Nina Susanna 
Helsinki, Raami Jani Jussi Kalevi 
Vantaa, Raiskila Lauri Miikka Eero 
Vantaa, Rautalinko Esa Heikki Elias 
, Ruokomäki Jaakko Ilmari Espoo, 
Ruoti Riku Kimmo Espoo, Ruusu-
vuori Henri Artturi Espoo, Räsänen 
Antti Veikko Iisakki Helsinki, Saare-
la Jarkko-Tapani Olavi Vantaa, Saar-
nivaara Pete Samuli Espoo, Salkkola 
Jarkko Kalervo Vantaa, Salonen Ari 
Seppo Ilmari Helsinki, Seppälä Mik-
ko Iisakki Helsinki, Someroja Matti 
Jouni Sakari Helsinki, Tervakari 
Pasi Tapio Espoo, Terävä Seppo Ola-
vi Helsinki, Vaaja Matti Tapio Espoo, 
Vainio Mikko Markus Vantaa, Vars-
aluoma Joni Mikael Helsinki, Virta 
Jukka Antero Helsinki, Wallenius 
Pekka Olavi Helsinki, Wegelius Carl 
Johan Helsinki
Åkerblom Björn Sture Espoo

YLIKERSANTTI  (ME)
Aterma Sami Antti Helsinki, Hämä-
läinen Timo Sakari Espoo, Sarvanto 
Harri Tapio 

KERSANTTI
Ala-Heikkilä Kalle Antero Vantaa, 
Alander Jukka Tapio Helsinki, Alppi-
vuori Kari Veikko Espoo, Blomqvist 
Ville Juhani Espoo, Eskelinen Pasi 

Juhani Vantaa, Fiander Sami-Pekka 
Helsinki, Gummerus Juhana Espoo, 
Hakala Jorma Rainer Vantaa, Har-
tikainen Hannu Veli Juhana Espoo, 
Heikkinen Mikko Juhani Vantaa, 
Heinonen Jon Viljam Vantaa, Hein-
sola Marko Juhani Helsinki, Heis-
kala Samuli Sebastian Helsinki, He-
lander Juho Hannes Espoo, Helppi 
Riku Kasperi Helsinki, Hietanen Vil-
le Heikki Vantaa, Honkamaa Tapani 
Pekka Sakari Espoo, Hynninen Antti 
Samuli Helsinki, Immonen Tuomas 
Matias Helsinki, Jaakkola Timo Ju-
hani Helsinki, Jaakonsaari Antti 
Edvard Helsinki, Jansson Tomi An-
ders Helsinki, Jelkänen Juha Pekka 
Helsinki, Johansson Tapio Kristian 
Helsinki, Jäppinen Kari Tapani Hel-
sinki, Kaila Urpo Kullervo Helsin-
ki, Karhumäki Timo Arttu Vantaa, 
Karppinen Simo Johannes Vantaa, 
Kautto Matti Andreas Helsinki, Ke-
tolainen Atte Elmeri Espoo, Kinnu-
nen Jari Juhani Helsinki, Kinnunen 
Juho Henrikki Helsinki, Kiuru Antti 
Sakari Espoo, Kokkinen Kari Ilmari 
Espoo, Koljonen Ilkka Juha Tapa-
ni Vantaa, Korhonen Jarkko Saka-
ri Helsinki, Koskela Sami Tapani 
Helsinki, Kotamäki Markus Kristi-
an Vantaa, Kulpakko Pekka Juhani 
Espoo, Kuusanmäki Martti Juhani 
Helsinki, Laine Mira Maria Helsinki, 
Laitinen Simo Antero Vantaa, La-
turi Panu Hermanni Helsinki, Leiri 
Jussi Oskari Helsinki, Liikala Matti 
Tapio Helsinki, Lindh Jami Johan 
Vantaa, Louhekari Tuomo Ilari Hel-
sinki, Luttinen Jaakko Sakari Espoo, 
Maaninen Ari Heikki Petteri Espoo, 
Manelius Jaakko Matti Espoo, Man-
ner Ville Iivari Helsinki, Maunula 
Juha Sakari Espoo, Miramo Leo 
Daniel Espoo, Mäkelä Jim Simo Mi-
kael Kauniainen, Mäki-Lohiluoma 
Kari-Pekka Espoo, Mäkinen Marko 

Tapani Espoo, Nerkko Timo Antero 
Helsinki, Nieminen Jarkko Petteri 
Helsinki, Nieminen Tuomo Taavetti 
Vantaa, Onnela Valtteri Aleksanteri 
Espoo, Paasu Juha Tapani Helsinki, 
Palanne Saku Mikael Helsinki, Palo-
saari Ville Petteri Helsinki, Partanen 
Hannu Tapani Helsinki, Partanen 
Heidi Marita Helsinki, Pekkarinen 
Juha Tapio Espoo, Pinomaa Tuomas 
Mikael Espoo, Rantanen Tuomas Os-
kari Espoo, Ripatti Sami Petteri Hel-
sinki, Romo Janne Tapani Helsinki, 
Saarikoski Marko Tapani Vantaa, 
Saarikoski Pertti Kalervo Helsinki, 
Saine Antti Ilmari Helsinki, Saukko-
nen Juha Markku Helsinki, Savolai-
nen Mikko Petteri Helsinki, Seppälä 
Jari Aatos Vantaa, Sinkko Olli-Pekka 
Vantaa, Sorvakko Samuli Johannes 
Espoo, Suni Olle Espoo, Säikkä Kei-
jo Petteri Vantaa, Tahvanainen Juho 
Tuomas Helsinki, Teirimo Joni Ju-
hani Vantaa, Telaranta Kari Juhani 
Vantaa, Tikkanen Jorma Olavi Hel-
sinki, Timperi Henri Tapio Espoo, 
Toivonen Niko Timoteus Helsinki, 
Toivonoja Jouko Hemminki Vantaa, 
Tuomisto Ville Jari Olavi Helsinki, 
Vainiomäki Tuukka Tapio Espoo, 
Valosaari Tuomas Tapio Espoo, 
Vehviläinen Aarne Jaakko Juhani 
Helsinki, Vesanen Antti Aleksanteri 
Helsinki, Viitala Toni Tapani Helsin-
ki, Vähäsarja Petri Johannes Kauni-
ainen, Vättö Teemu Juhani Vantaa, 
Wahlman Kaj Veikka Lennart Hel-
sinki, Wiik Miki Johannes Helsinki

KERSANTTI (ME)
Anttila Jukka Tero Vantaa, Hirsimä-
ki Heikki Tapio Helsinki, Paloheimo 
Mikko Petteri Vantaa, Pasanen Tee-
mu Juhani Helsinki, Pöri Mikko Jo-
hannes Helsinki, Raita Jussi Samuli 
Helsinki

ALIKERSANTTI
Aromaa Olli Veikko Helsinki, Berg 
Tommi Juhani Vantaa, Ehrnrooth 
Niclas Robert Espoo, Ekroos Henrik 
Gustaf Helsinki, Haikala Lauri Joo-
nas Aukusti Helsinki, Harkola Mikko 
Tapio Helsinki, Heikkilä Vesa Petri 
Helsinki, Hietamies Tommi Antero 
Helsinki, Hiltunen Harri Kalevi Es-
poo, Juntunen Juha Tuomo Espoo, 
Juolevi Timo Tapio Helsinki, Karhu 
Samu Uuro Oskari Vantaa, Kinnari-
nen Harri Juha Helsinki, Kolehmai-
nen Mikko Aleksi Juhani Helsinki, 
Kotiranta Heikki Olavi Vantaa, La-
tola Olli Jussi Tapani Espoo, Mattila 
Ari Veikko Helsinki, Moksunen Sami 
Antero Helsinki, Nevalainen Jukka-

Petteri Vantaa, Penttinen Marko 
Herman Vantaa, Roman Risto Olavi 
Helsinki, Rönnlund Martin Thure 
Espoo, Sadeoja Tapio Sakari Van-
taa, Slotte Karsten Mattias Helsinki, 
Sokka Marko Toni Tapio Helsinki, 
Syväkuru Esa Paavo Tapani Espoo, 
Tanzi-Albi Roberto Giovanni Hel-
sinki, Tiihonen Sami Juhani Vantaa, 
Vehtari Marko Tapani Helsinki, Wes-
terholm Henrik Wilhelm Espoo

ALIKERSANTTI (ME)
Alku Olli Esko Aleksi Helsinki, 
Holmström Janne Petteri Helsinki, 
Johansson Leif Åke Espoo

KORPRAALI
Aaltonen Tuomas Henrik Mikael 
Helsinki, Ansamaa Anssi Hannes 
Vantaa, Antson Christer Ossian Hel-
sinki, Arttola Risto Kalervo Helsin-
ki, Eskelinen Eero-Pekka Helsinki, 
Haatanen Timo Ilari Helsinki, Haj-
dini Fidan Espoo, Heikkinen Jukka 
Tapani Helsinki, Himmanen Mar-
kus Antti Juhani Vantaa, Hindrén 
Rasmus Sebastian Espoo, Impiö 
Lasse Kalervo Espoo, Jouppi Ville 
Tapani Helsinki, Kaijola Markku Ta-
pio Espoo, Kemppainen Tomi Erkki 
Helsinki, Kettunen Janne Petteri 
Helsinki, Kokko Kari Ilari Helsin-
ki, Kornilow Jukka Kalevi Helsinki, 
Kunnas Pasi Jukka Helsinki, Köngäs 
Hannu Martti Sakari Vantaa, Lind-
holm Juha Mikko Helsinki, Malinen 
Matti Erkki Kalevi Helsinki, Martelin 
Teemu Ensio Helsinki, Moisio Lasse 
Kalevi Helsinki, Nylund Jaakko Mi-
kael Helsinki, Purola Jonni Konsta 
Aleksanteri Vantaa, Pärnänen Kris-
tian Ilmari Helsinki, Pöysti Tuomas 
Henrik , Rieppo Janne Niilo Mikael 
Espoo, Salmi Teemu Petteri Vantaa, 
Seppänen Timo Taneli Vantaa, Sipo-
nen Aki Sakari Espoo, Suvanne Kari 
William Helsinki, Syrjälä Jari Tapio 
Helsinki, Talonpoika Tuomo Johan-
nes Vantaa, Taskinen Olli Pekka 
Helsinki, Tukki Miika Johannes Hel-
sinki, Vesterinen Konsta Lauri Hen-
rikki Espoo, Wihinen Mika Kalervo 
Vantaa, Åkerla Pauli Tapio Helsinki, 
Örnberg Janne Anssi Helsinki

YLIMATRUUSI
Boman Aki-Antero Helsinki, Kulo-
heimo Janne Arto Kristian Helsinki, 
Kuronen Kimmo Petteri Helsinki, 
Nousiainen Vesa Petteri Espoo, Ny-
berg Juha Veikko Vantaa, Paukku-
nen Jaakko Matias Espoo, Tapio 
Juha-Matti Samuel Helsinki

Töyrylästä majuri, Rytinki, Luhtala ja Välkki kapteeneiksi, Wahlbergista vääpeli

Everstiluutnantti Harri Westerlund 

(vas.).

Ylentämistilaisuus pidettiin Ritarihuoneella.

Tilaisuuden isäntänä toimi everstiluutnantti Heikki Pohja.Kapteeni Ilpo Luhtala.
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Uudenmaan tykistökillan 
kunniajäsen Veli Hynninen 
vieraili toukokuun lopussa 
Rovajärven ampumaleirillä, 
joka juhli 60 – vuotista 
taivalta. Ohessa Velin kirjaamia 
havaintoja retkeltä. Veli ja 
Seppo Sandgren tekivät reissun 
yhteistoiminnassa Karjalan 
tykistökillan kanssa, ja heidän 
isäntänään toimi luonnollisesti 
Karjalan tykistörykmentti.

Pitkä bussimatka Lappiin
Aamulla 22.5. herätys oli kello 
03.00. Piti ehtiä Karjalan tykistö-
killan bussiin joka lähti Valkealasta 
kello 07.00. Perille Sarriojärvelle 
saavuimme perjantai-illan suussa, 
kaikkiaan 14 tunnin matkan teon 
jälkeen. Menimme suoraan "Joh-
tolaan", jossa meidät vastaanotti 
KarTR:n komentaja, evl Jyrki Nur-
minen. Majoituimme kahteen eri 
rakennukseen, toiseen 10 ja toiseen 
8 miestä. Iltapalan jälkeen pääsim-
me nauttimaan saunan löylyistä, 
kävinpä muutaman muun "rohkean" 
kanssa uimassakin Sarriojärven jää-
tävänkylmässä vedessä.

Päivän aikana 
monipuolinen ohjelma
Lauantaina heräilimme noin kello 7. 

Aamiaisen jälkeen siirryimme linja-
autollamme Heinuvaaraan, jossa 
meille jaettiin lounas paperipussis-
sa sekä kypärä kuulosuojaimineen. 
Saimme lisää seuraa Jääkäriprikaa-
tin Killan kiltaveljistä.
 Siirryimme tulenjohtopaikkaan 
seuraamaan SatTr:n tulenjohtoyk-
sikön suorituksia ja kranaattien is-
keytymistä noin 1,5- 2 km:n päässä 
meistä oleviin maaleihin. Tuliase-
mat olivat noin 9 kilometrin päässä 
takanamme. 
 Hyvin ammunta näytti osuvan. 
Toiseen maaliin ammunnan jälkeen 
näkyi liikettä maalialueen välittö-
mässä läheisyydessä: POROTOKKA !  
En tiedä osuiko yhteenkään, mutta 
varmasti säikähtivät!
 Lounaan jälkeen siirryimme tu-
tustumaan raskaan raketinheitin-
patterin toimintaan. Meille esitel-
tiin itse asejärjestelmä, sääkontti ja 
luotauspallot, joita lähetettiin 2 kpl 
ilmaan. Itse tapahtuman kruunasi 
122 mm:n kranaatin ampuminen ra-
ketinheittimellä. Aseeseen oli tehty 
sisäputki, joka mahdollisti tuon.

Mieleenpainuva iltajuhla 
kruunasi päivän 
Pitkän päivän päätteeksi siirryimme 
linja-autollamme vielä seuraamaan 
Kainuun Tykistörykmentin ammun-
taa tuliasemaan. Saimme nähdä ja 
kuulla kolmen tykin ampuvan usei-
ta laukauksia. Sitten olikin jo aika 
siirtyä Heinuvaaran sotilaskotiin 

pääjuhlaan. Paikalla oli noin 160 
kiltaveljeä, reserviläistä, sotilaskoti-
sisarta sekä useita kymmeniä kanta-
henkilökuntaan kuuluvaa. Paikalla 
oli myös 80-vuotias sotilasmestari 
evp., joka oli varusmiehenä muka-
na ensimmäisellä tykistöleirillä 60 
vuotta sitten!
 Tilaisuus alkoi ilmoituksella 
tykistöntarkastajalle. Sitten seura-
sivat avauspuhe, huomionosoituk-
set ja eversti evp. Pentti Kivimäen 
esityksellä 60 -vuotiaan leirialu-
een vaiheista kuluneilta vuosilta. 
Saimme nauttia todella maukkaan 
juhla-aterian: Poronkäristystä pe-
runamuhennoksen, suolakurkkujen 
ja puolukan kera! Oli todella hyvää 
ja lähes jokainen otti lisäannoksen. 
Jälkiruoaksi oli vielä kahvit suklaa-
konvehdin kera.
 Ruokailun jälkeen oli tilaisuus 
tutustua vielä juhlanäyttelyyn. Vielä 
kello 21 alkoi juhlallinen lipunlasku, 
johon meidät oli kutsuttu. Tilaisuu-
dessa KarTR:n komentaja puhui 
sotilaille, ilmoitti ylennetyt kersan-
tit ja korpraalit, joille yksiköiden 
päälliköt jakoivat arvomerkit. Lipun 
laskun jälkeen kenttärovasti puhui, 
piti rukouksen ja tilaisuus päättyi 
suvivirteen. Oli mieleenpainuva ti-
laisuus ja ilo olla mukana.

Ohjelmaa vielä 
sunnuntaiaamusta
Sunnuntaina aamiaisen ja tavaroi-
den pakkauksen jälkeen ajoimme 

linja-autolla Hautainmaan suunnal-
le seuraamaan omilla moottoreilla 
varustettujen tykkien asemaanajoa. 
Yhden tykin paikantamisessa oli on-
gelmia, mutta lopulta sekin onnis-
tui. Oli hienoa seurata aitiopaikalta 
nykyaikaista toimintaa! Vielä kerran 
palasimme Sarriojärvelle, jossa nau-
timme lähtölounaan! Saimme myös 
kuulla komentajalta itseltään, että 
Karjalan Tykistörykmentti oli voitta-
nut Suorituskyvyn mittauskilpailun 
(Nenonen) jo kolmannen kerran pe-
räkkäin!

Kiitokset hyvistä 
järjestelyistä
Olen henkilökohtaisesti erittäin 
kiitollinen Karjalan Tykistökillan 
varapj. Olli Krögerille, että pääsin 
heidän kiltalaisten mukaan naut-
timaan erinomaisesta ohjelmasta, 
järjestelyistä ja kohtelusta! On aivan 
eri asia, kun on oma joukko-osasto 
taustatukena. 
Juhlatunnelmista nauttinut Veli 
Hynninen

Kellokukantie 4, PL 224, 01301 VANTAA

Puh. 010 830 3800, fax 010 830 3825

info@starlike.fi , www.starlike.fi 

Yhteistyössä mukana

maahantuonti   |   myynti   |   asennus 
huolto   |   valo   |   ääni   |   mekaniikka

Kenttätykki 155 K 98 suora-ammunnassa.

Raskas raketinheitin MLRS.

®  P U O LU ST U SVO I M AT  /  J U H A N I  K A N D E L L

ROVAJÄRVEN TYKISTÖLEIRIALUEEN  
60-VUOTISJUHLA 23.5.2009
— muistumia matkalta
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Ampumakalenteri 2009 
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua. 
pvm  aika  laji  paikka  ilmoittautuminen 
Kesäkuu 
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 0400 09 12044 
28.6.  8‐18  SRA  karsintakilpailu 3  Loppi      www.vantaanreservilaiset.fi 
30.6.  17‐21  Pistoolin pika (.22)  Santahamina nouto portilta 17.15 
Heinäkuu 
8.7.  17.30‐  Pistooli 1  Santahamina www.mpky.fi 0400 09 12046 
17‐19.7.  8‐  Perinneampumaleiri  Syndalen  www.mpky.fi 0404 09 12088 
Elokuu 
4.8.  17‐21  Pistooli pika (.22)  Santahamina nouto portilta 17.15 
11.8.  17‐21  Sotilaspistooli pika  Santahamina nouto portilta 17.15 
14‐16.8.  8‐  SM ‐ tarkka‐ammunta  Niinisalo  www.resul.fi 
18.8.  17‐21  Pistooli pika (.22)  Santahamina nouto portilta 17.15 
19.8.  17.30‐  Pistooli   Santahamina www.mpky.fi 0400 09 12049 
23.6.  17‐21  Sotilaspistooli pika  Santahamina nouto portilta 17.15 
Syyskuu  Vuorot on haettu ja ne julkaistaan elokuun lehdessä. 

Urheilukalenteri 2009 
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua. 
pvm  aika  laji  paikka  ilmoittautuminen 
Heinäkuu  Rentouttavaa kesälomaa 
Elokuu 
12.8.  17.30‐  Maastokilpailu  Tuusula  katso lehti‐ilmoitus 
Syyskuu 
4‐5.9.  8‐  Merikilpailu  Helsinki  www.mpky.fi 2003 09 12103 
9.9.  18‐  Cooper testi  Santahamina www.mpky.fi  0400 09 12093 
10.9.  18‐  Lihaskuntotesti  Santahamina www.mpky.fi  0400 09 12094 
12.9.  8‐  IX Hiidenmarssi  Lohja  www.mpky.fi 1700 09 12006 
25‐26.9.  8‐  Kuntotestaajakurssi  Santahamina www.mpky.fi  0400 09 13022 
27.9.  16‐  Maastomarssi 1  Helsinki  www.mpky.fi  0404 09 12059 

Päivitetty kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi 
 

ampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Ampumapäiväkirja

Jossain vaiheessa sinulta tullaan kysy-
mään, kuinka aktiivisesti olet käyttänyt 
urheilu- tai metsästysaseitasi. Tilanne 
tulee eteen viimeistään nykytilanteen 
mukaisten määräaikaisten aselupien 
uusintatilanteessa. Ampumapäivä-
kirjalla sinun on helppo todistaa 
ampuma-aktiivisuutesi. Alla on esimerk-
ki ampumapäiväkirjasta. Kokonaisen 
päiväkirjapohjan saat osoitteesta: www.
eskapat.net, valitse kohta tiedostot ja 
sieltä ampumapäiväkirja.

Häyhä-kilpailu

Tarkka-ammunnan Suomenmestaruus-
kilpailu Häyhä 2009 ilmoittautuminen 
on avattu. Ilmoittauminen 
ja tarkemmat tiedot osoitteesta:  
www.takilta.fi 

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

Heinäkuussa jytisee: 

PERINNEMAAS-
TOAMMUNTA

Ampumaleiri 3 Syndalen 
Kurssin numero. 0404 09 12088
Ajankohta: 17 - 19.7.2009
Ilmoittautumiset mpky.fi 
>”Perinnemaastoammunta” am-
pumaleiri 3 Syndalen Heinäkuu 
.  Lisätiedot vain ilmoittautu-
neille.

Perinnemaastoammunta on 
monimuotoinen ampumaur-
heilulaji, jossa osallistujat kil-
pailevat ensimmäisen ja toisen 
maailmansodan välisen ajan aikaisilla asetyypeillä; pistooleilla, revolvereilla, 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, sai-
gaa,… ….. vaan rautaa aikakaudelta jolloin varmistimme olemassaolomme.

Terveisin vänr Veijo Rautio  heinäkuussa jytisee.

Epäsuorantulen 
kilpailu Virossa: 
Perussuunta 2009  

Perussuunta 2009 järjestetään Tapassa vii-
dettä kertaa. Ohjelma: Pe marssi Viroon. 
La: kilpailutehtävien harjoittelu. Su: kilpailu 
(suunnistusta, ammuntaa ja epäsuorantulen 
tehtäviä NATO kalustolla), paluumarssi. 

Aika: 18.-20.9.2009. Paikka: Tapa, Viro
Hinta: n.70-80e/hlö.
yhteyshlö: Jyri Vilamo, 044-5110472 

puheenjohtaja(at)ktkerho.fi.
ilmoittaudu: 24.8.2009 mennessä.

Virolaiset isäntämme ovat 20-40 vuotiaita, 
johon ikähaarukkaan toivomme myös omat 
osallistujamme.  Kaikenikäisten osallistumi-
nen on kuitenkin tervetullutta. Matka toteu-
tetaan omakustannusperiaatteella. 

Aiempien vuosien mielenkiintoiset mat-
kakertomuksia kerhon kotisivuilla: www.
tykisto.fi

Tervetulos  Ylil Jyri Vilamo  

Puheenjohtajan palsta

Terve ampujat, tätä lehteä lukiessanne on 
Syndalenin ampumaleiri saatu päätökseen 
70 ampujan voimin. Leirillä päästiin kokeile-
maan monenlaista kalustoa asiantuntevien 
kouluttajien kanssa. Huipennuksena sovelle-
tut kilpailut laajalla kalustolla: pistooli, pis-
toolikarabiini (mp5), pa- kivääri, ta-kivääri ja 
haulikko. Osallistujat hyrisivät tyytyväisinä.

Mennyt ampumakevät on ollut menestys. 
Ratavuoroilla on käynyt runsaasti ampujia 
ja tahti vain kiihtyy. Santahaminan ulkora-
dalla n. 1500 käyntikertaa ja piirien sisäam-
pumaradalla yli 1200 – loistavaa! Sisärataan 
tehdyt investoinnit osuivat siis nappiin.

Olen toitottanut joka lehdessä ampumavuo-
roille ilmoittautumisen tärkeyttä. Santaha-
minan varuskuntaan on saatava osallistu-
jalistat vuoroa edeltävänä keskiviikkona. 
Jälki-ilmoittautumisia ei katsota hyvällä. 
Syksyn vuorot Santahaminaan on jätetty. 
Päätös niistä saadaan lomien jälkeen. 
Heinäkuussa ammutaan yksi ampumaleiri, 
muuten pidetään kesälomaa.
Näemme siis elokuussa – hyvää kesää.

Vänr Veijo Rautio
puheenjohtaja
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
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MPK:n Helsingin maanpuolustupiirin kursseja ja tapahtumia kesä, heinä ja elokuussa
Kaikkista kursseista ja tapahtumista löydät tarkemmat perustiedot internet-sivuilta www.mpky.fi

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus

Kurssin nimi ajankohta paikka kurssinumero

ilmoittautum
isaika
päättyy

Maanpuolustuspiirin pistooliammuntavuoro 16.6.2009

Santahamina,
MPKK:n
pistoolirata 0400 09 12043 13.6.2009

Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro 28.6.2009

Santahamina,
MPKK:n
kiväärirata 0400 09 12044 24.6.2009

Maanpuolustuspiirin pistooliammuntavuoro 8.7.2009

Santahamina,
MPKK:n
pistoolirata 0400 09 12046 5.7.2009

Perinnemaastoammunta-ampumaleiri 17.-19.7.2009 Syndalen 0404 09 12088 5.7.2009

ResUL:n palvelusammunnan SM-kilpailu, Helsingin 
piirien joukkue 25.7.2009 Lahti 0400 09 12092 15.6.2009

ERNA Retk-sotilastaitokilpailun tuomaritoiminta 31.7.2009-10.8.2009 Viro 0400 09 12048 30.6.2009

Maanpuolustuspiirin pistooliammuntavuoro 19.8.2009

Santahamina,
MPKK:n
pistoolirata 0400 09 12049 16.8.2009

ELSO; Elektroninen sodankäynti-kurssi 27.8.-13.9.2009 Santahamina ym 0400 09 12061 14.8.2009

liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi       

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Fyysisen kunnon  
testit reserviläisille
Helsingin maanpuolustuspiiri järjestää reserviläisten  
kuntotestejä seuraavasti:

Cooperin testi  
09.09 klo. 18.00 Santahaminassa (oma ulkoliikuntavarustus)
Ilmoittaudu: MPK no: 0400 09 12093 

Lihaskuntotesti  
10.09. klo. 18.00 Santahaminassa (oma sisäliikuntavarustus)
Ilmoittaudu: MPK no: 0400 09 12094  

Toistokyykistys Jalkakyykistysten määrä/ 60 sek.
Puristusvoima Mitataan puristusvoimamittarilla.
Istumaan nousu  Vatsalihasliike toistojen määrä/ 60 sek.
Etunojapunnerrus  Punnerrusten määrä/ 60 sek.
Painoindeksi  Paino jaettuna pituuden neliöllä.

Testit ovat osallistujille maksuttomia.

Ilmoittautumiset 04.09. mennessä MPKY:n järjestelmän kautta 
tai Risto Tarkiaiselle sähköpostilla osoitteeseen risto.tarkiainen@resul.fi

Lisätietoja antaa Risto Tarkiainen, puh. 050 541 2007 (03.08. alk.)

TERVETULOA!

Kesä on urheilun aikaa

Kuten ikkunasta voi katsoa, nyt alkavat loma –ja ulkoilukelit olla kohdallaan. Lomaa ei tie-
tenkään kannata tuhrata vain urheiluun – välillä voi myös huilata ja grillata. Piiriin on tullut 
kyselyjä kuntotestaustilaisuuden järjestämisestä. Olen sopinut Reserviläisurheiluliiton kans-
sa, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan Helsingissä pidettävään testauspäivään syys-
kuun 9-10. Santahaminassa - tervetuloa sinne. Myös kuntotestaajia koulutetaan. Tällä sivulla 
on lisää tietoa molemmista tapahtumista. Muistutan myös, että sadekelin sattuessa kerho-
jen on mahdollisuus varata ilmainen 150m2 sisäliikuntatila kuntopiirien ym. järjestämiseen. 
Tila on piirien harjoitussali osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Lisätiedot piiritoimistosta.

Kesäterveisin
Ylil Tomi Alajoki

HRUP-HELRESP sotilasliikuntatoimikunta

Santahaminan kerholla tapahtuu

Rapujuhla pe 14.8. klo 19 –
Illalliskortit ovelta, hinta 30e.
Sisältää: Alkumalja, ravut lisukkeineen, kevyt lämminruoka, kahvi 
ja 1 viinikaato.
Musiikkia ja tanssia.
Ilmoittautumiset 10.8. mennessä: Yrjö Saulamo 050-3445635. 
Lisätiedot: Esa Pajunen 040-5016660.
Tilaisuuden järjestää Jääkärikerho.

Rosvopaistitapahtuma 
pe 21.8. klo 19-

Illalliskortit ovelta, hinta 30e.
Juhlavieraana aito maakuopassa haudutettu rosvolammas –tai 
porsas lisukkeineen sekä rosvoryyppy.
Musiikkia.
Ilmoittautumiset 18.8. mennessä: Kerhoemäntä (09) 6846155 tai 
s.postilla santahaminankerho@kolumbus.fi (ilmoita myös yhdistyk-
sesi). Tilaisuuden järjestää Santahaminan maanpuolustuskerho.
Tervetuloa maanpuolustusväki

Kuntotestaajien koulutus 25.-
26.9. Santahaminassa

Helsingin maanpuolustuspiiri järjestää testaajakurs-
sin reserviupseeri- ja reserviläispiirien, Helsingin kil-
tapiirin sekä maanpuolustusnaisten pääkaupunkiseu-
dun yhdistysten tarpeisiin 25.-26.9.09 Radioniemen 
koulutuskeskuksessa Santahaminassa.

Kurssin tavoitteena on valmentaa Reserviläisur-
heiluliiton kanssa päteviä henkilöitä toteuttamaan 
liikuntatoimintaa ja järjestämään kuntotestejä maan-
puolustusjärjestöissä.

Nämä valmiudet luovat pohjaa reserviläisten kenttä-
kelpoisuuden kehittämiseksi.
Koulutettavan tulee olla terve ja kohtuullisessa fyysi-
sessä kunnossa.

Koulutus on osallistujalle maksuton. Tarkemmat tiedot HRS no 6.

Ilmoittautumiset www.mpky.fi kurssinumero 0400 09 13022.

Lisätietoja (03.08. alk.) antaa Risto Tarkiainen, puh. 050 541 2007,  
sähköposti risto.tarkiainen@resul.fi

TERVETULOA!

Uudenmaan reserviläispiirien

MAASTOKILPAILU
Tuusula ke 12.8.2009
Kilpailupaikka: Hyrylän urheilukeskus (opastus) 

Aika: Kokoontuminen klo 17.30 mennessä. 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. ampumamatka n. 30 m, kenttätau-
lu). Suunnistus (kartta 1:10 000, tavoiteaika 35 min, kokonaisaika 
otetaan kartanluvun lähdöstä suunnistuksen maaliin).
Säännöt:http://www.uudres.fi/attachments/046_Piirikilpailujen-
saannot2009.pdf
Ilmoittautumiset: Sähköpostilla harri.majamaki@kolumbus.fi su 
9.8 mennessä. Ilmoita myös EMIT- numero tai lainaustarve.
Maksut: Kilpailumaksu 10 e / kilpailija, maksetaan kilpailupaikalla.
HUOM:  Kilpailijan tulee esittää tosite piirin sääntöjen edellyttä-
mästä henkilökohtaisesta ampumavakuutuksesta.
Huolto: Buffetti, peseytymismahdollisuus. 

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

Tervetuloa!  
Tuusulan Reserviupseerikerho ja Tuusulan Reserviläiset ry

Ampumapäiväkirja

Jossain vaiheessa sinulta tullaan kysymään, kuinka aktiivisesti olet käyttänyt urheilu- tai 
metsästysaseitasi. Tilanne tulee eteen viimeistään nykytilanteen mukaisten määräaikaisten 
aselupien uusintatilanteessa. Ampumapäiväkirjalla sinun on helppo todistaa ampuma-
aktiivisuutesi. Alla on esimerkki ampumapäiväkirjasta. Kokonaisen päiväkirjapohjan saat 
osoitteesta: www.eskapat.net, valitse kohta tiedostot ja sieltä ampumapäiväkirja.

Ampumapäiväkirja 
Jossain vaiheessa sinulta tullaan kysymään, kuinka aktiivisesti olet käyttänyt urheilu- tai metsästysaseitasi. 
Tilanne tulee eteen viimeistään nykytilanteen mukaisten määräaikaisten aselupien uusintatilanteessa. 
Ampumapäiväkirjalla sinun on helppo todistaa ampuma-aktiivisuutesi. Alla on esimerkki 
ampumapäiväkirjasta. Kokonaisen päiväkirjapohjan saat osoitteesta: www.eskapat.net, valitse kohta tiedostot 
ja sieltä ampumapäiväkirja. 

Ampumapäiväkirja, nimi:__________________ 

Pvm:___________________ 

Paikka/tilaisuus/huom:_________________________________ 

___________________________________________________ 

asetyyppi: kalib: lauk. lkm. Huom: 
    
    

    
    

Valvojan/ratam./tod./oma kuittaus: 

___________________________________________________ 

Pvm:___________________ 

Paikka/tilaisuus/huom:_________________________________ 



18 19. 6. 2009  <  5 | 2009

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

toimintakalenteri Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fi

HelSingfoRS SvenSka 
ReSeRvoffiCeRSklUBB

UTBILDNING
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 patrul-
lerna, men dina önskemål om pat-
rullkamrater noteras. Anmälningar: 
RES-URSUS HSRK/Kaj Pettersson, 
pesson@kolumbus.fi, 040-7036464 
och MPK/Öjvind Björkman, ojvind.
bjorkman@mpky.fi , 040-4868136.  

 
SKYTTE
Skyttet fortsätter genom somma-

ren, udda torsdagar kl 17-19 (finns 
möjlighet att börja redan 16, om så 
önskas) på distriktets skjutbana med 
.22 och 9mm. Följande datum är 2.7, 
16.7, 30.7 och 13.8. Anmäl gärna om 
du kommer till antingen Caspar von 
Walzel eller Jussi Hermunen. Skyt-
tarna skall vara försäkrade, antingen 
med Reserviläisen ampumaturva 
eller FinskaSkyttesportförbundets 
licens. Klubben är också vanligtvis 
representerad på militärpistolens 
snabbskytte i Sandhamn, jämna tis-
dagar kl 17-21. Kontakta skytteofficer 
Caspar von Walzel eller Jussi Her-
munen för ytterligare information.

ALLMÄNT
Styrelsen sammanträder efter 

sommaren den 21.8.2009. Medlem-
mar som önskar framföra ärenden 
till behandling eller kännedom om-
bedes kontakta Caspar von Walzel 
senast den 19.8. Styrelsemöten kom-
mer i fortsättningen att publiceras i 
händelsekalendern för medlemmar-
nas kännedom.

Skicka din epostaddress till 
info@hsrk.fi. Eventuella ändringar 
i programmet publiceras på http://

www.hsrk.fi och Händelsekalendern 
där, samt på medlems-epostlistan.

Styrelsen önskar alla en trevlig 
sommar.

länSi-vantaa

Kesäyössä marssittiin Vantaalla Ke-
ravan joen maastossa 5.-6.6.2009.
LVRU:n kolmimiehinen joukkue oli 
mukana kesän suuressa marssita-
pahtumassa. 

Mikäli jäit kaipaamaan maan-
puolustushenkistä liikunnallista vii-
konloppua, voit korjata tilannetta 
osallistumalla Sysmän syysjotokseen 
kerhon joukkueessa. Tästä tiedo-
tamme tarkemmin lehden 21.8.2009 
ilmestyvässä numerossa 6.

Kerhon iltaretken teemme keski-
viikkona 19.8.2009. Elokuun alkuun 
mennessä täsmentyvät tarkempi 
kohde ja aika, joita voit tiedustella 
numerosta 050 544 0563. 

Ampumaratavuoro Töölöntorin 
pistooliradalla jatkuu kesäkautena-
kin parittomien viikkojen lauantai-
sin klo 14.30–17.00 ja parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16:00-
19:00. 

Ilmoita tulostasi etukäteen nu-
meroon 040 586 9252.  

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

Vaikka kesälomakaudeksi yh-
teinen toimintamme hiljenee, pi-
täkäämme kuitenkin huolta henki-
sestä ja fyysisestä valmiudestamme 
vapaaehtoiseen maanpuolustustyö-
hön.

LVRU ry toivottaa jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen mukavaa 
ja virkistävää kesää.   

mUnkkivUoRi

Hallitus toivottaa jäsenille hyvää ja 
aktiivista kesää reserviläistaitoja ko-
hottavan toiminnan parissa. Loma-
kauden jälkeen jatketaan perinteistä 
ampumatoimintaa.

Tulevaa ampumatoimintaa:
Kalvolassa ammutaan perinteisin 

kuvioin 15.08 ja 12.9. Mahdollisuus 
ampua sekä pistooli- että kiväärila-
jeja.

Santahaminan ammunnoista leh-
den muissa ilmoituksissa

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com

töölö

Osallistumme Salpavaellukselle 
Miehikkälässä 26.-28.kesäkuuta. 
Vaihtoehtoina ovat joko perjantaina 
26.6. kello 17.00 alkava pitkäreitti 
tai lauantaina kello 09.00 alkava, 
uutena tuotteena tullut mielenkiin-
toinen 18 kilometrin museoreitti. 
Marssimaksu on 70 euroa, joka si-
sältää mm. majoituksen, vakuutuk-
sen, muonituksen, ym. vastaavan. 
Mikäli saamme vähintään 7 marssi-
jaa samalla reitille, niin hinta laskee 
yhden marssijan maksun verran. 
Ilmoittautumiset viimeistään 21.6. 
mennessä puheenjohtajalle. 

Järjestyksessään 12. Kesäyön 
marssi sujui osaltamme vanhalla 
rutiinilla. Marssimme yhdessä viro-
laisten yhteistyökumppaneidemme 
kanssa jopa 27 hengen joukkueena, 
vaikka osa kerhomme aktiiveista oli 
mukana marssijärjestelyissä kertaus- 
harjoituksen muodossa. Joukkueena  
olemme osallistuneet Kesäyön mars-
siin nyt 10 kertaa. 

Kunniavieraina meillä oli mars-
silla kolme Suomen-poikaa näyttä-
mässä ryhdikästä esimerkkiä meille 
nuoremmille.

Spjutsundissa vietetyn maanpuo-
lustusviikonvaihteen ampumakisan 
voitti tänä vuonna Viron joukkueen 
luutnantti Arvo Räbin.

Kerhomme järjesti 14.5. Spjutsun-
dissa heimoveteraaneille virkistys-
päivän, johon osallistui inkeriläisiä, 
karjalaisia ja virolaisia veteraaneja.

Kerhomme ensimmäinen keilai-
lun kutsukilpailu järjestettiin 26.5. 
Ruusulankadun keilahallissa. Kisan 

voitti Helsingin Seudun Sotavete-
raanipiirin joukkue. Komea kierto-
palkinto luovutetaan 16.6. Kaartin 
Pataljoonan varusmiehille järjestet-
tävän kokelassaunan yhteydessä.

Keilailusta kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä Jyrki Ratiaan p. 040 
5829127.

Ampumavuoromme Töölönto-
rinkadun ampumaradalla jatkuvat 
tiistaina 18.8. 15.9. 13.10. 10.11. ja 
8.12. Vuoromme alkaa kello 19.00. 
Kerhon aseet kaipaavat runsasta 
käyttöä ja meillä on myös oma am-
pumaharrastusvakuutus.

Lisätietoja ja ohjeita saa ampu-
mavastaava Raimo Ahokkaalta p. 
020 4907503 tai raimo.ahokas@ym-
paristo.fi

Kerhon paitoja löytyy vielä muu-
tamia hintaan 10 e/kpl. Tiedustelut 
puheenjohtajalta.

Päivittäkää muuttuneet yhteistie-
tonne kerhon sihteerille, niin ettei 
tärkeitä tapahtumia koskevat tiedot 
jää saamatta vanhentuneiden yh-
teistietojen takia.

Rattoisaa kesän jatkoa ja parhaat 
onnittelut kaikille 4.6. ylennyksen 
saaneille tai muuten ansioistaan 
muistetuille!

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo Mar-
tiskaiselle p. 040 7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihtee-
ri Kerkko Kinnuselle 0400 705191, 
kerkko.kinnunen@hut.fi

Kerhon nettisivut löytyvät osoit-
teesta www.rul.fi/toolo. 

vR:n ReSeRviUPSeeRit 
 

Seuraavat tapahtumat: pistoolivuo-
ro Töölössä maanantaina 3.8. klo 16-
19, JEK:n radalla ruutiaseammunnat 
maanantaina 24.8.

itä-HelSingin 
ReSeRviUPSeeRit

 
Ammunta:

Ammunnat jatkuvat syyskauden 
osalta ilma-aseradalla torstaisin al-
kaen 3.9.2009. ja ammunta-aika on 
klo 17-19.30. Ilma-aserata sijaitsee 
Tukikohdassa Puotilantie 1D. Muis-
tathan että Puotilantie 1 parkkipai-
kalla pysäköinti on kielletty. Myös il-

ma-hirviammunnat jatkuvat syksyl-
lä, jos olet kiinnostunut ota yhteyttä 
ammuntaupseeri Esko Sillankor-
vaan p. 040 7563340.  Syyskauden 
ruutiaseammunnoista tiedotetaan 
myöhemmin. Ruutiaseammunnat 
jatkuvat kesäkautena ulkoradoilla, 
lisätietoja Keijo Talja p. 041 5149140. 

Syyskauden tapahtumia: 
RESUL:n Syysjotos pidetään tänä 
vuonna Päijät-Hämeessä 4.10.2009, 
kerhomme pyrkii lähettämään ta-
pahtumaan kaksi partiota, jos olet 
kiinnostunut, soita Klaus Koivu p. 
050 562 3211 tai Keijo Talja p. 041 514 
9140. Lisää syyskauden tapahtumis-
ta elokuussa ilmestyvässä lehdessä. 
Muista  kohottaa kuntoasi kesän ai-
kana.

Hallitus suosittaa jäsenilleen tu-
tustumista Reserviläisurheiluliiton 
sähköiseen kuntokorttiin, www.re-
sul.fi/kuntokortti. 

Hallitus toivottaa jänilleen hyvää 
ja rentouttavaa kesää. Muista täyt-
tää kuntokorttia.

Yhteystietoja: nettisivut www.
rul.fi/ihru pjhot. Keijo Talja p. 041 
514 9140, vpjoht. Jukka-Pekka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani 
Riekkinen p. 050 598 4759, siht. 
Juha Iiskola p. 050 543 6214.

ilmatoRjUntakeRHo

Onnittelut kaikille ylennetyille näin 
lippujuhlapäivän jälkimainingeissa!

Osaanottajia SRA-kurssi syyskuun 
26.-27. päivä Santahaminaan kerää 
Marko Honkanen. Ilmoittautumiset 
osoitteeseen marko.m.honkanen@
nokia.com. Vielä kerkiää mukaan.

Kerhon säännölliset ampuvuo-
rot ovat nyt jo kesätauolla, mut-
ta jatkuvat taas viikolta 34 alkaen 
seuraavasti:vko 34-40, ti klo 16-19, 
vko 42-52, ke klo16-19

Sähköpostilistalle voi liittyä ot-
tamalla 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 ai-
emmin mm. nämä lehteen tulevat il-
moitukset, sekä muuta ajankohtais-
ta tietoa kerhon toiminnasta. Kerho 
ottaa vastaan myös ideoita toimin-
nan edelleen kehittämiseksi.

Antoisaa kesää jäsenistölle ja 
muille palstaa seuraaville!

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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jääkäRikeRHo

Hyvää alkukesää kaikille. Tapaam-
me seuraavan kerran 4.8. Santaha-
minan Kiltasaunalla. Löylyt ovat val-
miit klo 17.00.

Rapujuhlaa vietämme 14.8. klo 
19.00 Santahaminan Maanpuolus-
tuskerholla. Ilmoittautumiset sih-
teerille 10.8. mennessä.  Kerhon yh-
teystiedot: Pj. Juha Koiranen, puh. 
745 3907 tai 040 503 4804, siht. Yrjö 
Saulamo, puh. 349 3162 tai 050 344 
5635.

kt-keRHo

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

SYYSKUU
Tykistöhenkilökunnan kunto-

ottelu 2009, 2.-3.9.2009, SATTR, 
Niinisalo

Tapahtumaan osallistuu joukkuei- 
ta myös epäsuoran tulen reserviläis-
yhdistyksistä. Tiedustelut: Arto Oja, 
puh 0400-232 800 tai arto.oja@ra-
kennemittaus.fi

Perussuunta 2009-kilpailu
18.-20.9.2009, Tapa, Viro
Epäsuorantulen vierailu- ja kil-

pailumatka Tapaan (Viro). Perus-
suunta 2009 tapahtuma järjestetään 
Tapassa viidettä kertaa. Ohjelma 
pääpiirteissään: Pe iltana siirtymi-
nen Viroon. Lauantaina kilpailuteh-
tävien harjoittelu. Sunnnuntaina itse 
kilpailu (suunnistusta, ammuntaa ja 
epäsuorantulen tehtäviä NATO ka-
lustolla) ja kotiinpaluu illalla. Viro-
laiset isäntämme ovat 20-40 vuotiai-
ta, joten mahdollisessa "ylibuukka-
us" tilanteessa etuoikeus on samaan 
ikähaarukkaan osuvilla osallistujil-
la. Kaikenikäisten osallistuminen on 
kuitenkin tervetullutta. Aiempien 
vuosien matkakertomuksia luetta-
vissa kerhon kotisivuilta. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset 24.8 mennessä: 
Jyri Vilamo, puh. 044-5110472 tai 
puheenjohtaja (at) ktkerho.fi. Mat-
ka toteutetaan omakustannusperi-
aatteella (laiva) ja kimppakyydein 
autoilla. Matkan hinta tarkentuu 
osallistujamäärän selvitessä mutta 
n.70-80 e/hlö. 

Epäsuorantulen koulutusta syk-
syllä Syys- ja lokakuussa 3 kurssia 
viestitoiminnasta. Katso tarkemmat 
tiedot kotisivuilta toimintakalente-
rista.

LOKA- ja MARRASKUU
Vierailu entiseen Sota-arkistoon
KE 4.11 Klo.17.30-n.20.00
Tutustumiskäynti entiseen Sota-

arkistoon, joka on nykyään osa Kan-
sallisarkistoa. Isäntänä toimii Ilkka 
Korhonen. Tarkempi ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet elokuun leh-
dessä.

Pahkajärven vierailu
Vierailu tapahtuu päiväretkenä 

4-7.11 välisenä ajankohtana. Tarkem-
pi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet 
syksyn lehdessä. 

Vuosikokous
18.11., HRUP:n auditorio, Töölön-

torinkatu 2. Tarkemmat tiedot syk-
syn lehdissä.

KT-kerhon toimintakalenteri 
osoitteessa www.tykistö.fi

TAPAHTUNUTTA:

Kapteeni Järvi kilpailu 22-24.5 
Santahamina.

Kilpailuun osallistui 9 kpl kahden 
hengen partioita. Täydellinen tulos-
lista nähtävillä kerhon kotisivuilla. 
Palkintojenjaon jälkeen, harjoituk-
sen johtajalle, vänrikki res. Vesa 
Jääskeläiselle luovutettiin hänelle 
6.3.2009 myönnetty Tykkimiesmi-
tali. 

TOIMIHENKILÖT JA YHTEYS-
TIEDOT:

Pj. Jyri Vilamo / puheenjohtaja@
ktkerho.fi / 044-5110472, vpj. Mark-
ku Mantere / markku.mantere@iki.
fi / 040-7098982, Sihteeri Aki Mäki-
rinta / sihteeri@ktkerho.fi / 0400-
805124

www.tykistö.fi

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.

Arvoimme kolme pioneeripaitaa 
niiden kesken, jotka olivat 1.6.2009 
mennessä ottaneet käyttöön Reser-
viläisurheiluliiton sähköisen KUN-
TOKORTIN. Paidan voittivat Matti 
Mähönen, Klaus Koivu ja Pekka 
Suorsa. Onnittelut! Kortti löytyy 
www.resul.fi/kuntokortti, kirjautu-
miseen tarvitset jäsennumeron, joka 
löytyy jäsenkortista. Salasana on su-
kunimi isoilla kirjaimilla. Lisätietoja 
urheilu-upseeriltamme.

AMMUNNAT Töölöntorinka-
dun luolassa jatkuvat taas syksyllä. 
Kesällä voi ampua Santahaminas-
sa, katso ampumatoimintaa-palsta 
tässä lehdessä. Osaston kasakisan 
keväällä 2009 voitti Juho Kalsola tu-
loksella 47 mm. Onnittelut!

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

ReSeRvimeRiUPSeeRit

 Tinnunculuksen kesäpurjehduksil-
le on vielä hyvin tilaa. Yhdistyksen 
purjeveneen käytöstä kiinnostuneet 
ottakaa yhteys Janne Jaakkolaan 
0400-253380 tai janne.jaakkola@
hrmu.fi.

Yhdistyksemme vene osallistuu 
tänäkin vuonna merivoimien vuo-
sipäivän viettoon 9.7.2009, tällä 
kertaa Kotkassa. Siirtopurjehduk-
sille mahtuu mukaan. Siirtopurjeh-
duksista kiinnostuneet yhteys Sami 

Linnermoon 050-5123364 tai sami.
linnermo@hrmu.fi.

Yhdistyk semme jär jestää 
RESUL:n merikilpailut 4.-5.9.2009 
Helsingissä. Merikilpailujen järjes-
telyissä riittää tekemistä kaikille 
aktiivisille jäsenillemme. Merikil-
pailujen järjestelytehtävistä kiinnos-
tuneet jäsenet voivat ottaa yhteyttä 
kilpailun johtajaan Erik Westeriseen 
040-3580588 tai erik.westerinen@
hrmu.fi  

Ammunnat jatkuvat kesätauon 
jälkeen lauantaisin klo 12.00-14.30 
viikoilla 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
ja 51. Ilmoitathan Harri Pakariselle 

osallistumisestasi 040-5179834 
tai harri.pakarinen@hrmu.fi 

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

Rt-keRHo 
joHtoRengaS

 Opastettu perheretki Kuivasaareen 
22.8.  

 Nyt kaikki joukolla tutustu-
maan rannikkotykkien historiaan 
Kuivasaaren perheretken merkeissä 
22.8.2009! Lähtö Santahaminas-
ta, Isosaaren laiturista kello 10. Ole 
paikalla hyvissä ajoin, koska avau-
tuessaan Hevossalmen silta piden-
tää matka-aikaa huomattavasti. Pa-
luukyyti lähtee Kuivasaaresta kello 
13:30. Sitovat ilmoittautumiset 13.8. 
mennessä johtorengas@gmail.com 
tai Kare Vartiainen, 0400 694 538, 
joka antaa tarvittaessa lisätietoja. 
Osallistujien on varauduttava todis-
tamaan tarvittaessa henkilöllisyy-
tensä. Retken hinta 10,- /osallistuja 
kerätään lähdettäessä. Mikäli kul-
jetukset rajaavat osallistujamäärää, 
varaa kerho oikeuden rajata osal-
listumisen nopeimmin ilmoittautu-
neille.  

Ampumaviikonloppu Padasjoella 
5.-6.9.  

Kerhon hallitus järjestää ampu-
ma-aiheisen viikonlopun Padasjoen 
ampumaradalla 5.-6.9.2009. Tapah-
tumassa ammutaan erityyppisillä 
käsiaseilla sekä kouluammuntana 
että ennen kaikkea sovellettuna am-
muntana. Tapahtuma sopii siis sekä 
kokeneille konkareille, että ampu-
mista vähemmän harrastaneille. 

Kerhon puolesta on tarjolla muu-
tamaa erityyppistä käsiasetta, mutta 
mahdolliset omat aseet kannattaa 
ottaa mukaan. Majoitus parakkiolo-
suhteissa ”kukin tuo omat ruokan-
sa mukaan” -periaatteella. Kerho 
järjestää ampumatarvikkeet omil-
le aseilleen, osanottajilta peritään 
omakustannushinta, johon mahdol-
lisesti saadaan avustusta. Matkat 
pyritään järjestämään kimppakyy-
teinä. Ilmoittautumiset 13.8.2009 
mennessä johtorengas@gmail.com 
tai Kare Vartiainen, 0400 694 538, 
joka antaa tarvittaessa lisätietoja.  

Reserviläisen kuntokortti ja sii-
hen liittyvä kerhon oma kilpailu  

 Johtorenkaan hallitus suosittelee 
jäsenistölleen Reserviläisurheilulii-
ton tarjoamaa kuntokorttipalvelua. 
Palvelu löytyy osoitteesta: http://
www.resul.fi ja sieltä ylävalikon 
kohta ”Kuntokortti”. Palveluun kir-
jaudutaan omalla jäsennumerolla ja 
ensimmäisellä kerralla salasanana 
on oma sukunimi. 

Lisäohjeistusta löytyy kirjautu-
misen jälkeen. Kerhon hallitus on 

päättänyt julistaa kilpailun, joka 
kestää vuoden 2009 loppuun asti. 
Kilpailun tarkoituksena on kannus-
taa jäsenistöä seuraamaan omaa 
liikunta-aktiivisuuttaan ottamalla 
palvelu käyttöönsä:  

 - Vuoden lopussa arvotaan 
maanpuolustusaiheinen palkinto 
kaikkien palvelun käyttöönottanei-
den jäsenten kesken (kirjattuna vä-
hintään 1 kuntopiste)  

 - Vuodelle 2010 onkin sitten 
suunnitteilla varsinainen kilpailu, 
jossa palkitaan eniten kuntopisteitä 
kerännyt henkilö.  

Nyt vaan kaikki liikkumaan ja 
suorituksia kirjaamaan!  

vieStioSaSto

KUTSU (AVEC)

Helsingin Reserviupseerien Viesti-
osasto ry:n 60-vuotisjuhlaan Kata-
janokan Kasinolla 26.9.2009 alkaen 
klo 18.00. Juhlapäivällinen, ohjel-
maa ja tanssia elävän musiikin tah-
dissa.Ilmoittautumiset 6.9. mennes-
sä sähköpostitse puheenjohtaja@
viestiosasto.net tai puhelimitse 045-

1133068. Illalliskortti 70 euroa sisäl-
täen tervetulomaljan, kaksi kaatoa 
viiniä, kolmen ruokalajin illallisen, 
kahvin tai teen ja eteispalvelun.

Tumma-/juhlapuku, suuret kun-
niamerkit

Tervetuloa! TULEVA TOIMINTA
Mikäli et ole saanut kutsua y.o. 

juhlaamme sähköpostitse, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi RUL:n jäsenre-
kisteriin ja tiedoksi sähköpostitse: 
puheenjohtaja@viestiosasto.net.

Ennen 60-vuotisjuhlaamme on 
mahdollisuus osallistua Uudenmaan 
Viestikillan järjestämään Viestipa-
taljoona I:n muistolaatan paljastus-
tilaisuuteen Helsingissä 26.9. ilta-
päivällä.

Syksyn ampumavuorojen ajan-
kohdat ja ohjeet löytyvät verkko-
sivuiltamme, lisätietoja ampuma-
vastaaviltamme Jussi Liesiöltä p. 
050-5603325 ja Tapani Niemiseltä 
p. 050-5502368. Huomatkaa myös 
HRUP:n ampumavuorot Santaha-
minassa, ilmoittautuminen: www.
mpky.fi.  

Lisätietoa toiminnastamme, am-
pumavuoroista, MPK:n ja jäsenis-
tömme järjestämästä 

viestikoulutuksesta sekä Viesti-
osaston yhteystiedot löytyvät verk-
kosivuiltamme www.viestiosasto.
net. 

HelSingin  

ReSeRviläiSet

Kesäyön marssi järjestettiin 5.–6.6. 
Vantaalla. Meidän yhdistyksestäm-
me ei tänä vuonna saatu kokoon 
omaa joukkuetta, mutta mukana oli 
kuitenkin joitakin yksittäisiä jäseniä 
marssimassa eri sarjoissa ja järjeste-
lytehtävissä.

Sunnuntaille 14.6. suunniteltu 
koko perheen retki Marskin majal-
le jouduttiin peruuttamaan pienen 
osallistujamäärän takia.

Maaliskuun loppuun mennessä 
tilatut Reserviläisliiton jäsenmerkit 
ovat saapuneet ja toimitettu laskun 
kanssa tilaajille. Yhdistyksen sihtee-
ri Timo Elolähde ottaa lisätilauksia 
vastaan elokuun loppuun saakka.

Yhdistyksen jäsenistölle on lähe-
tetty sähköpostiviestejä mm. jäsen-
merkeistä. Yli 80 yhdistyksemme 
jäsenellä on MPY:n ylläpitämässä 
jäsenrekisterissä väärä sähköpos-
tiosoite. Jos sinulla on sähköposti-
osoite, johon haluaisit saada tietoa 
”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän 
mennessä ole saanut, ilmoita sähkö-
postiosoitteesi Timo Elolähteelle.

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. Hyvää kesää 
kaikille jäsenillemme.

 
 

itä-HelSingin 
ReSeRviläiSet

Kiitos kaikille kevään aktiivisesta 
toiminnasta ja lämmintä sekä rau-
hallista kesää.

Syksyn kerhoillat jatkuvat tiis-
taina 8.9. ja lokakuun 13. päivä on 
vuorossa yhdistyksen syyskokous. 
Joulukuussa pidetään perinteinen 
puurojuhla.

Alkusyksystä on tarkoitus pitää 
luolassa .22cal pistoolin ampuma-
kilpailu viimevuotiseen tapaan. Ke-
väällä pidettiin Itä-Helsingin Reser-
viupseerien kanssa 

Padasjoella ampumaviikonloppu, 
jossa päästiin kokeilemaan monen 
kaliiperin aseita. Suunnitteilla on 
samantyyppinen ampumaviikonlop-
pu syyskuussa Padasjoella yhdessä 
IHRUn kanssa. Tarkempia tietoja voi 
kysellä Soini Hyttiseltä puh. 050-
3695305.

Keväällä tilatut Reserviläisliiton 
jäsenmerkit on nyt jaettu. Seuraa-
vasta yhteistilauksesta ilmoitetaan 
tarkemmin kuin asia ajankohtais-
tuu.

Nähdään taas iloisissa reserviläis-
tapahtumissa.

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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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; RE-
SURSUS kursnr. 1700 09 12607, 25-
27.9.2009. Frågor gällande kursen 
fås av Kaj Pettersson 040-7036464 
eller MPK/Öjvind Björkman 040-
4868136.

Helsingforsnejdens Svenska Re-
servunderofficerare rf., www.re-
servilaisliitto.fi/hsru, Ordförande 
Markus Liesalho, tel.0400-421 002, 
e-mail.svenska@helresp.fi

vääPelikilta

VÄÄPELIKILTA

PUHELINKAMPANJA ON PÄÄTTY-
NYT

Vääpelikilta ry:n johtokunnan jä-
senet ovat kevään aikana pyrkineet 
tavoittamaan puhelimitse kaikki yh-
distyksen jäsenet. Kampanja on nyt 
saatu päätökseen ja tuloksia analy-
soidaan. Johtokunta kiittää kaikkia 
jäseniään osallistumisesta ja yhtey-
denottojen kautta saaduista ideoista 
yhdistyksen toiminnan kehittämi-
seksi. Lisätietoja puhelinkampanjan 
tuloksista lähetetään kesäkuun jä-
senkirjeessä.

VARUSMIESINFO HÄMEENRYK-
MENTISSÄ

Vääpelikilta ry järjestää 
24.6.2009 reservin toimintaa ja 
vapaaehtoista maanpuolustuskou-
lutusta esittelevän infotilaisuuden 
Hämeen Rykmentissä huollon ali-
upseerikursseilla palveleville varus-
miehille. Lisätiedot: Juha Parkko-
nen, puh. 040 8663 055, juha.park-
konen@gmail.com.

VÄÄPELIKILTA RY:N KIVÄÄRI-
AMMUNNAT

Vääpelikilta ry järjestää kivääri-
ammuntapäivän Santahaminassa 
28.6.2008. Tilaisuus on tarkoitettu 
kaikille yhdistyksen jäsenille ja se 
ammutaan itselataavilla kertatuliki-
vääreillä (puoliautomaatti). Paikal-
la on kokeneita ammunnan harras-
tajia, jotka opastavat tarvittaessa. 
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 ilmoittautu-
miset: Markku Nieminen, puh. 0400 
709 782 tai Timo Tuomi, puh. 040 
5401 625.

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www.re-
servilaisliitto.fi/vaapelikilta tai ota 
yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko, puh. 
040-5552 821, ht.notko@fonet.fi ja 
sihteeri Timo Tuomi, puh. 040-5401 
625, timo.tuomi@gmail.com.

Vääpelikilta ry onnittelee kaik-
kia 4.6.2009 ylennyksen saaneita ja 
toivottaa hyvää kesää kaikille jäse-
nilleen!

taRkka-amPUjakilta

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KE-
VÄTKOKOUKSEEN

3.7.2009 kello 18.00 alkaen Töö-
lössä, reserviläisjärjestöjen auditori-

ossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2. 
Sääntömääräiset kevätkokouk-

sessa käsiteltävät asiat:
Valitaan kokouksen puheenjoh-

taja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa 
sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Todetaan kokouksen laillisuus.
Esitellään killan toimintakerto-

mus sekä killan tilinpäätös ja tilin-
tarkastajien niistä antama lausunto.

Päätetään tilinpäätöksen vah-
vistamisesta sekä vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muil-
le tilivelvollisille.

Käsitellään muut kokouskutsussa 
ja määräpäivään mennessä hallituk-
selle tiedotetut asiat.

Mikäli jäsen haluaa tuoda ko-
kouksen käsiteltäväksi asian, tulee 
tästä ilmoittaa hallitukselle viimeis-
tään 30.6.2009.

Paikalla on kahvitarjoilu.

killat

aUtojoUkkojen 
HelSingin kilta

Menneitä tapahtumia: Johtokunta 
kokoontui toukokuun loppupuolel-
la Kuljetus Oy Oksasen luona, mis-
sä pidettiin johtokunnan kokous ja 
samalla tutustuimme Oksasen kul-
jetusliikkeen monipuoliseen toimin-
taan.

Saapumiserän 2/2009 omais-
ten päivät vietetään 18. - 19.7.2009 
Santahaminassa. AJHK-edustajat 
ovat paikalla kyseisinä päivinä ker-
tomassa Autojoukkojen killasta.
Omaisten päiville on tulossa ihas-
teltavaksi museoajoneuvo, malli 
LATIL M2TL6. Jäsenistöllä on myös 
mahdollisuus tulla tutustumaan ajo-
neuvoon sekä rupattelemaan killan 
edustajien kanssa.  Ennakkoilmoit-
tautumiset pyydämme tekemään 
10.7.2009 mennessä Eero Hakkarai-
selle, puh: 040-504 5133.

Killan nettisivut pyritään samaan 
kesän aikana toimintakuntoon. Net-
ti sivut löytyvät MPKL-linkin kautta.

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille, 
toivoo johtokunta

HelSingin 
ilmatoRjUnta-

RYkmentin kilta

Kesä on täällä ja lomat ovat jo alka-
neet mutta joillakin vasta edessä. 
Nyt on siis aika nauttia kesästä ja 
käydä esim. katsomassa historialli-
sia muistomerkkejä. Ilmatorjuntaan 
liittyviä muistomerkkejä on pääkau-
punkiseudulla runsain mitoin. Lista 
näistä löytyy viimeisestä historiikis-
ta. 

Toivotamme vielä kerran hyvää 
ja aurinkoista kesää kaikille. 

Ampumatoiminta jää kesätau-
olle ja jatkuu taas syyskuun alussa. 
Ilmoitamme tarkemman ajankoh-
dan myöhemmin tai asian voi myös 
tiedustella Ari Vaarasmaalta , GSM 
040 502 3754. 

K I L L A N  P O S T I O S O I T E : 
HELITR:n – Kilta ry, PL 100  00811 
HELSINKI. Kaikki posti Killalle tä-
hän osoitteeseen.

Historiikkeja on vielä muutamia 
jäljellä, parempaa kesälukemista 
saa hakea. Soita ja tilaa omasi killan 
sihteeriltä. 

Killan internetsivut löytyvät 

vantaan 
ReSeRviläiSet

Haulikkokisa 25.6. klo 17 Pusulan 
Mansikkakuopalla. Lajina on met-
sälenkki, joka sopii myös vasta-al-
kajalle. 

Pistoolipika- ja sotilaspistoolipi-
kasarjakilpailut jatkuvat Santahami-
nassa kesätiistaisin klo 17:30 alkaen. 

VaRes Cupin päivämäärät ovat 
24.5., 28.6., 9.8. ja 6.9. Kaikki osa-
kilpailut ammutaan Lopella. Kilpai-
lun johtaja Riku Länsivuori, GSM 
050 4531904. 

Luolan ammunnoissa pidetään 
kesätaukoa, toiminta jatkuu taas 
syys-lokakuussa. 

Ampumavuorot Tikkurilan sisä-
radalla jatkuvat elokuun alussa. Sa-
tunnaisia vuoroja tullaan mahdol-
lisesti järjestämään kesätauonkin 
aikana. 

Padasjoen ampumaviikonloppu 
järjestetään 13. – 15.11.

Kiitokset kaikille Kesäyön mars-
sin kertausharjoituksessa mukana 
olleille työpanoksestanne. Toivotta-
vasti ensi vuonna on parempi ilma. 

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

meRiReSeRviläiSet

Tämä kesä tuntuu kärsivän meno-
paussista, kun välillä on kylmää ja 
välillä lämmintä. Ehkäpä se kuiten-
kin tasaantuu ilman kovempaa lää-
kitystä. Kyllähän ajat ovat muuttu-
neet parempaan suuntaan - nykyään 
ollaan vesiselvinä vesillä ja pidetään 
ne pelastusliivit aina päällä. Vielä 
joitakin vuosia taaksepäin olisi tä-
mäkin tuntunut oudolta, vaan kaik-
keen tottuu. Oikein hyvää ja turval-
lista veneilykesää kaikille!

Nettisivumme
Muista oma nettisivustomme  

www.reservilaisliitto.fi/merireser-
vilaiset , joka tarjoaa aina ajantasai-
sen ja ajankohtaisen tiedon yhdis-
tyksemme tekemisistä. Kaikki sivus-
toa koskeva palaute tai toivomukset 
pyydetään lähettämään sähköpostit-
se: tatu.p.korhonen@gmail.com .

Tallinnan harjoituspurjehdus
Käytännön avomerinavigointi- 

ja ajoharjoitus 26.-28.6. Helsinki-
Tallinna-Helsinki. Lähtö perjantai-
iltapäivällä viimeistään klo 15:00. 
Ajoaika Ahvenen 8 solmun nopeu-
della n. 5 h 30 min. Matkan aikana 
harjoitellaan rannikko- ja avome-
rinaivigointia sekä ohjailuryhmän 
toimintaa.Tallinnassa kiinnitytään 
Piritan vierasvenesatamaan. Sun-
nuntaina lähtö klo 11:00, ja arvioitu 
kiinnitys kotilaituriin Katajanokalle 
n. klo 17:00. Osallistujien muoni-
tus ja majoitus omakustanteinen, 
matkan polttoainemaksu n. 40 eu-
roa per osallistuja. Matkanjohtaja-
na, pääkouluttajana ja Ahven 3:n 
päällikkönä toimii Ville Mäenpää ja 
puosuna/konepäällikkönä Matias 
Kaivos. Mukaan mahtuu enintään 6 
osallistujaa, joista kaksi mahtuu yö-
pymään veneessä. Lisätietoja sekä 
sitovat ilmoittautumiset mieluiten 
sähköpostilla ville.maenpaa@gmail.
com, puh. 040-8251664. 

Laivaston vuosipäivän koulutus-
purjehdus Kotkaan

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

Puheenjohtaja Tatu Korhonen, 
puh. 045-2675452, 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.

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!  

S-RYHmän 
ReSeRviläiSet

Kevään tapahtumat ovat ohi ja kesä 
on jo hyvässä vauhdissa. Perinteinen 
Herrasmieskisa pidettiin Vuosaaren 
pirtillä 29.5 ja vaativaan kilpailuun 
osallistui 9 jäsentä. Kilpailun voitti 
Juha Dahlman.

Elo/syyskuun vaihteessa toteu-
tetaan jo perinteinen kesäinen toi-
mintapäivä Oulunkylän Kuntoutus-
sairaalassa.  Alustava päivämäärä 
on 26.8.  Vapaaehtoisia tarvitaan 
jälleen erilaisiin tehtäviin.  Tapah-
tumasta vastaa Jukka Hallikainen, 
jolle voi jo ilmoittautua.

Yhdistyksen tapahtumista tiedot-
taminen tapahtuu jatkossa tiedossa 
oleviin sähköposteihin sekä tämän 
lehden välityksellä. 

Sähköpostiosoitteiden päivitys 
jatkuu edelleen.  Ilmoita sähköpos-
tiosoitteesi sihteerillemme  Sami 
Keinolle. 

Hyvää kesän jatkoa kaikille.
Yhteystietoja: 
puheenjohtaja juha.dahlman@

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

HfoRSnejdenS SvenSka 

ReSeRvUndeRoffiCeRaRe

Skyttet i "Luolan" fortlöper under 
sommaren 2009 udda veckors tors-
dagar kl. 17.00-19.00.

Meddela ditt deltagande till skyt-
teledaren tfn. 0400-421002 senast 
dagen före skyttet.

Triangel kampen 2009
Lö 22.8, Orientering, samling vid 

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

jubileum.
Övriga tävlingar.
Må 17.8 Tammet tävling, Baggby. 

Deltagaravgift 3 eur/person.

Lö 26.9 Skogsstigen, Ramshol-
marna. Deltagaravgift 3 eur/person.

Kurser.

Meripuolustuspiirin nettisivuil-
ta voit ilmoittautua oman Ahven 
3:mme miehistöön koulutusregat-
taan Suomenlahti-Kotka, kurssin 
numero 2002 09 12060. Reissu al-
kaa 7.7. ja päättyy 10.7. Myös tuttui-
hin lippukarakulaatioihin ja vormu-
leikkeihin voi osallistua kuten aikai-
sempina vuosina.

Kerhoillat Ahvenella
Muistathan, että Ahvenen olles-

sa kotilaiturissa, ovat tiistai-illat n. 
Klo 17:30 alkaen vapaamuotoisia 
kerhoiltoja, jossa tutut tapaavat ve-
neellä Katajanokan jäänmustajalai-
turilla. Silloin voidaan tehdä pieniä 
huoltohommia ja harjoitella veneen 
käyttöä vesillä. Samalla voit tutus-
tua myös Helsingin Laivastokillan 
Kilstar-alukseen, jonka päälliköissä 
on myös jäseniämme. 

Lippujuhlapäivän ylennykset ja 
palkitsemiset

Useita jäseniämme on jälleen 
ylennetty reservissä Merireserviläi-
set ry:n esityksestä. Muistathan, että 
aktiivinen osallistuminen vapaaeh-
toisen meri- ja maanpuolustuksen 
toimintaan/kursseihin edesauttaa 
ylennyskelpoisuudessa. MPK/Me-
ripuolustuspiirin kurssitarjonta on 
juuri nyt vilkkaimmillaan. Lippujuh-
lapäivänä luovutti puheenjohtaja 
1. luokan Merireserviläisristit vara-
puheenjohtaja Eero Karuvaaralle ja 
pelastusvastaava Vesa Karuvaaralle. 
Onnea ylennysten ja huomionosoi-
tusten johdosta.

Merireserviläiset puhdisti palkin-
topöydän 

Sinisen Reservin pistoolin ja 
300m perinnekiväärin mestaruus-
kilpailuissa Upinniemessä 16.5., oli 
paitsi osallistuja- myös menesty-
jäkaarti merireserviläispainottei-
nen. Åke Smolander sai vuodeksi 
haltuunsa Mestariampujan Suomi-
konepistoolin, ikuisesti kiertävän 
kiertopalkinnon, yhteispistemäärän 
parhaalle. Merireserviläisten jouk-
kue (Åke Smolander + Jukka Soini 
+ Tatu Korhonen) voitti sekä pistoo-
lin, että kiväärin joukkuemestaruu-
det. Sinisen Reservin nimikkeen alla 
ampunut kakkosjoukkueemme (Jari 
Luostarinen + Mikko Paavilainen + 
Vesa Karuvaara) taas ylsi joukkue-
hopealle molemmissa lajeissa. Pis-
toolimestaruus meni jälleen Jukka 
Soinille, pronssi Jari Luostariselle. 
Perinnekiväärin voitti Åke Smolan-
der ja hopeaa otti Eero Kurjenniemi.

Uusi ennätys perinnekiväärin ku-
ninkuuslajissa

Heikki Tammenmaa saavutti IM-
sarjan voiton ja uuden Helsingin 
Varuskunnan Ampujien ennätyk-
sen perinnekiväärin 300m:n 3 x 10 
ls mestaruuskilpailussa Santaha-
minassa 28.5.2009. Yhtä lukuun-
ottamatta olivat kaikki osallistujat 
jäseniämme. Heikin tulos 217 + ikä-
hyvitys 28,8 antoi tulokseksi 245,8! 
Hopeaa Tatu Korhoselle ja  pronssia 
Eero Kurjenniemelle.Yleisen sarjan 
mestaruuden otti Åke Smolander, ja 
pronssisijan Jouni Toivanen.

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 
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kueeseen voi ilmoittautua 31.76.2009 mennessä Kimmo Karilalle 0400 458 
133 tai kimmo.karila@elisanet.fi.

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
Borgå Skyttar rf- Porvoon Ampujat ry :n hallinnoima pistooliampumara-

ta avautui Sissien käyttöön. Samoin Lopen ampumarata on käytössä. Töö-
löntorinkadun sisäampumaradan vuorot jatkuvat syksyllä viikolla 36! Em. 
ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys kari.savolai-
nen@danpat.fi. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!

SALITOIMINTA
Sissien kesän aikaiset harjoitusvuorot ma 1800-2100 (vapaat harjoituk-

set) ja ke 1800-1930 (vedetyt harjoitukset). Nitrot pitävät kesätauon ja jat-
kavat elokuussa. Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 tai Antti Keinänen 
044 5322 623, avkeinan@cc.hut.fi

TIEDOTTAMINEN
Sissisanomat 2/09 aineistopäivämäärä 10.8. ja se ilmestyy viikolla 36. 

Risusanomat 6/09 D.L. 10.elokuuta (ilm. 21.8.). Huomioittehan em. 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 ). 

ONNITTELUT JA KESÄN TOIVOTUKSET
Kaikille ylennetyille ja/tai huomionosoituksen saaneille kolme kertaa 

”SISSIT, SISSIT, SISSIT!” ja eritoten Stadin Sisseille aktiivisen antoisaa ke-
sää!

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
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 
tommi.t.saikkonen@iki.fi

taPiolan ReSeRviUPSeeRit 
eSPoon ReSeRviläiSet

www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päi-

vittää yhteystietonne  (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi 
Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi,  aliupseerit ja miehistö: Sara 
Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi

LIIKUNTA
Partiomme (2 hlöä) osallistui 16.5. Itä-Hgin Jotokseen Vuosaaren-Musta-

vuoren maastossa. Aurinkoinen keli innoitti kaikkiaan 8 partiota liikkeelle 
testaamaan sotilaallisia taitoja sekä suunnistusoppeja. EsResin partio sijoit-
tautui tasaisessa kisassa 4.ksi. Toivottavasti saamme täysvahvuisen partion 
ensi vuonna mukaan.

Kesäyön marssiin Vantaalla 5.6. osallistuimme EsKaPat-joukkueessa.
Syksyllä 2009 aloitamme maastomarssien sarjan. Ensimmäinen Maas-

tomarssi I 20km, järjestetään su 27.9. Lisätiedot: MPK:n kurssikalenteri tai 
juha_matikainen(at)suomi24.fi, 050 597 7139.

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

AMMUNTA
Ampumapäivä Nummi-Pusulan Mansikkakuopilla. Mahdollisuus kivää-

ri- ja haulikkoammuntaan. Tarkkaile nettisivujen Toimintakalenteria, sinne 
päivitetään tarkemmat tiedot ko tapahtumasta.

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:
Kesätauko juhannuksesta lähtien elokuun loppuun saakka.
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

Maanpuolustuskiltojen liiton yhtey-
dessä osoitteessa www.mpkl.fi. 

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

Puh.joht. Timo Niiranen GSM 
040 074 3877 timo.niiranen@gmail.
com , sihteeri: Edward Breitenstein 
GSM 044 333 1027 edward.breiten-
stein@gmail.com , sihteerin vastuu-
alueena on myös tiedotus sekä edus-
tus Uudenmaan Kiltapiirissä. 

HelSingin 
SUojelUkUntaPiiRin 

PeRinnekilta 
 

tRaditionSgillet 
föR H:foRS 

SkYddSkåRSdiStRikt

KESÄRETKI ILMAILUMUSEOON 
VANTAALLE 26.8.2009

Tämän vuoden jäsenretki teh-
dään keskiviikkona 26.8.2009 
Helsinki-Vantaan lentoaseman lä-
heisyydessä sijaitsevaan Ilmailumu-
seoon. Lähtö klo 10.30 Ostrobotnian 
edestä, paluu samaan paikkaan noin 
klo 15.00. Kilta tarjoaa jäsenilleen 
bussikuljetuksen, sisäänpääsyn ja 
opastuksen. Mahdollisuus omakus-
tanteiseen ruokailuun tai kahviin. 

Ilmoittautumiset 15.8.2009 men-
nessä Birgitta Mariani-Ceratille, 
puh. (09) 551 115, GSM 0400 847 111 
tai sähköpostitse 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).

UUdenmaan 
tYkiStökilta

Tapahtunutta: Riina Markkula valit-
tiin kesäkuun alussa pidetyssä killan 
hallituksen kokouksessa killan va-
rapuheenjohtajaksi. Marko Naapuri 
jatkaa rahastonhoitajana ja Jussi 
Sorsa sihteerinä. 

Tulevia tapahtumia: 
Merkitse jo kalenteriisi Viron 

puolustusvoimien järjestämä Perus-
suunta 2009 -kilpailu Viron Tapassa 
18.-20. syyskuuta. Lisätietoja Kent-
tätykistökerhon palstalla.

Syksyllä tulossa myös toiminnan 
täyteinen Tykkimiehen toimintapäi-
vä II, jonka ajankohta tarkentuu ke-
sän aikana.

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 pat-
terin päällikkö Tero Merjomaa, mp 
0500 841 585, tero.merjomaa@nor-
dea.fi. patterin sihteeri Pauli Tuori-
la, pk (019) 325 195.

Killan verkkosivut: www.tykisto-
kilta.net.

UUdenmaan 
vieStikilta

www.viestikiltojenliitto.fi/uvk
Kymen Viestikilta järjestää Viestikil-
tojen Liiton kesäpäivät 8.-9.8.2009 
Utissa. Ohjelma on perinteinen kä-
sittäen museo- ja vierailukäyntejä, 
herrashenkilökilpailun ja illanvie-
ton. Tarkemmat tiedot ja ohjeet 
ilmoitetaan heti kun järjestäjä tie-
dottaa asiasta. Varatkaa aika kalen-
teriin.

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 mak-
karan paistoa ja leppoisaa yhdessä-
oloa. Samassa yhteydessä on mah-
dollisuus tutustua sotilasradioama-
tööriasemaan OI2HJ Upinniemessä.

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. 

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 

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 Juttutuvan 
terassilla to 2.7 sekä 6.8. Syyskuun 
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. 

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  syys-
kuussa.

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

Internet-sivumme ovat uudis-
tuneet, käy tutustumassa. Hallitus 
toivottaa jäsenille virkistävää ja ren-
touttavaa kesäaikaa !!

SiSSikeRHo 
SiSSioSaSto

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vas-
tuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustus-
henki.

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 sissimäiset juhlat!

Stadin Sissien historiaa on myös tarkoitus jälleen laittaa kansien väliin. 
Sissien 30-vuotishistoriikki saa jatkoa, kun työn alla on historiikki vuosilta 
30-50. Jos sinulla on kerrottavaa/annettavaa, vielä ehtii! Ota yhteys antti@
rautiainen.cc.

SISSIEN TAISTELIJAN KUNTOKOE
Juhlavuoden tiukka ponnistus on tiedossa reserviläisten kuntotestiin 

osallistujille. Sisseille järjestetään syksyllä mahdollisuus osallistua yhteiseen 
kuntotestiin. Lisätietoa seuraavissa lehdissä, mutta tässä vaiheessa infoa jo 
seuraavista osoitteista:

http://www.mil.fi/reservilainen/ tai 
http://www.mil.fi/liikunta/main.php?doc=index.testit.turvallisuus.
Muistathan myös reserviläisen sähköisen kuntokortin, joka löytyy osoit-

teesta www.resul.fi/kuntokortti.
HAASTE VASTAANOTETTU
Stadin Sissit on haastettu Immolan Sissien järjestämälle jotokselle: 

"Haastamme teidät osallistumaan mm. Immolassa varusmiespalveluk-
sensa suorittaneiden keskuudessa legendaarisen maineen saaneen Juka-
järven-marssin reitillä käytävään Jukajärven Jotos -partiotaitokilpailuun 
15.-16.8.2009."  Tarkemmat tiedot www.mpky.fi/etela-karjala. Edustusjouk- 
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kesäkuu

18.6.  Päätoimittaja, kapteeni Leevi Korkkula   70 v
 (vastaanotto kotona 12-16) 
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)  

Heinäkuu

2.7.  Filosofian maisteri, vänrikki Lasse Bernström  80 v
 (ei vastaanottoa) 
4.7.  Diplomi-insinööri, luutnantti Kauko K. Saari (matkoilla) 85 v
5.7.  Merikapteeni, luutnantti Paavo Teikari 85 v
9.7.  Osastonjohtaja, majuri Uljas Marttinen 100 v
9.7. Viestintäkonsultti, kapteeni Korpi-Jaakko Nordenswan 70 v
 (perhepiirissä) 
9.7.  Kehityspäällikkö, luutnantti Kauko J.Hinkkanen (matkoilla) 70 v
11.7.  Johtaja, korpraali Erkki Ruohola (perhepiirissä) 80 v
19.7.  Filosofian kandidaatti, ylivääpeli Esko Kosunen (matkoilla) 85 v
20.7.  Tuotepäällikkö, yliluutnantti Seppo Simola  50 v
 (vastaanotto 19.7. klo 15-19 Mauri Sariolan koululla Hattulassa)   
21.7.  Valmentaja, alikersantti Arto Pyyhtiä 50 v
22.7.  Laatoittaja, ylikersantti Ari Mäntynen 50 v
23.7.  Lentotekniikan professori, yliluutnantti Seppo Laine  70 v
 (perhepiirissä) 
26.7.  Diplomi-insinööri, insinööriyliluutnantti Juha Lanne  50 v
 (matkoilla) 
27.7.  Apulaisjohtaja, kapteeniluutnantti Jukka Varonen  60 v
 (matkoilla) 

elokuu

2.8.  Ekonomi, yliluutnantti Tapio Penttilä 80 v
4.8.  Majuri Juhan-Ville Kaarnakari 60 v
4.8.  Professori, yliluutnantti Markku Koskela 60 v
6.8.  Ekonomi, yliluutnantti Jaakko Luoma (perhepiirissä) 75 v
8.8.  Valokuvaaja, vääpeli Jukka Kalervo (perhepiirissä) 70 v
9.8.  Cpo, proteesimestari, luutnantti Ilkka Määttä (matkoilla) 60 v
10.8.  Filosofian maisteri, yliluutnantti Raimo Arhela 75 v
13.8.  Riskipäällikkö, yliluutnantti Sampo Martiskainen  50 v
 (vastaanotto Suomenlinnan upseerikerholla 8.8. klo 14)  
15.8.  Diplomi-insinööri, luutnantti Jouko Pellosniemi  70 v
 (perhepiirissä) 
21.8.  Business controller, majuri Jukka Haimi (matkoilla) 50 v
21.8.  Koulutuskuntayhtymän johtaja, kapteeni Kari Juntunen 50 v
22.8.  Lääketieteen tohtori, ortopedi, yliluutnantti Pekka Jokio  80 v
 (ei vastaanottoa) 
24.8.  Yksikön johtaja, diplomi-insinööri, ylikersantti Ilkka Jolma  50 v
 (matkoilla) 
24.8.  Merikapteeni, alikersantti Asko Kojonkoski 50 v
25.8.  Koulutuspäällikkö, kapteeni Leif Björkholm (matkoilla) 70 v
28.8.  Toimitusjohtaja, kapteeni Petteri Tarkkonen 50 v

onnittelemme

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy  
www.avanttecno.com 

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Oy Johnson Metall Ab

Oy K.g.Öhman Ab

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

Viking Line Abp

WEg Oy

LP-Mercatura Oy

Kaakkolankuja 8

04400  JÄRVENPÄÄ

MERIVOIMIEN VUOSIPÄIVÄN ILTAJUHLA 9.7.2009 
Kotkassa

Merivoimien
vuosipäivää vietetään tänä

vuonna Kotkassa

Sininen Reservi ry järjestää 

Iltajuhlan Puuvenekeskuksessa Kotkassa
torstaina 9.7.2009 klo 19.00-24.00 

Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja 
väyliä; Perinteinen ja samalla rento tunnel-
ma ja lyhyet puheet. Buffetin jälkeen voi 
seurustella mukavassa seurassa tai pyöräh-
dellä tanssin pyörteissä, sään salliessa jopa 
laiturilla nauttien kesästä ja merellisestä 
miljööstä. 

Ruokaisan buffetin hinta on 28 euroa. Buf-
fetkortti sisältää noutopöydän ruokajuomi-
neen ja kahveineen.

Asu on vierailupuku tai tummapuku. 

Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan tehdään 
sähköpostitse Anja Räisäselle osoitteeseen 
anja.raisanen@kolumbus.fi tai puhelimitse 
050 307 2663 (iltaisin). Buffeekortti tulee 

maksaa 30.6. mennessä tilille Nordea 
219918-199726 / Sininen Reservi ry. Mai-
nitkaa lisätiedoissa osallistujien nimet, pu-
helinnumero ja sähköposti.

Lisätiedot:
Ari Falkenberg 
ari.falkenberg@gmail.com 
0500 552 564 tai 

Arno Hakkarainen 
arno.hakkarainen@gmail.com 
puh 050 383 5486 

Sininen Reservi ry toivottaa lämpimästi ter-
vetulleiksi kaikki tutut sekä uudet juhlijat. 

TAVATAAN PUUVENEKESKUKSESSA!
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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

              

             

 Avattu Uusi Pesuaine- ja siivousvälinekauppa 

         Teemme Puhtautta! 
         PESUPALVELU
         P.O.IKONEN Puh; 05-3447326 
  Kaikki Itäväylästä! Itäväylä Kauppakeskus Hamina
           +++.pesupalvelu.fi

Sähkösuunnittelu-
toimisto Forssell

Kullervonkatu 20
00610  HELSINKI

(09) 720 5330

Eiran Isännöitsijä-
toimisto Oy

Ma-Ti Maalaus- ja 
tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234

Svenska Finland
Lönnrotinkatu 3 A 3

00120  HELSINKI

Veho Group Oy Ab
PL  151

00101  HELSINKI
010 56 911

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

K.Jousmaa Ky
PL  90

10601  TAMMISAARI
0400 702 704

ID-Systems IDS Oy
PL  43

41341  LAUKAA
0207 689 850

Jeesus Kristus 
on elävä Jumala 

ja pelastaa

Raul Hellberg Oy
Riihimiehentie 8
01720  VANTAA
(09) 4178 8400

Hammas-
lääkäriasema 

Deltadent
Hämeentie 29,V kerros

00500  HELSINKI

Berner Oy
PL  15

00131  HELSINKI
(09) 134 511

Insinööritoimitso 
Otso

Vallikatu 17 C 22
02600  ESPOO
0400 508 646

Oy Johnson 
Metal Ab

Turkkirata 14
33960  PIRKKALA

Keravan 
Keskusapteekki

Kauppakaari  4
04200  KERAVA
(09) 274 7930

Jetsolutions Oy
Rahtitie 2

01530  VANTAA
0757560000

Forcit Oy
PL  19

10901  HANKO
0207 440 400

Insinööritoimitso 
Sassicon Oy

Tietäjäntie 4
02130  ESPOO
(09) 439 3650

Oy J-Trading Ab
Kuriiritie 15

01510  VANTAA

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064

PVK-Kaivu Oy
Härkäsuontie 112
47200  ELIMÄKI

0400 552 141

Juan Holding Ltd
Säynäskuja 4

00560  HELSINKI
0500 722 041

Erel Oy
Pirttitie 2

01680  VANTAA

Finnsukellus Oy
PL  16

33401  TAMPERE
0400 238 632

Hellmannin  
Konepaja Oy

Sienitie 22
00760  HELSINKI

Helsingin Diesel Oy
Autotallintie 19

00770   HELSINKI
(09) 387 9282

Forssan  
LVI-Valmiste Oy

Perkiöntie 5
30300  FORSSA
(03) 4246 9000

Harjavallan 
Sairaankuljetus

Tuomolankatu 44
29200  HARJAVALTA

(02) 674 1754

Hammaslääkäri  
Jussi Kuusisto

Kirkkotallintie 4 B 22
02400  KIRKKONUMMI

(09) 298 9796

Hotelli Julie
Valimontie 3

80710  LEHMO
(013) 26  311

ES-Projektit Oy
Vattuniemenkatu 27

00210  HELSINKI
0207 571 600

JT-Kaivoskoneet Oy
Kytkintie 51

00770  HELSINKI
(09) 343 4970

Kangasniemen 
Osuuspankki
Otto Mannisentie 1-3

51200  KANGASNIEMI
(015) 754 5500

www.laakkonen.fi

Kiinteistöhuolto  
Sami Oy

Karvaamokuja 4
00380  HELSINKI
(09) 4136 6500

Kymen 
Teollisuuskoneistus Oy

Moreenitie 3
45200  KOUVOLA

(05) 321 2334

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11

28100  PORI
(02) 641 8540

Myllylän Betoni Oy
Myllyläntie 40

07560  PUKKILA
(019) 685 1164

Mikrolog Oy Ltd
Hannuksenpelto 12

02270  ESPOO
042 47 401

Safe-Team
Hirvastie 34

01450  VANTAA
0500 451 249

Martelius Exhaust Oy
PL  58

23801  LAITILA
(02) 856 616

Rosenlew  
RKW Finland Oy

PL  22
28601  PORI

(02) 517 8899

Kuopion Evlut 
seurakunta

PL  1064
70101  KUOPIO

(017) 158 111

Tampereen 
Kassajärjestelmät Oy

Lemminkäisenkatu 10
33540  TAMPERE

(03) 254 6100

Kirjansitomo  
Haglund Oy

Pohjolankatu 43
00610  HELSINKI

Uudenmaan Leipä Oy
PL  69

01801  KLAUKKALA
(09) 879 4040

Viitasen 
Hautaustoimisto Oy

Tampere

Tilitoimisto Terttu 
Pöysti Oy

Urttilantie 1
05200  RAJAMÄKI

(09) 276 6620

LVI-Työt Putkari Ky
Sahamäenrinne 3

01860  PERTTULA
0400 412 312

Energico Oy
Lastenkodinkuja 1
00180   HELSINKI

(09) 686 6150

Lasimestari Paul 
Bergholm

Vironkatu 5
00170  HELSINKI

(09) 680 3810

Yhtyneet Insinöörit Oy
Kutojantie 11

02630  ESPOO
(09) 452 0600

R U K  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. Mahdolliset tiedustelut al-
lemerkitylle  puh 09-534439 tai GSM  
050- 5639872 . Merkitse päivyriisi ja 
levitä tietoa lounaasta veljille.
Olli Vuorio          

Uranuksenkuja 4 b 
01480 VANTAA 
www.autrosafe.fi

With best regards

Hankasuontie 13, 00390 Helsinki
Vaihde 029 006 200. www.tecalemit.fi
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HelSingin Reserviupseeripiiri järjes-
ti Puolustusvoimain lippujuhlapäi-
vän aamuna perinteisen huomion- 
osoitustilaisuuden. Piiriesikunnassa 
järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin 
piirin kerhojen hakemat, 4.6. myön-
netyt RUL:n ja RESUL:n kultaiset 
ansiomitalit.
 Puolustusministeri Jyri Häkä-
mies on myöntänyt 4.6.2009 Suo-
men Reserviupseeriliiton kultaisen 
ansiomitalin soljen kera (RUL am 
sk) pitkäaikaisesta ja erityisen an-
siokkaasta reserviupseeritoiminnas-
ta Itä-Helsingin kapteeni Ari Iskani-
ukselle sekä Tikkurilan luutnantti 
Esa Järveläiselle.
 Puolustusministeri myönsi sa-
malla päivällä myös Suomen Reser-
viupseeriliiton kultaisen ansiomita-

lin (RUL am) luutnantti Pertti Eklun-
dille (Espoo-Kauniainen), luutnantti 
Kyösti Kaitilalle (Espoo-Kaunianen), 
yliluutnantti Antti Kokkolalle (Kan-

ta-Helsinki), vänrikki Seppo Kukka-
selle (Tikkurila), eversti Ahti Lapille 
(Ilmatorjuntakerho), yliluutnantti 
Markus Luomalle (Kanta-Helsinki), 
kapteeni Jorma Malilalle (Ilmailu-
kerho) sekä yliluutnantti Arto Pul-
kille (Tapiola).
 Reserviläisurheiluliiton hallitus 
myönsi lisäksi 4.6 liiton kultaisen 

ansiomitalin yliluutnantti Tomi Ala-
joelle (Tapiola).
 Palkitsemisten ja huomionosoi-
tusten tarkoituksena on kiittää jäse-
niä ja yhteistyötahoja tehdystä työs-
tä sekä kannustaa ja motivoida heitä 
edelleen jatkamaan ponnistelujaan 
reserviupseeritoiminnan parissa. 
 Palkitsemisista ja huomionosoi-

tuksista huolehtiminen on piirien ja 
yhdistysten tärkeä jäsenhuoltotehtä-
vä. 
 Oikea-aikaisella ja sopivalla 
tunnustuksella voidaan niin palkit-
semisen kohteen kuin muidenkin 
toiminta-aktiviteettia lisätä - epäoi-
keudenmukaiseksi koetulla puoles-
taan lamaannuttaa.

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
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Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Toiminnanjohtaja Arto Pulkki 
puh. 4056 2073
arto.pulkki@hrup.fi 
Fax: 499 495

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry (HelResP)

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

Lauttasaari, Veneentekijäntie 1, 00210 HELSINKI, 0207 65181
Herttoniemi, Hitsaajankatu 14, 00810 HELSINKI, 0207 65182

www.maritim.fi 
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Veneilijän tavaratalo

kotimainen
kesäloma Cumuluksessa
Kotimainen kesäloma on POP ja 25 Cumulusta kautta Suomen tarjoavat perheille
parhaimman lomatukikohdan. Näkemistä ja kokemista kaupunkien kesässä on kaiken
ikäisille, eikä päivä tahdo kaikkeen riittää. Kodikkaat Cumulukset tarjoavat levon ja hyvän
ruuan lisäksi lapsille aina ihan jotain erityistä.

Tykkimäki & lomayö Kouvolassa alk. 82€ / huone
Liput Tykkimäelle voi ostaa kätevästi jo hotellista.

Visulahti & lomayö Mikkelissä alk. 86€ / huone
Liput Visulahteen voi ostaa kätevästi jo hotellista.

Särkänniemi & lomayö Tampereella alk. 89€ / huone
Rannekkeet Särkänniemeen voi ostaa kätevästi jo hotellista.

Hinnat sisältävät 1 yön majoituksen 2 hengen huoneessa, runsaan buffet-aamiaisen ja saunan.
Lomahinnat voimassa YkkösBonus-kortilla ajalla 14.6.-23.8.2009, ilman korttia +9,-/huone/yö.
Paikkakuntakohtaiset rajoitukset mahdollisia. Erikoishintaisia huoneita myynnissä rajoitetusti.

Alle 14-vuotiaat lapset majoittuvat ilman omaa lisävuodetta veloituksetta vanhempien kanssa.
Lasten lisävuode alk. 22,-/yö ja junnupatja alk. 12,-/yö.

25 Cumulusta Suomessa Varaukset www.cumulus.fi tai 020 055 055

Helsingin 
Reserviupseeripiirin 
mitalienluovutustilaisuus
Reserviupseeripiirin kerhojen anomat mitalit 
luovutettiin Maanpuolustusjärjestöjen tiloissa 4.6. 
aamulla. Mitalin saajien joukossa oli mm. entinen 
ilmatorjunnan tarkastaja eversti Ahti Lappi.

Entinen ilmatorjunnan tarkastaja evers-

ti Ahti Lappi.

Puheenjohtaja Ville Maijanen puhui mitalien saajille.


