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Pääkirjoitus

21. 8. 2009

Suomi sodassa

K

esäaika on perinteisesti ollut niukkaa aikaa
uutisten suhteen. Aika
ajoin on esille putkahtanut Liekki-sonnin tai
Ruokolahden leijonien
tapaisia juttuja. Tänä
kesänä keskustelua aiheutti Suomen osallistuminen Afganistanin tapahtumiin.
Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly
Salonius-Pasternak esitti mielipiteenään,
että Suomi on sotaa käyvä maa, koska
osallistuu NATO:n ISAF-operaatioon Afganistanissa. Samoin hän esitti, että Suomen pitäisi harkita perusteita uudelleen
joukkojen pitämiseksi operaatiossa.
Tästä kirjoituksesta alkoi tiukka kädenvääntö puolesta että vastaan. Suomen
ulkopoliittinen johto kiisti Salonius-Pasternakin väitteen. Toki kannattajiakin oli.
Keskustelu sai tiedotusvälineissä muiden
uutisten puutteessa suuren huomion.
Asiantuntija toisensa perään kertoi oman
näkemyksensä asiasta. Keskustelu herätti
myös maallikossa mielenkiintoisia ajattelemisen aiheita. Mitä tarkoitetaan sotaa
käyvällä maalla ? Miten sodan kuva on
muuttunut ? Mikä on vihollinen ?
Puolustusvoimien entisen komentajan
Gustav Hägglundin mielestä Suomi on
aseellisen selkkauksen osapuoli Afganistanissa. Hän kuitenkin korosti, ettei sanoisi

suomalaisten olevan sodassa. Nykyisen komentajan mielestä kysymys on poliittinen.
Kysymys ei ole pelkästään semanttinen,
koska mahdollisissa vahinkotapauksissa
otetaan käyttöön joko sotavammalaki tai
sotilastapaturmalaki.
SODAN KUVA OLI ENNEN kohtuullisen
helppo muodostaa. Oli selkeästi kaksi osapuolta, jotka jatkoivat ulkopoliittisia toimiansa voimakeinoin. Tuolloin oli suhteellisen helposti määritellyt rintamalinjat.
Ilmavoimien ja tykistön tulen kohteet olivat selvästi sotilaskohteita. Tämä siis näin
teoreettisesti. Kyllä silloinkin siviilit saivat
sotatoimista osansa. Nykyinen sodankuva
on selkeästi vaikeammin määritettävissä,
koska esimerkiksi Afganistanissa ”sotilaat”
toimivat muun väestön keskuudessa. Heitä
on vaikea erottaa muusta väestöstä. Rintamalinjoja ei perinteisen kuvan mukaisesti
ole.
Aiemmissa YK:n rauhanturvaoperaatioissa sinibaretit asetettiin kahden sotaa
käyvän osapuolen väliin estämään vihollisuuksien jatkumisen ja samalla luomaan
rauhaneuvotteluille otollisen ilmapiirin.
Afganistanissa selviä rintamalinjoja ei ole.
Vihollisia on vaikea havaita. Joukot joutuvat toiminaan keskellä sotaa käyvää maata. Vihollinen toimii arvaamattomasti ja
ilman perinteisiä sodankäyntitapoja. Tien-

sa on 430.

Aiemmissa YK:n rauhanturvaoperaatioissa sinibaretit asetettiin kahden
sotaa käyvän osapuolen
väliin estämään vihollisuuksien jatkumisen ja
samalla luomaan rauhaneuvotteluille otollisen
ilmapiirin. Afganistanissa
selviä rintamalinjoja ei
ole.
varsipommit ovat yleisiä.
YK:n turvallisuusneuvosto valtuutti
ISAF-operaation auttamaan Afganistanin hallintoa turvaamaan maahan vakaat
olot. Operaatio siirrettiin NATO:n johtoon
vuonna 2003. Tällä hetkellä NATO-joukkoja on Afganistanissa lähes 65 000, joista
USA:n osuus on noin 59 000. Muiden maiden joukkojen osuus on siis melko pieni.
Suomalaisia sotilaita osallistuu operaatioon noin 200. Ruotsistakin joukkoja on
Suomeen verrattuna yli kaksinkertainen
määrä. Ruotsalaisia sotilaita Afganistanis-

on Afganistanin olojen vakauttaminen. Kriisinhallinnan ohella maassa tarvitaan jälleenrakentamista monissa kohteissa. Vakaat olot
Afganistanissa vaikuttavat myös oloihin
Euroopassa pitkällä aikavälillä. Demokraattiset olot eivät ruoki talebanien terroria eikä al-Qaidan vahvistumista. Eräs
ongelma on oopiumin tuottaminen. Afganistan on eräs maailman suurimmista heroiinin raaka-aineen tuottajista. Kaikkien
edellä mainittujen tahojen intresseissä on
tulevien vaalien häiritseminen.
Suomi ei voi paeta muiden länsimaiden taakse, kun kysymyksessä on ihmisoikeudet, koulutuskysymykset sekä huumeiden vastainen taistelu. Nyt operaatioon
osallistuu kaikkiaan 41 maata. Kaikkien tavoitteena on saada mahdollisimman moni
afgaani äänestämään tulevissa vaaleissa.
Maan olojen vakauttaminen mahdollistaa tulevaisuudessa kehitysyhteistyön ja
humanitaarisen avun tehostamisen Afganistanissa. Vakaat olot antavat mahdollisuuden poistaa kansainväliset kriisihallintajoukot maasta. Milloin se tapahtuu,
on jo vaikeampi kysymys. Neuvostoliiton
sotajoukkojen kymmenen vuoden olo Afganistanissa maksoi tappioina lähes 80
000 miestä.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla
toimituksessa viimeistään
aineistopäivänä klo 16.30 mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän
jälkeen saapunutta materiaalia
ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat
mielellään joko originaaleina tai
tif-muotoisina 200 dpi-resoluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.
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Painopaikka
Satakunnan Painotuote Oy
Kokemäki, 2009

Kriisi ei ole kärjistynyt
Ei välitöntä vaaraa,
arvellaan Lontoossa.
U.S. - Berlini, sunnuntaina

ISSN 0355-824X
LT 2007. Levikki: 11 161 kpl
Kannen kuva
RESUL:n arkisto

Aikakauslehtien
liiton jäsen

Helteinen sunnuntai on painanut Berlinissä suurpoliittiset kysymykset taka-alalle.
Kaupungin väestö on ainakin viettänyt sunnuntain täydessä pyhärauhassa kylpyrannalla. Puolan Berlinin-suurlähettilään Lipskin ilmestymistä savikiekkomaailmanmestaruuskilpailujen katsojain joukkoon pidettiin pätevänä todistuksena siitä, ettei kriisi
ole puhjennut ainakaan vielä rajoille selkkaukseksi, varsinkin kun puolalaiset eivät ottaneet osaa kilpailuun eikä ministeri Lipskin käyntiin kilpailussa ollut siis henkilökohtaista mielenkiintoa tai sunnuntainvieton suurempaa aihetta. Lipskin seurassa nähtiin
kaksi saksalaista sotilashenkilöä. Siis seurustelu jatkuu. Näitten havaintojen perusteella ei kuitenkaan voitu vielä päätellä, onko mahdollisesti toiveita neuvotteluista.
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Kesällä suomalaista
luontoa ei voita mikään

Aselakilausunnot
tylysti huomiotta
Eduskunta enää
viimeinen toivo
Ampuma-aselain lausuntokierroksen lopputulos oli järjestöjen kannalta puhdas nolla. Lausunnoilla ei
ollut mitään vaikutusta hallituksen
lopullisen lakiesityksen sisältöön.
Valitettavasti tämä ei ollut yllätys.
Hallitusneuvos Jouni Laihon johdolla
tapahtuneen asenteellisen ja ennalta
määrätyn virkamiesvalmistelun lopputulos on maanpuolustuksen ja ammunnan harrastuksen näkökulmasta
tällä hetkellä karmeaa todellisuutta.
Merkittävä askel kohti poliisivaltiota
on otettu.
Parhaillaan eduskunnassa oleva
lakiesitys voinee saada tyrmäystipat
ainoastaan valiokuntakäsittelyssä, johon pitääkin nyt kohdistaa kaikkien
tahojen edunvalvontatoimet. Vetoan
suoraan oman piirimme kansanedustajiin, jotta lakiesityksen haittakohdat saadaan tällä vihonviimeisellä
hetkellä korjattua.
Jos laki nykymuodossaan tullaan
hyväksymään, seuraavien vaalien jälkeen tullaan näkemään aivan uusia
päättäjiä nykyisten tilalla. Tästä useat sadat tuhannet harrastajat omalta
osaltaan tulevat pitämään huolen.
Uskon vakaasti, että jokainen ammunnanharrastaja äänestää ensi vaaleissa.
TIETOISUUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN

surkeasta ampumaratatilanteesta on
laajalti lisääntynyt. Prosessi tilanteen
korjaamiseksi on valitettavan hidas,
mutta näyttää kuitenkin etenevän
askel askeleelta oikeaan suuntaan.
Sopivien maa-alueiden käyttöön saaminen ja niihin liittyvät kaavoituspäätökset ovat reunaehtoja konkreettisille ratkaisuille.

Uudenmaan maakuntakaavan
uudistamistyö
Saatujen tietojen mukaan ampumarata-asiat tultaisiin ottamaan Uu-

RESERVILÄISTEN KUNTO LASKEE ja
paino nousee. Tämä käy ilmi mm. keväällä julkaistussa puolustusvoimissa
tehdyssä tutkimuksessa. Reserviläisten fyysistä kuntoa ja terveyskäyttäytymistä on tutkittu PV:ssä säännöllisin väliajoin. Tilastot näyttävät
huolestuttavilta, sillä viimeisen tutkimuksen mukaan alle puolet 2008 testatuista selviäisi heidän oman sodan
ajan sijoituksen vaatimasta tehtävästään. Olemmeko me ajautumassa ns.
USA:n mallin mukaisesti ylilihavien
maiden joukkoon? UKK-instituutin
Vuoden 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutisten (http://www.ukkinstituutti.ﬁ/upload/oziv2xt8.pdf)
mukaan ongelma on suurin nuorten
miesten keskuudessa. 15-24-vuotiaista miehistä lähes kolmannes on
ylipainoinen ja 25-34 ylipainoisia on
peräti 60 %. Tähän on varmasti monta syytä, mutta yksi keskeisin syy on
ihmisten liikkumattomuus eli paikasta toiseen mennään autolla ja työelämä ei ole enää fyysisesti rasittavaa.
Omaa vartaloa katsellessa kannattaa
huomiota kiinnittää esimerkiksi vatsan ympärykseen. Jos epäilee että
makkaraa on tullut syötyä enemmän
kuin ”laki sallii”, niin omaa lihavuutta voi arvioida mm. laskemalla
painoindeksin (BMI), joka on paino
(kg) jaettuna pituuden (m) neliöllä eli indeksin yksikkö on kg/m2.
Normaalipainoisen painoindeksi on
välillä 18,5 - 24,9. Nämä viiterajat
soveltuvat parhaiten 18-60 -vuotiaille aikuisille. Jos lukemat paukkuvat
reilusti yli 25, niin asialle kannattaa
tehdä jotain.

denmaan liiton
maakuntakaavan
uudistamistyöhön mukaan.
Asiamme
on
saanut tukea
ja ymmärrystä
osakseen ja näyttäisi etenevän positiivisessa hengessä
uudistamistyön valmistelussa.
Ilmassa ovat vahvat
merkit siitä, että maakuntakaavaan tultaisiin
saamaan tarvittavat
varaukset ampumaurheilukeskukselle. Tämä
kuitenkin edellyttää
myönteistä signaalia kaupungeilta siitä, että tähän
tarvittavat maa-alueet
ollaan valmiita osoittamaan käyttöön.

Ampumaurheilukeskus hanke
Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat kokoontuivat 11.6.
Helsingin kaupungin
liikuntavirasto esitteli tilaisuudessa suunnitelman käynnistää ampumaurheilukeskuksen rakentamismahdollisuuksia kartoittava selvitystyö yhteistyössä pääkaupunkiseudun
kaupunkien kanssa. Asia oli otettu
vastaan myönteisesti ja ensi vaiheessa asian eteenpäin viemisestä oli ottanut vastuun Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. Toteutustavan
ja aikataulun osalta enempää tietoa
ei tällä hetkellä ole käytettävissä,
osin kesälomakaudesta johtuen.
Ampumaharrastuksen pääkaupunkiseudun alueneuvottelukunta
seuraa asiaa aktiivisesti ja seuraavat
tapaamiset asian tiimoilta on sovittu
syyskuun alkuun.

aikaa liikkua
Suomen luonnossa ja ihailla samalla sen kauneutta. Itse olin pari
viikkoa Inarissa Saariselällä ja kävelymittariin tuli useammasta sateisesta päivästä huolimatta reilut
130 kilometriä. Toisaalta Saariselän
tunturimaisemat inspiroivat erilail-

KESÄAIKA ON HYVÄÄ

ville.maijanen@hrup.ﬁ

la liikkumaan kuin
tämä kaupunkimainen ympäristömme,
mutta kyllä täällä
pääkaupunkiseudullakin on hienoa
luontoa. Espoosta
löytyy mm. Nuuksion ja Luukin alueet
sekä Kirkkonummelta löytyy Porkkalanniemi, joka
tarjoaa merellistä
luontoa parhaimmillaan. Kävely- ja
luonnossa liikkumisen
taito kuuluvat jokaisen
reserviläisen perustaitoihin, joita tulee harrastaa omatoimisesti.
Myös ohjattua toimintaa löytyy useamman
yhdistyksemme toimesta.
Liikunta ja liikkuminen
on ammunnan ohella yksi
tulevaisuuden painopistealueitamme,
johon tulemme
panostamaan voimavarojamme. Yksi
tällainen tilaisuus tulee olemaan
5.9. järjestettävä perheliikuntapäivä, josta lisätietoa toisaalla tässä lehdessä.

Aselakiuudistus
Loppukesän myötä ampuma-aselakiuudistus herättää varmasti lisää
keskustelua eri medioissa ja sitä on
syytä seurata tarkasti. Ja tarvittaessa
on myös osallistuttava keskusteluun,
koska nyt on vielä mahdollisuus vaikuttaa lain sisältöön. Olkaamme siis
aktiivisia.
Sikainﬂuenssan, lisääntyvien lomautuksien ja työttömyyden vuoksi
pidetään huolta läheisistämme.
kimmo.karinen@helresp.ﬁ
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.ﬁ

Uusi taisteluohje
(KOTO 2008)

KOTO 2008

joukkojen taistelussaan käyttämien menetelmien tai taistelutapojen ohjaajana on taas tarkoituksellisesti pienennetty. Asian voi tiivistää siten,
että siinä missä pataljoona suorittaa
viivytystehtävää, sen komppaniat ja
joukkueet vain joko puolustavat tai
(vasta)hyökkäävät, suorittaen aina

Komppanian taisteluohje
Komppanian taisteluohje

UUSI KOMPPANIAN taisteluohje on
tarkoitettu lähinnä henkilökunnan
koulutuksen oppikirjaksi, mutta soveltuu toki erinomaisesti myös reservin upseerien jatkokoulutukseen.
Aiempi vastaava ohjeistus oli jo
vuonna 1989 julkaistu Jääkärikomppanian oppaan luonnos. Uusi taisteluohje ei varsinaisesti korvaa tätä
Jääkärikomppanian opasta, vaan
pikemminkin täydentää sitä. Uudella taisteluohjeella on pyritty parantamaan ennen kaikkea meidän
parhaiten varustettujen sodan ajan
jalkaväen perusyksiköiden taistelun
vaikuttavuutta ja kykyä kohtaamistaisteluun. Eräs kaikkia jalkaväen
joukkoja koskeva keskeinen muutos
aikaisempiin ohjeisiin on aikaansaatavan vaikutuksen korostaminen ja
jatkuvan taisteluvalmiuden vaatimuksen ulottaminen kaikkialle taistelutilaan.

Maavoimien Esikunta: Komppanian
taisteluohje (KOTO 2008)
ISBN 978–951–25–1909–5, Edita Prima 2008, 205
sivua, runsaasti piirroksia

TAISTELULAJIN MERKITYSTÄ

välissä irtaantumisen.
Ohjeen kirjoittamisessa on myös
huomioitu Maasotakoulun toteuttaman Komppanian hyökkäyksen
menestystekijät -tutkimussarjan
keskeisimmät tulokset. Jalkaväen
joukko-osastoissa ja aselajikouluissa hyväksi havaittuja käytäntöjä on

myös pyritty sisällyttämään ohjeeseen.
Komppanian taisteluohje on siis
lähtökohdaltaan yleiskirja, jonka
tarkoituksena on yhdenmukaistaa
ainakin operatiivisten joukkojen
jalkaväen perusyksiköiden taktiikka
ja taistelutekniikka. Ohjeen ja sen
luonnoksen pohjalta eri joukkoosastoissa on laadittu tai laadittavana yksityiskohtaiset organisaatiosidonnaiset koulutus- ja toimintaohjeet.
Uusi taisteluohje on tarkoitettu
motorisoiduille ja mekanisoiduille
joukoille. Tämän vuoksi siinä, ja sen
pohjalta laadituissa koulutusohjeissa, on kiinnitetty selkeästi enemmän
huomiota jalkaväkiyksiköiden toimintojen nopeaan toimeenpanoon
luomalla selkeästi vakioidut toimintamenetelmät, eli niin kutsutut perustaistelumenetelmät. Ennen tätä
opasta perustaistelumenetelmistä
puhuttiin käytännössä vain Panssariprikaatissa, ja niiden katsottiin
kuluvan lähinnä huonosti koulutettujen suurvalta-armeijoiden työkalupakkiin.
Kirja on ladattavissa sähköisessä
muodossa Puolustusvoimien koulutusportaalista (www.milnet.ﬁ).

Paluu perinteisiin
UUSITTU YLEINEN palvelusohjesääntö astui voimaan heinäkuun alussa.
Samalla se korvaa useita suomalaiseen sotilasperinteeseen kuulumattomia tapoja ja käytäntöjä mukanaan tuoneen YLPALVO 2002:n.
Yleisessä palvelusohjesäännössä on totuttuun tapaan perusteet
puolustusvoimien henkilöstörakenteesta, palvelusmääräyksistä, varuskuntajärjestelyistä, turvallisuustoiminnasta, terveydenhuollosta,
tiedotustoiminnasta, viestinnästä ja
perinteisistä sotilaallisista tilaisuuksista. Yleisessä palvelusohjesäännössä määrätään myös asevelvollisen asevelvollisuuslaissa tarkoitetun
palvelusvelvollisuuden ja paikallaolovelvollisuuden tarkemmasta sisällöstä.
Normaalioloissa Yleistä palvelusohjesääntöä noudatetaan sekä
kotimaan tehtävissä että soveltuvin
osin kriisinhallintatehtävissä. Ohjesäännön noudattamisesta poikkeusoloissa käsketään erikseen.
KOSKA YLEINEN palvelusohjesääntö annetaan sotilaskäskynä, koskee
se ensisijaisesti puolustusvoimien
palveluksessa olevaa sotilashenkilöstöä. Uuden YLPALVOn mukaan
tähän sotilashenkilöstöön kuuluvat
ammattisotilaat, kadetit, varusmiehet, palvelukseen kutsutut reserviläiset sekä sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä palvelevat.
Vakinaisesta tai määräaikaisesta palveluksesta eronneen sotilaan
sotilas- ja palvelusarvojen jäljessä
käytetään lyhennettä evp (eronnut
vakinaisesta palveluksesta). Sopimussotilaista, jotka ovat eronneet
vakinaisesta palveluksesta, sekä
sotilaasta, joka ei ole palvellut puo-

asiassa takaisin vanhaan suomalaiseen sotilasperinteeseen.
Uuden aliupseeriston syntyminen on lopettanut yhtenäispäällystönä tunnetun, alusta alkaen
epäonnistumaan tuomitun kokeilun. Niinpä uuden palvelusohjeen
mukaan sotilashenkilöstö jaetaan
taas jälleen kolmeen sotilasammattiryhmään, eli päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön. Päällystöön
kuuluvat upseerit, erikoisupseerit,
opistoupseerit ja kadetit. ”Uuteen”
alipäällystöön kuuluvut aliupseerit,
sekä varusmiespalveluksessa olevat
upseerikokelaat, upseerioppilaat,
kersantit ja alikersantit.

PE/Henk-Os: Yleinen
Palvelusohjesääntö (YLPALVO)
ISBN: 978-951-25-1984-2, Edita Prima 2009, 145
sivua

Uudessa
palvelusohjesäännössä
on palattu neljässä
merkittävässä
asiassa takaisin
vanhaan suomalaiseen
sotilasperinteeseen.
lustusvoimien tai rajavartiolaitoksen virassa, käytetään sotilasarvon
jäljessä lyhennettä res (reservissä,
reservin sotilasarvo).
Uudessa palvelusohjesäännössä
on palattu neljässä merkittävässä

TOINEN KORJAAVA LIIKE ON SE, että
sisällä tervehditään jälleen kumartamalla tai nyökkäämällä. Paikallaan oltaessa tervehditään siis siten,
että tehdään asento, käännetään
rintamasuunta tervehdittävään päin
ja kumarretaan kevyesti eteenpäin
vartalon yläosa suorana. Liikkeellä
oltaessa tervehditään noin viisi metriä ennen tervehdittävää siten, että
pää käännetään tervehdittävään
päin ja nyökätään kohti tervehdittävää.
Palvelusohjesäännössä tunnetaan myös nyt taas sana kantahenkilökunta, johon sen mukaan kuuluvat ammattisotilaat ja kadetit.
Viimeinenkin aikahyppy on lähinnä kosmeettinen, joskaan ei merkityksetön, sillä uuden palvelusohjeen mukaan perusyksikön yksikön
hallintoa ja huoltoa johtaa taas vääpeli, eikä ”yksikköupseeri”.
Yleinen palvelusohjesääntö on
ladattavissa sähköisessä muodossa
osoitteessa www.mil.ﬁ -> reserviläinen -> ohjesäännöt

Taistelu rakennetulla
alueella
PU O LUSTUSVO I M I E N vuosittain
julkaisema Sotilaan käsikirja sekä
ryhmän ja joukkueen oppaat ovat
lähinnä varusmiehille tarkoitettuja
yleisoppaita. Tänä päivänä varsinaisia taisteluohjesääntöjä löytyy vasta
perus- ja joukkoyksikkötasolta, eli
siellä, minne koulutetaan kantahenkilökuntaan kuuluvia upseereita.
Nämä käsittelevät kuitenkin lähinnä
taktiikkaa, eivätkä ruohonjuuritason taistelutekniikkaa.
Ryhmän ja yksittäisen taistelijan taistelutekniikkaan pureutuvat
”oppaat” ovatkin käytännössä joukkoyksiköiden ja sotilasopetuslaitosten kouluttajien luentomonisteita ja
käppyröitä. Ainoana poikkeuksena
ovat olleet komentajakapteeni Pauli Salon julkaisemat kirjat. Onneksi
nyt myös Kaartin Jääkärirykmentissä palveleva kapteeni Jari Tiilikka
on päättänyt laittaa omat, rakennetulla alueella käytävää taistelua koskevat näkemyksensä ja käppyränsä
painettuun muotoon.
Asian harrastaja huomaa tekstistä ja lähteistä, että kapteeni Tiilikka
on myös pyrkinyt seuraamaan tiiviisti rakennetulla alueella oikeasti
käyvien (länsi)maiden kokemuksia.
Kun yhä useammin joutuu lukemaan desanttitieteiden dosenttien
laatimia väitöskirjoja Marxilaisen
naistutkimuksen käyttökelpoisuudesta itäsavolaisen sotilaspedagogiikan kehityksen tutkimukseen, on
todella mukavaa lukea välillä tekstiä, jonka jo johdannossa todetaan:
Taistelijan perimmäinen tarkoitus
taistelussa on tuhota vihollinen.
Kirjan pääasiallisen sisällön muodostavat yksittäisen taistelijan
aseenkäsittelytaitoa, taisteluvarustusta ja suojan käyttöä koskevat
luvut. Kirjan taisteluensiapua koskevaa osiota voi ehkä pitää aiheesta hieman irrallisena, mutta se on
itse asiassa varsin perusteltu, koska
taistelukentän ensihoidon koulutus
on käynnistynyt Suomessa vasta
viimeisen parin vuoden aikana. Esimerkiksi yhdellä kädellä kiristettäviä kiristyssiteitä hankittiin joukoille

Jari Tiilikka: Kaupunkitaistelija 1
ISBN 978-952-92-5412-5, Jari Tiilikka 2009, 192
sivua, runsas kuvitus.

vasta viime vuonna.
Vaikka kirjassa ei ole mitään
varsinaisesti mullistavaa, on siinä
varsin hyvässä paketissa rakennetun alueen taistelutekniikan erityispiirteet. Koska taistelu rakennetulla
alueella ei oikeasti eroa juurikaan
muusta kohtaamistaistelusta, voi
opasta pitää hyvänä yksittäisen taistelijan yleisoppaana nykyaikaiseen
taistelutekniikkaan. Kirjaa voi siis
lämpimästi suositella kaikille rakennetun alueen taistelusta kiinnostuneille ja varsinkin pääkaupunkiseudun reserviläisyhdistysten käsikirjaston täydennykseksi.
Kuten kirjan otsikon numeroinnista voi päätellä, on se tarkoitettu
tulevan kirjasarjan ensimmäiseksi
osaksi. Siinä missä nyt julkaistu teos
käsittelee lähinnä yksittäisen taistelijan rakennetun alueen taistelutekniikkaa, on seuraavassa julkaisussa
tarkoitus pureutua ryhmän taistelutekniikkaan.
On hienoa, että komentajakapteeni
Pauli Salo on vihdoin saanut seuraa
omakustanteisten taitelutekniikan
oppaiden julkaisemiseen. Jäämme
odottamaa seuraavaa kirjaa.

Piirien 30.7.—2.8.2009 järjestetyn sotahistoriallisen retken osanottajia tutustumassa vuonna 1885 valmistuneeseen Sortavalan entiseen kaupungintaloon.
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Kenttätykistökerho
kolmanneksi Italian
Lombardiassa
Italian Lombardiassa järjestettiin 12.–14.6. Lombardia 2009 – sotilastaitokilpailu, nyt jo 23:ta kertaa. Kilpailuun on osallistunut kaksi
kertaa aiemmin Helsingin Reserviupseeripiirin Pioneeriosaston
partio, mutta nyt taitojaan lähti koettamaan Kenttätykistökerho.
Partio tuli reserviläisten sarjassa toiseksi ja yleiskilpailussa
kolmanneksi.
Teksti: Jyri Vilamo
Kuvat: Janne Hänninen ja
Jorma Kainulainen
LOMBARDIA ON ammattisotilaille,
reserviläisille ja sotilasopetuslaitoksille vuosittain järjestettävä kilpailu,
johon osallistuu myös rajavartiolaitosten ja poliisien valmiusyksiköiden
partioita. Tänä vuonna kilpailuun
osallistui 56 joukkuetta, 10:stä Euroopan maasta. Kilpailun järjestäjänä toimii UNUCI Lombardia (Unione Nazionale Ufﬁciali in Congedo
d’Itali) eli Italian Reserviupseeriliiton Lombardian piiri.
Kenttätykistökerho osallistui kilpailuun ensimmäistä kertaa, mutta
kahtena aiempana vuonna samaan
kilpailuun on osallistunut Pioneerikerhon partio. Vaikka kilpailussa onkin ollut jokaisena vuonna selkeästi
erilainen kehyskertomus ja tehtävät,
on hiljaisen tiedon karttumisesta
toki ollut hyötyä.

valmistautui kilpailuun kertaamalla asutuskeskustaistelua, taistelukentän
ensiapua, köysilaskeutumista, ammuntoja ja Naton viestiliikennettä.
Teoriapuolen opiskeluun kuului
muun muassa Naton ohjeet maahanlaskujen järjestämisestä, evakuointipaikkojen perustamisesta,
helikopterien maahanlaskupaikan
vaatimuksista sekä yhteistoimintajärjestelyistä. Kilpailuun valmistautuminen antoi ”rautaisannoksen” oppia eri Nato perusteisistä
menetelmistä ja järjestelmistä.
Kolmesta tykkimiehestä ja yhdestä viestimiehestä koostunut reserviläispartio jätti tänä vuonna
taakseen jokaisen kilpailuun osallistuneen palkkasotilasjoukkueen
heidän omassa leipälajissaan. ”Suomessa on yleiseen asevelvollisuu-

TÄMÄN VUODEN PARTIO

teen perustuva ammattiarmeija”,
totesi joukkueen johtajana toiminut
piirin toiminnanjohtaja Pulkki kisan
jälkeen.
kehyskertomuksena oli Naton johtama
evakuointioperaatio, jonka tavoitteena oli eräiden Euroopan maiden
kansalaisten evakuoiminen maahanlaskuoperaatiolla sisällissotaan
ajautuneesta maasta. Kilpailuun
osallistui useita maahanlasku-, laskuvarjo- ja tiedustelujoukkojen partioita muun muassa Saksasta, IsostaBritanniasta, Hollannista ja Italiasta.
Kilpailussa marssittiin taisteluvarustuksessa, vaativassa vuoristomaastossa ja suoritettiin noin
20 tehtävää, jotka vaihtelivat evakuointipaikan perustamisesta vesistönylitykseen ja helikopterin
laskeutumispaikan perustamisesta
tilanteenmukaisiin ammuntoihin
rynnäkkökivääreillä, pistoolilla ja
haulikolla. Aiemmin suoritettujen
rastien asioita kysyttiin myöhemmillä rasteilla, joten tarkkojen muistiinpanojen ja tilannekuvan ylläpito oli
tärkeää. Jokaisella kilpailijalla oli
oma tunnusvärinsä, jonka mukaan
tehtävät rasteilla jaettiin pääsääntöisesti. Näin ollen kaikkien partion jäsenten tuli osata kaikki tehtävät, eikä
osaamista voinut jakaa etukäteen.
Tyypillisesti tehtävät suoritettiin pareittain tai kokonaisena ryhmänä.

Lombardian korkeuserot ja yli 35 C helle mahdollistavat erinomaisia oppimiskokemuksia suomalaisille reserviläisille.

TÄNÄ VUONNA KILPAILUN

marssiin Suomen partiolta kului hieman yli
12 tuntia, josta kolmasosa tapahtui yö-suunnistuksen merkeissä.
KT-kerhon partion käyttämä aika
oli puoli tuntia enemmän kuin
yleiskilpailun voittaneella, Ranskan Ecole Militairen joukkueella.
Matkaa kertyi noin 30 kilometriä ja
korkeuseroa ylimmän ja alimman

RASTIEN VÄLISEEN

Tänä vuonna ampumakilpailut olivat ennen varsinaista partiokilpailua. Ylil Jorma Kainulainen ampumassa pistoolirastia.

pisteen välille lähes kilometri, lämpötilan ollessa yli 30 astetta. Pakolliseen varustukseen kuului myös
vähintään 10 kg painanut reppu,
jota myös tarkkailtiin kilpailunjärjestäjien toimesta. Partio joutui
kantamaan ryhmäkohtaisen varustuksen lisäksi henkilökohtaiset majoittumis-, ruoka- ja nestetarvikkeet.
Yleiskilpailun kolmas sija varmistui
lopuksi selvällä erolla seuraavaan
partioon. Joukkueemme 1544 pistettä oli vajaat sata pistettä parempi kuin neljänneksi tulleen Saksan
joukkueen. Kilpailun voittajista
jäimme reilut sata pistettä.
Partiomme kaikilla jäsenillä oli

aiempaa kokemusta sotilastaitokilpailuista, joskin kahden osalta kokemus rajoittui vain tykistöaiheisiin
kilpailuihin. Tämän kerran kilpailussa tykistötaustasta ei ollut apua,
jos ei nyt haittaakaan. Maaliin pääsyä suurempia ennakkotavoitteita
emme olleet asettaneet, joten menestys oli erittäin positiivinen yllätys.
KILPAILUSTA JÄI, ei pelkästään
hyvän menestyksen, vaan erittäin
mielenkiintoisen kehystehtävän ja
hyvien järjestelyjen ansiosta erittäin mukava muisto. Kilpailuun
osallistuvalta partiolta ei vaadita

”supersotilaan” taitoja mutta ennakko-opiskelu Nato asioista, hyvät
yleissotilaalliset taidot ja kohtuullinen liikuntaharjoittelu ovat perusvaatimuksia. Kilpailutehtävien taso
on suunniteltu nuorille upseereille
ja valtaosa joukkueiden jäsenistä oli
20–40 ikävuoden haarukassa. Oman
joukkueemme jäsenet olivat 35 ikävuoden molemmin puolin. Tavoitteena on saada kasaan uusi partio
myös ensivuoden kilpailuun.
Kenttätykistökerhon partiossa
kilpailivat yliluutnantti Arto Pulkki,
yliluutnantti Jorma Kainulainen,
yliluutnantti Jyri Vilamo sekä luutnantti Janne Hänninen.
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Maanpuolustajan
näkemys
selonteosta
Aleksis Kivi kirjoitti aikanaan ”Niin
maailma muuttuu Eskoseni”. Lause
kuvaa erinomaisesti nykyistä tilannetta turvallisuutemme ja maanpuolustuksemme osalta. Toimintaympäristö, yhteiskunta, tulevat
haasteet ja tehtävät ovat tänään
aivan erilaiset kuin ennen. Siksi tapahtuu väistämättömiä muutoksia
ja uudistuksia. Tätä kuvaa hyvin kesäkuussa eduskunnassa hyväksytty
turvallisuus- ja puolustuspoliittinen
selonteko. Ydin on : Ei katsota peruutuspeiliin , vaan etulasista eteenpäin.

Mistä
maanpuolustuslehdissä
on kirjoitettu
Minulle oli aikamoinen yllätys, että
lukemissani maanpuolustuslehdissä

huomio selonteosta kiinnitetään lähes yksioikoisesti reservin kokoon ja
sen pienentymiseen, varuskuntien
lukumäärään, aselakiin ja kriisihallintaan. Olin odottanut kannanottoa siitä, mitä me voimme reservissä tehdä uudistuneessa tilanteessa
maanpuolustuksen hyväksi.
Olin odottanut analyysejä selonteon vaikutuksista reserviläistoiminnalle. Mitä se merkitsee meidän
kenttätasolle taikka miten voisimme
tehokkaasti tukea uudistuvaa turvallisuutta. Keskeisiä asioitahan tällöin
olisivat läheinen yhteistyö puolustusvoimien kanssa niiden päätösten
toteuttamisessa, joita parlamenttimme tekee. Tällöin maanpuolustustahto, sen ylläpito ja kasvattaminen
nousevat ykköstilalle sekä sen lisäksi kertausharjoitukset eri tehtä-

vissä, myös uusissa siviilihallintoon
liittyvissä. Ne tulevat lisääntymään.
Näin, koska koko ajan pitää muistaa
sanat ”! Kokonaismaanpuolustus.
Tätähän todistavat kaikki rauhanturvaoperaatiotkin, joissa Suomi on
mukana.

Mitä toivoisin
Toivon selkeitä kannanottoja – en
me vaadimme-ohjelmia – reserviläisille keskeisistä asioista. Näitä mielestäni ovat kertausharjoitukset ja
mahdollisuudet päästä niihin, siirtyminen vaativimpiin tehtäviin, käyttö
kotimaisessa kriisihallinnassa, reser-

vin uudet tehtävät, YETT eli yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaaminen, uudet reservitehtävät
sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen rooli ylipäätään. Näitä ei
voida tehdä yksittäistaistelijoina,
vaan yhdessä.
Näistä olen kaivannut kommentteja reserviläisjärjestöiltä, jotta osaisin vastata oikein niille lukuisille reserviläisille, jotka ovat sitä kysyneet.
Valitettavasti en ole löytänyt mediasta taikka järjestöjen nettisivuilta
kommenttien kommenttia. Olen vakuuttunut, että en ole ihmetyksissäni yksin.
Minusta selonteko antaisi selkeästi uusia ajatuksia reserviläistoiminnalle. Näin erityisesti sijoitettaville reservin upseereille.
Selonteon kantava ajatus on sana
kokonaismaanpuolustus. Sen sisältä
löytyy niin paljon merkittäviä reserviläistehtäviä, että ei tiedetäkään.
Tähän tulisi tarttua – ja pikaisesti. Olisi järkevää toimia siten, että
saatu johtamiskoulutus ei jäisi vain
Reserviupseerikouluun, vaan sitä
voitaisiin käyttää kaikissa rauhanajan tehtävissä ja erilaisissa kokonaismaanpuolustukseen liittyvissä
toiminnoissa.

Yllätys
Selonteossa ei mainita sanallakaan
reserviläisjärjestöjä lukuun ottamatta MPK:tä. Sen roolin korostamisen
ymmärrän, koska sen tehtävä on
merkittävä ja sen toimintaa pitää tukea. Selonteko tulee vahvistamaan
MPK:n asemaa ja tämä tosiasia tulee tiedostaa. Huoleni on kuitenkin
siinä, miksi reserviläisjärjestöjä ei
erikseen mainita sanaakaan . Luonnikasta se olisi ollut niissä kohdissa ,
joissa puhutaan maanpuolustustahdosta, maanpuolustushengestä ja
kriisiajan valmiuksista.
Selonteko puhuu vain kansalaisjärjestöistä. On hyvä, jos kaikki kansalaisjärjestöt ajattelevat turvallisuutta – oikealla tavalla: sehän olisi
hieno asia. Mutta kuitenkin – reserviläisjärjestöt ovat tehneet osaltaan
mittavan työn Suomen puolesta.
Nyt ei sanan sanaakaan. Nuorison
sanoja lainatakseni kysyn ”mistä
mättää”.
Toivon, että jokainen reserviläinen lukisi selonteon ajatuksella. Ja
samalla miettien , mikä reserviläistoiminnassa on tärkeintä. Miettimisen jälkeen tekee sitten sen Suomen
hyväksi.
Risto Piekka
Majuri vuodesta 1995

Syksy on reserviläisille
aktiivisen liikkumisen
aikaa
Reserviläisten fyysisen
suorituskyvyn tutkimus
Reserviläisten fyysistä suorituskykyä on testattu v. 2008 tutkimuksella, johon osallistui 846 vapaaehtoista 20-45 –vuotiasta reserviläistä.
Mittaukset suoritettiin v. 2008 järjestettyjen kertausharjoitusten yhteydessä (8 kpl). Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että noin puolet
reserviläisistä on maksimaaliselta
hapenottokyvyltään sijoituskelpoisia nykyisiin sodan ajan tehtäviin.
Vastaavasti toisen puolen sijoituksia
tulisi fyysisen suorituskyvyn perusteella tarkistaa vähemmän vaativiin
tehtäviin.
Varttuneemman reservin osalta
tilanne lienee samankaltainen ellei
haastavampi.

Helsingin reservipiirien
sotilasliikuntatoimikunta
Helsingin reserviupseeri- ja reserviläispiirissä on herätty tähän reserviläisten alhaiseen fyysiseen kuntoon
ja piirin sotilasliikuntatoimikunta on
kokoamassa yhdistysten ja kerhojen
liikuntavastaavat yhteen tämän syksyn aikana. Toimikunta suunnittelee
heidän kanssaan piirien reserviläisille vuodelle 2010 fyysisen kunnon
edistämiseksi tarvittavan piirikohtaisen ohjelman, joka toteutetaan
piirien reserviläisyhdistyksissä ja
reserviupseerikerhoissa.

Fyysisen kunnon testaus
ja suunnistuskoulutus
Tänä syksynä (Lue HRS 5/09) järjestetään MPK:n kursseina niin lihaskunnon kuin kestävyyskunnon
testaustilaisuudet sekä reserviläisille suunnattu testaajakurssi.

Nämä tilaisuudet ovat avoimia kaikille reserviläisille. Tilaisuuksien
tarkoituksena on mitata jokaisen
osallistujan oma kestävyys- ja lihaskunto ja antaa liikuntaohjeita tulosten perusteella.

Sähköinen kuntokortti
Sähköinen kuntokortti on myös
tarkoitettu kaikille jäsenille ja siihen on liitetty uutena palveluna
ravitsemusneuvontaa otsakkeella
läskisota. Jokaisen reserviläisen
kannattaa liittyä tähän ilmaiseen
palveluun, koskapa se on suunniteltu nimenomaan reserviläisiä varten.
Käytännössä kirjautuminen tapahtuu osoitteessa www.resul.ﬁ/kuntokortti, käyttäjätunnuksena toimii
oma jäsennumero ja salasanan voi
jokainen määritellä itse. Tähän palveluun voit kirjata omat esim. omat
liikuntasuoritteesi.
Jatkossa tähän sähköiseen palveluun tulee myös tietoa harjoittelusta, lihashuollosta ja palautumisesta.

Miten liikkeelle oman
kunnon kehittämiseksi?
Yksittäisen reserviläisen eli SINUN
kannaltasi on ensiarvoisen tärkeää,
miten omakohtaisesti pääset liikkeelle oman kuntosi edistämiseksi.
Ensiksi sinun kannattaa käydä
lääkärintarkastuksessa, mikäli epäilet säännöllisen kuntoilun aloittamisen vaarantavan omaa terveyttäsi,
tai sinulla on jokin kuntoilun kannalta oleellinen riskitekijä.
Mikäli liikunta-aktiivisuutesi
on alhainen, aloita viipymättä kuntoharjoittelu. Muista, että kuntosi
kohoaa jo, mikäli liikut 3 kertaa viikossa väh. 30 minuutin ajan hengästymiseen asti!

Huomaat, että kunnon kohottaminen ei vaadi isoa panostusta viikoittaisissa rutiineissasi.
Mikäli haluat sosiaalisuutta liikkumiseesi, niin ota esim. reserviläiskaverisi mukaan, yhdessä liikkuminen saattaa olla kivempaa!
Säännöllisellä, monipuolisella
ja oikealla harjoittelulla kuntosi kohoaa suorastaan hämmästyttävällä
tavalla.
Sopivia ja turvallisia sekä helppoja liikuntamuotoja ovat reipas
kävely, sauvakävely, hölkkääminen,
hiihto, pyöräily, uinti ja tanssiminen. Kirjaa omat suoritteesi sähköiseen kuntokorttiin, näin voit seurata
omaa liikunta-aktiivisuuttasi reaaliajassa.
Halutessasi lisätä kuntoiluusi
kuntosaliharjoitteita, mahdollisuuksia on niin yksityisessä kuin julkisessakin tarjonnassa. Kuntosaliharjoittelussa kannattaa ammattilaisten
avulla suunnitella järkevä ohjelma,
joka sopii juuri SINUN tämän hetkiseen kuntoosi ja elämäntilanteeseesi.
Aktiiviseen elämäntapaan sisältyy runsaasti hyötyliikuntaa ja
kävelyä. Lisää päivittäistä kävelyä

ja pyöräile työmatkat mahdollisuuksiesi mukaan. Terveyden ja työkyvyn
kannalta riittävää perusaktiivisuutta
voi seurata esim. askelmittarin avulla. Aikuinen henkilö kävelee vuorokauden aikana n. 5 000 askelta (n.
4 km) vuorokaudessa. Terveyden
kannalta riittävä askelmäärä on n. 9
000 askelta (n. 7 km) vuorokaudessa. Tähän pääsee lisäämällä kävelyä
n. puoli tuntia arkirutiinien päälle.
Terveyden kannalta ihanteellinen
askelmäärä on n. 13 000 askelta
vuorokaudessa (n. 10 km), joka
edelliseen nähden on n. puolen tunnin lisäys. Aktiivisuuden tulee muodostua väh. 10 min. jaksoista, joissa
kävely on aktiivista.

Kehon palautuminen
Jotta kuntosi kohoaa optimaalisesti
tulee sinun huolehtia myös elimistösi palautumisesta.
Palautumisella tarkoitetaan niiden muutosten korjaamista, jotka
liikunnan tuoma fyysinen kuormitus on aiheuttanut elimistölle ja aineenvaihdunnalle. Elimistö kehittyy
ja kunto nousee vasta palautumisen
aikana.

Tässä perustietoa palautumiseen
liittyvistä toimenpiteistä:
- liikuntaharjoitukseen liittyy aina
alku- ja loppuverryttely (10-15 min)
- kuntoiluun liittyy luonnollisena
osana myös säännöllinen lihashuolto:
venyttely, voimistelu, hieronta ja
rentoutuminen (15-30 min/kerta)
- nestetasapainon ylläpitäminen
harjoituksen aikana ja sen jälkeen
- yli tunnin harjoituksissa tulisi mukana olla nestettä
- nestettä kuluu liikunnan aikana 1-3
litraa tunnissa ilman lämpötilasta
riippuen
- runsas nesteiden nauttiminen (22,5 dl/20 min) liikuntasuoritusten
yhteydessä ja jälkeen nopeuttaa
elimistön palautumista
LIIKUNNALLISTA RESERVILÄISSYKSYÄ KAIKILLE PÄÄKAUPUNKISEUDUN MAANPUOLUSTAJILLE!
Kirjoittaja on Risto Tarkiainen,
RESUL:n toiminnanjohtaja ja Helsingin reservipiirien sotilasliikuntatoimi-kunnan jäsen
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S O TA M U S E O

Suojeluskuntapiirin alkuvaiheissa kaupungin puistot olivat suosittuja
"lähiharjoitusalueita". Kuva Kaivopuistosta.
S O TA M U S E O

Helsingin Suojeluskuntapiiri
ja sen suojeluskunnat
Teksti: evl Stig Roudasmaa

toiminut
Suojeluskuntajärjestö sai alkunsa
niistä vapaaehtoisista joukoista suojeluskunnista, jotka vapaussodassa keväällä 1918 muodostivat
valkoisen armeijan rungon. Sodan
päätyttyä toukokuussa joukot kotiutettiin, mutta uhka vastaitsenäistyttyä Suomea kohtaan ei ollut päättynyt. Maailmansota jatkui, maamme
oli sotatilassa Neuvosto-Venäjän
kanssa ja lisäksi maassamme esiintyi poliittista kiihotusta.
Armeijan kotiuttaminen oli
katkaissut suojeluskuntien toiminnan, mutta Päämajassa oli näille jo
keväällä hahmoteltu jatkoa. Sodan
päätyttyä aseisiin jäisi vain yksi
ikäluokka eikä armeijalla ollut reservejä. Suojeluskunnat voisivat siis
täyttää tämän puutteen. Maakunnissa oli piirejä, jotka pitivät suojeluskuntien ylläpitämistä välttämättömänä, ja kesän 1918 aikana nämä
piirit hahmottelivat perustettavalle
suojeluskuntajärjestölle aatteellista
ja maanpuolustuksellista perustaa
ja tarkoitusta.
Valtiovalta päätti muodostaa
vapaaehtoisen asevoiman (reservin). Elokuun 2. päivänä 1918 annettiin Asetus suojeluskunnista,
jonka mukaa jokaiseen kuntaan oli
perustettava suojeluskunta. Näiden
tehtävänä oli hallituksen ohjeiden
mukaan edistää kansan puolustuskuntoisuutta sekä turvata laillista
yhteiskuntajärjestystä. Asetuksen
mukaan valtiovalta olisi siis perustettavan aseellinen vapaaehtoisjärjestön johdossa.

MAAILMANSOTIEN VÄLILLÄ

asetuksen mukaan
perustettava suojeluskunta, mutta
alku oli hitaampi kuin maakunnissa. Syksyn aikana oli vireillä ajatus
turvavartiostosta, mutta kun aloitetta ei tehty, koulunuoriso ryhtyi
toimeen. Helsingin Suomalaisen

HELSINKIIN OLI

Suojeluskuntien
historia
Osa 1/6

Lyseon toverikunta lähetti 22.10.1918
muille kouluille kutsun seuraavana
päivänä pidettävään kokoukseen.
Siinä perustettiin Koululaispataljoona, josta sittemmin tuli I/Sininen
Rykmentti.
Turvavartiostoa ajaneet kokoontuivat viikkoa myöhemmin maaherra Bruno Jalanderin johdolla.
Marraskuun 10. päivänä perustettiin Helsingin Suojeluskunta jonka
päälliköksi kutsuttiin jääkärimajuri
Unio Sarlin. Tieto suojeluskunnan
perustamisesta aiheutti suuren innostuksen ja ilmoittautujien tulvan. Rauhanajan suojeluskunnasta
ei yleensäkään ollut käsitystä, eikä
vastaperustettu esikunta ehtinyt
suunnitella organisaatiota. Esikunta
joutui muodostamaan komppanioita – suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä
sitä mukaan kun miehiä ilmoittautui. Marras- ja joulukuun aikana oli
perusteilla kolme rykmenttiä, joissa
kussakin ensimmäinen pataljoona
oli valmis ja toinen muodostettavana. Rinnan näiden kanssa eri yhteisöt olivat perustamassa rykmenttiä,
sekä mm viestikomppaniaa, ratsuväkiosastoa ja muutamia ”työpaikkayksiköitä”.
Helsingin Suojeluskunta oli saatava nopeasti taistelukuntoiseksi.
Koulutus alkoi välittömästi Helsingin Arsenaalin luovutettua yksiköille aseet. Innostus oli suuri ja harjoituksia sekä oppitunteja oli useana
päivänä viikossa. Harjoitukset pidettiin koulujen voimistelusaleissa ja
pihoilla sekä kaupungin puistoissa,

mm Johanneksen kentällä, Kaivopuistossa ja Kaisaniemessä. Koulutuksen tasoa testattiin jo joulukuun
alkupäivinä, kun vastaperustettu
suojeluskunta osallistui varuskunnan manöövereihin Munkkiniemessä.
Vuoden 1919 alussa Suojeluskuntajärjestölle luotiin piirijako,
mutta pääkaupungissa syntyi ongelma suojeluskunnan suuren koon
takia. Suojeluskunnan jäsenmäärä
– lähes 2 000 miestä - oli suurempi
kuin monen kunnan koko väkiluku.
Heinäkuussa Helsingin suojeluskunnasta tehtiin suojeluskuntapiiri,
mutta kesti neljä vuotta ennen kuin
sen joukko-osastoista voitiin tehdä
asetuksen mukaisia suojeluskuntia.
suojeluskuntien päätoiminta, ja siihen kuului
suljettu järjestys (sulkeinen), avoin
järjestys (= taistelukoulutus), asekäsittely ja ammunta. Alkuinnostuksen jälkeen koulutusrytmi tasaantui
joka viikko tai pari kertaa kuukaudessa pidettäviin tilaisuuksiin. Alkuvuosina koulutusta haittasi kouluttaja- ja ohjesääntöpula. Käytössä
oli saksasta käännetty vanhentunut
ohjesääntö sekä suojeluskuntien käsikirja, joiden ohjaama koulutus oli
kaavamaista, kaiken innon tappavaa ”ketjutaktiikkaa”. Johtajapulaa
poistettiin suojeluskuntaupseeri- ja
ryhmänjohtajakursseilla. Kouluttajataito parani sitä mukaan kun suojeluskuntiin liittyi varusmiespalvelun suorittaneita reservinupseereita
ja ryhmänjohtajia. Koulutustason
nousuun vaikutti myös 1920-luvun
puolivälissä valmistuneet jalkaväen
harjoitusohjesääntö ja suojeluskuntien koulutusohje.
Vuosikymmenen vaihteen tienoolla luotiin yhtenäiset koulutustavoitteet, erikseen joka aselajille
sekä eri henkilöstöryhmille. Oli alokaskoulutusta ja a-sotamieskurssin
suorittanut oli lkp:ssa jo sijoituskel-

SOTILASKOULUTUS OLI

poinen, reserviläiset saivat aselajinsa mukaista jatkokoulutusta, ja aliupseereille samoin kuin upseereille
oli kertaus- ja täydennyskoulutusta.
Reservinupseereita oli runsaasti
yli johtamistarpeen ja heitä varten
Helsingissä perustettiin Upseerisuojeluskunta, jonka lisäksi joissakin
suojeluskunnissa oli myös upseerikomppania.
Ampumakoulutusta haittasi
aluksi sotasaaliskiväärien heikko
taso, mutta jo 1920-luvun puoliväliin aikoihin huomattava osa oli kunnostettu. Suojeluskuntajärjestö loi
oman yhdeksänosaisen kouluampumaohjelman, jossa 100 metriltä ammuttiin seisten, 150 m:ltä polvelta ja
300 m:ltä maaten. Vuosikymmenen
vaihteessa luovuttiin tästä vanhahtavasta kolmiasentoammunnasta
ja kaikilta etäisyyksiltä ammuttiin
maaten. Ryhdyttiin myös ”viemään
ammunta kentälle” kehittämällä
taisteluammuntoja. Vuonna 1936
hyväksyttiin uusi perusampumaohjelma, jossa 11 ammunnassa koulutettiin mies tilanteenmukaiseen taisteluammuntaan. Aseiden parantuessa alkoi ampumaharrastus, jossa
innoittajana olivat ampumamerkit,
mieskohtaiset ja suojeluskuntien väliset kilpailut sekä ”pokaaliammunnat”. Kilpailutoiminnassa haluttiin
laajentaa harrastuspohjaa ja miehiä
kilpailutettiin sekä palkittiin heidän
omalla tasollaan, SAL:n luokkajaon
mukaisesti.
VUONNA 1927 annettiin laki suojeluskunnista, ja tämä muutti järjestön aseman. Järjestöstä tuli osa
puolustusvoimia, rahoitus selkeni,
palkatusta henkilöstöstä tuli valtion

virkamiehiä ja suojeluskunnille voitiin antaa viranomaistehtäviä - mm.
liikekannallepanovalmisteluja.
Suojeluskuntajärjestössä alkoi
1930-luvun alueellisen liikekannallepanojärjestelmän myötä syntyä
mm jalkaväki-, tykistö- ja pioneeripitäjiä, joiden suojeluskunnissa
annettiin vastaavaa aselajikoulutusta. Helsingin Suojeluskuntapiiri oli
vuodesta 1919 ollut poikkeus, sillä
piirissä oli kaikkien aselajien suojeluskuntia, sekä vuodesta 1928 merisuojeluskunta ja vuosina 1930 – 1934
jopa ilmailusuojeluskunta.
Helsingin suojeluskunnissa oli
vuonna 1920 noin 4 400 aktiivijäsentä, josta vahvuus putosi vuosikymmenen aikana noin 3 000 mieheen.
Alkuinnostus ilmeisesti laantui ja
jäsenmäärän vähenemiseen ehkä
myös vaikutti sisäpoliittisen tilanteen tasaantumiseen ja luottamus
Kansainliiton kykyyn luoda pysyvä rauha. 1930-luvulla jäsenmäärä
nousi jyrkästi ja vuosikymmenen
loppupuolella aktiivijäseniä oli taas
yli 4 500 miestä, mikä oli 2.7 % kaupungin miespuolisesta väestöstä hieman alle maan keskiarvon. Suojeluskuntapiirissä oli lisäksi lähes
2 000 kannattavaa jäsentä, joista
moni oli ikääntynyt suojeluskuntalainen.
Helsingin suojeluskuntien määrä vaihteli jonkin verran parin vuosikymmenen aikana. Viimeisinä
rauhanvuosina piirissä oli kolmisenkymmentä suojeluskuntaa, joiden
jäsenmäärästä 30 % oli jalkaväkeä.
Suojeluskunnista kaksi oli rykmenttejä, kahdeksan oli pataljoonan kokoista ja 17 oli komppanioita tai sitä
suurempia yksiköitä.
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Pekarinpuro oli suomalaisten ja venäläisten joukkojen välissä Ihantalan suunnalla. Kuva vuodelta 1992.

Urotekoja Talin–Ihantalan
tulihelvetissä
Teksti Matti Koskimaa, eversti

Talin-Ihantalan loistava torjuntavoitto kesällä 1944 perustui
Suomen armeijan kaikkien johtoportaiden, puolustushaarojen
ja aselajien saumattomaan
yhteistoimintaan sekä omien
ilmavoimiemme ja Lento-osasto
Kuhlmeyn tehokkaaseen tukeen.
TALIN-IHANTALAN suurtaistelu käytiin suppealla aluella, joka oli vain
12 km leveä ja 18 km syvä. Taistelu
oli Pohjoismaiden kaikkien aikojen
suurin ja yksi suurimmista koko II
maailmansodassa. Neuvostoliiton
joukkoja osallistui taisteluun 150
000 ja suomalaisia noin 50 000
miestä. Neuvostoliiton tykistön,
panssarien ja ilmavoimien ylivoima
oli vieläkin suurempi.
Leningradin rintaman komentajan, Neuvostoliiton marsalkka
Leonid Govorovin ensimmäisenä
tehtävänä oli tuhota Karjalan kannasta puolustavat joukot talvisodan
aikaisen Mannerheim-linjan etupuolella ja vallata Viipuri viikossa. Tämän jälkeen Leningradin rintaman
joukkojen piti murtaa suomalaisten
Viipurin-Kuparsaaren-Taipaleen
puolustusasema ja edetä Virolahden-Lappeenrannan-Imatran tasalle kesäkuun 28. päivään mennessä.
Seuraava tavoite oli Kymijoki. Päämääränä oli Suomen pakottaminen
ehdottomaan antautumiseen. Se olisi johtanut isänmaamme itsenäisyyden menettämiseen ja kansamme
tuhoon.

Vetäytymisvaihe 10 .–20.
kesäkuuta 1944
Murrettuaan pääaseman Valkeasaaressa 10.6.1944 venäläiset etenivät
nopeasti Valkeasaaren-KivennavanMuolaan-Viipurin valtatien suunnalla ja saavuttivat suomalaisten
vahvimmin linnoitetun Vammelsuun-Taipaleen puolustusaseman
(VT-aseman) jo 11.–12.6. kuluessa.
Vihollisen tiedustelu selvitti, että

VT-aseman heikoin kohta oli Kuuterselässä, jonne hyökkääjä siirsi
painopisteensä.
Vihollinen mursi suomalaisten
puolustuksen Kuuterselässä 14.6.
aamulla. Ylipäällikkö alisti voimakkaimman reservinsä, kenraalimajuri
Ruben Laguksen komentaman Panssaridivisioonan IV Armeijakunnan
komentajalle, kenraaliluutnantti
Taavetti Laatikaiselle.
Lagus antoi 14.6. Pamppalassa
vastahyökkäyksen Jääkäriprikaatin
komentajalle, eversti Albert Puromalle. Vahvennetun Jääkäriprikaatin piti vallata takaisin Kuuterselässä
menetetty VT-aseman osa. Jääkäriprikaatille alistettiin Rynnäkkötykkipataljoona ja Tykistöryhmä Nuolimaa, jossa oli neljä kenttätykistöpatteristoa.
Jääkäriprikaatin vastahyökkäys
alkoi Liikolan eteläpuolelta klo 22
kohti Kuuterselkää. Majuri Eero Leppäsen komentama Jääkäripataljoona 4 eteni tien itäpuolella, ja majuri
Jorma Hynnisen Jääkäripataljoona
3 tien länsipuolella. Liikolasta Kuuterselkään johtavan tien suunnalla
hyökkäsi Rynnäkkötykkipataljoona,
jolla oli 23 Saksasta hankittua, erinomaista rynnäkkötykkiä (Stu 40) ja
kaksi panssarivaunua.
Jääkäriprikaati saavutti varhain
aamulla 15. kesäkuuta VT-aseman
taemman aseman Kuuterselän kylän
kohdalla. Tässä vaiheessa venäläiset
keskittivät tykistönsä ja ilmavoimiensa tulen Jääkäriprikaatia vastaan.
Sen hyökkäyksen jatkaminen VTaseman etulinjaan saakka olisi ollut
mahdoton tehtävä.
IV Armeijakunnan komentaja,
kenraaliluutnantti Laatikainen päätti järkevästi 15.6. aamupäivällä pysäyttää Jääkäriprikaatin vastahyökkäyksen ja irrottaa sen IV Armeijakunnan reserviksi.
Jääkäriprikaatin vastahyökkäys antoi viholliselle lujan iskun ja
osoitti, että suomalaisilla joukoilla
oli vielä lujaa taistelutahtoa ja –taitoa. Rynnäkkötykkipataljoona tuhosi Kuuterselässä 21 panssaria ja menetti itse viisi.
2. Divisioona torjui kenraalimajuri Armas Martolan johdolla 13.-16.

kesäkuuta kaikki vihollisen hyökkäykset lohkollaan Kivennavan itäpuolella. Eversti Reino Inkisen komentama Taisteluosasto Inkinen piti
Riihisyrjän lohkon. Everstiluutnantti
Adolf Ehrnroothin komentama taisteluosasto torjui Siiranmäen lohkolla kaikki vihollisen hyökkäykset.
2. Divisioona irtautui lohkoltaan
VT-asemasta vasta yöllä 16–17. kesäkuuta IV Armeijakunnan komentajan käskystä. 2. Divisioona vetäytyi
seuraavaan puolustusasemaan Viipurin-Kuparsaaren-Taipaleen linjalle Äyräpäähän ja Vuosalmelle.
Kesäkuun 14. päivänä ylipäällikkö,
Suomen Marsalkka Mannerheim,
teki tärkeän päätöksen. Hän siirsi Aunuksen Ryhmän komentajan,
kenraaliluutnantti Karl Lennart Oeschin Kannaksen joukkojen komentajaksi.
Kenraaliluutnantti Oesch otti
15.6. johtoonsa kaikki Karjalan kannaksella taistelevat suomalaiset
joukot. Oesch kykeni saattamaan
Kannaksella taistelevat joukot aiempaa parempaan yhteistoimintaan. Hänen johdollaan Kannaksen
joukot vetäytyivät viivytystaistelua
käyden Viipurin-Kuparsaaren-Taipaleen puolustusasemaan. Kannaksen
joukot saavuttivat Oeschin johdolla ajanvoiton niin, että ylipäällikkö
ehti keskittää VKT-asemaan lisää
joukkoja Laatokan pohjoispuolisilta
rintamilta.
Kenraalieversti D.N. Gusevin komentama 21. Armeija eteni tappioista piittaamatta Länsi-Kannaksella 15
divisioonan, noin 200 000 miehen
ja 500 panssarin voimin sekä noin 1
000 lentokoneen tukemana. Vihollisjoukot valtasivat vain 10 tunnin
taistelun jälkeen Viipurin ja pyrkivät jatkamaan hyökkäystään Tienhaaran niemelle Juustilaan sekä
edelleen Virojoen ja Lappeenrannan
suuntiin.
Pioneerit olivat panostaneet
Sorvalista Kivisillansalmen yli Tienhaaran niemelle johtaneet maantieja rautatiesillat sekä Papulanlahden
sillat. Suomalaiset räjäyttivät panostetut sillat aivan viime hetkillä.
Vihollisjoukkojen panssarit ja moottoriajoneuvot eivät päässeet vesis-

tölinjojen yli Tienhaaran niemelle.
Kivisillan salmelle ryhmitettiin parisataa Viipurista vetäytynyttä sotilasta. Heikko puolustus vesistölinjalla vahvistui, kun 10. Divisioonan
komentaja, eversti Kai Savonjousi
ryhmitti illalla 20. kesäkuuta kaksi
pataljoonaa Kivisillansalmelle.
Iltapäivällä 22. kesäkuuta 17.
Divisioonan Jalkaväkirykmentti 61,
jota komensi everstiluutnantti Alpo
Marttinen, otti rintamavastuun
Tienhaaran niemellä 17. Divisioona
oli saapunut Karjalan kannakselle Aunuksesta. Jalkaväkirykmentti
61 torjui 22.–23. kesäkuuta kaikki
hyökkäykset Kivisillansalmen yli
tärkeälle Tienhaaran niemelle. Tienhaara, pysyi suomalaisten hallussa
jatkosodan loppuun saakka.
Ylipäällikkö ylensi everstiluutnantti
Alpo Marttisen everstiksi 23.6. ja nimitti hänet Mannerheim-ristin ritariksi 4.12.1944.

21. Armeija siirtää
painopisteensä TalinIhantalan suunnalle
Kun 21. Armeija ei päässyt Viipurin
valtaamisen jälkeen vesistölinjojen
yli Tienhaaran niemelle eikä Portinhoikkaan, vihollisarmeija siirsi painopisteensä Talin-Ihantalan suunnalle. 109. Armeijakunnan joukot
valtasivat Talin tärkeän tienristeysalueen 22.–24. kesäkuuta.
Saatuaan haltuunsa hyökkäyksensä jatkamiselle edullisen Talin
alueen 21. Armeija keskitti sinne
valiojoukkonsa, 30. Kaartinarmeijakunnan sekä voimakkaat panssari- ja tykistöjoukot. 21. Armeijan
painopistesuunnan hyökkäys alkoi
25.6. aamulla tykistön ja heittimistön raivokkaalla tulivalmistelulla.
Se kohdistui ensin Leitimonjärven
itäpuolelle ja sen jälkeen Leitimonjärven eteläpuolelle. Suomalaisten
heikot puolustusasemat sortuivat
hiekka- ja multakasoiksi ja puolustus murtui.
Puolenpäivän aikaan vyöryi
noin 20 panssarivaunun osasto Talista kohti Portinhoikkaa. Muutama
panssarivaunu jäi Portinhoikan alueelle. Pääosa vihollispanssareista
eteni kohti Juustilaa.

Kun Oesch sai tiedon vihollispanssarien läpimurrosta Juustilan
tien suunnassa, hän käski Laguksen
komentaman Panssaridivisioonan
valmistautua vastahyökkäykseen
Portinhoikan-Talin suuntaan. Lagus
käski majuri Heikki Mikkolan aloittaa vastahyökkäys Raskaalla Panssarikomppanialla kohti Portinhoikkaa. Mikkolan käytössä oli vain viisi
panssarivaunua ja Panssarijääkärikomppania.
Taisteluosasto Mikkola tuhosi
25.6. iltapäivällä JuustilankankaanPortinhoikan välillä kolme vihollispanssaria ja sai haltuunsa kaksi lähes taistelukuntoista järeää ISU-152
-vaunua, sekä valtasi Portinhoikan
tärkeän tienristeyksen noin klo 18.
Taisteluosasto Mikkolan suoritus
hakee vertaistaan.
Taisteluosasto Mikkolan edetessä kohti Portinhoikkaa siirtyi majuri
Eero Leppäsen komentama vahvennettu Jääkäripataljoona 4 ensimmäisenä Saimaan kanavan itäpuolelle.
Seuraavana saapui kanavan itäpuolelle majuri Jouko Hynnisen komentama Jääkäripataljoona 3. Majuri
Erkki Kaukolahden Jääkäripataljoona 2 oli illalla 25.6. vasta siirtymässä
Saimaan kanavan itäpuolelle.
Jääkäriprikaatin komentajalla,
eversti Albert Puromalla oli illalla
25.6. käytettävissään vastahyökkäykseen Taliin vain vahvennettu
Jääkäripataljoona 3, koska Jääkäripataljoona 4 oli pitänyt määrätä
pohjoisen sivustan suojaamiseen.
Lähteet
Matti Koskimaa:
Veitsen terällä ja
Torjuntavoitto Viipurinlahdella,
WSOY
Erkki Käkelä:
Lagus stormkanoner,
Schildts Förlags Ab
Stefan Forss:
Tali Ihantala 1944, Schilds 2007
Hannu Valtonen:
Lento-osasto Kuhlmey, Gummerus
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Kiinnostavatko reserviläisjotokset, mutta epäilet
kykyäsi selviytyä jotoksesta
reppuhuollon varassa?
Osaatko rakentaa majoitteen itsellesi ja parillesi laavukankaasta?
Tai haluatko muuten vain oppia tai kerrata retkeily- ja maastotaitojasi?
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Helsingin maanpuolustuspiiri järjestää syyslokakuun vaihteessa, 23.9 (teoria) ja 3.-4.10.2009 (harjoitusvaellus)
ERÄ- JA MAASTOTAIDOT – PERUSKURSSIN
Kurssi koostuu yhdestä teoriaillasta ja viikonlopun kestävästä harjoitusvaelluksesta, jolloin
liikutaan maastossa noin 10-15 km kaikki varusteet mukana kantaen.
Harjoitusvaelluksella opetellaan käytännön toimin retkisuunnistusta, ruuanlaittoa maastooloissa, tulentekoa ja majoittumista.
Kurssin hinta on 15 euroa, lisäksi jokainen hankkii itse eväänsä ja maksaa matkat
harjoitusvaelluksen alku- ja loppupisteeseen (seutulippu)
Kurssin johtajana ja pääkouluttajana toimii reservin laskuvarjojääkärivääpeli ja eräopas
Pekka Konu
Kurssilla käytetään osallistujien omia retkeilyvarusteita (vaatteet, kantolaite, makuupussi)
Maanpuolustuspiiriltä on mahdollista lainata laavukankaita ja Trangia-keittimiä.

Sotahistoriallinen
päiväretki
Helsingin Reserviupseeripiirin KT-kerho järjestää kaikille avoimen sotahistoriallisen päiväretken Hankoon,
lauantaina 10.10.2009. Oppaana toimii aiheen paras
asiantuntija ev evp Pekka Silvast.
Matkalla käydään mm. Lappohjan rintamamuseossa
sekä entistetyssä kantalinnoitetussa bunkkerissa
Harparskog –linjalla, säilyneissä it-patteri- sekä rannikkopuolustusasemissa, rautatiepatterin tuliasemaalueella, ym hämmästyttävän hyvin säilyneissä kohteissa. Tarkemmat tiedot lehden ensi numerossa
syyskuussa.

Lisätietoja saat kurssin johtaja Pekka Konulta, 050-752 1452, pekka@retkiritarit.ﬁ tai
Helsingin maanpuolustuspiirin koulutuspäällikkö Harri Kaijansinkolta 0207 560 9033,
harri.kaijansinkko@mpky.ﬁ
Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu MPK:n internet sivujen kautta viimeistään 20.9.2009:
www.mpky.ﬁ kurssihaku kurssit piireittäin helsinki siviilikoulutus Erä- ja maastotaidot, peruskurssi (kurssi no 0400 09 13032)

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
koulutustarjonta
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustarjonta jakaantuu kolmeen pääryhmään:

Paljastaako lämpökamera sinua?
Tule Stadin Sissien

jos tilaa on. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä ao
kurssin johtajaan, jonka yhteystiedot löydät netistä ao kurssin sivulta.
Pv:n tilaamat sotilaalliset kurssit ovat osallistujille
maksuttomia ja niistä maksetaan päiväraha ja
matkakulut korvataan.

1 Puolustusvoimien tilaama
sotilaallinen koulutus

2.Muu sotilaallinen ja
sotilaallisia valmiuksia
edistävä koulutus

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus
on pv:n valitsemilleen reserviläisille tilaamaa
kohdennettua koulutusta, ja aluetoimisto lähettää
kutsut kursseille sellaisille reserviläisille, joiden
se toivoo kursseille osallistuvan. Kohdentamisen
vuoksi tilattuja sotilaallisia kursseja ei julkaista
oheisessa taulukossa. Ne löytyvät kuitenkin internetistä. Joillekin kursseille saattaa päästä mukaan
myös omasta aloitteestaan ja kiinnostuksestaan,

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus on pääsääntöisesti kaikille reserviläisille avointa. Joillekin tämän ryhmän kursseille
voi osallistua vaikka ei olisikaan suorittanut
varusmiespalvelusta. Viimemainittuja ovat mm.
osa ammunnoista, marssit, jotokset ym. Kursseille
ilmoittaudutaan MPK:n internet-tietojärjestelmän
kautta.
Kurssit ovat yleensä maksullisia. Perushinta kurs-

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Arto Oja
0400-232800
Arto.Oja@Rakennemittaus.ﬁ
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

PIMEÄTOIMINTAKURSSILLE
Padasjoelle 30.10 – 1.11.
Saat perjantai- illasta sunnuntai- päivään koulutusta miten tulet toimimaan pimeällä. Saat myös tutustua lämpökameraan, valovahvistinlaitteisiin ja ampua pimeällä. Tule yksin tai taisteluparisi kanssa.
Ilmoittautuminen:
Christer Mikkonen
puh: 050 5722 873
s-posti: christer.mikkonen@elisanet.ﬁ
P.S. yhteiskuljetus sinne ja takaisin

Reserviläisten Järjestyksenvalvojakurssit Helsingissä syksyllä 2009
Nyt sinulla on mahdollisuus kouluttautua järjestyksenvalvojan tehtäviin ja
täydentää osaamistasi reserviläishinnoin.
Reserviläisille suunnatut järjestyksenvalvontakurssit pidetään syksyllä
Töölöntorinkadun tiloissa seuraavasti:

seille, joilla on järjestetty ruokailut, on 15 euroa/
päivä, mutta erikoismateriaalit ym. saattavat
nostaa sitä. Ammuntojen patruunoista peritään
omakustannushinta.

JV-peruskurssi yhteensä 32h pidetään kahtena viikonloppujaksona, 5.-6.9.
ja 12.-13.9.
JV-kertauskoulutus yhteensä 8h pidetään 20.9.
JV-voimankäytön lisäkoulutus yhteensä 12 h pidetään 9.-10.10.

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

Kurssit noudattavat järjestyksenvalvojista annettua lakia (533/1999) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia.
Koulutuksista annetaan todistus jolla voi hakea vastaavaa hyväksyntää
järjestyksenvalvojaksi tai lisäkoulutusmerkintää omalta poliisilaitokselta.
Kurssit edellyttävät 18 vuoden ikää ja hakijan tulee olla sekä luotettava ja
rehellinen että soveltuva järjestyksenvalvojan tehtäviin.
Koulutusmateriaaliin voi etukäteen tutustua osoitteessa www.poliisi.ﬁ/tavy
Kouluttajana toimii reserviläisten dojolta Jori Ala-Keturi.
Tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittautuminen www.yritysturvallisuus.ﬁ.
Kursseille mahtuu vain 20 ensin ilmoittautunutta.
Aktiiviset yhdistykset huom! Tapahtumien Järjestyksenvalvonta on hyvä
tapa helpottaa tuntuvasti yhdistysten varainhankintaa.

MPK:n Helsingin maanpuolustupiirin kursseja ja tapahtumia elo- ja syyskuussa 2009
Kaikkista kursseista ja tapahtumista löydät tarkemmat perustiedot internet-sivuilta www.mpky.fi
Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus

Kurssin nimi

Maanpuolustuspiirin pistooliammuntavuoro
ELSO; Elektroninen sodankäynti
Kenttälääkinnän kouluttajakurssi
Elektroninen sodankäynti (ELSO)
Maanpuolustuspiirin pistooliammuntavuoro
Kurssivääpelikurssi
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro
Kenttäviestijärjestelmä M80
Ampumaleiri, Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry
SRA-ampujan kurssi
Maastomarssi 1, noin 20 km
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro

ajankohta

19.8.2009
27.8.-13.9.2009
26.8-5.9.2009
3.9.-13.9.2009
9.9.2009
19.-20.9.2009
20.9.2009
24.9.-11.10.2009
26.-27.9.2009
26.-27.9.2009
27.9.2009
27.9.2009

paikka

kurssinumero

Santahamina,
MPKK:n pistoolirata
Santahamina ym
TTK 2, Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Padasjoki
Santahamina
Espoo, Kunnarla
Santahamina

0400 09 12049
0400 09 12061
0400 09 12096
0400 09 12061
0400 09 12056
0400 09 12050
0400 09 12055
0400 09 12026
0405 09 12064
0405 09 12065
0404 09 12059
0400 09 12057

paikka
Santahamina
Santahamina
Santahamina

kurssinumero
0400 09 13037
0400 09 13022
0400 09 13031

ilmoittautumis
aika päättyy
huom

16.8.2009
14.8.2009
16.8.2009
14.8.2009
6.9.2009
5.9.2009
16.9.2009
23.9.2009
18.9.2009
päättynyt
25.9.2009
25.9.2009

0400 09 13007
0400 09 13003
0402 09 13020

- mitä koemme uhaksi ja mikä meitä todella uhkaa?
Lauantaista sunnuntaihin 19.9-20.9.2009
Santahaminassa Radioniemellä klo 0800
alkaen

arki-ilta

Siviilikoulutus
Kurssin nimi
ajankohta
Öljy 2009-öljyntorjuntakurssi
19.-20.9.2009
Kuntotestien testaajakurssi
25.-26.9.2009
Arjen hallinta - henkinen tuki kriisitilanteissa
26.9.2009
Syksyn ohjelmassa myös seuraavat päivämäärältään
toistaiseksi takentamattomat kurssit:
Johtaminen ja sotilasperinne
syys-lokakuu
Johtamisen perusteet
syys-lokakuu
Koulutustaidon jatkokurssi
syys-lokakuu
Seuraa internet-sivuja, pvm:t tarkennetaan heti kun ne ovat selvillä!

ÖLJY 2009 ÖLJYTORJUNTAKURSSI

ilmoittautumis
aika päättyy
huom
31.8.2009
Ks erillinen ilm
1.9.2009
päättynyt
vain naisille

Öljykuljetusten lisääntyminen Suomenlahdella ja
kasvava riski rantojen öljyyntymisestä. Tule
mukaan kouliintumaan rantojen puhdistukseen ja
varautumaan pahimman varalta.
Paikalla on myös viranomaisten edustajat
kertomassa omasta roolistaan öljyvahinkojen
torjunnasta.
Kurssin hinta on 30€ ja sisältää ruokailut.
Tilaisuuden järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Helsingin maanpuolustuspiiri.
Ilmottautuminen www.mpky.fi/helsinki
Kurssinnumero: 0400 09 13037

10

21. 8. 2009 < 6 | 2009

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

Sotaväki uudistuu
entiselleen
1970-luvun alussa henkilöstörakenteen muutos, jonka tuloksena kaaderialiupseeristo hävisi rivistä. Kanta-aliupseerit halusivat ja saivat mahdollisuuden koulutuksen kautta
edetä myös alimpiin upseeriarvoluokkiin.
Paljolti kyse oli ammattiyhdistyspoliittinen ja loppujen lopuksi
myös valtakunnallinen keskiasteen koulutusuudistus oli sitä tukemassa. Tuloksena oli se, että aliupseerit hävisivät ja ammattinimike muuttui aliupseerista, toimiupseeriksi ja edelleen opistoupseeriksi. Ylimmäksi sotilasarvoksi tuli kapteeni ja sellainenkin ihme toteutui, että
arvostettu komppanian vääpelin nimike muutettiin yksikköupseeriksi.
Eihän vääpelin tehtävään ollut käytettävissä yhtään aliupseeria.

PUOLUSTUSVOIMISSA KÄYNNISTYI

oli monen varusmiespalveluksensa suorittaneen mielestä puolustusvoimien tärkein henkilö. Hän oli "komppanian
äiti". Suomalainen elokuvakin esitteli usein komppanian vääpeliä. Sen
instituution silloinen uudistus vei mennessään.
Nyt on sitten asioita uudistettu eli on palattu entisen tapaiseen järjestelmään. Viime
vuoden helmikuussa aloitettiin
uudelleen puolustusvoimien aliupseeriston kouluttaminen. Ja
nyt heinäkuun alussa voimaan
tulleen uudistetun ohjesäännön
mukaan puolustusvoimien henkilöstö jakautuu päällystöön,
alipäällystöön ja miehistöön.
Palattiin taas entiseen henkilöstöjakoon.
Komppaniat ja patterit
saivat samassa yhteydessä
takaisin vääpelinsä. Puolustusvoimien johto korostaa,
että upseereiden=maisterien
lisäk si
tar vitaan
myös
aliupseeristoa=mestareita.

KOMPPANIAN VÄÄPELI

Komppanian vääpeli oli monen
varusmiespalveluksensa suorittaneen mielestä
puolustusvoimien
tärkein henkilö.
Hän oli "komppanian äiti".

SOTAVÄESSÄ OLI AIKANAAN leikillisenä sääntönä, että kättä ei saa
viedä "tyhjään päähän". Eli suomennettuna tällä tarkoitettiin sitä, että
tervehdittäessä ja kunniaa tehdessä käsi viedään ohimolle vain silloin
kun sotilaalla on päähine päässään.
Tästä tuli suomalaisillekin sotilaille poikkeus kun olimme ulkomaatehtävissä esimerkiksi rauhanturvaajina. Silloin oli tehtäväalueilla
hyväksyttyä viedä käsi ohimolle myös ollessamme ilman päähinettä.
Puolustusvoimien uudistaessa toimintojaan Nato-yhteensopiviksi
kotimaan ohjesääntöjä uusittiin 1990-luvun puolivälissä. Alettiin käyttää tätä "läntistä" sotilastapaa eli tervehdittäessä ja kunniaa tehtäessä
viedään käsi ohimolle myös oltaessa ilman päähinettä.
KERROIN TÄSTÄ UUDISTUKSESTA aikanaan Viron puolustusvoimien
komentajalle ja pääesikunnan päällikölle samalla kysyen koska Viro
siirtyy samaan käytäntöön. Molempien kenraalien vastaus oli silloin,
että ei heidän aikanaan. Kun Virosta sitten tuli Nato-maa niin käyttöön
otettiin tämäkin Nato-malli.
Kerroin nyt kesäkuussa Viron puolustusvoimien nykyiselle komentajalle kenraaliluutnantti Ants Laaneotsalle tästä suomalaisten uusimmasta uudistuksesta eli enää ei viedä kättä "tyhjään päähän". Asia korjataan Suomessa kevyellä kumarruksella. Laaneots totesi tällä kertaa
(hän oli se aikaisempi pääesikunnan päällikkö), että "suomalaiset ovat
ottamassa käyttöön venäläisen tavan".

Henki ja Ryhti-kilvan palkintojenjako Santahaminassa. Vas res.kapt (nyk.maj) Pekka Mäkelä, pv-ylieläinlääkäri, ell.ev
Matti Rysä, pv-Jasmin ja res vääp (nyk.sotmest) Tapio Piha.

Vapaaehtoista ratsastusta
PV-hevosilla
SANTAHAMINAN SOTILASSAARI on tyhjentynyt hevosista 2000-luvulle tultaessa - ratsastajat Ruskeasuolla ja muualla pääkaupunkiseudulla sen sijaan
ovat lisääntyneet. Keskustassa liikkuu vain muutama ratsastavan poliisin partio ja hevosajoneuvoja
mainos- ja pr-tehtävissä.
Puolustusvoimien ylieläinlääkäri ellääk-ev Matti Rysän aikana 20-vuotta sitten Helsingin Reservinaliupseeripiiri ry perusti ratsastusjaoksen Kadettikoulun hallinnassa olevien opetushevosten kerran
viikossa tapahtuvaan kenttä- ja maastoliikuttamiseen Santahaminassa. Myöhemmin koulu- ja esteratsastus kasvoi kadettien ja piirin reserviläisten
yhteiseksi harjoitteluksi ja omaksi Henki ja Ryhti
- kilpailu- lajiksi, hyvän opetushevoskannan, kouluttajien ja ratsastustaidon kehittämiseksi Kadettikoulussa. Sotilaspistooliammunta Kadettikoulun
ampumaradalla liitettiin alusta alkaen koulu-ja esteratsastukseen.
Ratsastusjaos järjesti yhteistyössä Kadettikoulun johdon kanssa myös koulutustilaisuuden, johon
luennoitsijaksi pyydettiin kenrl R W Stewen. Stewen ratsasti päivittäin ja halusi olla kosketuksessa
vapaaehtoiseen kadetti- ja reserviläisratsastukseen. Mielenkiintoinen käänne kadettiratsastajien
ja heidän kouluttajiensa elämässä tapahtui, kun
sovelsimme hevosmiestaitoja luennon jälkeisellä
opetustunnilla.

KADETTIRATSASTAJALTA, reserviläiseltä, hoitajalta

pv-hevonen kysyy vaistoa ja myötäelämistä, mutta
myös varmaa otetta, vastuuta, kykyä tehdä päätöksiä. Hevoset ilmaisevat itseään ruumiin kielellä:
hevosen ja ihmisen välillä kulkee kommunikaatio.
Tässä vuorovaikutussuhteessa pv-hevonen herättää eloon ihmisen surkastuneet aistit, ja ihmisyksilö voi kasvaa ymmärtämään toista elävää olentoa.
Puolustusvoimat huutokauppasi viimeiset opetushevosensa v. 1994. Edellisenä päivän reserviläiset järjestivät puolustusvoimin tukemana kierroksen ratsain ja hevoset hoidettuaan ikimuistettavan
kiitos-ja jäähyväistilaisuuden Kadettikoulun tallilla. Santahaminan sotilassaaren hevoskatselmusten
ja Henki ja Ryhti - sotilaskilpailujen sosiaalinen status oli korkeimmillaan.
Niin keskeinen ja vaativa kuin pv-hevosilla ratsastaminen jaoksen jäsenille olikin, ylläpidimme
myös reserviläistoimintaa lahjoittamalla IT-kentän
kertausharjoitusalueelle lipputangon. Santahaminan varuskunta, Suomenlinnan Rannikkorykmentti huolehti lipputangon pystyttämisestä. Rykmentin
edustaja mainitsi lipputangon luovutustilaisuudessa, että sotilassaarella on vielä lukuisia paikkoja,
joihin reserviläisten lipputanko olisi tervetullut.
Henki ja Ryhti - kilpailuja on pidetty myöhemmin Uudenmaan Sotilasläänin ja Pohjois-Karjalan
Sotilasläänin komentajien suojeluksessa.
Tapio Piha

VANHEMPI VETERAANIPOLVI ja ennen 1961 sotaväessä olleet muistavat, että lepoasennossa jalat eivät olleet nykyisellä tavalla kapeassa
haara-asennossa. Silloin lepo-komennolla vasen jalka siirrettiin eteen
ja sivulle.
Nyt sotaväessä on monissa sotilaallisissa tehtävissä myös naisia.
Vanhemmat ikäluokat kuitenkin muistavat senkin ajan kun kasarmien
puhtaanapidosta vastasivat itse varusmiehet. Ensimmäiset kokeilut ulkopuolisten siivoojien (naisten) käytöstä kasarmien puhtaanapidossa
aloitettiin niinkin myöhään kuin 1974 eli 35 vuotta sitten.
Toivoisinpa, että Suomen sotaväki uudistuksia tehdessään todella
uudistuu ja tulee aikaisempaa tehokkaammaksi isänmaamme puolustamisessa. Eihän se ole kiinni henkilöstöjaosta, tervehtimisestä, lepoasennosta eikä aina edes siitä kuka kasarmit siivoaa. Suomea puolustavat kaikissa tilanteissa suomalaiset ja siksi tarvitaan uudistuksiakin.
Me suomalaiset olemme tämän alan asiantuntijoita.

KAARTJR:n Omaisten päivillä esitellään kaksi kertaa vuodessa juuri palvelukseen astuneiden (muutama viikko
palvelusta takana) varusmiesten vanhemmille ja muille sukulaisille sekä tutuille varusmiehen elämää sekä muuta
KAARTJR:n ja puolustusvoimien toimintaa. Mukana ovat myös reserviläiset, jotka esittelevät omaa toimintaansa
sekä mm. sotahistoriaa. Yleisön kiinnostus on kerrasta toiseen ollut taattu.
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Ampumatoimintaa
Ampumakalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm
aika
laji
Elokuu
25.8.
17-21 Pistooli pika (.22)
Syyskuu
1.9.
17-21 Sotilaspistooli pika
8.9.
17-21 Pistooli pika (.22)
9.9.
17,30 - Pistooliammunta
15.9.
17-21 Sotilaspistooli pika
20.9.
11,20 - Kivääriammunta
22.9.
17-21 Pistooli pika (.22)
27.9.
11,20 - Kivääriammunta
29.9.
17-21 Sotilaspistooli pika
Lokakuu
1.10.
17,30 - Pistooliammunta
11.10. 11,20 - Kivääriammunta
11.10. 11.00 - Perinnekiv. kilpailu
11.10. 11.00 - Perinnepist. Kilpailu
25.10. 11,20 - Kivääriammunta
Marraskuu
8.11.
11,20 - Kivääriammunta
29.11. 11,20 - Kivääriammunta
Joulukuu
13.12. 11,20 - Kivääriammunta

paikka

ilmoittautuminen

Santahamina

nouto portilta 17.15

Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina

nouto portilta 17.15
nouto portilta 17.15
www.mpky.fi 0400 09 12056
nouto portilta 17.15
www.mpky.fi 0400 09 12055
nouto portilta 17.15
www.mpky.fi 0400 09 12057
nouto portilta 17.15

Santahamina
Santahamina
Upinniemi
Upinniemi
Santahamina

www.mpky.fi 0400 09 12069
www.mpky.fi 0400 09 12066
www.mpky.fi 1700 09 14001
www.mpky.fi 1700 09 14002
www.mpky.fi 0400 09 12070

Santahamina
Santahamina

www.mpky.fi 0400 09 12094
www.mpky.fi 0400 09 12075

Santahamina

www.mpky.fi 0400 09 12077

Santahaminan vuorot on haettu ja ne julkaistaan osoitteessa www.hrup.fi.

Urheilukalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm
aika
laji
Syyskuu
4-5.9.
8Merikilpailu
9.9.
18Cooper testi
10.9.
18Lihaskuntotesti
25-26.9. 8Kuntotestaajakurssi
27.9.
16Maastomarssi 1
Lokakuu
3.10.
8IX Hiidenmarssi
2-4.10 18RESUL syysjotos
23.9. ja 3-4.10.
Erä ja maastotaidot
18.10. 8Maastomarssi 2

paikka

ilmoittautuminen

Helsinki
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Helsinki

www.mpky.fi 2003 09 12103
www.mpky.fi 0400 09 12093
www.mpky.fi 0400 09 12097
www.mpky.fi 0400 09 13022
www.mpky.fi 0404 09 12059

Lohja
Sysmä
HKI / Nuuksio
Espoo

www.mpky.fi 1700 09 12006
www.rul.fi/terri
www.mpky.fi 0400 09 13032
www.mpky.fi 0404 09 12071

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.ﬁ

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Ilmoittautuminen
ratavuoroille

Puheenjohtajan palsta

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

Kevään ja kesän aikana on pauketta kuultu
niin Santahaminassa kuin muillakin radoilla.
Keväällä ammuttiin kolme SRA-karsintaa
Nurmeksen 1-2.8 SRA SM-kilpailuihin.
Ampujamme osallistuivat myös Mikkelin
perinneasekilpailuihin 2-3.5 sekä Lahden
palvelusammuntoihin 25.7. Järjestimme
myös Syndalenin perinteisen ampumaleirin
kesäkuussa. Uutena pilottitapahtumana oli
ampumaleiri 1939-1945 sodissa käytetyillä
aseilla Syndalenin hiekoilla. Kesällä siis ruuti kärysi varsin mukavasti lomailun ohella.
Syksyn ratavuorojen vahvistumista
odotellessamme on Santahaminaan jo saatu
muutamia vuoroja - nämä löydät oheisesta
ampumakalenterista. Ilmoittautukaa sankoin joukoin mukaan!
Valitettavasti on todettava, että
piiriemme alueen ratakapasiteetti jatkuu
erittäin huonona. Oman seutumme varuskuntien radat ovat kovassa käytössä jo
varusmieskoulutuksen perusteella. Varausjärjestys radoille on luonnollisesti seuraava:
1: varusmieskoulutus, 2. KH, 3. VEH, 4. MPKY,
5. muut.

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

Hyvät piiriemme reserviläisampujat,

Lehden painoon mennessä emme ole
saaneet vastausta Santahaminan ratavarauksille. Tiedotamme vuoroista sähköpostitse heti kun ne saadaan, ja www-osoitteissa:
www.hrup.ﬁ, www.eskapat.net ja www.
vantaanreservilaiset.ﬁ.
Jo olemassa olevia vuoroja tulee
käyttää tehokkaasti, joten kaikki mukaan ratavuoroille. Nyt jokaisen reserviläisampujan
täytyy toimia aktiivisesti päättäjiä kohtaan,
ja kertoa, että harrastuksemme tarvitsee
ratoja kohtuullisen matkan päässä. Kaikilla
ei ole mahdollista matkustaa satoja kilometrejä kaluston kanssa omilla tai julkisilla
kulkuvälineillä.
Syksyllä elämme mielenkiintoisia aikoja kun näemme miten aselaki etenee. Tosin
eteni laki miten tahansa, ampumaratoja
tarvitsemme takuuvarmasti lisää.
Seuratkaa tarkoin myös omien yhdistystenne palstoja. Pyrimme järjestämään
syksyn aikana muutaman teema-ampumatapahtuman piiriemme alueella, niitä odotellessamme hyvää syksyn alkua.
vänr Veijo Rautio
Ampumatoimikunnan puheenjohtaja

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Kuntotestaajien
koulutus 25.-26.9.
Santahaminassa

Päivitetty kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi

KANSA KÄVELEMÄÄN 20.09. 2009
Veteraanit haastavat vantaalaiset kävelemään sunnuntaina 20.09.2009
kello 13.00 . Vantaalla VETRES ( veteraanit ja maanpuolustusjärjestöt )
järjestävät kävelytapahtuman. Kävelyreitit sopivat eri ikäisille ja kaiken
kuntoisille, matkat 400 m – 4 km.
Lähtö tapahtuu Tikkurilan urheilutalon
pysäköintialueen tuntumasta.
Tule mukaan, tuo perheesi, sukulaisesi,
kaverisi ja muut tuttavasi.
Kävelytempaus on tarkoitettu kaikille,
nuorista vanhoihin.

Helsingin maanpuolustuspiiri järjestää
testaajakurssin reserviupseeri- ja
reserviläispiirien, Helsingin kiltapiirin
sekä maanpuolustusnaisten pääkaupunkiseudun yhdistysten tarpeisiin
25.-26.9.09 Radioniemen koulutuskeskuksessa Santahaminassa.
Kurssin tavoitteena on valmentaa
Reserviläisurheiluliiton kanssa päteviä
henkilöitä toteuttamaan liikuntatoimintaa ja järjestämään kuntotestejä
maanpuolustusjärjestöissä.
Nämä valmiudet luovat pohjaa reserviläisten kenttäkelpoisuuden kehittämiseksi. Koulutettavan tulee olla terve ja kohtuullisessa fyysisessä kunnossa.
Koulutus on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautumiset www.mpky.ﬁ kurssinumero 0400 09 13022.

Suunnistuksen
perusteet
HRUP & HELRESP jäsenille tarjolla ilmainen
suunnistuskoulutus.
Teoria: tiistai 27.10. klo 17-21. Töölöntorinkatu
2, auditorio.
Käytäntö: lauantai 31.10 klo 9- 17 Nuuksio.
Ilmoittautuminen 20.10. mennessä:
tomi.alajoki@hrup.ﬁ (09) 40562073

Vetres/järjestelytoimikunta
Kouluttajana Eero Ollikainen Helsingin
Suunnistajat ry:stä. Kurssin teoriaosuudella
käydään läpi suunnistuksen perusteet: kartanluku ja suunnanotto kompassilla. Kurssin
käytännön osuus on 31.10. lauantaina Nuuksiossa. Käytännön osan johtaa Keijo Talja.
30 ensimmäistä mahtuu mukaan kurssille.
Tervetuloa liikkumaan
Piirien sotilasliikuntatoimikunta

Heikki Linna
040 518 9122
heikki.linna@pp.inet.ﬁ

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

Perussuunta 2009-kilpailu
Aika: 18.-20.9.2009
Paikka: Tapa, Viro
Epäsuorantulen vierailu- ja kilpailumatka
Tapaan (Viro). Perussuunta 2009 tapahtuma järjestetään
Tapassa viidettä kertaa. Ohjelma pääpiirteissään: Pe klo.17.30 lautalla siirtyminen
Viroon.
Lauantaina kilpailutehtävien harjoittelu.
Sunnnuntaina itse kilpailu (suunnistusta,
ammuntaa ja epäsuorantulen tehtäviä
NATO kalustolla) ja kotiin paluu illalla
(klo.23.00).

Virolaiset isäntämme
ovat 20-40 vuotiaita, joten mahdollisessa ”ylibuukkaus” tilanteessa etuoikeus
on samaan ikähaarukkaan osuvilla
osallistujilla. Kaikenikäisten osallistuminen on kuitenkin tervetullutta.
Aiempien vuosien matkakertomuksia
luettavissa kerhon kotisivuilta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
24.8 mennessä: Jyri Vilamo, puh. 0445110472 tai puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ.
Matka toteutetaan
omakustannusperiaatteella (laiva) ja
kimppakyydein autoilla. Matkan hinta
tarkentuu osallistujamäärän selvitessä
(ennakkoarvio 95 e/hlö).
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Liikuntatoimintaa
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 12097
Toistokyykistys
Puristusvoima

Jalkakyykistysten määrä/ 60 sek.
Mitataan puristusvoimamittarilla.

Istumaan nousu
Etunojapunnerrus
Painoindeksi

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.ﬁ

toistojen määrä/ 60 sek.
Punnerrusten määrä/ 60 sek.
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!

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Puheenjohtajan palsta
Kalenterissa on monia hyviä reserviläisliikuntatapahtumia, joista Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen
syysjotos on yksi. Tänä vuonna jotos on 2.-4.10. ja
mukavan lähellä, Sysmässä. Haastankin kerhot lähettämään oman partionsa jotokselle. Sysmässä tavataan!
Lisätietoa ja ilmoittautuminen www.rul.ﬁ/terri
HRUP & HELRESP kerhoille on tehty yhteystietokysely koskien yhdistysten sotilasliikuntavastaavia.
Tarkoituksenamme on aktivoida kerhoja ja yksittäisiä
jäseniä sotilasliikuntaan sekä koordinoida eri kerhojen
liikuntatapahtumia. Lisäksi toimimme yhdyssiteenä
muihin piireihin ja mm. Reserviläisurheiluliittoon.
Ensimmäisenä toimena luomme toimivan tiedotuskanavan. Tapahtumista tiedotetaan Helsingin Re-

servin Sanomien liikuntapalstalla. Lisäksi lähetämme
kerhoille aiheeseen liittyvää sähköpostia. Tavoitteena
on, että joka kerhossa olisi sotilasliikunnasta vastaava
henkilö. Mikäli erillistä urheiluvastaavaa ei ole, voi
ilmoittaa esim. puheenjohtajan tai sihteerin yhteystiedot. On tärkeää, että jokaiseen kerhoon saadaan
yhteys. Järjestämme liikuntavastaavien tapaamisen
15.9. jossa määrittelemme piirien 2010 sotilasliikunnan
painopistealueet.
Liikuntakalenterissa on toimintaa: Huomioikaa
jotoksen lisäksi etenkin kuntotestit 9.-10.9. ja kuntotestaajien koulutus 25.-26.9.2009.
Terveisin,
kapt Jukka Rusila
sotilasliikuntatoimikunnan puheenjohtaja

Santahaminan
sotilassaari 200 v.
Varuskuntajuhlat
28.8.—13.9.2009
Santahamina on ollut yhtämittaisesti 200 vuotta sotilasalueena. Saari siirtyi vähitellen sotilaskäyttöön Suomen
sodasta keväästä 1808 alkaen. Helsinkiläiset kulttuuri- ja
maanpuolustusjärjestöt ja puolustusvoimat toteuttavat
lukuisia kansalaistapahtumia Santahaminassa 28. elokuuta
— 13. syyskuuta 2009.
Juhlaviikot käynnistyvät perjantaina 28.8. klo 16.30 museoitavan tykkitien avajaisilla. Mukulakivitien entisöinnin
rahoittaa Senaatti-kiinteistöt ja toteuttaa Puolustushallinnon rakennuslaitos. Maanpuolustuskorkeakoulun kampusalueella soi Mill Jazz elokuun illan puistopiknikkonsertissa.
Pääsolistina on Veeti. Jatkojamit Maanpuolustuskerholla.
Samana viikonloppuna on saarella Sandis Horse Show,
ratsastus- ja hevosurheilutapahtuma Papinlahden maineikkaalla ratsastuskentällä ja sunnuntaina Sotilas ja Hevonen
-seminaari Maanpuolustuskorkeakoulun Auditoriotalolla.
Tiistaina, 1. syyskuuta, avataan Helsingin keskustassa,
Sanomatalon Mediatorilla, Santahaminan luonnosta ja sotilaskulttuurista kertova laaja valokuvanäyttely sekä julkaistaan valokuva- ja tietokirja Santahamina — Sotilassaaren
luontoaarteet. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari
Puheloinen ja Helsingin ylipormestari Jussi Pajunen avaavat Santahaminan juhlaviikot mediatorilla kello 14.
Keskiviikkona 2.9. on Santahaminan Maanpuolustuskerholla
Muistojeni Santahamina -valokuvanäyttelyn avajaiset ja
Santahaminan saaren pojat SA-SA ry:n kirjan Santahamina — Lapsuutemme sotilassaarella 1940- ja 1950-luvuilla,
julkistaminen. Seuraavana iltana Kaaderilaulajat esiintyvät
Maanpuolustuskorkeakoulun Juhlasalissa.
Syyskuun 4. ja 5. päivä on joukko-osastojen toimintanäytösten vuoro: panssarivaunuajot Saharassa, kaupunkijääkärinäytös Helsinki-simulaattorilla ja meripuolustukseen
tutustuminen Sotasatamassa. Samat näytökset toteutetaan
useamman kerran molempina päivinä. Sunnuntai- iltapäivän varuskuntaseminaarin aiheena on Santahaminan salaperäinen luonto ja historia. Ohessa Maanpuolustuskorkeakoulun kampuksella on asehistoriallisia toimintanäytöksiä.
Iltaisin ja aamuisinkin järjestetään mielenkiintoisia patikkaja polkupyöräretkiä Santahaminan luontoon ja historiaan.
Ohjelmassa on myös pyörätuoliretki. Retkien vetäjinä ovat
Santahamina-seuran oppaat. Santahaminan Varuskuntakerho ja Sotilaskoti ovat avoinna tapahtumapäivinä ja -iltaisin.
Järjestelyihin osallistuvat mm. Santahamina-seura, Luontokamerat, Santahaminan Maanpuolustuskerho, Santahaminan Upseerikerho, Partiolippukunta Saharan Sissit, Kaartin
Jääkärirykmentin Kilta, Upseeriratsastajat, Reserviratsastajat, Suomen Asehistoriallinen Liitto, Huoltoaliupseerit,
Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys, Santahaminan
Saarenpojat SA-SA, Maanpuolustuskorkeakoulu, Kaartin
jääkärirykmentti, Panssariprikaati ja Suomenlahden meripuolustusalue.
Juhlaviikkojen tapahtumatiedotteet ja ohjeet ovat osoitteessa www.santahamina.ﬁ.
Tervetuloa
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
Jarmo Nieminen
Maanpuolustuskorkeakoulu

OHJELMA
28.8. (PE)
• 16.00—16.30 Museotien avajaiset. Santahamina-seura
ry — Puolustushallinnon rakennuslaitos — Senaatti-kiinteistöt. 4-tien risteys. Ilmoittautuminen portilla kello 15.45.
Huom: Santahaminan silta aukeaa meriliikenteelle useiden
minuuttien ajaksi 15 minuuttia yli ja 15 minuuttia vaille täyden tunnin.
• 18—22 Mill Jazz MPKK:n kampusalue. Opastus portilta.
29.8. (LA)
• 07—11 Linturetki (Suurlahti). Santahamina-seura ry.
Lähtö portilta. Rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen vko 35, www.santahamina.ﬁ.
• 10—16 Sandis horse show. Upseeriratsastajat ry — Reserviratsastajat ry — Kaartin jääkärirykmentti. Papinlahden
ratsastuskenttä. Ohjelmassa mm: sotilasratsastusnäytös,
esteratsastuskilpailu, katrilliratsastusnäytös, hevospooloottelu, talutusratsastus, hevoskärryajelua, kouluratsastusnäytös ja paraati ratsain. Opastus portilta.
• 17—21 Metsäretki (Länsiranta). Santahamina-seura ry.
Lähtö bussi 86 päätepysäkiltä. Rajoitettu osallistujamäärä.
Ilmoittautuminen vko 35, www.santahamina.ﬁ.
30.8. (SU)
• 07—11 Linturetki (Suurlahti). Santahamina-seura ry.
Lähtö portilta. Rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen vko 35, www.santahamina.ﬁ.
• 12—16 Hevonen ja sotilas -seminaari. Upseeriratsastajat
ry — Reserviratsastajat ry — Maanpuolustuskorkeakoulu.
MPKK:n Auditoriatalo. Opastus portilta.
• 17—21 Metsäretki (Eteläranta). Santahamina-seura ry.
Lähtö bussi 86 päätepysäkiltä. Rajoitettu osallistujamäärä.
Ilmoittautuminen vko 35, www.santahamina.ﬁ.
1.9. (TI)
• 14—15 Santahamina — Sotilassaaren luontoaarteet
-valokuvanäyttelyn avajaiset ja kirjan julkistaminen. Luontokamerat ry — Santahamina-seura ry — Maanpuolustuskorkeakoulu. Sanomatalo Helsinki. Avoin yleisötilaisuus.
• 21—23 Lepakkoretki. Santahamina-seura ry. Lähtö bussi
86 päätepysäkiltä. Rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen vko 35, www.santahamina.ﬁ. Säävaraus.
2.9. (KE)

• 18.30— Muistojeni Santahamina -valokuvanäyttelyn
avajaiset ja kirjan julkistaminen. Santahaminan Saarenpojat SA-SA ry — Santahaminan Maanpuolustuskerho
ry — Puolustusvoimien kuvakeskus/MPKK. Santahaminan
Maanpuolustuskerho. Opastus portilta.
• 19—21 Maanpuolustusiltamat. Santahaminan Upseerikerho ry. Teerisaari. Opastus portilta.
3.9. (TO)
• 19—20 Kaaderilaulajien konsertti Sotilaslauluja vuosisatojen saatosta. Kaaderilaulajat — Maanpuolustuskorkeakoulu. MPKK:n Juhlasali. Ohjelmassa mm. Vänrikki Stool,
Otto von Fieandt, Sandels, Vänrikin markkinamuisto, HurttiUkko, Maamme (Runberg), Porilaisten marssi, ... Opastus
portilta. Kadetti sotilaskoti avoinna ennen ja jälkeen konsertin.
4.9. (PE)
• ip-ilta Joukko-osastojen toimintanäytökset. Opastus
portilta.
• 13.00, 14.00 ja 16.00 Panssariprikaatin toimintanäytös.
Sahara.
• 13.45, 14.45 ja 16.45 Kaartin jääkärirykmentin toimintanäytös. Helsinki-simulaattori.
• 14.45, 15.45 ja 17.45 Suomenlinnan rannikkorykmentin
toimintanäytös. Sotasatama.
• 20.00—21.00 Kenttähartaus. Sotilaskodin ranta. Opastus portilta.
5.9. (LA)
• ip—ilta Joukko-osastojen toimintanäytökset. Opastus
portilta.
• 10.00, 11.00, 13.00 ja 14.00 Panssariprikaatin toimintanäytös. Sahara.
• 10.45, 11.45, 13.45 ja 14.45 Kaartin jääkärirykmentin
toimintanäytös. Helsinki-simulaattori.
• 11.45, 12.45, 14.45 ja 15.45 Suomenlinnan rannikkorykmentin toimintanäytös. Sotasatama.
• 17.30—21.00 Santahamina-kierros (pyörätuoliretki 2 km,
tarvittaessa oma avustaja mukaan). Santahamina-seura
ry — Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry. Lähtö Jääkäritalon
pihalta. Opastus portilta.
6.9. (SU)
• 13—18 Varuskuntaseminaari Santahaminan salaperäinen luonto ja historia ja asehistoriallisia tapahtumia. MPKK.

Opastus portilta.
7.9. (MA)
• 17.30—21.00 Santahamina-kierrokset (muistomerkit
2 km / kasarmit 2 km / luonto 4 km). Santahamina-seura
ry — Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry. Lähtö Jääkäritalon
pihalta. Opastus portilta.
8.9. (TI)
• 17.30—21.00 Santahamina-kierrokset (muistomerkit
2 km / kasarmit 2 km / luonto 4 km). Santahamina-seura
ry — Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry. Lähtö Jääkäritalon
pihalta. Opastus portilta.
9.9. (KE)
• 17.30—21.00 Santahamina-kierrokset (arkkitehtuuri 2
km / ﬁllarikierros 10 km). Santahamina-seura ry — Kaartin
Jääkärirykmentin Kilta ry. Lähtö Jääkäritalon pihalta. Opastus portilta.
10.9. (TO)
• 17.30—21.00 Santahamina-kierrokset (arkkitehtuuri 2
km / ﬁllarikierros 10 km). Santahamina-seura ry — Kaartin
Jääkärirykmentin Kilta ry. Lähtö Jääkäritalon pihalta. Opastus portilta.
11.9. (PE)
• 17.30—21.00 Santahamina-kierrokset (arkkitehtuuri 2
km / ﬁllarikierros 10 km). Santahamina-seura ry — Kaartin
Jääkärirykmentin Kilta ry. Lähtö Jääkäritalon pihalta. Opastus portilta.
12.9. (LA)
• 13—17 Santahamina-kierrokset (Sotahistoriaretki: pohjoisrannan 1800-luvun linnakkeet). Santahamina-seura ry.
Opastus portilta.
• Valokuvanäyttelyt päättyvät.
13.9. (SU)
• 08—14 Santahamina-kierrokset (Sotahistoriaretki: etelärannan 1800-luvun linnakkeet ja jatkosodan ilmatorjuntaasemat). Santahamina-seura ry. Opastus portilta.
*******************************
Saarelle pääsy koskee kyseisiä tapahtumia. Liikkuminen
alueelle tapahtuu opastuksen ja oppaiden antamien perusteiden mukaisesti. Saarelle tulijat tarvitsevat mukaansa
kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
HSRK är klubben för svenskspråkiga
ofﬁcerare i reserven. Klubben stöder
sina medlemmar i att upprätthålla
sin fältduglighet genom att ordna
lämpliga evenemang, utbildning
och föredrag. Initiativet för att upprätthålla sin ofﬁcersfärdighet ligger
dock hos varje enskild ofﬁcer! Börja
med att aktivera dig inom HSRK.
Höstens verksamhet har sparkat
igång, och skyttet är redan i full fart.
Vi träffas i Luolan varannan torsdag
(udda veckor) kl 17 – 19. Följande
tillfällen är: 27.8, 10.9, 24.9. Du hittar även information på hemsidan
och dess Händelsekalender. Kontakta skytteofﬁceren Caspar von Walzel
för ytterligare information.
Styrelsen träffas idag, fredagen
den 21.8. Tidpunkten för styrelsemöten publiceras alltid i hemsidans kalender. Ärenden som medlemmar
önskar att styrelsen skall behandla
skickas till sekreteraren minst 2 dagar innan mötet. Medlemmar med
login till hemsidorna kommer också
att kunna ta del av styrelseprotokoll
och andra dokument som publiceras
där.
Vi ser fram emot en aktiv höst
med intressant program och aktivt deltagande. Kom också ihåg att
hålla ett öga på hemsidan. Den är
det snabbaste sättet för klubben att
informera om ändringar eller andra
aktualiteter.
Kontakt: info@hsrk.ﬁ Hemsida:
www.hsrk.ﬁ

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
HALLITUKSEN KOKOUKSET
Kesän jälkeen toiminta käynnistyi hallituksen kokouksella, joka pidettiin Malmilla 5.8.2009 klo 18.30.
Kokouksessa kartoitettiin syksyn
ohjelmaa ja aktiviteetteja. Seuraava
kokous Malmilla 16.9. klo 18.30.
PADASJOEN AMPUMALEIRI
Padasjoen perinteinen ampumaleiri toteutetaan jälleen. Ajankohta
9.10.-10.2009. Lähtö entiseen tapaan omilla autoilla, kimppakuljetuksena Malmin Teboilin pihasta klo
16.00. Kimppakuljetuksen hinta 10
euroa per henki. Yhdistys hankkii
paikalle pistoolit, kiväärit, patruunat, joista yhdistys vastaa. Yhdistys
vastaa myös majoituksesta, eväistä
ja saunasta. Oma makuupussi tai
vastaava yöpymisvarustus mukaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Lauri
Kylmälälle viimeistään 6.10.
Gsm: 041-5360310; lkylmala@
cc.hut.ﬁ

SYYSKOKOUS
Sääntömääräinen syyskokous
28.10.2009. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutusmahdollisuuksista. Yhteyshenkilö
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä
045-6748754, cossu541@saunalahti.
ﬁ
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyk sen
puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin
yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@
gmail.com, sihteeri Jarkko Paananen 040-7239641 jarkko.paananen@
ael.fi, tiedotus Jorma Loimukoski
040-3433400 jorma.loimukoski@
ﬁnpro.ﬁ

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen:
reservinsanomat@helresp.ﬁ

Seppälä:
Koko päivän vuoroja 100m:n radalla 15.8, 12.09 ja 26.9. Voi ampua
pistoolilla, kiväärillä sekä haulikolla. Eväät ja makkarat mukaan ja
nähdään radalla.
Urheilutalon .22 ammunnat ja
Töölöntorin pistooliammunnat alkavat lokakuussa. Tarkemmat tiedot
myöhemmin.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com.

TIKKURILA
Kuukausikokous 24.9.2009 klo
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4.
krs ). Esitelmän pitää merenkulun
tarkastaja Harri Pulsa ja aiheena on
”Satamaturvallisuus Suomessa”. Ilmainen kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen. Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net. Syyskuun alussa jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla pienoispistooliammunnat. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka
Luotola puh.0500-455474.

LÄNSI-VANTAA
Varaa allakastasi aikaa kahdelle seuraavalle tapahtumalle:
Aikaisemmin ilmoittamamme iltaretki siirtyy yhdellä päivällä eteenpäin ja kerho tutustuu Hyrylän Ilmatorjuntamuseoon seuraavasti:
IT-museo, Klaavolantie 2, Tuusula. Lähtö toimintakeskuksestamme
Rystypolku 4:stä kimppakyydein klo
17:30 tai omin neuvoin ja kokoontuminen museolla klo 18:00. Museo
on avoinna klo 20:00:een. Kerho tukee jäseniä pääsylippujen hinnassa
(normaali hinta on 6 e/aikuinen).
Ennakkoilmoittautuminen toivottavaa numeroon 040-586 9252
Sysmän syysjotokseen voit
osallistua kerhon joukkueessa 2.4.10.09. Tästä tiedotamme tarkemmin lehden 18.9.2009 ilmestyvässä
numerossa 7.
Ampumaratavuoro Töölöntorin
pistooliradalla jatkuu kesäkautenakin parittomien viikkojen lauantaisin klo 14.30–17.00 ja parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16:0019:00. Ilmoita tulostasi etukäteen
numeroon. 040 586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2009
toimintakalenteri löytyvät päivitetyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta
http://lvru.rul.ﬁ

MUNKKIVUORI
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille
hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan
syksyn toiminta painottuu perinteisesti ammuntaan. Piirin ammunnoista Santahaminassa on tietoja
Reservin Sanomien muissa ilmoituksissa. Tiistai-iltojen ammunnat
ovat alkaneet jälleen. Kaikki joukolla mukaan!

TÖÖLÖ
Hyvää alkavaa syksyä.
Töölön reserviupseerit järjesti
kaartin kotiutuville kokelaille infotilaisuuden 16.6.2009 piirin majalla Spjutsundissa. Ohjelmassa oli
puheenjohtaja Sampo Martiskaisen
esitelmä reserviläistoiminnasta, ilmakivääriampumakilpailu sekä sauna ja pientä purtavaa. Töölön kerho palkitsi vänrikki Mikko Kuusen
Santahaminassa kotiutumisjuhlassa
kalvosinnapeilla. Kerho osallistui
suunnitellusti Salpavaellukselle Museoreitillä 26.–28.6.
Tulevia tapahtumia:
Teemme sotahistoriallisen teemamatkan yhdessä Toijalan seudun
reserviupseereiden kanssa 12.–13.
syyskuuta (tai 19.–20.9. mikäli se
sopii lähtijöille paremmin) Sinimäkien suuntaan Virossa. Käymme
myös Vapautuksen museossa, jossa
esillä paljon sotahistoriallista aineistoa ja kalustoa panssarivaunusta
lähtien. Sinimäkien torjuntataistelut
ovat jääneet liian vähälle huomiolle
suurtaisteluiden joukossa ja nyt on
oiva tilaisuus paikata tietoja tältä
osin. Asiantuntijana matkalla toimii
everstiluutnantti Jukka Salminen.
Tapaamme matkalla myös virolaisia
sotaveteraaneja. Mukaan matkalle
mahtuu 40 henkilöä ja myös puolisot sekä toisten yhdistysten jäsenet
ovat tervetulleita mukaan hienolle
syysretkelle. Lopullinen hinta ja aikataulu varmistuvat lehden ilmestymiseen mennessä. Ilmoittautumiset
mahdollisimman pian puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle, 040-709
8459, sampo.martiskainen@tapiola.
ﬁ.
Ampumavuoromme jatkuvat
Töölöntorin sisäampumaradalla
18.8., 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. Vuorot alkavat kello 19, tervetuloa. Kerhon aseet ovat käytettävissä ja kerho
tarjoaa ensikertalaisille panokset.

Lisätietoja antaa Raimo Ahokas
p.020 4907503 tai raimo.ahokas@
ymparisto.ﬁ.
Tulevat tapahtumat löytyvät
myös toimintakalenterista, jota ylläpidetään kerhon nettisivuilla, www.
rul.ﬁ/toolo.
Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 1.9. Puheenjohtaja
kiittää Töölön Reserviupseereita
huomionosoituksista 50-vuotispäivänä.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymyksiin vastaa
Puheenjohtaja Sampo Martiskainen
040-709 8459, sampo.martiskainen@tapiola.ﬁ tai Sihteeri Kerkko
Kinnunen 0400-705 181, kerkko.kinnunen@tkk.ﬁ. Kerhon nettisivut löytyvät osoitteesta www.rul.ﬁ/toolo.

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Ammunta:
Ammunnat jatkuvat ilma-aseradalla torstaisin 3.9.2009 alkaen klo
17.00. Sarjakilpailu käsittää syyskauden 2009 ja kevätkauden 2010.
Ilma-aserata sijaitsee Tukikohdassa Puotilantie 1 D. Muistathan että
pysäköinti on kielletty Puotilantie 1
parkkipaikalla. Myös ilmahirviammunta on mahdollista, jos olet kiinnostunut ota yhteyttä ammuntaupseeri Esko Sillankorva p. 040 756
3340 tai Lauri Haimakainen p. 050
370 6060.
Padasjoen ampumaleiri II
Padasjoella järjestetään ampumaleiri 4.-6.9. Leirin johtajana toimii Klaus Koivu ja vääpelinä Soini
Hyttinen, leiri on yhteinen Itä-Helsingin reserviläisten kanssa. Leirille
kuljetaan omilla autoilla ja ruokamaksu on 20,- euroa, lisäksi leiriläisellä tulee olla maksettuna Reserviläisen Ampumaturvavakuutus.
Leirillä ammutaan omilla aseilla.
Ammunnat tapahtuvat perjantaina
klo 18 - 22 ja lauantaina 7 - 19. Kurssi on MPKRY:n kurssi, tunnuksen
saat kurssin johtajalta Klaus Koivu
p. 050 562 3211 tai kakoivu@gmail.
com. Samaan aikaan leirialueella on
myös RT-kerho.
RESUL:n syysjotos TERRI 09
kilpaillaan tänä vuonna Sysmässä
2. - 4.10.2009. Ihru lähettää tänä
syksynä kaksi partiota, jos olet kiinnostunut ota yhteyttä Keijo Talja p.
041 514 9140 tai Klaus Koivu p. 050
562 3211. Ilmoittautuminen päättyy
4.9.2009 joten ota yhteyttä ennen
sitä, kerho maksaa osallistumismaksun. Lisätietoja saat Reserviläisestä
4/2009.
Hallitus suosittaa yhdistyksen
jäsenille tutustumista Reserviläisurheiluliiton sähköiseen kuntokorttiin,
www.resul.ﬁ/kuntokortti.
Yhteystietoja : nettisivut www.
rul.ﬁ/ihru p.joht. Keijo Talja p. 041
514 9140, v.pjoht. Jukka-Pekka Kantokoski, p.050 332 3687, vpjoht. Jani
Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 050 543 6214.

ASELAJIKERHOT

HUOLTOUPSEERIKERHO

Huoltoupseerikerho kiittää jäsenkyselyyn vastanneita. Vastausprosentti
15.6.09 mennessä oli 53%. Vieläkin on mahdollisuus vastata. Kerho
kiittää Lohjanportin Autoa kerhon
62-vuotispäivän tilaisuuden järjestelyistä, hienosta yritysesittelystä ja
runsaasta tarjoilusta 12.5.09. Muista sääntöjen määräämä syyskokous
19.10.09 klo 18 Ravintola Full Housessa Runeberginkatu 32.

ILMATORJUNTAKERHO
Kerho toivottaa tervetulleiksi kaikki
uudet jäsenensä! Heinäkuun toisena päivänä järjestetyssä kokelasillassa saimme kymmenkunta uutta
jäsentä ja tilaisuus oli muutenkin
onnistunut eli viihtyisä. Osanottajia
SRA-kurssille syyskuun 26.-27. päivä
Santahaminaan kerää Marko Honkanen. Ilmoittautumiset osoitteeseen marko_m_honkanen@hotmail.
com. Vielä ehdit mukaan!
Kerhon säännölliset ampuvuorot ovat palanneet kesätauolta: vko
34-40, ti klo 16-19, vko 42-52, ke klo
16-19
Sähköpostilistalle voi liittyä ottamalla yhteyttä Topias Uotilaan,
toppari@saunalahti.ﬁ tai liittymällä
suoraan kerhon Google-ryhmään,
jolla listaa hallinoidaan osoitteessa
http://groups.google.com/group/
it-kerho. Näin saat huomattavasti aiemmin mm. nämä lehteen tulevat ilmoitukset, sekä muuta ajankohtaista tietoa kerhon toiminnasta. Kerho
ottaa vastaan myös ideoita toiminnan edelleen kehittämiseksi.

JÄÄKÄRIKERHO
Aloitamme syyskauden 1.9.2009
Santahaminan kiltasaunalla. Löylyt
ovat valmiita klo 17.00. Syyskauden
ohjelmasta tarkemmin seuraavassa
numerossa.
Yhteystiedot: pj.Juha Koiranen
puh. 040-5034804, siht. Yrjö Saulamo puh. 050-3445635

KT-KERHO
TULEVAA TOIMINTAA:
SYYSKUU
Tykistöhenkilökunnan kuntoottelu 2009
Aika: 2.-3.9.2009, paikka: SATTR, Niinisalo, tapahtumaan osallistuu joukkueita epäsuorantulen reserviläisyhdistyksistä. Tiedustelut:
Arto Oja, puh 0400-232 800 tai arto.
oja@rakennemittaus.ﬁ
Perussuunta 2009-kilpailu
Aika: 18.-20.9.2009, paikka:
Tapa, Viro
Epäsuorantulen vierailu- ja kilpailumatka Tapaan (Viro). Perussuunta 2009 tapahtuma järjestetään
Tapassa viidettä kertaa. Ohjelma
pääpiirteissään: Pe klo.17.30 lautalla siirtyminen Viroon. Lauantaina
kilpailutehtävien harjoittelu. Sunnuntaina itse kilpailu (suunnistusta, ammuntaa ja epäsuorantulen
tehtäviä NATO kalustolla) ja kotiin
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paluu illalla (klo.23.00). Virolaiset
isäntämme ovat 20-40-vuotiaita,
joten mahdollisessa "ylibuukkaus"
tilanteessa etuoikeus on samaan
ikähaarukkaan osuvilla osallistujilla. Kaikenikäisten osallistuminen on
kuitenkin tervetullutta. Aiempien
vuosien matkakertomuksia luettavissa kerhon kotisivuilta. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset 24.8 mennessä:
Jyri Vilamo, puh. 044-5110472 tai
puheenjohtaja@ktkerho.fi. Matka
toteutetaan omakustannusperiaatteella (laiva) ja kimppakyydein
autoilla. Matkan hinta tarkentuu
osallistujamäärän selvitessä (ennakkoarvio 95 e/hlö).
Epäsuorantulen koulutusta syksyllä
Syys- ja lokakuussa 3 kurssia
viestitoiminnasta. Katso tarkemmat
tiedot kotisivuilta toimintakalenterista.
LOKAKUU
Retki Hankoniemen taistelupaikoille
Aika la 10.10.2009, paikka: Hanko
Helsingin Reserviupseeripiirin
KT-kerho järjestää kaikille avoimen
sotahistoriallisen päiväretken Hankoon lauantaina 10.10.2009. Oppaana toimii aiheen paras asiantuntija
ev evp Pekka Silvast. Matkalla käydään mm. Lappohjan rintamamuseossa sekä entistetyssä kantalinnoitetussa bunkkerissa Harparskog
–linjalla, säilyneissä it-patteri- sekä
rannikkopuolustusasemissa, rautatiepatterin tuliasema-alueella, ym
hämmästyttävän hyvin säilyneissä
kohteissa. Tarkemmat tiedot lehden
ensi numerossa syyskuussa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Arto Oja,
0400-232800, Arto.Oja@Rakennemittaus.ﬁ. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä!
Ammuntailta nuorille
Aika: pe 16.10 klo.17-19 ja 19-21,
paikka: Töölöntorinkatu 2. (Auditorio/ampumarata)
Tule tutustumaan pistooliammuntaan. Ampumailta Kerhon ja
Uudenmaantykistökillan nuorille
jäsenille (alle 35v). Tapahtuman tarkoituksena on tutustuttaa ampumatoimintaan ja kertoa infoa uudesta,
valmisteilla olevasta ampumalaista.
Aseet, patruunat, kuulosuojaimet
saat lainaksi paikanpäällä, joten
omia varusteita ei tarvita. Halutessasi voit toki käyttää omia suojaimia,
jos ne sinulla on. Osallistujille tarjotaan iltapala. Tilaisuus on maksuton. Lisätiedot ja ilmoittautumiset su
11.10. mennessä puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ tai Jyri Vilamo 044-5110472
HUOM! Tilaisuus järjestetään kahdessa erässä (klo.17 ja 19 alkaen), johon molempiin mahtuu 10 henkilöä.
Ilmoita kumpi ajankohta on sinulle
sopivampi tai jos voit osallistua vain
toiseen tai molempiin.
MARRASKUU
Vierailu entiseen Sota-arkistoon
Aika KE 4.11 Klo.17.30-n.20.00,
Tutustumiskäynti entiseen Sotaarkistoon, joka on nykyään osa Kansallisarkistoa. Isäntänä toimii maj
res Ilkka Korhonen. Ilmoittautumiset pe 30.10 mennessä osoitteeseen
puheenjohtaja@ktkerho.fi tai Jyri
Vilamo 044-5110472
Vierailu Pahkajärven ampumaleirille
Aika: Vierailu tapahtuu päiväretkenä 4-7.11 välisenä ajankohtana.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet seuraavassa lehdessä.
Vuosikokous
Aika: 18.11. paikka: HRUP:n auditorio, Töölöntorinkatu 2.

Tarkemmat tiedot syksyn lehdissä.
KT-kerhon toimintakalenteri
osoitteessa www.tykistö.ﬁ
TAPAHTUNUTTA:
Lombardia -09 kilpailu
KT-kerhon joukkue sijoittui kolmanneksi kansainvälisessä Sotilastaitokilpailussa Italiassa 12-14.6.
Mukana oli 56 joukkuetta 10 eri
maasta. Lue erillinen artikkeli tästä
lehdestä.
Varusmiesinfot
Kesä- ja heinäkuussa tehtiin
Uudenmaan Tykistökillan kanssa
yhteiset varusmiesinfot JTR:ssä ja
KARTR:ssä. Vierailujen aikana suoritettin myös varusmiehille tutkimus, jonka toinen osa suoritetaan
joulukuun infoilaisuuksien yhteydessä. Tutkimuksella selvitetään
tulevien reserviläisten kiinnostusta
erilaisiin reserviläistoimintoihin ja
-tapahtumiin. Tuloksista raportoidaan vuoden 2010 alussa.
Syväri -09 matka
HRUP:n ja HSRP:n yhteiselle
matkalle Itä-Karjalaan heinä- elokuun vaihteessa osallistui KT-kerhosta kolme henkeä. Matkan aikana
tutustuttiin niin Aunuksen retken
(1919), Talvisodan, ja Jatkosodan
taistelupaikkoihin. Majoittumiset
olivat Sortavalassa, Petroskoissa
(Äänislinna), ja Aunuksessa.
TOIMIHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT:
Pj. Jyri Vilamo / puheenjohtaja@
ktkerho.ﬁ / 044-5110472, vpj. Markku Mantere / markku.mantere@iki.
ﬁ / 040-7098982, sihteeri Aki Mäkirinta / sihteeri@ktkerho.ﬁ / 0400805124
www.tykisto.ﬁ

na 27.8., kellonaika tarkentuu myöhemmin. Paikkana on Rambollin
toimisto osoitteessa Piispanmäentie
5, Espoo. Ennen tai jälkeen kokouksen suoritamme kuntotestin. Ilmoittaudu sihteerille 24.8. mennessä.
Pioneeriosasto kokoaa jälleen 1-2
partiota Sysmässä 2.-4.10. järjestettävään valtakunnalliseen SYYSJOTOKSEEN. Ilmoittautumiset urheilu-upseerille 31.8. mennessä.
AMMUNNAT Töölöntorinkadun
luolassa jatkuvat. Vuoromme ovat
Töölöntorinkatu 2:n radalla keskiviikkoisin klo 19 viikoilla 36, 40, 44,
48 ja 52 ja lauantaisin klo 12 viikoilla
38, 42, 46 ja 50. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm. Paikalla myös aseita ja
kouluttaja. Ilmoittaudu edelliseen
iltaan mennessä puheenjohtajalle.
Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur. Tilaa sihteeriltä. Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita.
JÄSENEKSI voit liittyä ottamalla
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös sihteerille.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Markus Saarela, 040-743 1867, markus.saarela@
sks.ﬁ, sihteeri, tiedotusupseeri kapt
Jukka Rusila, 040-779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi, ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040-570
3718, matti.mahonen@fonet.fi,
urheilu-upseeri ltn Toni Teittinen,
050-321 6237, toni.teittinen@iki.ﬁ

VIESTIOSASTO
RESERVIMERIUPSEERIT
Tinnunculuksen syyspurjehduksille on vielä hyvin tilaa. Yhdistyksen
purjeveneen käytöstä kiinnostuneet
ottakaa yhteys Janne Jaakkolaan
040 5300 313 tai janne.jaakkola@
hrmu.ﬁ.
Yhdistyk semme
jär jest ää
RESUL:n merikilpailut 4.-5.9.2009
Helsingissä. Merikilpailujen järjestelyissä riittää tekemistä kaikille
aktiivisille jäsenillemme. Merikilpailujen järjestelytehtävistä kiinnostuneet 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 hallitus@hrmu.ﬁ tai soittaa puheenjohtajalle Sami Linnermo 050-5123364.

PIONEERIOSASTO
KUNTOTESTI (cooper tai UKK-kävelytesti) järjestetään Matinkylän
urheilukentällä torstaina 27.8. Testin jälkeen on mahdollisuus saunomiseen ja iltapalaan. Ilmoittaudu
sihteerille 24.8. mennessä ja kerro
jäätkö iltapalalle.
HALLITUKSEN kokous on torstai-

KUTSU (AVEC)
Helsingin Reserviupseerien
Viestiosasto ry:n 60-vuotisjuhlaan
Katajanokan Kasinolla 26.9.2009
alkaen klo 18.00. Juhlapäivällinen,
ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin tahdissa. Ilmoittautumiset 6.9.
mennessä sähköpostitse puheenjohtaja@viestiosasto.net tai puhelimitse 045-1133068. Illalliskortti 70 euroa sisältäen tervetulomaljan, kaksi
kaatoa viiniä, kolmen ruokalajin
illallisen, kahvin tai teen ja eteispalvelun. Tumma-/juhlapuku. Suuret
kunniamerkit. Tervetuloa!
TULEVA TOIMINTA
Mikäli et ole saanut kutsua y.o.
juhlaamme sähköpostitse, ilmoita
sähköpostiosoitteesi RUL:n jäsenrekisteriin ja tiedoksi sähköpostitse:
puheenjohtaja@viestiosasto.net.
Ennen 60-vuotisjuhlaamme on
mahdollisuus osallistua Uudenmaan
Viestikillan järjestämään Viestipataljoona I:n muistolaatan paljastustilaisuuteen Helsingissä 26.9. iltapäivällä.
Syksyn ampumavuorojen ajankohdat ja ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme, lisätietoja ampumavastaaviltamme Jussi Liesiöltä p.
050-5603325 ja Tapani Niemiseltä
p. 050-5502368. Huomatkaa myös
HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.
mpky.ﬁ.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta sekä Viestiosaston yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net.

SENIORIUPSEERIT
Senioriupseerien Kerho tekee avecvierailun Turun telakalle 23.9.2009
Lähtö klo 13.30 Helsingin Rautatientorilta ravintola Grand Casinon (ent.
Fennia) edestä ja takaisin Helsingis-

sä n 21.00. Matkalla tutustumme
valmistumassa olevaan maailman
suurimpaan risteilyalukseen Oasis of
the Seas, perillä lienee myös pientä
tarjoilua. Matkan hinta on 25 euroa.
Ilmoittautumiset viim. 15.09.2009
mennessä allan.eloranta12@luukku.
com tai puhelimitse 09 - 412 8030;
antakaa ilmoittautumisen yhteydessä myös yhteystietonne. Kolmekymmentä ensin ehtinyttä mahtuu bussiin mukaan.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HELSINGIN
RESERVILÄISET
Lauantaina 5.9. järjestetään perheliikuntapäivä, jolle on kaavailtu
samankaltaista ohjelmaa kuin viime vuonnakin. Mukana olisi siis
lihaskuntotestien markkinoimista,
ravintoneuvontaa ja reserviläistoiminnan esittelyä. Järjestäjinä ovat
viimevuotiseen tapaan Helsingin
Seudun Reserviläispiiri, Helsingin
Reserviupseeripiiri ja Helsingin Kiltapiiri. Lisätietoja saa toisaalta tästä
lehdestä. Perheliikuntapäivään liittyviä testejä on seuraavalla viikolla
Santahaminassa. Cooperin testi on
keskiviikkona ke 9.9. ja lihaskuntotestit torstaina 10.9. Lisätietoja
testeistä antaa Risto Tarkiainen,
yhteystiedot alla.
Maaliskuun loppuun mennessä
tilatut Reserviläisliiton jäsenmerkit
ovat saapuneet ja toimitettu laskun
kanssa tilaajille. Yhdistyksen sihteeri Timo Elolähde ottaa lisätilauksia
vastaan elokuun loppuun saakka.
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm. jäsenmerkeistä. Yli 80 yhdistyksemme
jäsenellä on MPY:n ylläpitämässä
jäsenrekisterissä väärä sähköpostiosoite. Jos sinulla on sähköpostiosoite, johon haluaisit saada tietoa
”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän
mennessä ole saanut, ilmoita sähköpostiosoitteesi Timo Elolähteelle.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Risto
Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 050
541 2007, risto.tarkiainen@resul.ﬁ
ja sihteeri Timo Elolähde, puh 040
830 4097, timo.elolahde@ytv.ﬁ tai
helsinki@helresp.ﬁ.

ILMAILUOSASTO
Maanantaina 7.9-09 kokoonnumme
Ilmavoimien vainajien päivänä Alppilentäjien haudalle seppeleen laskuun klo 15.00. Klo 16.00 Suomalaisella klubilla prof. Antti Saarialhon
esitelmä.

MERIRESERVILÄISET
Hyvää mätäkuuta kaikille meriressuille ja ystävillemme. Mätäkuun
juttuja ei, ikävä kyllä, ole tarjolla,
vaan rehtiä ja reipasta reserviläistoimintaa. Yhdistyksemme on pieni,
aktiivinen, pippurinen ja laadukas,
joten osallistuminen toimintaamme
vaatii oma-aloitteisuutta - kukaan
ei tule hakemaan ketään kotoa toimintaan. Meripuolustuspiirin MPKkurssitoimintaa löytyy netistä sivuilta www.maanpuolustuskoulutus.ﬁ.
Johtokunnan jäsenten puoleen voit
aina kääntyä ja kysellä kunkin vastuualueen toiminnasta. Ampujille on
syksyllä tiedossa runsaasti kilpailuja
ja kaikille omia ampumavuorojamme. Jäsenemme osallistuvat myös
moneen tässä lehdessä ilmoitettuun
yleiseen toimintaan. Eikun itseä niskasta kiinni ja mukaan!
Merireserviläisten nettisivut:
Www.reservilaisliitto.ﬁ/merireservilaiset on ikioma sivustomme,
josta löydät toimintakalenterin,
perusjutut toiminnastamme sekä
uutta vaihtuvaa monenmoista sisältöä.
Työväenopiston laivurikurssit:
Koska Merireserviläisten Navigaatiojaosto ei tule järjestämään samanlaista jokaviikkoista saaristo- tai
rannikkolaivurikurssia kuin viime
syksynä, suosittelemme kaikille pääkaupunkiseudun jäsenillemme ja
reserviläisystävillemme perheenjäsenineen Helsingin suomenkielisen
työväenopiston laivurikursseja, joihin kaikkiin on henkilökohtainen ilmoittautuminen kunkin alueopiston
toimistossa 18.8. klo 16:30-18:30.
Eteläinen alueopisto: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 3. krs,
puh. 09-31088510. / Itäinen alueopisto: Stoa, Turunlinnantie 1, puh.
09-31088570. / Läntinen alueopisto:
Kanneltalo, Klaneettitie 5, 2. krs,
puh. 09-31088526.
Maksuista 50% alennus mm.
työttömille työnhakijoille (ml. koulutustuki), täyttä kansaneläkettä,
vuorottelukorvausta, toimeentulotukea, äitiys-, isyys,- vanhempainrahaa tai kodinhoitotukea nauttivat
sekä varusmiehet.
Saaristolaivurikurssit
Eteläinen alueopisto: -tiistaisin
8.9.-1.12. / -hinta 45,- e / -24 t / tiistaisin joko A) klo 17:45-19:15 tai B)
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klo 19:30-21:00; Itäinen alueopisto:
-A) 28 t / tiistaisin klo 17:30-19:00,
hinta 53,- e B) -30 t / keskiviikkoisin klo 19:00-20:45, hinta 60,00 e;
Läntinen alueopisto: -Viikonloppukurssi (pe-su 30.10.-1.11. ja 13.15.11. klo 10:00-16:00 + 28.11. klo
18:00-21:10); 40 t; hinta 75,- e. /
-Tiiviskurssi (ti-to 3.-19.11 + 3.12. klo
18:00-21:15)
Rannikkolaivurikurssit: Itäinen
alueopisto: -Tiistaisin 29.9.-8.12. klo
18:00-20:30 / -30t/60,-e
Avomerilaivurikurssit:
Itäinen alueopisto: Osa 1 (jatkuu
keväällä, jolloin tentti) / -Lauantaisin 26.9.-28.11. klo 9:00-16:30,
-32t/60,-e
Syksyn Luola-sisäratavuorot:
Omat ruutiasevuoromme jatkuvat vanhaan malliin parillisten viikkojen torstaisin klo 16-20. Alkuvuoron valvojana toimii tuttuun tapaan
Jaska Maavuori, puh. 0400-444657,
ja varsinaisena valvojana Tatu Korhonen, puh. 045-2675452. Sarjakilpailumme jatkuvat, mutta voit myös
vain harjoitella. Opastusta ja tukea
saa tarvittaessa valvojilta ja kokeneilta ampujilta. Yhdistyksen aseet
ovat tarvittaessa käytössä, patruunoita voi hankkia radalla.Ampumaturva-vakuutus tai SAL:n lisenssi.
Vuorot: 03.09. / 17.09. / 01.10. /
15.10. / 29.10. / 12.11. Pienoispistoolikilpailu VaRes-MeriRes (?) / 26.11.
/ 10.12.
Loppusyksyn ilma-asevuorot:
Omat ilma-asevuoromme jatkuvat niinikään lokakuusta parittomien viikkojen torstaisin klo 18-19:30
piirin yleisten vuorojen jälkeen.
Koska piirin vuorot alkavat jo syyskuusta klo 16 alkaen, voit osallistua
piirin sarjakilpailuihin. Yhdistyksen aseet ja luodit käytössäsi. Ilmaasekaappimme avaimen saat tarvittaessa. Oman vuoromme valvojana
toimii tuttuun tyyliin Tatu Korhonen. Sarjakilpailut jatkuvat, mutta
paikalla voi hyvin myös harjoitella
ilman muuten pakollista ampumaturva-vakuutusta. Vuorot: 08.10. /
22.10. / 05.11. / 19.11. / 03.12. / 17.12.
Vuoden viimeinen ilma-asevuoro.
Sarjakilpailut:
Sarjakilpailut Luolassa ja ilmaaseradalla jatkuvat entiseen tapaan.
Sarjat: D (naiset), H (miehet alle 50
v.), H50 (miehet 50-59 v.) sekä H60
(miehet yli 60 v.). Lajit: Palveluspistooli (2:n käden ote) 20 ls koulu;
Pienoispistooli (1:n käden ote) 30
ls koulu; Palveluspistooli 20 ls (2:n
käden ote) kuvio; Pienoispistooli
(1:n käden ote) 30 ls kuvio (kuviossa taulu näkyvissä 3 sek, poissa 7
sek); avotähtäin-pienoiskivääri 30
ls pysty (hihnatuki sallittu); avotähtäin-pienoiskivääri 30 ls polvi (nilkkatyyny sallittu); ilmapistooli 20 ls
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koulu; avotähtäin-ilmakivääri 20 ls
pysty (hihnatuki sallittu); diopteriilmakivääri 20 ls pysty. Voi osallistua kaikkiin lajeihin tai viilata vain
muutamaa lajia. Jokaisen ampujan
3 parasta henkilökohtaista tulosta
kussakin sarjassa/lajissa osallistuvat kunkin sarjan/lajin omaan sarjakilpailuun, joissa mitalipalkinnot.
Lisäksi loppuvuodesta palkitaan
erikseen kevään sarjakilpailut sekä
yhteissarjakilpailut kevät-syksy.
Mitskuja riittää aktiiveille...
Jäsenyys:
Otamme uusia jäseniä. Sääntöjemme mukaan varsinaisen jäsenen
tulee olla täysi-ikäinen Suomen
kansalainen. Merivoimissa suoritettu varusmiespalvelus ei ole vaatimuksena, vaan kaikki merihenkiset
toiminnastamme kiinnostuneet henkilöt ovat tervetulleita. Jäseneksemme voi ilmoittautua joko HelResP:n
piiritoimiston (yhteystiedot tässä
lehdessä) tai johtokuntamme kautta (yhteystiedot alla). Jäsenkuntaamme kuuluu asepalvelusta suorittamattomia naisia, reservin miehistöä, aliupseeristoa ja upseeristoa
(eri aselajeista). Piiritoimistosta voi
myös kysellä edullisempia nuorisoja rinnakkaisjäsenyys-vaihtoehtoja.
Johtokunnan yhteystiedot:
-Johtokunnan yleis-sähköpostiosoite: merireservilaiset@helresp.ﬁ.
-Puheenjohtaja Tatu Korhonen
(myös tiedotus, ammunta ja Navigaatiojaosto) puh. 045-2675452;
suora sähköposti: tatu.p.korhonen@
gmail.com. Varapuheenjohtaja Eero
Karuvaara (Sininen Reservi ry:n yhdyshenkilö; myös sponsorointiasiat)
puh. 040-4826566. Sihteeri/rahastonhoitaja Martti Helamaa (myös
navigaatiokouluttaja) puh. 0503573658. Ahven 3:n vastuupäällikkö
Ville Mäenpää puh. 040-8251664
(myös venerekisteriasiat ja merikilpailut). Pelastusvastaava Vesa
Karuvaara puh. 041-5012716 (myös
palo- ja öljyntorjuntakoulutus),
Alushuoltovastaava Matias Kaivos
040-5433689 (myös Ahven 3:n vastuukonepäällikkö ja venerekisterin
katsastaja). Ampumakilpailuvastaava Jukka Soini (muu kuin yhdistyksen oma ampumatoiminta) puh.
050-3740994

HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
Skyttet i "Luolan" fortlöper under
sommaren 2009 udda veckors torsdagar kl. 17.00-19.00. Meddela ditt
deltagande till skytteledaren tfn.

0400-421002 senast dagen före skyttet.
Triangel kampen 2009
OBS! Nytt datum. Sön 23.8,
Orientering, samling vid Idrottshuset i Dragsvik kl.10.00. Tor 27.8,
Miniatyrgevärsskytte, samling vid
Dahls skyttehall i Ingå kl. 18.00. Lö
17.10 Avslutningsfest och 40 års jubileum som kryssning.
Övriga tävlingar.
Lö 26.9 Skogsstigen, Ramsholmarna. Deltagaravgift 3 eur/person.
Kurser.
25 - 27.9 RES-URSUS
Patrullmarch i Dragsvik-Syndalen. Marschen är en nyhet för året!
Marschen är en modiﬁerad "barettmarsch" där patrullernas militära
färdigheter sätts på prov. Arrangörerna bildar patrullerna, men dina
önskemål om patrullkamrater noteras. Övningen ger ersättande reservövningsdygn. Kursen ﬁnns på MPK/
Uusimaa internetsidor; RESURSUS
kursnr. 1700 09 12607, 25-27.9.2009.
Frågor gällande kursen fås av Kaj
Pettersson 040-7036464 eller MPK/
Öjvind Björkman 040-4868136.
www.reservilaisliitto.ﬁ/hsru,
Ordförande Markus Liesalho,
tel.0400-421 002, e-mail. svenska@
helresp.ﬁ
VÄ

ÄPE

LIKIL
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VÄÄPELIKILTA
VIERAILU VUOSAAREN SATAMAAN
Vääpelikilta ry:n organisoi vierailu Vuosaaren satamaan 27.8.2009
klo 14.00. Vierailun isäntänä toimii
Vuosaaren satamakeskuksen liikennepäällikkö Göran Kumlin. Lisätiedot: Timo Syrjänotko, puh. 040 5552
821, ht.notko@fonet.ﬁ.
RESERVILÄISLIITON PERHELIIKUNTAPÄIVÄ JA KENTTÄKELPOISUUSTESTIT
Vääpelikilta ry:n osallistuu Reserviläisliiton perheliikuntapäivään
yhdessä Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n kanssa lauantaina
5.9.2009 Töölönlahden rannalla
järjestettävään tapahtumaan. Tapahtuman ohjelma ja sisältö esitellään tässä lehdessä. Tilaisuudessa
on mahdollisuus ilmoittautua myös
9.9. järjestettävään Cooperin testiin
sekä 10.9. järjestettävään lihaskuntotestiin. Lisätiedot: Risto Tarkiainen, puh. 0400 368 111, tarkiainenristo@elisanet.ﬁ
KURSSIVÄÄPELIKURSSI (0400
09 12050)
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin piiri järjestää Santahaminassa 19.-20.9.2009 kurssin,

jonka tavoitteena on antaa valmiuksia toimia MPK:n toteuttamien kurssien vääpeleinä. Kurssilla käsitellään kurssien hallintoa, huoltoa ja
käytännön toteuttamista. Lisätiedot:
Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055,
juha.parkkonen@gmail.com.
PISTOOLIAMMUNNAT SUNNUNTAISIN
Vääpelikilta ry:llä on oma ampumavuoro Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo
12.00-14.30. Radalla on mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709
782, mardes@kolumbus.ﬁ tai Timo
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
Katso tiedot muista tapahtumista
yhdistyksen verkkosivuilta www.reservilaisliitto.ﬁ/vaapelikilta tai ota
yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko, puh.
040 5552 821, ht.notko@fonet.ﬁ ja
sihteeri Timo Tuomi, puh. 040 5401
625, timo.tuomi@gmail.com.

MUUT
MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusyhdistys. Yhdistyksemme tavoite on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta,
opiskelua ja opetusta reserviläisten
keskuudessa.
Yhdistyksen hallitus on kuluvana
vuonna ollut seuraava: varatuomari
Juhani Parkkari (puheenjohtaja),
diplomi-insinööri Tuomo Niemi
(pääsihteeri), filosofian maisteri
Antti Heikkilä, kauppatieteen maisteri Eemil Kukkola, insinööri Hans
Lindholm (taloudenhoitaja) valt. tri
Tapani Sarvanti, MBA Timo Soininen ja ﬁl.maisteri Eino Timola. Yhdistyksen ampumakouluttajana on
toiminut vääp. res. Pauli Rautio.
Yhdistyksen pj Parkkari osallistui
helmikuussa MPK:n johtamiskouluttajille tarkoitetun seminaarin valmisteluun ja toteuttamiseen. Parkkari luennoi Humanitaarisen oikeuden kurssin huhtikuussa, seuraava
kurssi pidetään lokakuussa. Timo
Soinisen johdolla on ammuttu Töölönkadun ampumaradalla, vuorot
jatkuvat syksyllä. Pääsemme kokeilemaan myös MP5-karabiineja. Suomalaisen Klubin kanssa ammutaan
syksyllä perinteiseen tapaan Santahaminassa. Fil.maist., kirjailija Kari
Saviniemi vetää MPK:n Viestintä ja
propaganda –kurssin marraskuussa,
muina kouluttajina toimivat toimittaja, kirjailija Maarit Niiniluoto, valt.

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

tri, eversti evp Pekka Visuri sekä evl
evp Jouko Mattila. Muista kursseista
tiedotetaan syksymmällä.
Yhdistyksen subventoima kuusivuotisjuhlaillallinen pidetään avec
su 20.9. klo 17.30 – 20.00 ravintola
Pääkonttorin takkahuoneessa osoitteessa Radisson SAS-hotelli, Mikonkatu 23 (kansallisteatterin vieressä
lähellä). Tilaisuuden alussa kertoo
Ulkopoliittisen Instituutin ohjelmajohtaja, kauppat.tri tri Matti Nojonen kiinalaista sotataitoa käsittelevästä kirjastaan Jymäyttämisen
taito.
www.helresp.ﬁ/kokonaismaanpuolustus/
tuomo.niemi@hotmail.com,
juhaniparkkari@gmail.com, 0505835554, tapanisarvanti@hotmail.
com, 050-5535534

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Kesä ajan tapahtumia sekä vähän
tulevaa. Automiesten kivääri-ampumakilpailussa 7.6. 2009 Santahaminassa saatiin seuravat tulokset.
1. Jan Mandelin 41 pist.. 2. Tauno
Ahonen 32 pist. 3.. Carl Mandelin 25
pist. 4.. Heikki Heikkonen 24 pist..
Kotiuttamisjuhlassa 1.7.2009
paikalla olivat Eero Hakkarainen ja
Erkki Kuronen. Hän luovutti stipendin ansioutuneelle varusmieskuljettajalle.
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän 2/2009 omaisten päivät
vietettiin 18.-19.7.2009 kauniissa
kesäsäässä. Olimme kolmessa eri
pistessä Jääkäritalolla esitelemässä
Autojoukkojen perinteitä. Kaartinsalissa Erkki Kuronen esitteli automies- vitriinit sekä vastaili lukuisiin
kysymyksiin, liittyen autojoukkojen
perinteistä omaisille sekä tuoreille varusmiehille. Asehuoneessa
Heikki Heikkonen esitteli sodan
aikaisia perinneaseita. Käytiin vilkasta keskustelua ja tarinointia eri
asemallien tiimoilta. Ulkona Jääkäritalon kulmalla olimme saanet
museoautoja näytille sekä nykypäivän maastokuorma-auto. Museoautot olivat seuravanlaisia: LATIL
M2TL6 Ranskassa valmistettu vuosi
1939. Harvinainen malli on ajokuntoinen ja museorekisterissä.Tämä
malli on hankittu puolustusvoimil-
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le aikonaan ilmatorjuntatykistölle.
Kyseinen malli on myös palvellut
Santahaminassa it-joukossa. Jokapyöräveto sekä nelipyöräohjaus,
on ollut aikansa huipulla. Omistaja
Seppo Veittiranta on tehnyt hienon
entisöintityön LATIL:lle. FORD V8
hävittäjä malli 1940 on kuormaauto, jolla kuljetettiin joukkoja ja
tavaroita sodan ja sen jälkeisenä aikana, aina 60- luvulle saakka. Omistaja Raimo Stenvall toi kuljettamalla
paikan päälle autovanhuksen tyylikkäästi Tuusulasta ihailtavaksi. SISU
SA-151 maastokuorma-auto on nykykäytössä PV:llä. Lavalle oli asennettu EU-direktiivillä varustettuja
suojaistuimia. Näin kuorma-autolla
saa suorittaa henkilökuljetuksia.
Suuret kiitokset museoauton omistajille. Heidän myötävaikutuksella
saatiin omaistenpäivälle hienoja
ajoneuvoja ihailtavaksi. Etelä-Suomen huoltorykmentille myös kiitos
kuljetusavusta ja palveluista. Kiltaveli Markku Remsulle hyvistä järjestelyistä ja huolenpidosta kiitos!
Tuleva leikkimielinen Pistooliampumakilpailu on 16.9.2009 Santahaminassa radalla P-2 klo. 17.0020.00. Ennakkoilmoittautuminen
Eero Hakkaraiselle 9.9.2009 menessä, puh: 040-5045133.
Kilta järjestää 45- juhlavuoden
retken jäsenille pääkaupunkiseudulla alan museoihin la 26.9.2009. Varaa jo nyt aika kalenteristasi ja tule
mukaan.Lähemmin seuravassa numerossa, jossa on myös ilmoittautumisohjeet.Seuravaa lehden numero
ilmestyy noin viikko ennen retkeä!
Killan ampumavuoroja on pistoolille seuravasti. 26.8.2009,
16.9.2009, 23.9.2009, 30.9.2009
21.10.2009 sekä 28.10.2009 rata P-2
klo. 16.00-20.00.

KAARTIN
JÄÄKÄRIRYKMENTIN
KILTA
Kaartin Jääkärirykmentin killan esitelmätilaisuudet Jääkäritalolla:
28.9. klo 18.00 Mannerheimristin
ritarit ja säätiö. Aiheesta kertoo evl
evp Pekka Kouri.
26.10. klo 19.00 (huom aika)
Sotilaskotitoiminnan historiaa ja
poikkeusolojen kanttiinitoiminnan
toteuttamisesta. Aiheesta kertoo
Helsingin seudun sotilaskotiyhdistyksen pj Inka Tiittanen.
Ilmoittautumiset tilaisuuksiin
edeltävänä iltana klo 18.00 mennessä Kai Wigren 050 4654088 tai kai.
wigren@pp.nic.ﬁ

HELSINGIN
UUDENMAAN
TYKISTÖKILTA
Tulevia tapahtumia:
9.9. Radiotiedustelua käsittelevä luento. Paikkana Lohjan Res.ups
kerhotila, Suurlohjankatu 31 F, Lohja. Lisätiedot: Raine Mönkkönen,
0400-400 164, raine.monkkonen@
pp.inet.ﬁ
18.-20.9. Perussuunta 2009 -kilpailu Viron Tapassa. Lisätietoja
Kenttätykistökerhon palstalla.
14.10. Venäläisten väyläopasta
käsittelevä luento. Paikkana Lohjan
Res.ups kerhotila, Suurlohjankatu
31 F, Lohja. Lisätiedot: Raine Mönkkönen, 0400-400 164, raine.monkkonen@pp.inet.ﬁ
16.10. Tykkimiesten toimintapäivän 2-osa. Lisätietoa seuraavassa
lehdessä.
4.11. Vierailu Sota-arkistoon. Lisätietoja Kenttätykistökerhon palstalla.
5.11. Vierailu KarTR:n tulenkäyttöharjoitukseen. Lisätietoa vierailusta seuraavassa lehdessä.
11.11. Elisenvaaran pommitusta
käsittelevä luento. Paikkana Lohjan
Res.ups. kerhotila, Suurlohjankatu
31 F, Lohja. Lisätiedot: Raine Mönkkönen, 0400-400 164, raine.monkkonen@pp.inet.ﬁ
18.11. Killan ja Kenttätykistökerhon yhteiskokous. Lisätietoa seuraavassa lehdessä.
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pekka Vasara, Helsingin käräjäoikeus, PL 650, 00181
HKI, pekka.vasara@luukku.com,
pekka.vasara@oikeus.fi. Sihteeri
Jussi Sorsa, Haikalantie 2 B 6, 01820
Klaukkala, mp 050 465 6920, jussi.
sorsa@kolumbus.ﬁ.Rahastonhoitaja
Marko Naapuri, Vesimiehentie 29A,
00740 Helsinki, mp 050 3868 411,
marko.naapuri@evira.ﬁ.
Lohjan patterin päällikkö Tero
Merjomaa, mp 0500 841 585, tero.
merjomaa@nordea.ﬁ. patterin sihteeri Pauli Tuorila, pk (019) 325 195.
Killan verkkosivut: www.tykistokilta.net.

RAUHANTURVAAJAT
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja,
t. 020 4835377, p. 040- 5867874, tuomo.ruohonen@metso.com; Hannu
Juvonen, varapuheenjohtaja, veteraanivastaava, p. 050- 4921956,
hhjuvonen@hotmail.com; Mika
Raatikainen, jäsenvastaava, p.0445603780,mikapekkaraatikainen@
hotmail.com, Mer vi Aho,vtsihteeri,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116, mervi.aho@
mehilainen.ﬁ. Liiton veteraanituen
päivystävä puhelin 0207698111.
Messi-illat . Huom !! Messi-iltojen paikka vaihtunut. Uusi paikka
on Millionaires Club, Kaivokatu 12,
eli aivan ydinkeskustassa. Ovi aukeaa klo 17.30 ja tiloissa ei ole muita kuin me klo 21.00 saakka, jolloin
ovi aukeaa yleisölle. Narikkamaksu
2 e, mutta juomat ovat kohtuuhintaisia. Saatavilla myös hyviä täytettyjä sämpylöitä. Syyskuu to 3.9 klo
19.00. Bubi Wallenius: Urheiluselostajan kokemuksia.Lokakuu to 1.10
klo 19.00. Tehdaspäällikkö, DI Taina
Rajala: Nainen johtajana. Marraskuu to 5.11 klo 19.00: Yhdistyksen
sääntömääräinen vuosikokous.
Kaikki mukaan messi-iltoihin.
Ammunta: Säännölliset luolavuoromme ovat päättyneet, lisätietoja ammunnasta Jukka Soini, puh.
050-3740994 sekä Jari Luostarinen,
puh. 0503103347.
Veteraanien haaste : Koko kansa
kävelemään tapahtuman valtakunnallinen avaus Käpylän liikuntapuistossa sunnuntaina 20.09.2009 klo
12.00. Kaikki mukaan viettämään
päivää liikunnan ja yhdessäolon
merkeisssä. Liiton sivuilla on oma
sivusto tapahtumasta.
Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlaa
vietämme YK-päivänä 24.10.2009
klo 18.00. Paikkana on Finlandiatalo. Varaa aika kalenteristasi jo nyt,
tarkemmat tiedot sekä kutsut syyskuussa.
Järjestyksenvalvojaksi ! Yhdistys
järjestää halukkaille jäsenilleen jvkoulutuksen. Koulutusajankohta selviää, kun on riittävästi osallistujia.
Ilmoittautumiset : Juha Salonen,p.
040 7229804 tai juhasalonen1959@
luukku.com.
Internet-sivumme ovat uudistuneet, käy tutustumassa.

SISSIKERHO
SISSIOSASTO

HELSINGIN
SUOJELUKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA
TRADITIONSGILLET
FÖR H:FORS
SKYDDSKÅRSDISTRIKT
Lisätietoja killan toiminnasta / information om gillets verksamhet:
Puheenjohtaja/Ordförande Markus Anaja; email markus.anaja@kolumbus.ﬁ; GSM 0400 694 004.

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
SISSIEN KOTISIVUT
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.ﬁ. Muista myös Sissiportaalin
käyttö!
STADIN SISSIT 50 VUOTTA!
Stadin Sissien toimintaa on jatkunut aktiivisesti 50 vuotta. Juhlavuoden 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! Myös hyvät digimuodossa olevat ﬁlmit voidaan laittaa mukaan historiikin DVD:lle. Ota yhteys antti@rautiainen.cc.
SISSIEN TAISTELIJAN KUNTOKOE
Juhlavuoden tiukka ponnistus on tiedossa reserviläisten kuntotestiin
osallistujille, kun Sissit osallistuvat 9. ja 10.9. Helsingin maanpuolustus-

piirin yhteiseen kuntotestiin. Tarkemmat ohjeet sekä ilmoittautuminen
(viim. 30.8.) Kimmo Karila kimmo.karila@elisanet.ﬁ. Katso myös lisäinfoa Helsingin Reservinsanomien 5/09 numerosta tai seuraavista osoitteista: http://www.mil.ﬁ/reservilainen/, http://www.mil.ﬁ/liikunta/main.
php?doc=index.testit.turvallisuus.
Muistathan myös reserviläisen sähköisen kuntokortin, joka löytyy osoitteesta www.resul.ﬁ/kuntokortti.
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. Lisäinfoa Sissiportaalista, Sissisivuilta ja Sissisanomista.
AMPUMATOIMINTA
Borgå Skyttar rf- Porvoon Ampujat ry :n hallinnoima pistooliampumarata avautui Sissien käyttöön. Samoin Lopen ampumarata on käytössä. Töölöntorinkadun sisäampumaradan vuorot jatkuvat viikolla 36! Em. ohjeet
tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys kari.savolainen@danpat.ﬁ. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!
SALITOIMINTA
Sissit palaavat salille ma 31.8. Harjoitusvuorot ma 1800-19.30 (vedetyt
harjoitukset) ja ke 1800-1930 (vedetyt harjoitukset). Nitrot tulevat myös kesätauoltaan ja jatkavat pe 4.syyskuuta (vuoro 18.00-19.30). 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.
Sissisanomat 3/09, joka on samalla juhlanumero, aineistopäivämäärä 21.9.
ja se ilmestyy viikolla 42. Risusanomat 7/09 D.L. 7.syyskuuta (ilm. 18.9.).
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-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.ﬁ) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.ﬁ ).
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.ﬁ,
Sissiosasto pj: 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 päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi
Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.ﬁ, aliupseerit ja miehistö: Sara
Väinölä, 09 – 4056 2010, jasenasiat@reservilaisliitto.ﬁ
LIIKUNTA
la 12.9. IX Hiidenmarssi, Lohja. Sotilassarja 20km. Tavoitteena saada kasaan 3 hengen partio (EsRes + Taru). MPKY:n kurssinro: 17 0008 12018. Ilmoittautumiset: perttu.salonen@esres.ﬁ, puh: 0400 280 378.
la 26.9. Etsintäkurssi, Tuusula TKKK. MPKY:n kurssinumero: 1700 09
13013.
Etsintäharjoitus pimeällä klo 20-02. Lisätiedot: MPK:n kurssikalenteri
(Uusimaa) tai ari.haavisto(at)iki.ﬁ, 0500 628 797.
su 27.9. Maastomarssi I, 20km, Espoo. MPKY:n kurssinro: 040409 12059.
Lisätiedot: MPK:n kurssikalenteri tai juha_matikainen(at)suomi24.ﬁ, 050
597 7139.
Lisäinfoa muista pk-seudun reserviläisliikuntatapahtumista löydät nettisivujemme toimintakalenteriosiosta.
AMMUNTA
su 30.8. Ampumapäivä ”Kuoppapäivät” Nummi-Pusulan Mansikkakuopilla. Mahdollisuus kivääri- ja haulikkoammuntaan.
Nummi-Pusulan Kuoppapäivät on erinomainen tapa päästä ampumaan
paljon, yhden päivän aikana, helpoilla järjestelyillä.
Espoon Reserviläiset ja Tapiolan Reserviupseerit maksavat ratavuokran
kokonaisuudessaan, tapahtumat ovat kuitenkin avoimia kaikkien pääkaupunkiseudun reserviläisyhdistysten jäsenille. 40 ensimmäistä mahtuu mukaan. Omat aseet, patruunat, taulut, tarvikkeet sekä eväät. Jokainen maksaa omat kiekot (á 3 e/kierros). Varaa tasaraha mukaan. Ruokailu omaan
tahtiin nuotiopaikalla. Paikanpäällä ei ole pikku nuotiota kummempaa
ruuanlaittopaikkaa, joten makkarat tai leivät toimivat. Klo 12.00-17.00. Kivääriammuntaa 100 m radalla sekä haulikkoammuntaa trap/metsästys radoilla. HUOM: Saa ampua lyijyhauleja.
Ajo-ohje: www.retkikartta.ﬁ koordinaattihaku I/E 3329949 P/N 6712898
YKJ yhtenäiskoordinaatisto 1:5 000 mittakaava Karttasana Mansikkakuopat
sekä Amp.r. - kuoppien pohjalla ovat 4 rataa. Lisätietoa ratojen sijainnista
http://www.tapiolanreserviupseerit.ﬁ/index.php/ampumaratojen-sijainteja-kartalla.
Ilmoittautumiset: henri.jacobsson@esres.ﬁ, 040 545 1899, to 27.8 klo
20:00 mennessä.
TÖÖLÖNTORIN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00 - 20:30
Oma pistooliammuntavuoro Töölöntorilla on tarjolla syys- ja kevätkaudeksi jokaisena sunnuntaina. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja
parittomina EsRes:llä. Ammunnat jatkuu normaalisti su 16.8. lähtien.
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai
sitä pienemmillä.
Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.ﬁ ja parillisina
viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.ﬁ viimeistään lauantaina.
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Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot:
nimi: Oma Nimi
laina-aseen tarve: On/Ei
reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes
vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva (RAT) tai SAL-lisenssi
(LIS)); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua
osoitteista http://www.reservilaisliitto.ﬁ/ tai http://www.rul.ﬁ/
SANTAHAMINAN VUOROT
Syksyn Santahaminan vuorot ilmestyvät lähiaikoina Espoon-Kauniaisten
koulutusosaston sivuille www.eskapat.net. Ohjeet vuoroille ilmoittautumiseen: www.eskapat.net, valitse kohta : ohjeet ampumaratavuoroille /ohjeet.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0400 212 252.
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; ylil heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.ﬁ, 040-552 9530, jäsen- ja tiedotusvastaava: ltn panu.
korpela@tapiolanreservinupseerit.ﬁ, 040-557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.ﬁ, puheenjohtaja alik Perttu.Salonen@esres.ﬁ, 0400 280 378

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY:N HELSINGIN SEUDUN
ALUENEUVOTTELUKUNTA TIEDOTTAA:
Syksyn 2009 NASTA-harjoitus, TIKKA 2009, järjestetään Tikkakoskella Ilmasotakoululla 25.-27.9.2009. Harjoituksen toteuttaa Naisten Valmiusliiton
Keski-Suomen alueneuvottelukunta.
Harjoitukseen voi osallistua kuka tahansa suomalainen nainen. Koulutus on peruskoulutusta eikä edellytä ennakkotietoja tai taitoja. Harjoitus
koostuu seitsemästä kurssista, joista osallistuja valitsee yhden. Valittavana
ovat:
Henkinen tuki väestönsuojassa
Päämääränä on kehittää osallistujan valmiutta auttaa akuutissa kriisissä
olevaa lähimmäistä. Kurssi pohjautuu pääosin väestönsuojatilanteisiin,
mutta soveltuu myös arkielämän erilaisien kriisitilanteiden kohtaamiseen.
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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

Etsintä ja maastoensiapu
Päämääränä on kehittää osallistujan valmiutta toimia mukana etsinnässä
ja kadonnen henkilön pelastustehtävässä. Kurssilla harjoitellaan etsintätoimintaa, hätäensiapua ja suunnistusta.

WEG Oy

Katuturvallisuus
Päämääränä on kehittää osallistujan valmiutta tunnistaa ja ennakoida
henkilökohtaista turvallisuutta uhkaavia tekijöitä ja selviytyä niistä. Kurssilla tutustutaan katuturvallisuuden haasteisiin ja henkilökohtaisiin
turvallisuusvälineisiin sekä harjoitellaan itsepuolustusta.

Seuraava LIPO-koulutus (Liikenteen
polttoainesäännöstely) järjestetään 8.-9.9.

Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle
Päämääränä on lisätä perusturvallisuutta sekä ennalta ehkäistä onnettomuuksia ja kotitapaturmia. Kurssilla tutustutaan henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja kodin turvallisuuteen liittyviin tekijöihin sekä terveyteen ja toimintakykyyn.

Kuopiossa Pelastusopistolla. Tilaa on vielä Katso osoitteesta
www.naistenvalmiusliitto.ﬁ tarkemmat tiedot.

Paloturvallisuus
Päämääränä on antaa osallistujalle valmiuksia ennalta ehkäistä onnettomuuksia ja toimia tulipalotilanteessa. Kurssilla tutustutaan kodin paloturvallisuuteen vaikuttaviin valintoihin ja asioihin sekä harjoitellaan toimintaa
tulipalotilanteissa.
Viesti
Päämääränä on antaa osallistujalle valmiuksia toimia viestittäjänä. Kurssilla tutustutaan viestivälineisiin ja harjoitellaan viestiliikenteen suorittamista
pääasiassa virve-kalustolla.
Maastotaidot
Päämääränä on kehittää osallistujan valmiutta liikkua maastossa ja selviytyä luonnon olosuhteissa. Kurssilla harjoitellaan jokamiestaitoja ja suunnistusta sekä yövytään teltassa.
Ilmoittautua voi osoitteessa https://www.maanpuolustuskoulutus.ﬁ/ (->
KeskiSuomi).
Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Onnittelemme
Naisille kohdennettu Maastotaitokurssi järjestetään
Kotkan Kirkonmaalla 11.-13.9.
Kurssinjohtajana toimii Kristiina Slotte. Kimppakyytejä
järjestetään Helsingin seudulta harjoitukseen. Ilmoittautua voi joko https://www.
maanpuolustuskoulutus.ﬁ/
Kymenlaakso / siviilikoulutus / Naisten maastokurssi
2009 tai suoraan
kurssijohtajalle.

Elokuu
21.8. Business controller, majuri Jukka Haimi (matkoilla)
21.8. Koulutuskuntayhtymän johtaja, kapteeni Kari Juntunen
22.8. Lääketieteen tohtori, ortopedi, yliluutnantti Pekka Jokio
(ei vastaanottoa)
24.8. Yksikön johtaja, diplomi-insinööri, ylikersantti Ilkka Jolma
(matkoilla)
24.8. Merikapteeni, alikersantti Asko Kojonkoski
25.8. Koulutuspäällikkö, kapteeni Leif Björkholm (matkoilla)
28.8. Toimitusjohtaja, kapteeni Petteri Tarkkonen

50 v
50 v
80 v
50 v
50 v
70 v
50 v

Syyskuu
3.9.
Lisätietoja kaikista ylläolevista kursseista saa myös
alueneuvottelukunnan
puheenjohtajalta Kristiina
Slotte, kristiina_slotte@
yahoo.com tai
kristiina.slotte@mpk.ﬁ tai
kännykästä 050 5250022.

4.9.
6.9.
11.9.
17.9.
18.9.
21.9.
21.9.
26.9.
28.9.

Koulutuspäällikkö, ylivääpeli Harri Kaijansinkko
(matkoilla, perhepiirissä)
Kohde-esimies, ylivääpeli Kari Seppänen
Optikko, luutnantti Alhard Eckstein (matkoilla)
Eläkeläinen, kapteeni Matti Lepistö (lähipiirissä)
Filosoﬁan maisteri, vänrikki Mauno Rajamäki (matkoilla)
Agronomi, vänrikki Markus Tiitola (perhepiirissä)
Filosoﬁan maisteri, yliluutnantti Pertti I.Pohjola
(lähipiirissä)
Edustaja, kersantti Allan Lahti (matkoilla)
Eläkeläinen, vänrikki Otto Peters (kotona)
Koulunjohtaja, tykkimies Olavi Töyry

50 v
50 v
85 v
70 v
70 v
75 v
75 v
70 v
90 v
60 v
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RUK 79 HAMINASSA 12.9.2009
RUK 79 kurssi Haminassa päättyi 12.9.1953. 50-vuotisjuhlaansa kurssi
vietti Helsingissä Katajanokan Kasinolla 12.9.2003. RUK:n 85-vuotisjuhlan yhteydessä Haminassa 4.6.2005 kurssilla oli oma erillinen illallistilaisuus ravintola Tullikamarissa.
Alkavan syksyn aikana 12.9.2009 kurssi 79 kokoontuu Haminassa.
50-vuotisjuhlan osanottajamäärästä ilmoittautuneita on n. puolet,
mutta haravointi jatkuu ja jälki-ilmoittautuminen järjestelytoimikunnalle on mahdollista elokuun loppuun asti.
RUK tarjoaa ilmaisen kasarmimajoituksen sekä ennen että jälkeen
kokoontumispäivän. Kokouksen etukäteismaksu 35 euroa käsittää aterian, ruokajuoman, seppeleen hinnan sekä järjestelytoimikunnan kulut.
Se maksetaan etukäteen Nordean pankkitilille 106935 – 324090 (Juhani Jyränki), joka on toimikunnan allekirjoittamalla päätöksellä avattu
ko tarkoitusta varten. Viestiksi merkittävä maksajan nimi, mikäli se ei
näy maksajan tilin haltijana. Asu: tumma puku (ei välttämättä musta)
ja suuret kunniamerkit.
Ohjelma klo 10-11 Kokoontuminen ja kahvit nykyisessä Sotilaskodissa.
Klo 11-14.30 Esitykset ”RUK nykyisin” ja ”Puolustusvoimat nyt ja lähitulevaisuudessa” (RUK:n edustaja); RUK:n Oppilaskunnan ja sen kannatusyhdistyksen toiminnan ja uusien toimitilojen esittely; Kunnianosoitus Kaatuneitten upseerien muistomerkillä; Uusittuun RUK-museoon
tutustuminen ja sen esittely.

Klo 15.00 Yhteinen ateria Varuskuntakeholla. Juhlapuheen pitää kurssin 79 edustajana suurlähettiläs (emer.) Esko Kunnamo. Aterian jälkeen
siirrytään jatkamaan yhdessäoloa kabinettitiloihin. Muun tarjoilun
jokainen maksaa itse.
Ilmoittautumisohje:
1) Nimi / syntymävuosi / yksikkö RUK:ssa / joukko-osasto
2) Postiosoite / kännykkänro / lankapuh.nro / sähköpostiosoite
3) Yöpyminen sotilasmajoituksessa / ennen kokouspäivää / sen jälkeen
/ molempina / ei
4) Osallistumismaksu maksettu pankkitilille / kyllä / maksupäivä /
maksaa ennen kokousta
5) Haluaa osallistua kurssitapaamiseen RUK:n 90-vuotisjuhlan yhteyd.
kesällä 2010/ kyllä/ ei
Järjestelytoimikunnan puolesta
Juhani Jyränki puh. 044-3050632
e-mail juhani.jyranki@kymp.net
Kiuruntie 30, 48220 Kotka
Pertti Lavikainen p. 050-62324
pertti.lavikainen@elisanet.ﬁ
Heikki Salmenhaara p. 0500-659226
heikki.salmenhaara@suomi24.ﬁ

Stockmann Helsinki 6.krs

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

Hämeenlinnan SA-kauppa jälleen auki

Tarjous on voimassa 31.12.2009 saakka.

Keväällä ovensa sulkenut Hämeenlinnan SA-kauppa on avannut uudelleen ovensa. Kauppaa isännöi nyt Lylyn, Kuopion ja Tikkakosken myymälöiden tavoin Millog Oy. Hämeenlinnan SA-kauppa on nyt auki tiistaista perjantaihin klo 10 – 16, keskiviikkoisin jatkot klo 18 asti. Kaupassa käy nyt
myös pankkikortti.
SA-kauppa Hämeenlinna
Harvialantie 2
Hämeenlinna
Puh. 040 315 7777

Perheliikuntapäivä
5.9.2009 klo 10–14 Hesperianpuistossa.
Tervetuloa!

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Vanhustyön Keskusliitto ry
Centralförbundet för de gamlasväl rf

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

Malmin Kauppatie 26
00700 HELSINKI

www.bolder.ﬁ

Enemmän kuin messurakentaja.

www.vtkl.ﬁ

Eiran
Isännöitsijätoimisto

Ma-Ti Maalaus- ja
tasoitetyöt Oy

Oy Hangö
Stevedoring Ab

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

Castreninkatu 8
00530 HELSINKI
(09) 272 7350

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

PB 26
10901 HANGÖ
(019) 221 922

Hämeentie 97-99
00550 HELSINKI
(09) 765 735

Linnamäki Steel Oy

Tilitoimisto
Anttinen Ky

Lujitustekniikka Oy

Tmi Rajaprint

Kiinteistö Kaari Oy

Juvantasku 1
02920 ESPOO
(09) 849 4440

Risteentie 177
32830 RISTE
(02) 546 2212

Jönsaksentie 6 A
01600 VANTAA
0201 550 252

Suomen Sokeri Oy

Lahden Ruostesuoja Oy

PJ-Tilit Oy

Insulanova Oy

Iskuasfaltti Oy

Japeka Oy

Mestarinkatu 15
15800 LAHTI
(03) 751 5200

PL 28
00751 HELSINKI
0400 439 070

Söderlångvikgård
25870 DRASDSFJÄRD
0500 507 526

Neliökuja 4
04300 TUUSULA
(09) 274 4600

Heikkiläntie 140
21840 KARINAINEN
010 617 3200

Karhulan Pesuliike

Metallityöliike Juholat

Power Duo

Virsumäentie 32
48600 KOTKA
(05) 262 118

Teollisuustie 14
33470 YLÖJÄRVI
(03) 3125 0400

Pohjolan
Arkistotuho Ky

Keravan
Raudoituspalvelu

Puistosairaalan
Silmälääkärit Oy

Piennarlenkki 13
01840 KLAUKKALA
0201 551 955

Puistokatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 339 0150

Radial Oy

Rakentajat Piippo
& Pakarinen Oy

Tampereen
Pienkoneliike Oy

VARATTU

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Arkkitehtitoimisto
SARC
Tammasaarenlaituri 3
00180 HELSINKI
(09) 622 6180

Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI
(09) 385 4617

Merivalkama 2 A 8
02320 ESPOO
(09) 810 540

Kauppamäki 3
02780 ESPOO
(09) 812 036

Lapinkatu 14
96100 ROVANIEMI
(016) 318 192

Haikankatu 2
21200 RAISIO
(02) 433 9990

Itäväylän Apteekki

Isännöinti Niini Oy

Asiakkaankatu 11 B
00930 HELSINKI
(09) 343 6050

PL 283
00151 HELSINKI
(09) 634 213

J.Haarla Oy
Pyhäjärvenkatu 10 A
33200 TAMPERE
(03) 3399 1300

Ahlmannintie 56
33800 TAMPERE
(03) 222 5585

VARATTU
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

Suomeen lisää
alppijääkäreitä
Kuluneen kesän sotilaskilpailuista Itävallan Grenadier
pidettiin kesäkuun ja heinäkuun
vaihteessa. Viimevuotiseen
tapaan se pidettiin Kärntenin
osavaltiossa sijaitsevalla
Marwisesenin harjoitusalueella,
eli aivan Slovenian rajan tuntumassa. Suomesta mukana oli
yksi joukkue Helsingin Seudun
Reserviläispiiristä ja toinen
Pirkanmaalta.
teksti: Henrik Kumlin

Kilpailijoille tuli paikan päällä pienoisena yllätyksenä, että lähes vii-

kon mittaiseksi ilmoitettua kilpailua
oli lyhennetty alun perin ilmoitetuista päivistä kahdella. Syy oli kuitenkin kotimaastakin tuttu – läheisen
varuskunnan uudet alokkaat olivat
tulossa leirille ja lainaajien piti väistyä takavasemmalle. Näin tietysti pitääkin olla.
TÄMÄN VUODEN erikoisuutena oli
kilpailun varsin kansainvälinen rastihenkilöstö. Tanskalainen EA-rasti
ja yhdysvaltalaisten pitämä miinarasti toivat kilpailuun paljon lisäväriä. Suomalaisille lisäväriä toi tosin
eniten aurinko, joka paahtoi kovaa
ja korkealta, kun taas tunnin päästä
tuli vettä vaakasuoraan.
Ensimmäinen päivä alkoi suunnistusharjoituksella ja koulutuksella, jossa käytiin läpi seuraavina päi-

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

vinä käytävä GLB-tutkinnon rastit.
GLB JG/Inf on Bundesheerin jalkaväkitaistelijan tutkinto, jota paikalliset yrittävät läpäistä esimerkiksi
aliupseerikoulun päätöskokeena.
Toinen päivä alkoi vuoristo- eli
Edelweiss-marssilla ja jatkui heti
vuoren huipulta kaksipäiväiseksi GLB-tutkinnoksi. Tästä johtuen
myös Edelweiss-marssi tehtiin täysissä varusteissa.
KUN EDELWEISS MARSSI oli takana,
alkoi ainakin suomalaisten kohdalla
huono tuuri - GLB-tutkinnon ensimmäiselle rastille meno puuroutui
totaalisesti. Kilpailujohto teki päätöksen päästää kaikki takana tulevat
rastin ohi ja he suorittaisivat rastin
myöhemmin. Meillä vähemmän onnekkailla oli yli neljän tunnin odotus
päästä rastille.
Auringon laskiessa rupesi heikko näkyvyys haittaamaan mm. tulenjohtorastia, mutta toisaalta oli
kokemus tulla pilkkopimeässä alas
köysirataa pitkin. Päivän ensimmäinen lämmin ruoka saatiin vasta
leiripaikalla, eli kun oltiin jo hyvää
matkaa seuraavan päivän puolella.
Seuraavaksi teltanpystytys ja hiestä
märkänä nukkumaan - herätykseen

oli tuolloin vielä aikaa reilu 2 tuntia.
Kolmas päivä oli luonnollisesti
vaikein, kun koko edellinen päivä
ja yö oli marssittu, eikä lepoa saatu
edes nimeksi. Onneksi ensimmäinen
tehtävä oli vesistön ylitys, joten niin
saatiin eilisen päivän eritteet pestyä
iholta. Loppupäivä suoriteltiin rasteja edellisen päivän tapaan. Kun viimeisetkin olivat suorittaneet kaikki
rastit, oli edessä juhlaillallinen, ja
Edelweiss-merkkien jako. Suomeen
tuli jälleen 5 uutta Edelweiss-merkin
kanto-oikeuden saanutta vanhojen
jatkoksi ja ilmeisesti tahti ei tule hidastumaan ensi vuonnakaan.
varattu ammuntaan. Varsinaisten rata-ammuntojen
sijasta tällä kertaa ammuttiin ampumamerkit janttereita vastaaviin
maalilaitteisiin 80 m, 150 m ja 300
m etäisyyksillä. Suomalaisista alik
Carolina Lindström ampui pronssia
ja sai ainoana ampumamerkin. Am-
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muntojen jälkeen oli enää jäljellä
kokonaiskilpailun tulosten julkistaminen ja päätösjuhlat.
Tanskalaiset kadetit hallitsivat kisaa ylivoimaisesti voittamalla
koko kilpailun ja sijoittumalla viidellä partiollaan sijoille 1-8. Vain
yksi Saksan ja kaksi Itävallan partiota onnistui rikkomana tanskalaisten
tahtia. Pirkanmaan joukkue saavutti
sijan 10. ja HELRESP:n joukkue sijan 22.
TÄLLÄ KERTAA 30 PARTIOSTA vain
8 sai läpäistyä GLB-tutkinnon, eikä
mukana ollut kumpikaan suomalaisista partioista. Vuonna 2006
HRUP:n ja HELRESP:n yhteisjoukkueen saamat GLB Jg/Inf merkit
lienevät siis vieläkin ainoat laatuaan
Suomessa.
Helsingin Seudun Reserviläispiirin joukkueessa kilpailivat alik Henrik Kumlin, alik Carolina Lindström
ja alik Timo Kärkkäinen.

Testaa kuntosi
ilmaiseksi!
Töölönlahdella
(Hesperianpuisto)
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UKK-kävelytesti
Puristusvoimatesti
Verenpainemittaus
Rasvaprosentin mittaus
Esittelyssä uusi
Parkour –kaupunkilaji!

Paikalla
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry,
Helsingin Reserviupseeripiiri ry,
Reserviläisurheiluliitto,
Helsingin Kiltapiiri ja
Suomen Parkour yhdistys
kertomassa toiminnastaan.

Suomalaispartio suunnittelemassa reittiä.

Tervetuloa
kaikki
naiset ja
miehet!

