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Puolustusbudjettiesitys ministeriöltä

P

uolustusministeriö on
esittänyt, että puolustusbudjetti olisi vuodelle 2010 hieman yli 2,7
miljardia euroa. Esitys
on tehty puolustusministeriön hallinnonalalle
vahvistetun kokonaiskehyksen mukaisesti.
Siihen on lisätty valuuttakurssimuutoksesta aiheutuva noin 20 miljoonan euron lisämäärärahatarve. Budjetin loppusumma on
42 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan
vuoden talousarvio.
Suurimmat lisäykset ovat puolustusmateriaalihankintoihin kohdistuvia sekä
puolustusvoimien toimintamenoihin kohdistuvia menoja. Näillä määrärahoilla
pyritään ylläpitämään puolustusvoimien
nykyinen toiminnan taso. Haasteena tulee
lähivuosina olemaan toimintaan tarvittavien resurssien riittävyys sekä sotavarustuksen teknistyminen ja kallistuminen.
Talousarvion lähtökohdissa todetaan,
että tasapainoinen puolustuskyvyn ylläpito tarkoittaa, että 1/3 osa budjettivaroista
käytetään materiaalihankintoihin, 1/3 osa
henkilöstömenoihin ja 1/3 osa muihin toimintamenoihin. Hallituksen linjausten
mukaisesti tuottavuustoimet aiheuttavat
noin 160 henkilötyövuoden supistuksen
puolustusministeriön hallinnonalaan.

TOIMINTAMENOT SISÄLTÄVÄT mm. varusmiesten ja reserviläisten ylläpidon, tilavuokrat, kaluston korjaukset, harjoitukset
jne. Momentille on sisällytetty yli 300 000
euroa tukea maanpuolustusyhteisöille.
Tuki on tarkoitettu liiketaloudellisin perustein hinnoitellun toiminnan hintojen
alentamiseen.
Puolustusvoimien tärkeimmäksi tehtäväksi määritellään edelleen Suomen
sotilaallinen puolustaminen. Toiseksi
puolustusvoimat osallistuu muiden viranomaisten tukemiseen sekä kansainvälisiin
kriisihallintatehtäviin. Puolustuskyky pyritään mitoittamaan siten, että puolustusvoimat kykenee torjumaan maahan kohdistuvan sotilaallisen voimakäytön.
Maanpuolustusjärjestöille myönnetään
hieman runsaat 2 miljoonan euron kiinteä
määräraha. Pääosa tästä määrärahasta
myönnetään Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle sille laissa säädettyjen julkisten
hallintotehtävien hoitamiseen. Määräraha on mahdollista käyttää myös muiden
maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen
sekä kaatuneitten muiston vaalimistyöhön.
PÄÄKAUPUNKISEUDUN ilmapuolustuksen
tehostamiseen on aiemmin jo myönnetty
tilausvaltuus. Tilausvaltuutta pidennetään vuoden 2011 saakka. Tilausvaltuutta

Talousarvion lähtökohdissa todetaan, että
tasapainoinen puolustuskyvyn ylläpito
tarkoittaa, että 1/3
osa budjettivaroista
käytetään materiaalihankintoihin, 1/3 osa
henkilöstömenoihin ja
1/3 osa muihin toimintamenoihin.
pidennetään siten, että vuodelle 2010 saa
aiheutua valtiolle menoja enintään hieman yli 94 miljoonaan euroa. Loput noin
16 miljoonaa euroa käytetään vuoden 2011
aikana.
Vuonna 2010 esitetään käytettäväksi
Grotale NG-ilmatorjuntaohjuksen huoltoon ja ylläpitoon enintään 3 miljoonaa
euroa. Vuoteen 2014 saakka sen it-järjestelmään voidaan käyttää enintään 42 miljoonaa euroa.

Taistelijan varustus 2010 hankintoja
suoritetaan ensi vuonna suunnitelman
mukaisesti noin 6 miljoonalla eurolla ja
seuraavina kahtena vuotena enintään
30 miljoonalla eurolla. Varustusuudistus
on alkanut vuonna 2007 ja sen on määrä
päättyä uudenmallisen maastopuvun osalta ensi vuonna, jolloin jokaisella varusmiehellä on käytössään uusi puku m/05.
KRIISINHALLINTAAN ON myös varattu varoja. Tärkeimpinä kohteina ovat Naton
ISAF-operaatio Afganistanissa. Kriisinhallintatehtävien vaativuus edellyttää myös
Suomelta lisää resursseja. Lisäksi pohjoismainen yhteistyö on kehityskohteena.
Yhteistyö koskisi nykyistä laajemmin mm
meri- ja ilmavalvontaa sekä puolustusmateriaaliyhteistyötä.
Sotilaalliseen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintamenoihin varataan lähes 53
miljoonaa euroa. Raha on siirtomääräraha
kahdelle vuodelle.
Edellä on esitetty joitakin kohteita, jotka on esitetty puolustusministeriön budjettiesityksessä. Lopullinen puolustusbudjetti
on eduskunnan käsissä.
Valtion yleisen taloustilanteen vuoksi puolustusbudjetti on varmasti vahvasti
supistamispaineiden alla, joten ylläesitetyt
luvut eivät ehkä tule toteutumaan eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Uusi Suomi, 18. 9. 1939
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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.
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Painopaikka
Satakunnan Painotuote Oy
Kokemäki, 2009
ISSN 0355-824X
LT 2007. Levikki: 11 161 kpl
Kannen kuva
Lehden arkistot.

Aikakauslehtien
liiton jäsen

Neuvostojoukot marssineet Puolaan.
Etenemistä pitkin koko rajaa
sunnuntaiaamusta alkaen.
Puolalaiset ryhtyneet vastarintaan.
Vedoten siihen, ettei Puolan Valtakuntaa neuvostohallituksen mielestä enää ole olemassa, joten Neuvostoliiton ja Puolan välinen hyökkäämättömyyssopimus on rauennut, sekä ilmoittaen olevansa pakotettu ottamaan suojelukseensa Itä-Puolan valkovenäläiset ja ukrainalaiset vähemmistöt antoi neuvostohallitus sunnuntaina vastaisena
yönä joukoilleen käskyn hyökätä Puolaan pitkin koko rajaa. Hyökkäys alkoi sunnuntaiaamuna klo 5, ja välittömästi sen jälkeen alkoivat taistelut puolalaisten ja venäläisten
välillä.
Varsovan kohtalosta alkoivat neuvottelut viime yönä.
Väestön ja diplomaattikunnan edustajat saapuivat klo 22 saksalaisten etulinjoille.
Varsovan komendantti, joka lauantaina kieltäytyi suostumasta saksalaisten antautumisvaatimukseen, on eilen anonut, että saksalaiset ottaisivat vastaan puolalaisen neuvottelijan. Saksan vastauksessa ilmoitettiin, että Varsovan väestön ja diplomaattikunnan jäsenten sekä ulkomaalaisten poistumisesta huolehtivien lähettien oli saavuttava
eilen klo 22 tarkemmin määrätylle paikalle saksalaisten etulinjoille. Neuvottelujen tuloksesta ei ole vielä saapunut tietoa.
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Aselakiesitys saatava
uudelleen valmisteluun
Helsingin piirien kirje
pääkaupunkiseudun
kansanedustajille
Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri lähestyivät 7.9. pääkaupunkiseudun kansanedustajia yhteisellä lausunnolla.
Ampuma-aselain muutosta koskeva
kirje lähetettiin neljällekymmenelle
edustajalle ja siinä totesimme mm.
seuraavaa:
Ampuma-aselain muutosten vaikutuksista ampumaharrastukseen ja
–urheiluun (ml. reserviläistoiminta)
sekä niiden vaikuttavuudesta yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen
tulee tehdä ennen lakimuutoksia kattava selvitys. Samalla tulee selvittää
aseturvallisuutta oikeasti ja kustannustehokkaasti edistävät ratkaisut
yhdessä asiantuntijärjestöjen kanssa.
Näkemyksemme mukaan tämä vaatii
lakiesityksen uudelleen valmistelun.

Aselain lähetekeskustelu
Ampuma-aselain lähetekeskustelu
eduskunnassa oli tätä kirjoitettaessa
toteutumassa 10.9. Tätä lukiessasi on
lähetekeskustelun perusteella tehty
päätökset lain jatkokäsittelystä.

Tiedotustilaisuus
eduskunnassa
Asealan asiantuntijajärjestöt järjestävät yhdessä kansanedustajille tiedotustilaisuuden 29.9. Tilaisuudessa eri
järjestöille on varattu lyhyt puheenvuoro ja kansanedustajilla on tilaisuus esittää kysymyksiä.
Asialliselle tiedottamiselle eduskunnan suuntaan on tällä hetkellä
erittäin suuri tarve ja yhteinen tiedotustilaisuus osoittaa selkeästi sen tosiasian, että kaikki alan järjestöt ovat
yhtenä rintamana yhtä mieltä aselakiesityksen epäkohdista. Tätä yksimielisyyttä ei voida lain käsittelyssä
sivuuttaa.

Aktiivisuutta!
KIITOKSIA KAIKILLE jotka osallistuitte perheliikuntapäivän (5.9.)
toteutukseen. Ilman teitä kyseinen
päivä olisi ollut turha. Saimme reserviläisinä julkisuutta myös valtakunnallisessa mediassa kuten viime
vuonnakin. Reserviläisten kunto on
huolestuttava ja sen parantamiseen
on tehtävä töitä. Huolen aihetta luo
myös se että yhdistyksien aktiivisuus
ei näytä tällä hetkellä olevan paras
mahdollinen. Tilaisuuksiin on vaikea
saada osallistujia. Pyydän jäsenistöä
aktivoitumaan ja tulemaan mukaan
toimintaan, sillä harrastukset luovat
turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kaupunginjohtaja
Pajusen
terveiset
Helsingin kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen lähetti terveisensä
Tukholmassa järjestettyyn pohjoismaiden
pääkaupunkien väliseen
ampumaotteluun seuraavasti (osalainaus):

”

Helsingin
seudulla on
tänä päivänä
noin 40 000
ampumaurheilun harrastajaa. Pyrimme
parantamaan
pääkaupunkiseudun harrastusolosuhteita.
Uudelle ampumaradalle
etsitään sijoituspaikkaa
metropolialueen kuntien yhteisenä hankkeena.”

Piiriseminaari 17.—18.10.
Kutsun kaikki yhdistykset mukaan
Padasjoella järjestettävään piiriseminaariin. Aiheina tänä vuonna ovat
mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä tiedotus. Jos yhdistyksillä on
asioita joita toivotaan käsiteltäväksi
seminaarissa, niin ottanette yhteyttä
allekirjoittaneeseen tai toiminnanjohtajaan. Viikonlopun aikana on
myös mahdollisuus testata kenttäkelpoisuutta ja päästä ampumaan erilaisilla aseilla sekä viettää aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa. Asiasta
tulee erillinen kutsu yhdistyksille.
Toivon runsasta osanottoa!
Samalla yhdistyksissä olisi hyvä
miettiä että minkälaisia tukimuotoja
piiri voisi tarjota yhdistyksille, jotta
voisimme palvella yhdistyksiä paremmin.

Ampuma-aselakiuudistus
Ampuma-aselakiuudistus herättää
syviä tunteita puolesta ja vastaan. Olkaamme lausunnoissamme maltillisia
ja pyritään kuuntelemaan myös muiden mielipiteitä. Ja varsinkin jos muut
antavat lausuntoja, niin ei pyritä niitä
sitten vesittämään julkisesti omilla
vastalausunnoilla. Nyt kuitenkin on
käynyt niin, että meidän liittomme on

Ampumaratatilannetta koskeva lainaus on selkeä ja myönteinen viesti.
Parhaillaan odotamme kaupunginjohtaja Pajusen päätöstä siitä, miten
ampumaurheilukeskusta koskeva
selvitys viedään eteenpäin.
ville.maijanen@hrup.ﬁ

vastahankaan muiden
ammuntaa harrastavien liittojen kanssa,
myös muiden maanpuolustusjärjestöjen (RUL, MPKY
ja ResUL) kanssa.
Olemme ajautuneet
sanasotaan heidän
kanssaan ampumaaselakiuudistukseen
liittyvissä lausunnoissa. Asiaa enemmän seuranneet tuntevat tilanteen hyvin.
Meidän, suurimpana maanpuolustusjärjestönä, pitäisi olla
suunnan näyttäjä, mutta
nyt näytämmekin jotain
aivan muuta… Mutta
miksi? Vaikka emme olisikaan kaikessa ihan samaa
mieltä, niin miksi siitä pitää niin suurella äänellä
tiedottaa ja toitottaa?
Liittotasolla päätöksiä ko. asioiden
suhteen ei ole tehty liittohallituksessa
vaan liiton toimistolla. Valitettavasti vastuu on kuitenkin liittohallituksella. Täytyy sanoa että tällä hetkellä en voi olla ylpeä Reserviläisliiton
hallituksen jäsen ja enkä myöskään
Reserviläisliiton jäsen! Pyydän kuitenkin kaikkia ammuntaa harrastavia jäseniämme olemaan aktiivisia
ampuma-aselain suhteen ja osallistumaan keskusteluun, koska siten me
voimme yhdessä näyttää mitä mieltä
me olemme asiasta. Totuus kuitenkin
on että tuleva laki, jos se hyväksytään
annetussa muodossaan, tulee vaikeuttamaan merkittävästi ammunnan harrastamista ja luo lisää paineita sekä
yhdistyksillemme että jäsenistöllemme. Piirinä tulemme tekemään kaikkemme, ettei näin tulisi tapahtumaan.
kimmo.karinen@helresp.ﬁ
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Nenosesta elämänkerta
KENRAALI VILHO PETTER

Nenonen oli Suomen kenttätykistön luoja ja kantava
voima. Hänen ansiotaan
ovat ne tykistön menetelmät, millä Suomea puolustettiin kahdessa sodassa.
Tykistökenraali Nenosen elämänkerta sai alkunsa
2007, kun Nenosen sukuseurassa heräsi ajatus elämänkerran kirjoittamiseksi.
Sukuseuran jäsen Heikki
Mäkynen aloitti tutkimuksen valmistelut ja hanke
etenikin myönteisesti. Keskustelujen jälkeen seura perusti kirjatoimikunnan, joka
aloitti hankkeen eteenpäin
viemisen.
V.P.Nenosesta on tehty
aiemmin yksi elämänkerta.
Sen kirjoitti evl Matti Alajoki ja teos ilmestyi vuonna
1975. Kirja keskittyi pääosin
Nenosen rooliin tykistön
kehittäjänä. Kirjan kustansi
Suomen Kenttätykistön Säätiö.

Jyri Paulaharju (toim.) V P
Nenonen-elämä tykistölle
ISBN 978-951-97069-9-3, Nenosen Sukuseura
ry 2009, 318 sivua, kuvitusta. Kirjan voi tilata
Heikki Mäkyseltä, 0400 404 648 hintaan 25,- e
+ postikulut.

VILHO PETTER NENONEN syntyi Kuopiossa
6.3.1883. Haminan Kadettikoulun Nenonen
aloitti 11 vuoden ikäisenä vuonna 1894. Kadettikoulun käymiseen vaikutti taloudelliset
syyt, koska isä kuoli yllättäen vuonna 1897.
Matemaattisesti lahjakkaana häntä kiinnosti
erityisesti tykistö, koska siinä tarvittiin matematiikkaa.
Keväällä 1901 Nenonen lähetettiin Mihailovin Tykistökouluun Pietariin. Venäjän kielen
hän oli omaksunut Kadettikoulussa, koska
opetus tapahtui sekä ruotsiksi että venäjäksi. Tykistökoulusta Nenonen valmistui vuonna 1903, jonka jälkeen hänet komennettiin
28.Kenttätykistöprikaatiin Kovnoon (Kauna-

siin).
Tuleva tykistökenraali
osallistui Harbinissa Japanin ja Venäjän väliseen
sotaan, jonka jälkeen hänet hyväksyttiin Mihalovin Tykistöakatemiaan.
Tykistöakatemian jälkeen
Nenonen palveli Vladivostokissa linnoitustykistössä
kahteen eri otteeseen.
Vain 34-vuotiaana everstiluutnanttina
hän huomasi vallankumouksen pyörteissä jääneensä ilman virkaa ja
hän päätti siirtyä takaisin
Suomeen. Vapaussodassa
hän osallistui Oulun valtauksen.
JYRI PAULAHARJU TOIMI

kirjan toimittajana. Hän
on pyrkinyt toimituskuntansa kanssa luomaan kuvan Nenosesta henkilönä
ja ihmisenä. Apunaan hänellä on ollut mm Nenosen äidilleen kirjoittamia kirjeitä Venäjältä.
Teokseen on sisällytetty mm tykistökenraalin
esitelmä vuodelta 1945, jossa hän selostaa tykistön ampumatoiminnan kehitystä vuodesta
1919. Esitelmä pidettiin Tykistökoulussa. Kenraalia ihmisenä valotetaan Erik Ulfssonin ja
Erik Stenbäckin kirjoituksissa. Stenbäck asui
useita vuosia Kulosaaressa Nenosen naapurina.
Vilho Petter Nenonen oli lahjakas keksijä
ja kehittäjä. Hän oli mukana tai itse kehitti
ainakin seuraavia tykistöömme liittyviä asioita: ballistinen valmistelu, meteorologinen
valmistelu, topograﬁnen valmistelu, ilmakuvakartoitus sekä korjausmuunnin. Tässä vain
osa hänen kehittämistään asioista.

Santahaminasta luontokirja
on ollut
muualta on supistettu.
sotilaskäytössä jo 200
Santahaminassa sijaitsee
vuotta. Vaikka yleisesti ei
mm Kaartin Jääkärirykpuolustusvoimia pidetämentti, Maanpuolustuskään luonnonsuojeluinskorkeakoulu ja Merisotituutiona, on sen vaikutakoulun koulutustiloja
tus Santahaminassa ollut
sekä Suomenlinnan Ranhäkellyttävän suuri. Sannikkorykmentin esikunta.
tahaminan luonto on säiRannikkorykmentin koulynyt muutamia poikkeuslutusyksikkö on Isosaaalueita lukuun ottamatta
ressa, mutta venemiehet
harvinaisen hyvin.
palvelevat edelleen SantaSantahaminan nimi
haminassa.
on ollut kartoissa eri muoSANTAHAMINAN luontodoissa jo 1400-luvulta
aarteita on esitelty lukuilähtien. Saaren nimi on
sissa kuvissa. Lisäksi liitesiintynyt eri vuosisatoina
teenä on hengästyttäviä
26 eri muodossa riippuen
luetteloita Santahaminan
Suomen hallitsijoiden kiemonimuotoisesta luonlestä. Erikoisimpina nimi- Santahamina — Sotilassaaren
nosta. Saarelta on löytynyt
nä ovat olleet Sandhaffn luontoaarteet. Jarmo Nieminen
yli 550 eri kasvia, jotka on
(1431) ja Ostrov Lagernyi (toim.)
lueteltu liitteessä. Pesiviä
ISBN 978-951-25-2014-5, Maanuolustuskorkea(1808)
lintulajeja on löytynyt peKirja kertoo valokuvin koulu 2009, 288 sivua, runsas kuvitus, Editan
räti 129 lajia. Tosin muutaja asiantuntija-artikkelein verkkokauppa http://netmarket.edita.ﬁ, n. 45 e
mien lajien kohdalla sanosotilassaaren luonnon
taan, että lajien pesintä on
monimuotoisuudesta, sotilaiden vuosisataisesta toiminnasta, sotilas- mahdollinen eikä havaintoa ole tehty vuosien
kulttuurin ja luonnon suojeluarvoista sekä 2008-2009 aikana.
Perhoslajeja on havaittu peräti lähes tuosin nykypäivän elämästä. Kirjaa ovat olleet
tekemässä luontoon perehtyneet valokuvaa- hat eri lajia. Muita hyönteisiä on havaittu sajat, biologit, geologit sekä muut asiantuntijat. toja. Helsingin luonnossa on suljetun saaren
ansiosta säilynyt useita lajeja luonnontilassa.
Kuvat on otettu vuosina 2007-2009.
Talvisodassa Santahaminaa pommitettiin
Kirjan artikkelin kirjoittajia on peräti kolmetoista ja kuvaajiakin kaksitoista, joten yk- jo sodan ensimmäisenä päivänä puolen päisipuolista näkemystä on vältetty. Kuvitus on vän aikaan. Satoja pommeja osui saaren länsiosiin kasarmialueelle, merilentoalueelle ja
laadukasta ja painojälki hyvää.
Santahamina on suojannut Ruotsia idäs- koulun lähelle. Ensimmäiset kaatuneet saatä ja Venäjää lännestä. Itsenäisyytemme ajan tiin, kun eräs ilmatorjuntamies kuoli pommiSantahamina on suojannut Helsinkiä eteläs- tuksessa.
Kirja on hieno kuvateos kaikille Santahatä, koska Helsinki sijaitsee vain 28 kilometriä rajalta. Nykypäivänä Santahaminassa minassa palvelleille ja luonnosta kiinnostuon enemmän sotilaita kuin koskaan rauhan neille. Teoksessa ei juurikaan esitellä saaren
aikana. Santahamina merkitys sotilaallises- historiaa, mutta se ei ole ollut kirjan tavoitteti on korostunut, koska varuskuntaverkkoa nakaan.

SANTAHAMINA

Tykkimiehiltä uusi DVD Sotilaskuljettajan käsikirja
ON
tettävät merkit. Maastouusinut Sotilaskuljettaajo ja kiinnijuuttuneen
jan käsikirjaa pikaisessa
ajoneuvon pelastaminen
tahdissa, nyt kyseessä on
sivuutetaan lähes pelkiljo kuudes uudistettu pailä maininnoilla.
nos, edellinenkin oli vasKirjan suurimpana
ta vuoden vanha. Teos
puutteena pidän sitä, et(SOTKULJKÄSIK)
on tarkoitettu kaikille
tei ajoneuvojen käyttöä
varusmieskuljettajiksi
sodan aikana käsitellä
koulutettaville sekä kankäytännössä lainkaan.
tahenkilökunnalle.
Tätä koulutusta eivät
Kiivaan
muutosvalitettavasti kenttätahdin taustalla lienee
kouluttajat ehdi tai osaa
kuljettajatutkintovaatimyöhemminkään varusmusten, -opetuksen ja
miespalveluksen aikana
ajoneuvoja koskevan sääantaa.
döspohjan nopea muutPitäisin ensiarvoisetuminen koko Euroopan
na, että teoksessa käsiUnionissa. Tästä syystä
teltäisiin myös toiminta
teoksen sisällön valtaosa Maavoimien Esikunta:
esimerkiksi taisteluaineikäsittelee tavanomaista Sotilaskuljettajan käsikirja 2009
den vaikutuspiirissä, ylläajoneuvotekniikkaa ja lii- uudistettu 6. painos, ISBN 978–951–25–1968–2,
kössä, ilmarynnäköinniskennesääntöjä; painopis- 237 sivua. Kirja on ladattavissa sähköisessä
sä, pimeässä (mahdolliset
te on selkeästi ”siviilipuo- muodossa puolustusvoimien koulutussivustolta
pimeänäkölaitteet ml) tai
len” ammatillisia opintoja www.milnet.ﬁ
kohdattaessa miinoite.
myötäilevä. Erityisesti
Nämä asiat olisi sotilasraskaita, CE-ajokorttiluokan ajoneuvoja kos- kuljettajan pääpiirteissään tunnettava, sillä
kevia kytkentä-, kuormaus- ja kuljettajatut- lienee toiveajattelua, että ainakaan reserviskintoasioita on selostettu kymmenien sivujen tä tulevat ajoneuvojen vanhimmat niitä halverran.
litsisivat. ”Siviilitieto” on saatavissa helposti
Vastaavasti on kirjan ”sotilaallinen” puo- kirjastoista tai Internetistä, ”sotilaallinen”
li melkoisen suppea. Lähinnä käsitellään eri kuljettajaoppi onkin sitten vaikeammin taajomuodot, moottorimarssi, ajoneuvon naa- voitettavissa.
Veikko Luomi
miointi sekä ajoneuvojen johtamisessa käy-

PUOLUSTUSVOIMAT
TYKKIMIEHET RY on julkaissut jo neljännen sotahistoriaa käsittelevän
DVD:n. Suomen tie Jatkosotaan 1940-41 kertoo
historiallisiin tapahtumiin
perustuen Suomen tapahtumista ennen jatkosodan
syttymistä.
Maaliskuussa 1940 Suomi ja Neuvostoliito solmivat rauhan 105 päivää kestäneen talvisodan jälkeen.
Rauhan ehdot olivat ankarat, jopa muiden ulkomaiden mielestä. Kansalaisten
oli vaikea käsittää, miksi
Suomi joutui luovuttamaan
suuremmat alueet, mitä se
oli taisteluissa menettänyt.

keskuudessa SuomenNeuvostoliiton ystävyysseuran nimissä.
Euroopassa
suursota jatkui edelleen
kiivaana, mutta Saksa
tuli Suomen rinnalle.
Saksan sotilasmahtia
vahvempaa ei tuntunut
tuolloin olevan. DVD
kertoo konkreettisesti,
kuinka Suomi joutui uudelleen sotaan. Uusi sota
oli väistämätön. Saksa
ilmoitti Suomelle, että se
hyökkää joka tapauksessa pohjoisessa Neuvostoliittoon riippumatta Suomen päätöksistä.
Suomen tie Jatkosotaan
1940—1941, DVD

DVD:N

KÄSIKIRJOITUK-

SEN ovat tehneet Max
Neu- Tykkimiehet ry, 53 minuuttia, suomi ja ruotsi.
vostoliiton uhka oli lähes
Jakobsson, Ilmari Hakala
jokapäiväistä. Rajan veja Tuomo Rysti. He ovat
dossa Enson paperitehtaat
onnistuneet kokoamaan
jouduttiin luovuttamaan, vaikka alkuperäi- oleelliset asiat melko vähän tunnetusta ajassen kartan mukaan ne olivat selvästi Suomen ta. Filmissä on haastateltu myös tuon ajan
puolella. Petsamon nikkelikaivosten asema oli kokeneita henkilöitä niistä tunnelmista, jotka
uhkaava, koska Neuvostoliitto halusi ne käyt- silloin Suomessa valitsivat.
tönsä. Matkustajakone Kaleva ammuttiin alas
matkalla Tallinnasta Helsinkiin. Lisäksi Neuvostoliitto lietsoi levottomuutta kansalaisten
TALVISODAN JÄLKEEN

Sotilaskuljettajan
käsikirja
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Toisinajattelijoita
on
tehnyt pitkän uran Suomen ulkoasianhallinnossa
Neuvostoliiton ja Venäjän
tutkijana. Nykyään hän on
Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija – kaiketi lähinnä
ulkoasianministeriön sisäisessä karkotuksessa.
Uudessa Karjalakirjassa
Susiluoto pyrkii päivittämään Karjala-kysymykset
tähän päivään, ja tuo Suomi-Venäjä keskusteluun jälleen uusia avauksia.
Kirja on samalla katsaus Suomen Neuvostoliitolle menettämien alueiden
historiaan, nykypäivään ja
tulevaisuuteen. Anekdootteja runsaasti vilisevä kirja
on aiheesta kiinnostuneille
mukavaa luettavaa, vaikka
aiheet hieman pomppivatkin. Erityisen mielenkiintoisia ovat Susiluodon kokemukset ja näkemykset
siitä, miten Suomi ja Karjala näyttäytyvät venäläisessä
tajunnassa .
Susiluodon kirjasta käy
hyvin selville, miten strateginen hanke Itämeren
kaasuputki on Venäjälle.
Uuden venäläisen historiantutkimuksen mukaan
30-luvun keskeinen ongelma oli se, että Viro ja Suomi yrittivät sulkea Suomenlahden merivalta Neuvostoliitolta. Nyt uhkana on se,
että Itämerestä tulee Naton
sisämeri.
VTT ILMARI SUSILUOTO

EMERITUSPROFESSORI

muistelmateos on samaan
aikaan hieno ja surkea
esitys kommunististen
SEV-maiden taloushistoriasta. Hieno se on sen
takia, että Glasgow'n yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston
professorina toimineella
Tiusasella on asiasta uskomattoman pitkä ja laaja kokemus. Surkea se on
sen takia, että keskusjohtoisten kommunistimaiden taloushistoriassa ei
ole mitään hienoa. Siinä
missä Neuvostoliitossa
väitettiin sen vuosien
1918-1990 talouskasvun
olleen 125-kertainen, oli
se todellisuudessa vain
7-kertainen.
Tiusasen kirjassa
kuvataan paljon hänen
rautaesiripun taakse tekemiä matkoja ja niillä
matkoilla tavattuja ihmisiä. Suomessa Tiusasen
sanomaa ei juuri haluttu
kuulla. Varsinkin Neuvostoliiton romahtamisen
jälkeen varttuneille kirja ja sen välittämä kuva
Suomesta voi olla lievästi
järkyttävää luettavaa.
Kirjan julkaisseelle Editalle ei juuri ole kunniaksi, että se ei ole toimittanut paremmin kohta 70
vuotta täyttävän professorin elämänkertateosta.

TAUNO TIUSANEN

Ilmari Susiluoto: Uusi Karjalakirja
ISBN 978-951-20-8013-7, Ajatus kirjat 2009, 327
sivua.

Tauno Tiusanen: Elämä
rautaesiripun varjossa:
toisinajattelijan päiväkirja.

Romain
Hugault piirtää erinomaisesti lentokoneita ja on
julkaissut jo pari ilmailuaiheista albumia. Tällä
kertaa hän on kuvittanut
itärintaman yöhävittäjätoiminnasta talvella
1943-44 kertovan tarinan.
Ranskankielisen alkuperäisteoksen nimi on Le
Grand Duc 1, eli Huuhkaja 1.
Taiteellisesti rajoittunut ihminen ei voi
kuin ihailla 30 vuotiaan
Hugaultin tapaa piirtää
lentokoneita ja niiden liikettä. Bf 110:t, FW 190:t,
Po-2:t ja Pe-2:t lentävät
ja tuhoutuvat pelottavan Hugault, Yann: Huuhkaja – Kuin
kauniilla tavalla öisellä noidat yössä
ISBN 978-952-5026-89-4, käännös Ville Tuokko,
taivaalla.

RANSKALAINEN

koostuvassa 588. yöpommituslentorykmentissä
vanhaa Polikarpov Po-2
kaksitasoa, eli on yksi
näitä ”ompelukoneita” ja
”hermosahoja” matalalla
lentäneistä legendaarisista ”Yön noidista”.
Myöhemmin Liljan sotaratsuksi tulee Peltjakov
Pe-2 ”Peshka”.

tarinassa on
hieman anakronismin
makua, on lentokoneiden, aseiden ja muiden
taisteluvälineiden tarkkuus hämmästyttävä.
Asiaan perehtynyt lukeekin albumin varmasti
mielellään useita kertoja
ja eri asioihin huomiota
kiinnittäen. Kuviin on piilotettu varsin runsas määApali 2009. Sarjakuva, 48 sivua.
YANNIN käsikirjoittamaa
rä teknisiä yksityiskohtia –
tarinaa voi taas pitää naiisaksalaisen lentäjän saapvina ja osittain anakronistisena, mutta se on paaseen kiinnitettyjen merkinantopistoolin
sarjakuvaan aivan sopiva. Kirjan saksalainen patruunoissa on aivan oikeat valmistus- ja
päähenkilö Wulf saa itärintamalla lennettä- vastaanottomerkinnät. Asehistorian harrasväkseen sittemmin legendaarisen maineen tajat ovat myös varmasti tyytyväisiä tarkkuusaaneen Heinkel He 219 ”Uhu” (Huuhkaja) desta, joilla albumissa kuvataan ShKAS, DA-1
yöhävittäjän. Todellisuudessa He 219 suun- ja MG-42.
niteltiin Saksan yöhävittäjätoiminnasta
vastanneen Josef Kammhuberin pyynnöstä HUGAULTIN BLOGIN MUKAAN Le Grand Duc 2
nimenomaan länsirintamalle torjumaan eng- ilmestyy vielä kuluvan syksyn aikana. Sarjan
lantilaisia ja amerikkalaisia pommikoneita. ensimmäistä albumia voi suositella kaikille
Koneessa oli paineistettu ohjaamo, heittois- niille toisen maailmansodan lentokoneiden
ja taisteluvälineiden harrastajille, joiden kytuimet ja tutka – vuonna 1943.
Tarinan neuvostoliittolainen päähenkilö len- pärä ei ole liian tiukasti päässä. Kustantajaa
tää albumin alussa pelkästään naislentäjistä voi onnitella hienosta päänavauksesta.
JOS ITSE

ISBN 978-951-37-5358-0, Edita 2009, 224 sivua.

Hermannien tarina kaikkien tietoon
tähän asti ja
nä se, että vielä noin kakerityisesti Neuvostoliiton
sikymmentä vuotta sitten
hajoamiseen saakka salaspäätti Helsingin sotilassa pidetty Helsingin avainjohto, että asiakirjatietoreserviläisten organisaatio
us hermanneja koskien
on julkistanut tarinansa.
on ”kahden leiman asia”.
Eikä kyse ole mistä tahansa
Siis ”salainen” ja ”vain
jutusta, vaan Helsingin ja
nimettyjen henkilöiden
koko pääkaupunkiseudun
tietoon”. Historiateos pepuolustuksen johdon ja sitä
rustuukin pitkälti menpalvelleen reservin toimista
neinä vuosikymmeninä
liikekannallepanon varmistehtyihin haastatteluihin
tamiseksi ja lannistumattosekä perinneupseereina
man vastarinnan takaamitoimineiden henkilöiden
seksi kaikissa oloissa. On
antamiin tietoihin. Lähehkä syytä vielä toistaa:
deaineistoa voi silti pitää
kaikissa oloissa.
luotettavana, sillä asiHermanni, majuri Ohto
anomaiset henkilöt ovat
Manninen on avustajineen,
ymmärtäneet henkilöjoista mainittakoon erityi- Ohto Manninen: Helsingin
kohtaisen vastuunsa tusesti Seppo Haario, Antti- puolustajat, Sotilaslääni 1993levaisuudelle tietäessään,
Jussi Väinölä ja Pekka Alft- 2007, Hermannit 1958-2007
että joskus salaisuuskin
han, tehnyt suuren työn ja Gummerus Kirjapaino Oy 2009, ISBN 978-952-92- muuttuu julkiseksi.
palveluksen isänmaalle koo- 4725-7, 143 sivua.
Hermannitoitessaan hermannien historiminta sai alkunsa sodan
an kirjaksi. Samalla on synjälkeisissä oloissa. Toimintynyt myös Helsingin Sotilasläänin historiikki, nan traditiotaustana voi pitää YYA-sopimukjonka tässä sivuutan vain mainiten, sillä kuten sen solmimista ja neuvostovenäläismallisen
Manninen toteaa, ei liian tuoreita asioita tut- kommunistikaappauksen uhkaa vuonna 1948.
kia pidäkään.
”Muutama kaveri” järjestäytyi, kokoontumiTyö on ollut erityisen suuri siksi, että her- nen ”tilanteen” vaatiessa sovittiin ja tunnushimannien toiminnan luonteen vuoksi on pape- hanauhat varattiin. Toki muitakin järjestelyjä
rilla oleva tieto melkoisen vähäistä. Esimerkki- tehtiin.

HERMANNIT,

Kuin noidat yössä

Keskeisenä henkilönä toiminnan kehittämisessä oli Helsingin sotilaspiirin päällikkönä
ja päällikön apulaisena 1940-60-luvuilla palvellut eversti Toivo Herman Luukko (19031979). Voidaan katsoa, että hän on myös antanut hermanneille nimen, joka sen lisäksi antaa
viitteen Helsingin reservistä. Eversti Luukko
oli johtanut helsinkiläisiä sodissa, palvellut
myös suojeluskunnan aluepäällikkönä ja osallistunut aseiden hajavarastointiin (ns. asekätkentä) neuvostoinvaasion varalta. Luukko, jos
kuka, tunsi miehensä ja miehet hänet.
Eversti Luukon päällikkyyskaudelle sattuu myös Neuvostoliiton painostuskausia.
Eräs niistä on ns. yöpakkaset vuonna 1958,
josta Mannisen teos antaa myös ennen julkistamatonta tietoa: Neuvosto-Venäjältä kaukoohjatut 5000 miehen joukot valmistautuivat
”painostamaan” eduskuntaa. Saadut tiedustelutiedot auttoivat vastatoimissa ja ”ulkoparlamentarismi” kompastui lopulta omaan liikennesekaannukseensa Erottajalla. Ymmärrettävistä syistä poliisi sai ohjeen olla selvittämättä
sekaannusta.
Ajalle kuvaavaa on Mannisen herkullisesti kertoma tapaus, jolloin silloinen Helsingin
Sotilaspiirin järjestelyosaston päällikkö, myöhemmin eversti ja hermannien suuresti kunnioittama majuri Ossian Wuorenheimo sai
yöpakkasten aikaan kipakan oikaisun puolustusvoimien yleisesikuntapäällikkö Tauno Viljaselta käytettyään sanaa ”liikekannallepano”.
– Se on toimintavalmiuskoulutusta, majuri
muistaa, me emme tee mitään muuta, lausui
kenraali Viljanen. Sivumennen voinen omana
muistonani Kenttätykistökerhon 1980-luvun
toiminnasta kertoa kerhon kunniajäsen, eversti Martti O. Rintasen ohjeen kerhon asiakirjo-

ja laatineelle sihteerille: - Me emme kerhon
tilaisuuksissa kouluta tykistötaktiikkaa, me
”perehdymme aselajiin”, me emme varuskuntakäynneillä käsittele tykkejä, emmekä muutakaan kalustoa, me ”tutustumme” kalustoon.
Pariisin rauhandiktaatin määräykset ja
yleiset syyt vaikuttivat siis myös kielenkäyttöön. Niinpä hermannitkin kävivät ”kotiseutupalvelun” ja ”käytännöllisen esikuntapalvelun” harjoituksissa, vaikka harjoitusten tosiasiallinen sisältö oli muuta.
Hermannit on vuosien mittaan joutunut ja
pystynyt muuntamaan toimintaansa olosuhteiden muuttuessa. Suuria muutosvaatimuksia ovat asettaneet niin sotaväen kuin ulkoiset
olosuhdemuutokset. Varmaan tälläkin hetkellä hermannijohto joutuu pohtimaan, mikä on
yhdistyksen tulevaisuuden rooli.
Helsingin Reservin Sanomien lukijoille kirja on erityisen kiintoisa siksi, että sen sivuilla
esiintyvät useasti erityisesti Helsingin Reserviupseeripiirin jäsenistölle tutut ja piirissä yhä
vaikuttavat henkilöt.
Tärkeä kirja on siksi, että se kertoo siitä,
miten suomalaisten puolustus on rakennettu
lujaksi silloinkin, kun edellytykset ovat olleet
vaatimattomat.
Veikko Luomi

Kirjoittaja perehtyi Hermanni-toimintaan järjestön hallituksen sihteerinä ja Helsingin Sotilasläänin Vantaan paikallisosaston päällikkönä
1990-luvun lopulla.
Kirja on saatavilla 25 euron hintaan majuri, hermanni Kimmo Pälikön galleriasta, Aleksanterinkatu 26, puhelin 010 439 6500, www.
kp-art.ﬁ
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Taistelu
Talin–Ihantalan
tulihelvetissä
Teksti Matti Koskimaa

Taisteluosasto Hynnisen
vastahyökkäys TalinLeitimon kartanon tasalle
Majuri Hynniselle alistettiin kaksi
Rynnäkkötykkikomppaniaa, Raskas
Panssarikomppania ja kaksi panssarijääkärikomppaniaa. Näin muodostetun Taisteluosasto Hynnisen tehtävänä oli Talin alueen valtaaminen.
Hynninen aloitti vastahyökkäyksensä Portinhoikasta klo 20.15. Portinhoikan-Talin maantien suunnassa
hyökkäsi Raskas Panssarikomppania, yksi rynnäkkötykkikomppania
ja Jääkäripataljoona 3:n komppania.
Jääkäripataljoona 3:n pääosat hyökkäsivät Konkkalan kartanon kautta
kohti Leitimon kartanoa.
Portinhoikan-Talin maantien
suunnassa hyökänneet joukot saavuttivat Leitimonjärven lounaispuolisen metsäsaarekkeen 26.6. aamuyöllä. Samaan aikaan Taisteluosasto
Hynnisen pääosat saavuttivat Leitimon kartanon peltoaukeiden länsireunan. Taisteluosasto joutui kuitenkin 26.6. aamulla irtautumaan ja
vetäytymään puolustukseen Murokallion-Konkkalan kartanon tasalle.
Jääkäriprikaatin joukoista viimeisenä saapunut Jääkäripataljoona 2 sai Puromalta käskyn ryhmittyä
Murokallion koillispuolelle, josta
sen piti hyökätä 26.6. klo 2 tavoitteena Leitimonjärven itäpäässä oleva kanava.
Jääkäripataljoona 2:n hyökkäys
pysähtyi 26.6. aamulla AniskalanKuuselan peltoaukeiden länsireunaan. Myös Jääkäripataljoona 2 oli
pakko irrottaa ja vetää taemmaksi.
Vaikka Taisteluosasto Hynninen
joutui vetäytymään Talin maantien
ja Leitimon kartanon suunnilta ja
Jääkäripataljoona 2 aamulla 26.6.
Konkkalan-Murokallion linjalle puolustukseen, antoivat Panssaridivisioonan osat viholliselle lujan iskun.
Ne tuhosivat vajaan vuorokauden
aikana 40 ja ottivat haltuunsa 6-7
lähes ehjää vihollispanssaria sekä
kaksi taistelukuntoista ISU-152 -rynnäkkötykkiä. Panssaridivisioona ei
itse menettänyt yhtään panssaria.
Tämä vastahyökkäys oli Talin-Ihantalan suurtaistelun ensimmäinen
uroteko.

Lisävoimia saapuu TalinIhantalan alueelle
Tilanne oli edelleenkin veitsen terällä. Panssaridivisioonan ja 18. Divisioonan rippeiden voimat eivät riittäneet 30. Kaartinarmeijakunnan lyömiseen. Päinvastoin vihollinen lisäsi
voimaansa Talin-Ihantalan ja Saarelan-Portinhoikan suunnilla. Tässä
tilanteessa Oesch alisti Aunuksesta
juuri saapuneen, kenraalimajuri
Kaarlo Heiskasen komentaman vajaan 11. Divisioonan IV Armeijakunnalle.
Laatikainen käski Heiskasen ottaa rintamavastuu Konkkalan vuorilla, Saarelan vesistölinjalla sekä
Ventelän kannaksella. Komentosuhteet selkenivät. Panssaridivisioona
voitiin nyt keskittää vastahyökkäykseen Murokallion-Talinmyllyn suun-

nalle 30. Kaartinarmeijakunnan
vasempaan sivustaan ja selustaan
päämääränä vihollisen saartaminen ja tuhoaminen. Samaan aikaan
hyökkäsi itäkoillisesta Talinmyllyä
kohti eversti Sven Björkmanin komentama taisteluosasto, johon kuului kolme pataljoonaa (RajaJP2, II/
JR13 ja Er.P14).

Taisteluosasto Puroman
vastahyökkäys 27.–
28. kesäkuuta
Puroman komentaman taisteluosaston hyökkäys alkoi 27.6. klo 15 seitsemän patteriston tulivalmistelun
jälkeen Murokallion alueelta Talinmyllyä kohti. Edessä oikealta hyökkäsi Hynnisen Jääkäripataljoona 3,
keskellä Leppäsen Jääkäripataljoona 4 ja ryhmityksessä vasemmalla
Kaukolahden Jääkäripataljoona 2.
Majuri Eero Leppänen haavoittui
kuolettavasti jo hyökkäyksen alussa. Ylipäällikkö, Suomen Marsalkka
nimitti Eero Leppäsen Mannerheimristin ritariksi.
Puroma käski Hynnisen ottaa
komentoonsa myös Jääkäripataljoona 4. Taisteluosasto Hynninen
(JP3 ja JP4) jatkoi hyökkäystä tykistön uuden tulivalmistelun jälkeen ja saavutti Aniskalan-Kuuselan
peltoaukeiden länsireunan noin
klo 18 samoin Jääkäripataljoona
2. Itäkoillisesta hyökkäävä Taisteluosasto Björkman saavutti illalla
Kalliopellon-Talinmyllyn-Nurmilammen peltoaukeiden itäreunan.
Taisteluosastot Puroma ja Björkman
yrittivät vielä 27.-28. yöllä katkaista
lopullisesti vihollisen selustayhteydet Talinmyllyn-Kuuselan alueella.
Tähän suomalaisten vähäiset voimat
eivät enää riittäneet. Suomalaisten
joukkojen hyökkäyskärkien väliin jäi
vajaan kilometrin aukko.

Vaarallinen tilanne
28.-29. kesäkuuta
Taisteluosasto Puroman ja Taisteluosasto Björkmanin voimat eivät
riittäneet 30. Kaartinarmeijakunnan selustayhteyksien katkaisuun
Talinmyllyn-Kuuselan alueella.
Tämän vuoksi kenraaliluutnantti
Laatikainen käski Ihantalan pohjoispuolelle saapumassa olleen, eversti
Eino Polónin komentaman Jalkaväkirykmentti 30:n marssia Vakkilan
alueelle 27.6. kuluessa. Jalkaväkirykmentti 30 siirtyi 28.6. aamulla Ylivedenkylään ja valmistautui
hyökkäämään Murokallion alueelta
Jääkäriprikaatin jäljessä Leitimonjärven itäpään tasalle.
Vahvennettu Jääkäriprikaati
saavutti 28.6. aamulla AniskalanKuuselan tien, jonne hyökkäys pysähtyi. Vihollistykistön ja -heittimistön ankara tulitus sekä ilmavoimien
pommitukset jatkuivat 28.6. kaksi
tuntia. Tuli ulottui suomalaisten selustaan Juustilaan saakka. Tulitus
kohdistui myös Jalkaväkirykmentti
30:n joukkoihin. Ne kärsivät raskaita tappioita. Taisteluvälinekuormastot hevosineen tuhoutuivat.
Rykmentin tykkikomppania menetti
koko päällystönsä.
Taisteluosasto Björkmanin hyök-

käys tyrehtyi Nurmilammen-Kalliopellon tasalla. Vihollinen pääsi
vihdoin Saarelan vesistölinjan yli ja
lähestyi Portinhoikkaa. Kansakuntamme itsenäisyys ja olemassaolo
olivat veitsen terällä.

Reservejä saapuu Ihantalaan
Kun suomalaisten joukkojen vastahyökkäykset olivat tyrehtyneet ja
puolustuskin murtumassa, saapuivat kenraalimajuri Einar Vihman
komentaman 6. Divisioonan joukot
Ihantalan pohjoispuolelle aivan viime hetkillä.
Oesch neuvotteli 29.6. aamupäivällä Laatikaisen kanssa. He totesivat, että suomalaiset joukot ovat kuluneita ja väsyneitä ja vihollinen ylivoimainen. Pitkäksi ja mutkikkaaksi
muodostunut rintamalinja sitoi liikaa suomalaisia, vähäisiä joukkoja,
joten rintamalinja oli oikaistava.
Oesch päätti ja käski, että IV Armeijakunnan oikean siiven joukot piti
vetää puolustukseen oikaistetulle
linjalle Harakkamäen-TähtelänVakkilan-Pyöräkankaan-Ihantalanjärven tasalle. Oeschin päätös oli
järkevä.
Suomalaiset joukot kykenivät
äärimmäisin ponnistuksin taitavasti irtautumaan vihollisesta, välttämään sen läpimurto- ja saarrostusyritykset sekä ryhmittymään lujaan
puolustukseen käsketylle tasalle.
Kun Ryhmä Vihma otti rintamavastuun Ihantalan lohkolla kesäheinäkuun vaihteessa, irrotettiin
Panssaridivisioona ja 11. Divisioona
Kannaksen joukkojen komentajan
Oeschin reserveiksi Saimaan kanavan länsipuolelle ja alistettiin 18.
Divisioonan rippeet Ryhmä Vihmalle. Panssaridivisioona oli kärsinyt
raskaita menetyksiä muun muassa
Kuuterselässä, Rokkalanjoella ja erityisesti Talissa, mutta se oli antanut
myös viholliselle lujia iskuja. Panssaridivisioona oli levon, huollon ja
täydennyksen tarpeessa.

Vihollispanssarien
voima alkaa ehtyä
Panssaridivisioona ja sille alistetut
joukot (mm. 18. D:n osat ja Taisteluosasto Björkman) tuhosivat 25.–
29.6. välisenä aikana yhteensä 80
panssaria, ottivat haltuunsa lähes
ehjänä 6–7 vaunua ja taistelukelpoisina kaksi järeää rynnäkkötykkiä
(ISU-152). Panssaridivisioona itse
menetti vain yhdeksän panssaria.
Majuri Martti Avelan komentama Rajajääkäripataljoona 2 tuhosi
18 panssaria. Korpraali Ville Väisänen tuhosi panssarinyrkeillä Ruunakorven maastossa 28. kesäkuuta
kahdeksan panssaria. Se on yhden
soturin ennätys panssarinyrkeillä.
Ylipäällikkö nimitti Ihantalassa kaatuneen sankarin Mannerheim-ristin
ritariksi.
Taisteluosasto Björkmaniin
kuului kapteeni Lars Laxenin komentama Jalkaväkirykmentti 13:n
II Pataljoona, jonka pääosat olivat
suomenruotsalaisia ja 3. Komppania
riikinruotsalaisia vapaaehtoisia. II
Pataljoona tuhosi kuusi panssaria.
Jo Talin-Ihantalan suurtaistelun

Kenttätykistörykmentti 14:n III:n patteriston komentaja, kapteeni Urho Karhula.
(Karhulan arkisto)

ensimmäisessä vaiheessa 25.–29. kesäkuuta vihollisen tärkeimmät läpimurtojoukot, panssarivoimat, kärsivät niin suuria tappioita, että niiden
läpimurtokyky alkoi hiipua.

Ratkaisevat torjuntataistelut
Ihantalassa
Eversti Yrjö Hansten komentama
Jalkaväkirykmentti 12 oli 29.–30.6.
ryhmittyneenä viivytysasemaan
Rauhamäen-Kaaterin-Hakamäen tasalle Ihantalan pääpuolustusaseman
etupuolelle. Eversti Sulo Laaksosen
Jalkaväkirykmentti 35 otti rintamavastuun pääpuolustusasemassa Pyöräkankaan-Tähtelän lohkolla.
Ihantalan lohkon (Ryhmä Vihman) tukena olivat 29.–30.6. Tykistöryhmä Klärich (kuusi patteristoa,
72 kenttätykkiä) ja Tykistöryhmä
Mäki (kuusi patteristoa ja Järeä
Patteri, 76 kenttätykkiä). 17. Divisioonan Tykistöryhmä Ilva pystyi tarvittaessa vahventamaan Ihantalan
lohkon tykistön tulta kahdella patteristolla (24 kenttätykillä).
Aamulla 30. kesäkuuta vihollisen tykistö, heittimistö ja ilmavoimat keskittivät tulensa Jalkaväkirykmentti 12:n etuasemiin. Vihollinen
aloitti panssarien tukeman hyökkäyksen. Jalkaväkirykmentti 12 vetäytyi pääpuolustusasemaan vihollisen
jalkaväki ja panssarit kintereillään.
Suomalaiset pystyivät tiukassa tilanteessakin ryhmittymään puolustukseen pääasemaan. Viimeiset miehet
uivat Pekarinpuron yli omien joukkojen luokse. Pekarinpuron maantiesilta oli panostettu, mutta se jäi
räjäyttämättä.
Venäläiset aloittivat 30.6. illalla voimakkaan panssarijoukkojen
hyökkäyksen Ihantalan kirkonmäen-Imatralle johtavan maantien
suunnalla. Yli 20 vihollispanssaria
vyöryi Pekarinpuron sillan yli kirkonmäelle. Suomalaisten tykistön ja
kranaatinheittimistön tuli pysäytti

vihollisen jalkaväen jo Pekarinpuron eteläpuolella. Suomalaiset joukot tuhosivat 30.6. uusilla saksalaisilla panssarinlähitorjunta-aseilla
24 panssaria. Lisäksi Lento-osasto
Kuhlmey ja omat ilmavoimat tuhosivat noin 20 panssaria Ihantalan kirkonmäen alueella.

Ihantalan rintaman
puolustus alkaa pitää
Aamulla 1.7. vihollinen hyökkäsi yli
kymmenen panssarivaunun ja tykistön sekä ilmavoimien tukemana
Ihantalan kirkonmäen suunnalla.
Jalkaväkirykmentti 12:n II Pataljoona torjui hyökkäyksen tykistön ja
heittimistön tukemana.
Vaikka suurtaistelussa on erittäin tärkeää kaikkien johtoportaiden, puolustshaarojen ja aselajien
kiinteällä yhteistyöllä, voi jopa suurtaistelussakin yhden soturin omaaloitteisella urotyöllä olla suuri merkitys. On perusteltua kertoa kapteeni Urho Karhulan urotyöstä.
Karhula taisteli Kenttätykistörykmentti 14:n III Patteriston komentajana. Karhulan aseveli, metsänhoitaja Pekka Päivärinta kuvaa
millainen soturi Karhula oli.
Ensitapaamiseni Nallen, luutnantti Urho Karhulan kanssa ei ollut
kovinkaan innostava, pikemminkin
vastustavia tunteita herättävä. Nalle
nimittäin komensi jatkosodan alkupäivinä Kuusamon Paanajärven liepeillä kurinpalautusmarssia, höykytystä, johon heti alkajaisiksi alikersanttina muiden mukana jouduin.
Nalle oli nuori luutnantti ja kuten
hän myöhemmin totesi, preussilaisen koulutuksen saanut. Vähän oudoksuimme sitä. Mutta vähitellen
huomasimme, että tuo raivoraitis
luti ”piti hyvää huolta meistä ja oli
itse vastuuntuntoinen ja esimerkillisen rohkea sotilas”.
Uhtuan Jyvälahden taisteluista
pojat kertoivat, – en ollut siellä mu-
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kana – että ankarissa taisteluissa
Nalle haavoittui ja hänet autettiin
ahkioon. Silloin Nalle määräsi, että
hänet pitää tilanteen niin vaatiessa
ampua, eikä jättää juuri silloin hyökkäävien ja uraata huutavien venäläisten käsiin. Samassa hän huomasi
kuinka tykkimies Mikko Berndikoﬁn
turkki pöllähti kranaatinsirpaleiden
osuessa siihen. Nalle pyöräytti heti
itsensä pois ahkiosta ja tarjosi sen
Mikon käyttöön. Onneksi sirpaleista haavoittui vain turkki eikä mies,
ei ainakaan pahasti. Ei ihme, että
ankarasta luutnantista jo pidettiin.
Nalle oli kunnon esimies ja hän johti
aina tulenjohtueesta käsin olipa hän
patterin päällikkö tai sitten myöhemmin patteriston komentaja.
Ystävyys ja aseveljeys ovat yhä

kasvaneet vuosien vieriessä ja komentosuhdekin on säilynyt entisellään. Tapaamme vuosittain ja
muistelemme kaukaisia nuoruuden
aikoja, jolloin Nalle soti yhdessä
taistelulähettinsä kanssa Päänuorusen tunturin tyvessä ja Sipringajärven kainalossa olevan Kankahaisten
kylän suurenmoisen kauniissa maisemissa.
Kuten aiemmin on kerrottu, jäi
noin 300 metriä Ihantalan tienristeyksen eteläpuolella oleva silta räjäyttämättä 30.6. aamulla. Venäläiset työnsivät nyt tämän sillan kautta
panssarivaunujaan hyökkäykseen.
Everstiluutnantti Urho Karhula kertoo sillan tuhoamisesta haastattelussa seuraavasti:
Päätin 1.7. aamupäivällä tuhota

sillan yhden järeän tykin tikkausammunnalla. Tikkausammuntaa
käytettiin pienten, mutta tärkeiden
kohteiden, kuten bunkkereiden, korsujen ja siltojen tuhoamiseen täysosumilla. Ajatin tykin tuliasemaan
vain noin puolentoista kilometrin
päähän sillasta, jotta tuli olisi mahdollisimman tarkka lyhyellä ampumaetäisyydellä. Saimme siltaan
kaksi osumaa, mutta ammukset eivät räjähtäneet. Tikkausammunta
jouduttiin välillä kaksi kertaa keskeyttämään, koska ryssä hyökkäili ja
minun oli tuettava jalkaväkeä ampumalla torjuntaa. Jatkoin tikkausammuntaa. Ammukset vähenivät. Ajattelin jo, että pitää lähettää ajoneuvo
hakemaan lisää ampumatarvikkeita
tykille. Viimeinen laukaus kuitenkin

osui ja räjähti. Panostettu silta lensi
taivaan tuuliin. Samalla lensi kumoon kolme sillan pielessä ollutta
vihollisen raskasta panssarivaunua.
Puro, jonka sillan tuhosin, oli kapea.
Jyrkkä- ja pehmeäreunaisena se oli
kuitenkin este vihollisen panssarivaunuille. Siksi sillan tuhoaminen
oli tärkeää.
Yksikään vihollispanssari ei
päässyt sillan tuhoamisen jälkeen
Pekarinpuron yli. Lisäksi puron länsipuoli oli erittäin pehmeä, joten
luonnon muodostama panssarieste
oli noin 600 metriä leveä. Sillan tuhoamisella oli merkittävä vaikutus
Ihantalan torjuntavoiton saavuttamiseen. Se oli kapteeni Urho Karhulan urotyö.
Jalkaväen hyvä yhteistoiminta
tykistön ja kranaatinheittimistön
kanssa sekä näiden tarkka, nopea ja
keskitetty tulenkäyttö mahdollistivat
ylivoimaisen vihollisen torjumisen.
Tykistön ja kranaatinheittimistön
tuli nivellettiin yhteen. Niillä oli yhteinen viestiverkko. Kranaatinheittimistön tulisuunnitelmat liitettiin
tykistön tulisuunnitelmiin.
Panssaritorjunnan tehokkuus
nousi ratkaisevasti, kun Ihantalan
joukoille saatiin viimeinkin runsaasti panssarinkauhuja ja panssarinyrkkejä. Pataljooniin ja tykkikomppanioihin muodostettiin panssarilähitorjuntajoukkueita, jotka varustettiin
nyrkeillä ja kauhuilla. Samoin varustettiin myös jalkaväkirykmenttien pioneerijoukkueet.
Ryhmä Vihma torjui 1. heinäkuuta kaikki jalkaväen ja panssarien
hyökkäykset, jotka pyrkivät läpimurtoon ja jatkuivat koko päivän. Pääosa hyökkäyksistä torjuttiin tykistömme ja kranaatinheittimistömme
keskitetyllä tulella, joka kohdistettiin vihollisen hyökkäykseen ryhmittymisalueille ja lähtöasemiin vastavalmistelumaaleihin ja tarvittaessa
sen jälkeen aivan oman etulinjan
eteen torjuntamaaleihin. Useimmat
hyökkäykset tyrehtyivät 1.7. jo ryhmittymisalueilla tai lähtöasemissa,
jotka olivat kivikkoisissa maastoissa,
mikä lisäsi kranaattien sirpaleiden
vaikutusta.
Omat ilmavoimamme ja Lentoosasto Kuhlmey tukivat tehokkaasti
Ryhmä Vihmaa. Lentorykmentti 3
suojasi omia pommikoneita ja joukkoja. Lento-osasto Kuhlmey tuhosi
syöksypommituksilla vihollispanssareita ja polttoainetta kuljettavia
säiliöautoja.

Ratkaisu lähestyy
Suomalaisten radiotiedustelu sieppasi 2.7. illalla tärkeän sanoman.
Sen mukaan 63. Kaartindivisioona
tukenaan 30. Panssariprikaati aloittaa hyökkäyksen Ihantalan suunnalla 3.7. aamuyöllä.

Ryhmä Vihman tykistö ampui
kahdella tykistöryhmällä yhteensä
12 patteristolla vastavalmisteluja vihollisjoukkojen ryhmityksiin käyttäen noin 4 000 laukausta. 17. Divisioonan ja 4. Divisioonan tykistö vahvensi vielä Ryhmä Vihman tykistön
tulta yhteensä kahdeksalla patteristolla. Lento-osasto Kuhlmeyn stukat
pommittivat 40 koneella hyökkäykseen ryhmittyviä joukkoja. Vihollisen toiminta tyrehtyi muutamaksi
tunniksi.
Vasta klo 7 vihollinen hyökkäsi
Ihantalan kirkonmäen ja Pyöräkankaan suunnilla. Suomalaiset torjuivat hyökkäykset kaikkien aseiden ja
erityisesti tykistön ja kranaatinheittimistön keskitetyllä tulella. Vastustaja hyökkäsi uudelleen klo 9 ja sai
haltuunsa noin neliökilometrin laajuisen alueen Pyöräkankaalla. Kenraalimajuri Vihma ja eversti Hanste
käynnistivät reserveillään vastahyökkäyksen. Yksi pataljoona hyökkäsi lännestä, toinen pohjoisesta ja
kolmas koillisesta. Tällä kolmesta
suunnasta keskitetyllä, tykistön ja
kranaatinheittimistön voimakkaasti
tukemalla vastahyökkäyksellä vihollinen lyötiin pois Pyöräkankaalta.
Illalla 6.7. vihollinen hyökkäsi
vielä Pyöräkankaalle ja sai taas neliökilometrin laajuisen sisäänmurron. Suomalaiset tekivät jälleen keskitetyn vastahyökkäyksen kolmesta
suunnasta tykistön sekä heittimistön
tukemina ja heittivät vihollisen pois
Pyöräkankaalta heinäkuun 7. päivän
aamuun mennessä. Tämän jälkeen
hyökkääjä ei saanut ainuttakaan
murtoa Ryhmä Vihman puolustusasemaan.
Suomalaisten tappiot TalinIhantalan suurtaistelussa 25.6.-7.7.
olivat kaatuneina, haavoittuneina
ja kadonneina 8 800 ja vastustajan vastaavat tappiot noin 22 000
miestä Vihollinen menetti noin 215
ja suomalaiset yhdeksän panssaria.
Suomalaiset saivat lähes ehjinä haltuunsa 6-7 panssaria ja kaksi taistelukuntoista ISU-152 rynnäkkötykkiä
Suomalaiset ilmavoimat pudottivat
270, ilmatorjuntatykistö 115 ja Lento-osasto Kuhlmey 30 vihollisen lentokonetta. Suomen ilmavoimat menettivät 12 ja lento-osasto Kuhlmey
33 lentokonetta. Ihantalan tykistö
ampui 120 000 ja kranaatinheittimistö 55000 laukausta. Se on noin
2,6 miljoonaa kiloa terästä ja räjähdysainetta.
Kenraalimajuri Vihma saavutti yhdessä alaistensa komentajien,
päälliköiden, joukkueidenjohtajien,
alipäällystön ja rivisotureiden kanssa kesän 1944 loistavimman torjuntavoiton. Todellinen rintamakomentaja, kenraalimajuri Einar Vihma
kaatui sankarina 5. päivänä elokuuta Ihantalassa etulinjassa.

SUOJELUSKUNTASORMUS

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Nyt sinulla on tilaisuus hankkia perinnetuote, jolla kunnioitat
Suomen ensimmäisen maanpuolustusjärjestön työtä.

Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350

Sormusta on saatavana talvisotaa edeltävien Sk-piirien
väreillä ja tunnuksella. Sormuksen hopeapitoisuus
on 925 ja kilpi vanhaa emalityötä. Myymme ko.
sormusmallia ainoana Suomessa. Hinta 129,- e.
JANAKKALAN RESERVILÄISET RY.
Puh. 050-5750 111
www. Janakkalanreservilaiset.net
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Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

"Pikku-Venäjä"
Pikku-Venäjällä tarkoitan tässä Venäjän Federaatioon kuuluvaa erillistä Kaliningradin aluetta. Kaliningrad on viime aikoina esiintynyt useasti uutisissa. Kadonnut Arctic
Sea alus oli kesällä telakoituna siellä ja nyt arvellaan, että sen yhteydessä
siihen myös lastattiin ohjuksia salaiseksi lastiksi. Kaliningrad oli määränpäänä niillä venäläislentokoneilla, jotka useampaan otteeseen loukkasivat
Suomen ilmatilaa. Kaliningradiin Venäjä ilmoitti myös sijoittavansa Iskander ohjuksiaan, jos Länsi sijoittaa ohjuksia ja tutka-asemiaan Puolaan ja
Tsekkiin. Mutta mikä sitten on Kaliningrad?
Itämeren ranta-alue nykyisen Liettuan ja Puolan välissä tunnettiin aiemmin nimellä Königsberg. Historiassa se tunnettiin jo 1200- luvulla. Sittemmin se tunnettiin Itä-Preussina ja Königsbergin kaupunki sen pääkaupunkina. 1700-luvun alussa siitä tuli kuningaskunta. Itä-Preussi oli myös
sijaintinsa takia jatkuvana taistelukenttänä. Saksan valtakunnan synnyttyä Königsberg oli osa Saksaa ja vuonna 1939 siellä on ollut asukkaita yli
370 000.

VENÄJÄ ON SUOMEN SUURI ITÄNAAPURI.

antoi
Euroopalle uusia rajoja ja Königsbergistä tuli osa NeuvostoKaliningradin alueen
liittoa. Uudelleennimeäminen
laajuus on 15 100 neKaliningradiksi tapahtui kesäliökilometriä. Vertailun
kuun 4. päivänä vuonna 1946,
joka oli oli korkean neuvosvuoksi todettakoon, että
tojohtajan Mihail Kalinin´in
Uusimaa on 6395 ja
kuolinpäivä. Pahamaineisen
nykyinen Etelä-Suomen
Kalinin´in mukaan nimettiin
toinenkin venäläiskaupunki,
lääni puolestaan 34 379
mutta vain tämä Itämeren
neliökilometriä.
rantavaltio on saanut pitää
nimensä. Heti maailmansodan päätyttyä Kaliningrad tuli yhdeksi Neuvostoliiton sotilastukikohdista
ja monet paikat sotasataman lisäksi tulivat vieraille kielletyiksi alueiksi.
Kaliningradin sotilaallinen merkitys on tietenkin korostunut Saksojen yhdistymisen ja Varsovan liiton hajoamisen jälkeen. Venäjän Federaatiolle
tämä Pikku-Venäjä on todella tärkeä.
Kaliningradin alueen laajuus on 15 100 neliökilometriä. Vertailun
vuoksi todettakoon, että Uusimaa on 6395 ja nykyinen Etelä-Suomen lääni puolestaan 34 379 neliökilometriä. Asukkaita Kaliningradissa sanotaan
olevan noin 950 000 eli asukastiheys on suunnilleen sama kuin meillä
Etelä-Suomessa (63/69 asukasta/neliökilometri). Kaliningradin oblasti
(alue) on kovin pieni suureen Venäjään verrattaessa.

TOINEN MAAILMANSOTA

KIRJOITTAJALLA OLI MAHDOLLISUUS tutustua muutaman päivän turistimatkalla heinä-elokuun vaihteessa Kaliningradiin. Matka oli erittäin hyvä
maantiedon ja historian kurssi. Baltian maiden kautta tehty bussimatka
vei meidät historiallisen Tilsitin venäläisittäin Sovjetskin kautta itse Kaliningradiin. Maaseutu oli samantapaista kuin Latviassa ja Liettuassakin.
Kaliningradin puolella ei viljanviljely ole kuitenkaan ollenkaan yhtä hyvällä tasolla. Sota ja sen jälkeiset 60 vuotta ovat jättäneet jälkensä entiseen Itä- Preussiin. Näimme paljon uutta neuvostorakentamista, mutta
jossain oli vielä nähtävissä myöskin historiallisia saksalaisrakenteita. Korjausrakentamista tarvitaan.
Kaliningradin kaupunki on lännessä oleva neuvostokaupunki. Neonvaloja on ihan yhtä paljon kuin länsimaissakin, mutta käytössä ovat kyriiliset kirjaimet. Nettiosoitteet sentään esitetään meidän käyttämillämme
kirjaimilla. Kaupungissa on asukkaita vajaat 450 000 ja lähes 80 prosenttia heistä on venäläisiä. Saksalaisia sanotaan koko alueen väestöstä enää
olevan noin 0,6 prosenttia. Koneenrakennus ja siihen liittyen telakkateollisuus ovat tärkeitä. Kaliningradissa valmistetaan myös selluloosaa ja paperia. Meripihkateollisuudellakin on oma merkityksensä.
KÄVIMME ITÄMEREN RANNALLA OLEVASSA kylpyläkaupungissa nimeltä
Svetlogorsk eli saksalaisittain Rauschen. Siellä oli pitkät hiekkarannat ja
paljon suuria rantahotelleja. Saksalaisturistejakin oli jonkin verran, mutta
ei vastaavalla tavalla kuin suomalaisia Karjalassa. Paljon kuitenkin kuuli puhuttavan siitä, että Kaliningrad on saksalaisille vastaava kuin meille
suomalaisille Karjala.
Matkalla Kaliningradista Liettuan Klaipedaan ajoimme Kuurin kynnäksen eli lähes 100 kilometriä pitkän hiekkaharjun kautta pohjoiseen.
Kynnäs on luonnosuojelualuetta ja sen molemmilla puolilla oli lämmintä puhdasta vettä. Itämeren hiekkarannoilla vesi oli suolaista ja toisella
puolella lähes suolatonta. Kartasta olen nyt oppinut, että Kuurin kynnäksen isäksi Kaliningradilla on myös etelään Puolan suuntaan oleva Veikselin kynnäs. Hiekkaharjun ja mantereen väliin jääviä laguuneja nimitetään
Kuurin ja Veikselinhaffeiksi. Kynnäs oli todella näkemisen ja kokemisen
arvoinen. Pikku-Venäjän pölyt tuli pestyä pois kun kävimme uimassa Itämeren hiekkarannalla juuri ennen Kaliningradin-Liettuan rajaa.
Emme Kaliningradin matkalla vierailleet missään sotilaskohteessa ja
siksi en osaa myöskään sanoa olisiko niiden osalta portit ja ovet avoinna
ulkomaalaisille. Tuskinpa. Kaliningrad ja alueella oleva Venäjän laivastotukikohta Baltijsk ovat eteen työnnettyjä sotilastukikohtia.

Sissitaitokilpailu 2009
STADIN SISSIEN (Helsingin Sissikerhon ja Helsingin Sissiosaston kerhoyhtymä) järjestämä 1.sissitaitokilpailu järjestettiin 24.-25.5.1987, jolloin
kilpailun johtajana toimi Sissiosaston nykyinen
kunniapuheenjohtaja Sven Ikäheimonen. Tuon
jälkeen sissitaitokilpailu on järjestetty vuosittain,
viimeiset vuodet MPK:n kurssina. Aikaisemmin
kilpailu järjestettiin Stadin Sissien sissikämpän
maastossa Lopella. Nyttemmin kilpailumaastona
on ollut Helsinki ja sen ympäristö.
Stadin Sissien 50-vuotisjuhlavuoden sissitaitokilpailun pääasiallisena tapahtumapaikkana
oli Sipoonkorven alue. Kokoontuminen tapahtui
lauantaiaamuna Santahaminassa, jonne lopulta
saapui kahdeksan partiota.

kuljetettiin ensiksi
Porvoon taakse Munkkalan ampumaradalle ampumaan. Tämän jälkeen siirryttiin Sipoonkorven
alueelle, jossa varsinainen maasto-osuus aloitettiin. Lauantaipäivän aikana partiot kiersivät
ammuntojen lisäksi yhteensä viisi rastia, jotka
suorittamisjärjestyksessä olivat ensiapu, vihollislinjojen ylitys, lähitaistelu, tuliylläkkö sekä
majoitusalueen suojaus miinoja hyväksikäyttäen.
Kaikki partiot olivat suorittaneet rastit siten, että
yön aikana suoritettava vihollisleirin tiedustelu
päästiin aloittamaan sopivasti hämärän tultua.
Vihollisleiri oli sijoitettu noin kilometrin pää-

SANTAHAMINASTA PARTIOT

Itsepuolustus kuuluuu myös sissitaitoihin.

hän partioiden majoituspaikasta. Matka haluttiin
pitää lyhyenä siksi, että partioille jäisi mahdollisimman paljon aikaa itse tiedusteluun ja siksi,
ettei paikoitellen jopa haastava maasto aiheuttaisi ylimääräisiä vaaratilanteita pimeällä. Tämä
osoittautuikin oikeaksi ratkaisuksi, sillä kaikki
partiot eivät nytkään onnistuneet saamaan havaintoja tukikohdasta.
partiot palauttivat
tiedustelun aikana tekemät luonnokset tukikohdasta. Tämän jälkeen suoritettiin vielä viestirasti,
jonka jälkeen partiot siirtyivät vihollistukikohdan
läheisyyteen valmiina suorittamaan viimeisen
hyökkäyksen. Aseina hyökkäyksessä käytettiin
splättereitä. Hyökkäyksen jälkeen oli pikamarssi
ja tämän jälkeen kyyti takaisin Santahaminaan
syömään sekä saunomaan.
Kokonaisuudessaan kilpailu meni hyvin. Partiot toimivat erinomaisella asenteella ja mikä tärkeintä, kukaan ei loukannut itseään vakavasti.
Kilpailu voitosta oli myös tiukkaa, sillä voittajapartion ja toiseksi tulleen partion erotti vain yksi
piste.

AIKAISIN SUNNUNTAIAAMUNA

Lisää kuvia löytyy osoitteesta http://share.ovi.
com/album/theap.Sissitaito2009.
Teksti: Aarne Björklund
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TJ rastin harjoittelua. Ylil Jyri Vilamo ottaa käsisuuntakehällä suuntaa ja vänrikki Kim Hacklin mittaa etäisyyttä laserilla.

Epäsuorantulen
kunto-ottelu 2009
Epäsuorantulen (Kt ja Krh) kantahenkilökunnan ja reserviläisten
kunto-ottelu järjestettiin 4.9 Niinisalossa. Kaksi edellistä vuotta kilpailtiin Haminassa ja nyt oli aika tulla
takaisin Tykistökoululle. Reserviläisjoukkueille oli järjestetty mahdollisuus viimeistellä harjoitteluaan
edellisenä päivänä ja kaikki joukkueet myös tämän mahdollisuuden
käyttivät hyväkseen.
Vuoden mittaan partiot harjoittelevat useampaan otteeseen mm. Hedberg- ja Kapteeni Järvi-kilpailuissa.
Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään myös aina VEHtapahtuma JTR:ssä Parolassa, jossa
kilpailupartioilla on mahdollisuus
käydä kaikki lajit läpi. Mahdollisuus
em. harjoitteluun on ollut ensiarvoisen tärkeää taitojen oppimisen
kannalta ja tästä yhteistyön mahdollisuudesta JTR:lle suuri kiitos.
Kenttätykistökerho on osallistunut
aktiivisesti kantahenkilökunnan
kunto-otteluun jo vuodesta 2003
alkaen, jolloin reserviläisillekin
avautui mahdollisuus osallistua

kilpailuun. Kolmihenkisin partioin
käytävä tykistön ja krh:n ”voimanmittelö” edustaa epäsuorantulen
osalta haastavinta taitojen mittaamista Suomessa. Vastassahan ovat
alan ammattilaiset. KT-Kerho on
vuosien kuluessa voittanut aina reserviläisten sarjan – niin myös tänä
vuonna. KT-Kerho 1 partio (ylil Jyri
Vilamo, vänr Kim Hacklin ja vänr
Antti Saari) vei voiton selvästi. Yleiskilpailussakin menestys oli kohtuullinen. Joukkueen sijoitus oli kuudes
kaikkiaan kolmenkymmenen partion joukossa. Tehtävärastien osalta
joukkueen sijoitus oli kokonaiskilvassa kolmas.
Lisäväriä reserviläisten kilpailuun
saatiin kun ensimmäistä kertaa
joukkueita oli mukana pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Tampereen
seudun reserviläisyhdistyksistä oli
saatu kasattua mukaan peräti neljä
joukkuetta ja näin saatiin uusi ennätys reserviläissarjaan – yhteensä
kahdeksan joukkuetta. Järjestäjien ja Tykistön tarkastajan taholta
huomioitiinkin reserviläisten hyvän

menestyksen lisäksi myös runsas
osanotto. Vinkkinä muille epäsuorantulen reserviläisille, että mukaan
mahtuu vielä paljon lisää. Koulutus- ja harjoitusapua on saatavilla.
KT-Kerho auttaa mielellään mukaan
uusia yhdistyksiä ja partioita.
Tälle vuodelle oli kilpailulajeihin
tehty uudistuksia tavanomaista
enemmän. Suunnistukseen kuului
hajontarasti, joka osoittautui erittäin haastavaksi lähes kaikille joukkueille. Viestitehtävää ja SK mittausta oli muutettu myös. Uutena
rastina oli AHJO, joka varsinkin reserviläispartioille oli uusi tuttavuus.
Siitä huolimatta, kaksi parhaiten
suoriutunutta partiota oli nimenomaa reserviläisiä. Yleisesti ottaen
tehtävissä on kyse perussuorituksista mutta annetut aikarajat ovat sen
verran tiukkoja, ettei niihin kykene
ellei partio ole sopinut ja harjoitellut yhteistoimintaansa hyvin. Kilpailulajeina olivat: Suunnistus, RK-ammunta, TJ, tähtimittauslasku, viesti,
AHJO, SK-mittaus ja oman paikan
määritys.
Yleiskilpailun tulokset:
1. KAITR 1 (KT)
749p (max.820p)
2. TIEDPSTO 1 (KT)
657p
3. KAITR 3 (KT) 656p
4. KARTR 2 (KRH) 654p
--6. KT-Kerho 1
576p
12. Pirkanmaa 1
488p
17. KT-kerho 2
424p

Suomen Pelastusalan
Keskusliitto SPEK

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman
Stockmannin 6.krs .temp-ravintolassa.
Tarjous on voimassa 31.12.2009 saakka.

Onnittelemme
Syyskuu
18.9. Agronomi, vänrikki Markus Tiitola (perhepiirissä)
21.9. Filosoﬁan maisteri, yliluutnantti Pertti I.Pohjola
(lähipiirissä)
21.9. Edustaja, kersantti Allan Lahti (matkoilla)
24.9. kapteeni evp Matti Laaksonen
(vastaanotto Ruskeasuon bussivarikko 26.9. klo 14-17)
26.9. Eläkeläinen, vänrikki Otto Peters (kotona)
28.9. Koulunjohtaja, tykkimies Olavi Töyry

70 v
60 v
90 v
60 v

Lokakuu
1.10.
1.10.
1.10.
2.10.
4.10.
6.10.
6.10.
9.10.
9.10.
10.10.
11.10.
11.10.
11.10.
14.10.
14.10.

Lentokapteeni, alikersantti Pentti Brander
Liikenneopettaja, kersantti Matti Kojo (matkoilla)
Yli-insinööri, yliluutnantti Jukka Tamminen (lähipiirissä)
Eversti Väinö Vuorjoki (ei vastaanottoa)
Tuotepäällikkö, alikersantti Ilkka Ikonen (matkoilla)
Diplomi-insinööri, yliluutnantti Jorma Keino (matkoilla)
Senior adviser, diplomi-insinööri Kaj Saarnio (matkoilla)
Eläkeläinen, yliluutnantti Jussi Ruohonen
Yrittäjä, hr-konsultti, luutnantti Jan-Eric Danielsson
Agrologi, yliluutnantti Ero Vasara (perhepiirissä)
Luottopäällikkö, vänrikki Esko Salkola
Apulaisjohtaja, kapteeni Jyrki Jokinen (perhepiirissä)
Työnjohtaja, yliluutnantti Eino Pietikäinen (perhepiirissä)
Ye-everstiluutnantti Arto Aremo (matkoilla)
Ye-everstiluutnantti Jarmo Nieminen (vastaanotto
Santahaminan kerho klo 15–19)
18.10. Turvallisuuspäällikkö, korpraali Riku Länsivuori
19.10. Ylipalomies, alikersantti Matti Koskinen
20.10. Tuotekehitysjohtaja, luutnantti Markku Kukkonen
(matkoilla)
22.10. Eläkeläinen, kapteeni Jaakko Alanen (lähipiirissä)
24.10. Hallituksen puheenjohtaja, diplomi-insinööri,
vänrikki Jussi Tirkkonen (matkoilla)
26.10. Lähihoitaja, korpraali Timo Suutala (ravintolalaiva Wäiski)
28.10. Diplomi-insinööri, vänrikki Jouko Meriluoto (matkoilla)

Jäsenmäärät 11.9.2009
Ratamestarinkatu 11
00520 HELSINKI
(09) 476 112

75 v
75 v

Helsingin Seudun Reserviläispiiri
— maksaneet

3178
2658

Helsingin Reserviupseeripiiri
— maksaneet

4549
3957

75 v
70 v
60 v
70 v
60 v
85 v
60 v
70 v
60 v
70 v
75 v
70 v
70 v
75 v
50 v
50 v
75 v
50 v
70 v
70 v
50 v
70 v
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Suojeluskuntapiirin alkuvaiheissa kaupungin puistot olivat suosittuja "lähiharjoitusalueita". Kuva Kaivopuistosta.

Helsingin Suojeluskuntapiiri
ja sen suojeluskunnat
Teksti: evl Stig Roudasmaa

1918 muodostettu Helsingin Suojeluskunta
ryhtyi heti perustamaan kolme jalkaväkirykmenttiä, mikä tuntui alkuinnostuksen perusteella realistiselta.
Johdonmukaista toimintaa häiritsi
kuitenkin se, että noin kolmas osa ilmoittautuvista liittyikin eri yhteisöjen perustamiin joukko-osastoihin.
Helsingin Suojeluskunnan (sittemmin Suojeluskuntapiirin) perustamissa rykmenteissä oli eräitä yhteisiä piirteitä. Rykmenteissä ei ollut
komentajaa eikä esikuntaa, vaan
pataljoonat olivat suoraan piiripäällikön alaisia. Pataljoonissa pyrittiin
samaan kokoonpanoon, kolmeen
kiväärikomppaniaan ja konekiväärikomppaniaan. Konekiväärejä pidettiin aluksi niin teknisinä, että näihin
yksikköihin haluttiin insinöörejä ja
tekniikan opiskelijoita.
Uusien suojeluskuntalaisten kirjaaminen, komppanioiden muodostaminen ja koulutuksen aloittaminen kulkivat ajallisesti rinnakkain,
ja vuoden vaihteessa rykmenttien
ensimmäiset pataljoonat olivat valmiina ja toiset muodosteilla. Huhtikuun 22. päivänä 1919 perustettiin
lopullisesti suomenkielinen Sininen
Rykmentti ja ruotsinkielinen Vita
Regementet.
Sinisen Rykmentin ensimmäiseksi pataljoonaksi I/SR:ksi eli ”Yksäsärräksi” sijoitettiin jo lokakuussa
perustettu Koululaispataljoona. Kiväärikomppaniat oli muodostettu
kolmen – neljän koulun oppilaista

MARRASKUUN ALUSSA

Suojeluskuntien
historia
Osa 2/8

ja kk.komppaniassa oli sekakokoonpano. Alkeiskoulutus annettiin Harjoituskomppaniassa. Vuodesta 1927
uusia jäseniä otettiin vain kerran
vuodessa. Heidät sijoitettiin samaan
komppaniaan, jossa kolmessa vuodessa saivat valmiudet varusmiespalveluun. 1930-luvun loppupuolella
pataljoona kasvoi kahdella yksiköllä, Pitäjänmäen ”Strömbergin yksiköllä” ja 5. Komppanialla. Jäsenistö
oli nuorta ja useimmat oppikoulun
käyneitä, mikä johti suureen vaihtuvuuteen. Monesta tuli reservin
upseereita ja he siirtyivät johonkin
upseeriosastoon tai Upseerisuojeluskuntaan.
II/Sinisen Rykmenttiin (II/SR)
sijoitettiin pääosa suomenkielisistä
– lähes 300 miestä. Kk.komppanian
lisäksi oli peräti kuusi kiväärikomppaniaa, jotka toimivat erillään eri
puolilla kaupunkia - yksi jopa Pitkänsillan pohjoispuolella. Jäsenmäärä laski yllättävän nopeasti, ja
kun keväällä 1924 jäseniä oli enää n
150, pataljoona supistettiin Siniseksi Erilliseksi Komppaniaksi (SEK).
Vahvuus jatkoi jyrkkää laskuaan ja
kun vuonna 1929 jäljellä oli vain 60

miestä, komppania lakkautettiin.
(katso jäljempänä kohtaa Erillinen
Konekiväärikomppania).
III/Siniseen Rykmenttiin (III/
SR) ei enää riittänyt miehiä, joten
pataljoonaan sijoitettiin kolme valmista ”virkamiessuojeluskuntaa”,
Valtioneuvoston Komppania, Yliopistokomppania sekä Raatimiesten
Komppania.. Puolen vuoden kuluttua komppaniat siirrettiin Aka-

teemiseen Pataljoonaan, ja tilalle
sijoitettiin Rautatieläispataljoona,
jossa annettiin jalkaväkikoulutusta.
Kymmenessä vuodessa jäsenmäärä
putosi kolmannekseen ja 1.1.1930
pataljoona supistettiin 2. Siniseksi
Erilliseksi Komppaniaksi. Joukkoyksikkö tukeutui taloudellisesti Rautatiehallitukseen, joka myös luovutti
tarvittavat toimitilat. Maaliskuun 1.
päivänä 1936 perustettiin Rautatiesuojeluskunta, jolloin Sininen Rykmentti menetti kolmannen joukkoyksikkönsä. Siniseen Rykmenttiin
jäi vain I/SR.
I/Vita Regementet (I/VR) sai
alkunsa 14.11.1918 kun vapaussodan
”Gröna Bataljonenin” veteraanit
ja Kiffenin jäsenet perustivat suojeluskuntakomppanian. Tästä tuli
täydennettynä 1. Komppania ja tal-

I/Sinisen Rykmentin aliupseereita jatkokoulutuksessa Nummenkylän leirialueella.

ven aikana Helsingin Suojeluskunta
muodosti toisen komppanian uusimaalaisista ylioppilaista ja kolmannen muista ruotsinkielisiä miehistä. Pataljoonan alkuvahvuus oli yli
350 miestä, mutta vuosikymmenen
loppupuolella oli kaksi yksikköä
lakkautettava. Samalla perustettiin
upseeriosasto, ja vuonna 1934 muodostettiin kranaatinheitinkomppania – ainoa laatuaan suojeluskuntapiirissä.
Helsingin Suojeluskunta muodosti II ja III/Vita Regementet talven
aikana liittyvistä suojeluskuntalaisista. II/VR muodostettiin ensin ja
siihen sijoitettiin lähes 400 miestä.
Pataljoonan toiminta pysyi vakaana
ja kokoonpano muuttumattomana
koko neljännesvuosisadan ajan.
III/Vita Regementet´iin riit-

S O TA M U S E O
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Sunnuntaiaamuisin suojeluskuntalaiset tulivat harjoituksiin raitiovaunulla. Tavanomaisin kokoontumispaikka oli Töölön tulliin, mutta usein ajettiin Haagan tai Munkkiniemen päätepysekeille. Vielä 1930-luvulla kaikista pääsi suoraan harjoitusmaastoon ja Haagan päätepysäkiltä oli lyhyt matka ampumaradoille. Suojeluskuntalaisten paikka oli takasillalla kiväärin lukko avattuna. Suksia varten oli raitiovaunun ulkopuolella telineet,
mutta ne eivät useinkaan riittäneet. Avoin takasilta oli tavallisesti tupaten täynnä sukimiehiä. Kuva on vuodelta 1931.
S O TA M U S E O

ti miehiä vain kahteen vajaaseen komppaniaan ja heikkoon
kk.komppaniaan. Kolmessa vuodessa vahvuus laski niin, että pataljoona supistettiin komppaniaksi, Vita
Avdelta Kompaniet (VAK). Yksiköllä oli tiivis yhteistoiminta II/VR:n
kanssa.
S U O J E LUS KU NTA I N N OS TUS
oli
vuonna 1918 suuri ja joukkoja perustettiin myös ohi virallisen linjan.
Helsingissä toimi varttuneiden herrojen Oldboys-klubben,
joka perusti jäsenilleen ja muille
halukkaille Oldboys-Regementet
(OBR). Rykmentti oli koko 1920-luvun Helsingin suurin, siinä oli yli 1
000 jäsentä ja siinä oli komentaja,
esikunta ja kaksi neljän yksikön pataljoonaa. Alkuvuosina alaikärajana
oli 35 vuotta, mikä haitallisesti nosti alkuperäisten ”oldboysareiden”
keski-ikää. Vuosikymmenen vaihteessa aktiivi- ja kannattavia jäseniä
oli yhtä paljon. Korkeasta keski-iästä
johtui myös, että monen mielestä
ampumaharrastus oli mukavampaa
kuin taistelukoulutus. Vuonna 1933
Rykmentti supistettiin pataljoonaksi, Oldboys-Bataljonen (OBB), jossa
neljän perusyksikön lisäksi oli upseeriosasto ja veteraaniosasto.
OBR:ssä oli aluksi yli 300 suomenkielistä miestä. Talven 1919
kieliriidan seuraukse-na nämä erosivat ja perustivat Ikämiespataljoonan (IMP). Pataljoonasta tuli hyvin
suosittu ja jäsenvahvuus oli koko
1920-luvun nousussa – toisin kuin
muissa suojeluskunnissa. 1930-luvulla pataljoonasta tuli Suojeluskuntapiirin suurin. Ikämiespataljoonassa oli neljä perusyksikköä ja
1920-luvulla perustettiin vielä Viestikomppania, Koulutuskomppania,
Huoltokomppania, Upseerikomp-

Konekivääri m/09 käsittelyharjoitus. Vasemmanpuoleisessa on venäläinen Sokolov-lavetti ja oikeanpuoleisessa kotimainen kolmihaarajalusta m/21.

pania ja Sotakoiraosasto, lisäksi pataljoonaan liitettiin Tarkka-ampujakomppania. Jäsenmäärä kasvoi ajan
mittaan ylisuureksi, ja vuonna 1937
muodostettiin rykmentti ja nimi
muutettiin Ikämiessuojeluskunnaksi. IMSk:lla ja OBB:lla oli eräs
yhteinen piirre, vanhojen jäsenten
ampumaharrastus sekä korkea ampumataso.
IMSk:lla oli oma maja Herttoniemessä sekä jonkin verran muuta
omaisuutta. Näiden pohjalta perus-

tettiin suojeluskuntajärjestöä lakkautettaessa Ikämiesten Säätiö, joka
toimiin tänäkin päivänä.
Erilliseltä Komppanialta jäi pari konekivääriä ja 60 innostunutta konekiväärimiestä. Piiripäällikkö päätti
muodostaa yksikön, joka keskittyisi
yksinomaan konekiväärikoulutukseen ja 30.12.1930 perustettiin
Erillinen Konekiväärikomppania
(ErKKK). Yksikön vahvuus kaksin-

LAKKAUTETULTA SINISELTÄ

kertaistui nopeasti ja pysyi sen jälkeen vakaana 125 miehen tasossa.
Komppaniassa oli kolme joukkuetta,
joissa jokaisessa oli kaksi konekivääriä. Koulutusta oli joka viikko, yhtenä arki-iltana kalustokoulutusta ja
sunnuntaisin kenttäkoulutusta sekä
ammuntaa Santahaminassa. Komppanialle perustettiin ilmatorjuntakonekiväärijoukkue, joka sai uudet
ilmajäähdytteiset it.kk:t. Ala ei erityisemmin kiinnostanut kk.miehiä.
Er.KKK kuului Puolustusvoimien

suojajoukkoihin ja Tshekkoslovakian
kriisin aikana syksyllä 1938 komppania oli puolueettomuuden vartioinnissa rannikon linnakkeilla.
SUOJELUSKUNTAJÄRJESTÖSSÄ

jalkaväki oli ehdoton pääaselaji
1930-luvun puoliväliin asti. Helsinkiläisillä oli oma näkemyksensä aselajien tarpeesta. Vuonna 1920 Helsingin piirissä oli 70 % jalkaväkeä,
mutta vuonna 1935 osuus oli painunut lähes 30 %:iin.
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Aselakiesitys tyrmistytti
myös Eduskunnassa
Eduskunnan
lähetekeskustelussa 10.
syyskuuta käytettyjä
puheenvuoroja
ja toivon,
että myös täällä salissa käytettäisiin maltillisia puheenvuoroja, jotta
saadaan aselaki valmiiksi.

TÄMÄ ON TÄRKEÄ ASIA,

Markku Pakkanen (kesk)

on liian hyvä esimerkki huonosti valmistellusta laista. Valmistelusta paistaa
läpi julkisuuden paine, joka syntyi
järkyttävien koulusurmien seurauksena. Niiden varjolla ei kuitenkaan pidä ajaa ahtaalle ammunnan
ja metsästyksen harrastajia, sillä
näillä hyvillä harrastuksilla ei ollut
mitään tekemistä kummankaan
kouluampumistapauksen kanssa. Oikeusministeri Brax on usein
puuttunut lainvalmistelun huonoon
tasoon ja varmaan aiheesta, mutta
missä hän on nyt, kun tällaista luokatonta työtä tuodaan eduskunnan
käsittelyyn?
Parasta olisi, vaikka sen hallitukselle ja vastuuministerille on
vaikeaa, että hallituksen esitys
vedetään takaisin ja otetaan kokonaan uuteen valmisteluun. Jos
esityksessä on näinkin pahoja va-

TÄMÄ HALLITUKSEN ESITYS

luvikoja, ei se pienellä viilaamisella
paremmaksi muutu.
Markus Mustajärvi (vas)
MIELENTERVEYSHÄIRIÖITÄ ei voida
poistaa ampuma-aselakia muuttamalla, sen voin lääkärinä sanoa
täydestä sydämestäni. Sitä asiaa
varten ovat olemassa muut lait ja
hoitokeinot. Samalla, kun lakiesitys palautetaan takaisin eduskunnasta, tulee monimutkaiseksi ja
byrokraattiseksi koettu ampumaaseluvan myöntämisohje peruuttaa
ja uudistaa kokonaan toimivaksi
ohjeeksi. Turvallinen ja monipuolinen ampumaharrastus on osa suomalaista vapaa-ajan kulttuuria samalla tavoin kuin veneily, mökkeily
ja retkeily. Siihen meidän pitää taas
pyrkiä.
Arvoisa puhemies! Hyvä hallinto ja lainsäädännön avoimuus ovat
kallisarvoisia asioita, joita emme
voi rikkoa emmekä loukata. En
kannata tehtyä lakiesitystä ja toivon sen käsittelyn keskeyttämistä ja
sen vetämistä pois eduskunnasta.

Tuija Nurmi (kok)
SUOMESSA, KUTEN edustajakollegat hyvin tietävät, tarvitaan aseen
hankintaan ostolupa poliisilta, ja
sen myötä ase kirjataan viranomai-

sen rekisteriin. Asevalvonta on
meillä tiukkaa, ja aseen omistus on
Suomessa yksi tarkimmin säädeltyjä EU:n alueella.
Se on kokonaan eri asia, onko
poliisien ohjeistus ja koulutus tältä
osin ollut riittävä. Todennäköisesti
ei. Nykyistä aselupajärjestelmää ei
tule syyttää Jokelan ja Kauhajoen
surmateoista.
Lain valmistelu ei ole saanut
kiitosta, päinvastoin. Erittäin pikaisella aikataululla valmistettu lakiesitys sisältää monia merkittäviä
ongelmakohtia. Lakiesitys on keskeneräinen, se lisää byrokratiaa, ja
valmistelussa järjestöjen asiantuntemus on laiminlyöty.
Toivon, että lakiesitys hylättäisiin, kun se tuolla valiokuntakäsittelyssä on, tai paremminkin palautettaisiin uudelleenvalmisteluun.

aivan välttämätöntä. Esityksen laadintatavasta hehkuu läpi asiantuntemattomuus ja todellisuudentajun
puute.
Mielestäni kyseiset muutosehdotukset ovatkin puhtaasti kosmeettisia. Ne eivät käytännössä
enää lisäisi yksilöiden ja yhteiskunnan turvallisuutta. Hallituksen
esittämät toimet hoitavat vaan pinnallisia oireita eivätkä puutu ongelmien varsinaisiin syihin, jotka ovat
aivan muualla kuin aselainsäädännössä tai aseiden hallussapidossa.
Lakiehdotukseen sisällytetty yhdistykseen kuulumisen pakko on mielestäni ongelmallinen. Se on myös
Suomen perustuslain vastainen.
Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset vaativat puutteellista aselakiesitystä uuteen valmisteluun.
Pentti Oinonen (ps)

Lauri Kähkönen (sd)

Pulliainenkin muun
muassa täällä jo totesi, niin edustajille tulleissa sähköposteissa ja yhteydenotoissa on lain valmistelua
kritisoitu ankarasti ja nimenomaan
metsästäjä-, reserviläis- ja ampumaseurojen taholta. Lakiesityksessä on ilmeisiä korjaamisen tarpeita,
niin kuin täällä keskustelussa on
nostettu esiin, mutta varmasti tässä
on tiedonsaantiin liittyviä puutteita. Pidän tärkeänä, että valiokuntakäsittelyn aikana näitä järjestöjä
kuullaan ja otetaan näiden arvokasta työtä tekevien järjestöjen ja
harrastajatahojen mielipiteet huomioon. Metsästys, vapaaehtoinen
maanpuolustustyö ja ampumaurheilu ovat arvokkaita harrastuksia,
ja tämän lainmuutostyön pohjalta
näitä harrastuksia ei pidä vaarantaa.

NIIN KUIN ED.

Kalle Pentti (kesk)

harrastajien
leimaaminen ikään kuin etukäteen
rikoksesta epäillyksi vaan sen takia,
että heidän harrastukseensa liittyy
väline, jolla voidaan toista ihmistä
vahingoittaa, on kohtuutonta.
Yksi kysymys vielä: Ollaanko
poliisin resursointia lisäämässä sen
takia, että tämän lain myötä mittavasti tulee lisää velvoitteita?
SATOJENTUHANSIEN

aselakiesityksessä koin sen, että esitys on
valmisteltu kiireessä ainoana tavoitteena kiristää järjestelmällisesti mahdollisuutta ampuma-aseen
hallussapitoon. Lakia valmisteltaessa ei ole riittävästi kuultu ase- ja
metsästysalan järjestöjä eikä asiantuntijoita, mikä olisi esityksen
luonteen huomioon ottaen ollut

ERITYISENÄ ONGELMANA

Kalle Jokinen (kok)

LISÄKSI ESITYKSESSÄ ollaan tuomassa huomattavaa lisäkuormitusta lupa- ja muille viranomaisille.
Samalla lisääntyvät myös elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille tulevat kustannukset huomattavasti.
Ihmeellistä tässä lainkäsittelyssä on ollut se, että niiden ihmisten, jotka aseista oikeastaan eniten
tietävät, näkemyksiä ei ole otettu
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Reserviläisliitto tiedottaa 27.8.2009

Uudesta aselaista hurjia tulkintoja
Sisäasiainministeriö torjuu väitteet
tulossa olevista kotietsinnöistä.
Eduskunnan käsiteltävänä oleva ampuma-aselaki kuohuttaa
edelleen monia aktiiviampujia. Laaja rintama erilaisia alalla
toimivia järjestöjä antoi eilen lehdistötiedotteen, jossa väitettiin uuden ampuma-aselain mm. muuttavan ilma-aseet
luvanvaraisiksi, antavan poliisille oikeuden kotietsintöihin
sekä olevan osin perustuslain vastainen.
Lakiesityksen mukaan ampumaseuraan kuuluminen on
jatkossa käsiaseluvan saamisen edellytys. Tämän on väitetty
rikkovan perustuslain takaamaa yhdistymisvapautta.
Reserviläisliitto ei ole mukana järjestöjen yhteisessä tiedotteessa, koska se sisältää liiton mielestä virheellistä tietoa mm.
edellä mainittujen asioiden osalta. Liitto kartoittaa parhaillaan piiriensä näkemyksiä lakiesityksen ongelmakohdista.
Niistä tehdään myöhemmin muistio lakiesitystä käsittelevän, Eduskunnan hallintovaliokunnan käyttöön. Liitto myös
pyrkii aktiivisesti kuultavaksi valiokuntaan.

Sisäasianministeriön torjuu hurjimmat väitteet
Sisäasianministeriö julkaisi tänään oman tiedotteensa, jolla se pyrkii kumoamaan esitettyjä väitteitä. Ministeriö mm.
kertoo, ettei ilmakivääreitä olla luvanvaraistamassa. Aselaissa olevaa ampuma-aseen määritelmää joudutaan nyt
ministeriön mukaan tarkistamaan EU:n asedirektiivin muutoksen johdosta. Siihen taas on päädytty, koska kaasuaseita
ja starttipistooleita on muualla Euroopassa muutettu toimiviksi ampuma-aseiksi.
Ministeriö torjuu myös väitteet siitä, että poliisille olisi
tulossa oikeus tehdä kotietsintä ampuma-aseen haltijan kotiin. Lakiesityksen myötä poliisi saa oikeuden tarkistaa aseiden säilytystilat. Tarkastuksesta tulee ilmoittaa kahta viikkoa aiemmin eikä sen yhteydessä voi käyttää pakkokeinoja.
Tarkastuksia on jatkossa tarkoitus tehdä vain pistokoeluontoisesti. Menettely muistuttaa nykyistä palotarkastusmenettelyä.
Oikeusministeriö on jo aiemmin todennut, ettei käsiaseluvan saamisen ehdoksi esitetty pakkojäsenyys ampumaseurassa riko perustuslakia. Asiasta vallitsee kuitenkin edelleen
myös täysin toisenlaisia näkemyksiä.
Käytännössä kaikki Reserviläisliiton jäsenyhdistykset
ovat lain tarkoittamia ampumaseuroja. Tulossa oleva laki ei
muuta niiden oikeutta jatkossakin valita vapaasti omat jäsenensä.

HE 106/2009 JA RESERVILÄISET
- Hankkimislupa reserviläisen ampumataidon ylläpitämiseen käytettävää pistooli tai revolveria varten voitaisiin antaa vain, jos reserviläinen
on yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen reserviläisyhdistyksen jäsen.
- Lupa reserviläisten ampumaharjoittelussa käytettävää pistooli tai revolveria varten voitaisiin tulevaisuudessa antaa vain jos reserviläinen
esittää saman reserviläisyhdistyksen virallisen ja viranomaisen koulutuksen saaneen ampuma-asekouluttajan antaman todistuksen harrastuksestaan, jonka on oltava jatkunut aktiivisesti vähintään kaksi vuotta.
- Hallussapitoluvan saaneen reserviläisen olisi viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan antama todistus
ampumaharrastuksen aktiivisesta harrastamisesta – elämänsä loppuun
asti.
- Riittävän aktiiviseksi ampumaharrastukseksi katsottaisiin vain jonkin
ampumaurheilulajin harjoittelu, kilpaileminen, kilpailun toimihenkilönä
toimiminen, valmentaminen tai kouluttaminen ampuma-aseen käyttöön. Aktiivista harrastusta olisi keskimäärin kerran kuukaudessa tapahtuva harrastaminen – kunnes tätä kiristetään ministeriön ohjeella.
- Ensimmäinen hallussapitolupa pistoolille ja revolverille annetaan enintään viiden vuoden määräajaksi.
- Lupaa hakevan reserviläinen on annettava suostumuksensa siihen,
että poliisilla on oikeus saada hänestä sellainen lääketieteellinen arvio,
jonka avulla lupaviranomainen voi arvioida hänen sopivuuttaan ampuma-aseen hallussapitoon.
- Pistoolin ja revolverin hankkimislupa annetaan vain sellaiselle 20
vuotta täyttäneelle reserviläiselle, joka suorittaa lupaviranomaisen järjestämän hänen henkilökohtaista sopivuuttaan ampuma-aseen hallussapitoon selvittävän soveltuvuustestin (ala P2).
- Poliisilla tulisi oikeus tarkastaa, noudattaako reserviläinen laissa olevia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ampuma-aseen säilyttämisestä.
Jokaisen aseluvan omaavan reserviläisen on päästettävä poliisi tiloihin,
joihin pääsyä tarkastuksen tekeminen edellyttää.
- Reserviläisaseiden rungoista ja niissä yleisesti käytetyistä äänenvaimentimista tulisi luvanvaraisia ampuma-aseen osia. Perusteluiksi
esitetään EU:n asedirektiivin muutosta, jossa kuitenkin määrätään äänenvaimentimien osalta, että vain niiden kaupallinen valmistaminen on
luvanvaraista.

Olli Nyberg
Reserviläisliitto

huomioon. Alan harrastajien ja
elinkeinonharjoittajien mielestä
nyt esille tuotu hallituksen esitys
ampuma-aselain muutokseksi on
valitettavan sekava ja puutteellinen. Sidosryhmät ovatkin vaatineet, että laki tulee palauttaa
välittömästi uudelleen valmisteltavaksi.
Ampuma-aselainsäädännön
tulisi perustua tutkimusanalyyseihin ja tunnettuihin tosiasioihin,
eikä päätöksiä tai muutoksia pitäisi tehdä lehtiotsikoiden perusteella.
Tuula Peltonen (sd)

En haluaisi
ministerin kanssa kiistellä, mutta kun vedottiin, että liittoja on
kuultu ampuma-aselautakunnan
kautta. Olen tarkastanut tämän
iltapäivän aikana: Ampuma-aselautakunnassa ei ole jaettu yhtään kirjallista paperia, joka olisi
annettu liitoille lausuntoa varten,
ja siellä ei ole pidetty asianmukaisesti pöytäkirjaa. Minä toivon, että
virkamies, joka tästä vastaa, antaisi rehellisen kuvan ministerille
asioista
ARVOISA PUHEMIES!

Olli Nepponen (kok)

ovat olleet
hyvin aktiivisia, joihin minä itse
kuulun. Onko se totta, ministeri,
että näitä järjestöjä ei lainkaan ole
kuultu? Minusta se tuntuu vähän
uskomattomalta.

RESERVIUPSEERITKIN

Jacob Söderman (sd)
JÄRJESTÖJEN KUULEMINEN on
suoritettu aivan normaalin käytännön mukaisesti. Toinen kysymys
tietysti on se, että silloin, jos ne
poikkeavat täysin hallituksen yksimielisestä pääministeri Matti Vanhasen johdolla tehdystä iltakoululinjauksesta, niitä voidaan ottaa
huomioon erittäin rajallisesti.

Anne Holmlund (kok)

että
hallitus on tehnyt esityksen vihdoinkin, mutta mielestäni se ei
ole riittävä ja haluaisinkin tehdä
siihen nämä muutamat, 4 muutosesitystä: 1) Käsiaseiden käyttö on
siirrettävä yksinomaan ampumaseuroihin; 2) Ampumaurheiluun
tarkoitettujen käsiaseiden säilytys
on siirrettävä ampumaseuroihin;
3) Kaikki aseluvat on myönnettävä määräaikaisina korkeintaan 5
vuodeksi kerrallaan ja 4) Yhdelle

OLEN TYYTYVÄINEN SIIHEN,

henkilölle myönnettävien aselupien määrää on syytä rajata.
Annika Lapintie (vas)

Aivan lyhyesti ed. Lapintielle, että
tähän olisi sopivasti voinut saada
vielä yhden semmoisen terävän
täydennyksen tähän teidän arvokkaan rinnakkaislakialoitteenne
perusteluun. Nimittäin Neuvostoliitossa oli täsmälleen tuollainen
järjestelmä.
Erkki Pulliainen (vihr)

hetkellä menossa. Se on työn alla. Ja
tavoitetila on se, että uusi aserekisteri olisi käytössä vuoden 2011
kevätpuolella, eli silloin muun
muassa tietojen vaihtoon liittyvät
kysymykset ja muu vastaava turvallisuuteen liittyvä tiedonvaihto
on mielestäni toivottavasti sillä
tasalla kuin sen olisi pitänyt olla jo
vuosia sitten. Valitettavasti meillä
on täysin aataminaikuinen aserekisteri vielä tällä hetkellä.

ASEREKISTERI ON TÄLLÄ

Anne Holmlund (kok)

ASEKÄTKENNÄN MUISTOKIVEN
PALJASTUSTILAISUUS
SUNNUNTAINA 18.10.2009
Juhlallisuudet alkavat jumalanpalveluksella Mäntsälän kirkossa klo 10.00. Jumalanpalveluksessa saarnaa piispa emeritus Leino Hassinen. Jumalanpalveluksen jälkeen lasketaan
seppele sankarihaudalle
Asekätkennän muistokiven paljastustilaisuus Mäntsälän Sääksjärvelle, Sääksjärventie 349,
kello 12.00.
Ohjelma Sääksjärvellä
Alkusoitto, Lahden veteraanisoittokunta
Puhe; piispa emeritus Leino Hassinen
Muistokiven paljastaminen
Virsi 557;1,2 ja 9
Siirtyminen Seurojentalolle
Muistojuhla Mäntsälän Seurojentalolle, Huvitie 3, kello 13.00
Ohjelma muistojuhlassa
Juhlakahvit klo 13.00 alkaen
Musiikkia, Lahden veteraanisoittokunta
Tervehdyssanat, Miiro Haarma
Laulua, Kanttiinin lotat
Asekätkennän merkitys, Matti Lukkari
Yhteislaulua
Juhlapuhe,
Musiikkia, Lahden veteraanisoittokunta
Kiitossanat, Markku Seppä
Maamme, soittokunta ja yleisö
Muistojuhlassa on esillä asekatkentään liittyvä ase- ja kunniamerkki-näyttely
Tumma puku, kunniamerkit
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Im memoriam

Unto Partanen
19.1.1926—10.6.2009
VAPAAEHTOISESSA maanpuolustustyössä monin eri tavoin mukana
ollut sotaveteraani, reservin kapteeni, valtiotieteen maisteri Unto
Partanen kuoli 10.6.2009.Hän oli
syntynyt 19.1.1926 Kirvussa Karjalan
Kannaksella. Hänen isänsä oli aliupseeri Suomen Armeijassa ja isänsä
työn vuoksi Unto tutustui useampiin
paikkakuntiin Suomessa. Läheisimmäksi hänelle tuli kuitenkin Niinisalo ja sen varuskunta, missä Unto
vietti nuoruutensa ja kävi koulunsa.
Hän pitikin itseään satakuntalaisena. Ylioppilaaksi hän tuli Kankaanpäästä, seikka jolla oli myöhemmin
merkitystä Tykistömuseota perus-

tettaessa Niinisaloon ja museon
toimiessa siellä. Unton erinomaiset
suhteet entisiin koulutovereihinsa ja
lapsuuden leikkikavereihin edesauttoivat monissa Tykistömuseotoiminnan ongelmissa Niinisalon vaiheen
aikana. Suorastaan korvaamaton
oli Unton panos kun museota ryhdyttiin siirtämään Hämeenlinnaan
ja toimintaa käynnistämään siellä.
Unton erinomaiset suhteet Ruotsin
Armeemuseetiin ja Ruotsin tykistön
johtoon olivat suureksi avuksi kun
museon kokoelmia pystyttiin kartuttamaan mm. tykeillä, joita suomalaisilla oli ollut sodissaan mutta, jotka
sittemmin oli hävitetty. Unto toimi

pitkään noin kaksi vuosikymmentä
museon hoitokunnan puheenjohtajana, missä tehtävässä hän merkittävällä tavalla vaikutti siihen millainen Tykistömuseo tänä päivänä
on. Unto toimi pitkään myös luottamustehtävissä Tykkimiehet ry:ssä ja
Suomen Kenttätykistön säätiössä.
Tykkimiesmitalin ideoijana hän oli
itseoikeutetusti myös mitalitoimikunnan jäsenenä.
UNTO OSALLISTUI ikäluokkansa
nuorten miesten tavoin jatkosotaan
suorittaessaan asepalvelustaan. Hän
kävi Riihimäellä korpraalikoulun
eli Riihimäen Tykistöakatemian ,
koulu josta hän muiden kurssiveljiensä tavoin oli erittäin ylpeä. Rauhan tultua reserviupseerikoulutus
oli keskeytetty ja niinpä Unto Kävi
Reserviupseerikoulun kurssilla 78
vuonna 1953, kurssi toimeenpantiin
kertausharjoituksena ja siihen osallistui monia Helsinkiläiseen reser-

viupseeritoimintaan vaikuttaneita
henkilöitä Unton lisäksi.
PARTANEN TOIMI MYÖS viisikymmentä luvulta lähtien Kenttätykistökerhon johtotehtävissä sekä
Helsingin reserviupseeripiirin hallituksessa. Hän ymmärsi kuitenkin jo
kuusi-seitsemänkymmentälukujen
taitteessa antaa vetovastuuta nuoremmilleen. Ehkäpä iän myötä herännyt kiinnostus sotahistoriaan
oli merkittävänä pontimena hänen
siirtyessään museomieheksi. Unto
oli myös erittäin aktiivinen järjestettäessä Kuninkaallisen Suomen
Tykistörykmentin 200-vuotisjuhlallisuuksia Helsingissä vuonna 1994.
Unto toimi myös seitsemänkymmentäluvulla aktiivisesti silloisen
Helsingin sotilaspiirin luottoupseereiden muodostaman maanpuolustusjärjestö Hermannien johdossa
ollen myös yhdistyksen puheenjohtaja. Työelämässä Unto vaikutti

erityisesti vakuutusalalla, toimien
mm. Suomen Vakuutusyhtiöiden
keskusliitossa tiedotustehtävissä ja
sen jälkeen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa varatoimitusjohtajana.
Kuten edellä kerrotusta ilmenee oli
Unton monipuolinen panos vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi
sekä erityisesti Tykistömuseotoiminnan kehittämiseksi eläkepäivinä
suoritettuna vähintään yhtä merkityksellistä ja tulosta tuottavaa kuin
hänen panoksensa palkkatyössään.
Ansioistaan niin sodan kuin rauhan
aikana itsenäisen Isänmaan hyväksi
tehdystä työstä hänet oli palkittu
monilla niin valtiollisilla kuin Maanpuolustusjärjestöjen kunnia ja ansiomerkeillä sekä Tykkimehet ry:n
kunniajäsenyydellä. Unton ystävät
ja monilukuiset tykkimiesveljet jäävät kaipaaman Unton leppoisaa ja
asiantuntevaa olemusta
Kari Vilamo

Uudenmaan
Tykistökilta
järjestää esitelmätilaisuuden.
Kapteeni Pekkalan (RUK) esitelmä ajankohtaisesta aiheesta "Tykistökomentajan mentorina Afganistanissa".
Paikka: Döbelninkadun auditorio
Aika: torstai 15.10. klo 18.00

Harri Kaijansinkko 50 vuotta
Merkkipäivänään 3.9.2009 matkoilla ollutta Helsingin maanpuolustuspiirin koulutuspäällikkö Harri Kaijansinkkoa muistivat jälkikäteen Sissiosaston nykyinen
puheenjohtaja Nils Ingves, sihteeri Christer Mikkonen ja Jouni Nylén antamalla ex
puheenjohtajalleen Sissikiven toimitilallaan Herttoniemessä.

Paljastaako lämpökamera sinua?
Tule Stadin Sissien

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

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

Kurssin nimi
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro
Kenttäviestijärjestelmä M80
Ampumaleiri, Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry
SRA-ampujan kurssi
Maastomarssi 1, noin 20 km
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro
Maanpuolustuspiirin pistooliammuntavuoro
Viestivälineet ja viestittäminen
HF-Radioliikenneharjoitus, Helsingin asema
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro
Maastomarssi 12 noin 20 km
Maastoensiapukurssi
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro

ajankohta
20.9.2009
24.9.-11.10.2009
26.-27.9.2009
26.-27.9.2009
27.9.2009
27.9.2009
1.10.2009
1.-10.10.2009
10.-11.10.2009
11.10.2009
18.10.2009
23.-25.10.2009
25.10.2009

paikka
Santahamina
Santahamina
Padasjoki
Santahamina
Espoo, Kunnarla
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Nuuksio
Santahamina
Santahamina

kurssinumero
0400 09 12055
0400 09 12026
0405 09 12064
0405 09 12065
0404 09 12059
0400 09 12057
0400 09 12069
0400 09 12011
0400 09 12060
0400 09 12066
0404 09 12071
0400 09 12073
0400 09 12070

ilmoittautumis
aika päättyy
huom
16.9.2009
23.9.2009
18.9.2009
päättynyt
25.9.2009
25.9.2009
28.9.2009
11.9.2009
11.9.2009
8.10.2009
15.10.2009
3.10.2009
21.10.2009

Siviilikoulutus
Kurssin nimi
Kuntotestien testaajakurssi
Arjen hallinta - henkinen tuki kriisitilanteissa
Erä- ja maastotaidot, peruskurssi
Gymnasiernas säkerhetskurs
Lukiolaisen turvakurssien varuskuntaviikonloppu
Yliopistolaisen valmiuskurssi

ajankohta
25.-26.9.2009
26.9.2009
3.-4.10.2009
2.-4.10.2009
23.-25.10.2009
23.-25.10.2009

paikka
Santahamina
Santahamina
Nuuksio
Dragsvik
Santahamina
Helsinki

Syksyn ohjelmassa myös seuraavat päivämäärältään
toistaiseksi takentamattomat kurssit:
Johtaminen ja sotilasperinne
lokakuu-marraskuu
Johtamisen perusteet
lokakuu-marraskuu
Koulutustaidon jatkokurssi
lokakuu-marraskuu
Seuraa internet-sivuja, pvm:t tarkennetaan heti kun ne ovat selvillä!

kurssinumero
0400 09 13022
0400 09 13031
0400 09 13032
0402 09 13028
useita
0402 09 13021

ilmoittautumis
aika päättyy
huom
1.9.2009
päättynyt
vain naisille
20.9.2009
16.9.2009
Ilm. koulujen k
10.10.2009

Heimo Huotarilta

Uusi runokirja
”Vapinaa”
Tilaa nyt
heimo.huotari@kolumbus.ﬁ
tai puh 040 581 3388
Hinta 15,- e.
Toimitus postitse.

0400 09 13007
0400 09 13003
0402 09 13020
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Itsepalvelu – Palvelupesula

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100
Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.¿
www.viherpeippo.¿
Avoinna ark 9-20 la 9-15

Reserviupseerien
kansainvälistä
yhteistyötä
Järjestyksessään 62. CIORin (Interallied Confederation of Reserve
Ofﬁcers) kansaivälinen kesäkonferenssi kokosi jälleen yli 600
reserviupseeria keskustelemaan heitä koskevista asioista.
SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO on
liitännäisjäsenenä (Associate Member) Naton Reserviupseerijärjestössä CIORssa. Yhteistyön perustana
on Suomen ja Naton välinen Partnership for Peace -sopimus. CIORn
toimintaan osallistuu aktiivisesti
lähes 30 maan reserviupseerijärjestöt. Naton jäsenmaiden lisäksi toiminnassa on mukana PfP-pohjalta
Suomen lisäksi mm. Ruotsi, Itävalta
ja Sveitsi.
CIOR:n toimintavuoden keskeisin tapahtuma on jokavuotinen kesäkongressi, jonka aikana pidetään
järjestön yleiskokous, eri komiteoiden työkokoukset, sotilasmoniottelukilpailu sekä mm. nuorten reserviupseerien työpaja YROW. Tämän
vuoden tapahtuma järjestettiin 3.8. elokuuta Sofiassa Bulgariassa.
Viikon aikana maan pääkaupunki
tarjosi monia mielenkiintoisia keskusteluja ja paljon uusien kansainvälisiä tuttavuuksia.
SUOMEN YROW-DELEGAATIOON kuuluivat reservin yliluutnantti Juha
Stark Kanta-Helsingin Reserviupseereista, reservin vänrikki Aku
Lindström Jyväskylän Akateemisista Reserviupseereista sekä reservin
vänrikki Jaakko Sirén Tampereen
Reserviupseereista.
YROW-työryhmän tärkeimmät
tehtävät ovat nuorten näkemysten
tuominen esille konferenssissa sekä
luonnollisesti eri maiden nuorten
reservinupseerien välinen verkostoituminen ja tutustuminen muiden
maiden reserviläistoimintaan. Työryhmään osallistui Suomen lisäksi
reilu kymmenen eri kansallisuutta
Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Etelä-Afrikkaa myöden. Pääasiassa osallistujat olivat 20-35 ikävuoden väliltä,
sillä nuoreksi reservinupseeriksi tul-

kitaan korkeintaan kapteenin arvon
omaava reservinupseeri.
TÄMÄN VUOTUISEN kesäkonferenssin

aiheena oli reserviläisten rekrytointi
sekä palvelukseen aktivointi. Lähtökohtaisesti aihe on melko erilainen
haaste ammatti- ja reserviläisarmeijoissa. Mielenkiintoista oli kuitenkin
huomata kuinka samantyyppisiä,
joskin hieman eritasoisia, useimmat ongelmista ovat: monissa asevelvollisuusarmeijoissa ongelmana
on reserviläisten saaminen mukaan
koulutukseen, kun Suomessa taas
ongelmana on enemmänkin heidän
aktivointi varusmiespalveluksen jälkeen. Puolustusvoimilla ei ole taloudellisia resursseja kouluttaa kaikkia
reserviläisiä säännöllisesti vaan osa
koulutuksesta perustuu vapaaehtoisuuteen. Suomessa reserviläisjärjestöjen ja Maanpuolustuskoulutuksen
rooli korostuu reserviläisten koulutuksessa ja aktivoinnissa.

VIIKON

MITTAINEN

KONFERESSI

oli hyvä mahdollisuus tutustua eri
kansallisuuksien reserviläistoimintaan sekä armeijojen rakenteisiin.
Harvan maan järjestelmä perustuu
enää yleiseen asevelvollisuuteen,
joten siviilikoulutettujen reserviläisten rekrytointi on monissa maissa
todellinen haaste. Nykyiset vaativat
kriisinhallintaoperaatiot esimerkiksi
Afganistanissa vaativat monenlaista
ammattiosaamista. Suomen vahvuutena kansainvälisellä kentällä onkin
juuri se, että meillä on mahdollisuus
lähettää operaatioihin asiantuntijoita kuten opettajia, lakimiehiä, poliiseja ja insinöörejä moniin tehtäviin,
koska me olemme saaneet sekä sotilaallisen että siviilikoulutuksen.
Yheenvetona keskusteluissa heräsikin se tosiasia, että reserviläisten
osuus operaatioissa tulee tulevaisuudessa kasvamaan, koska monet
ammattiarmeijat ovat supistaneet
joukkojaan. Suomella reserviläisten
osuus on jo nyt hieman operaatiosta
riippuen 60-70 prosenttia.
Ensi vuonna kesäkonferenssi
tullaan järjestämään Stavangerissa
Norjassa. Tämän vuotinen kokemus
oli erittäin positiivinen, joten suosittelen ensi vuoden tapahtumaa
lämpimästi kaikille kiinnostuneille.
Samanlaista tilaisuutta nähdä ja tutustua erilaisista ympäristöistä tulevien eri maiden reservinupseereihin
ei suomalaisilla reservinupseereilla
ole, joten mahdollisuuteen kannattaa tarttua. Lisätietoja CIORsta,
YROWsta ja ensi vuoden tapahtumasta löytyy RUL:n verkkosivujen
kautta.

PELI-KULJETUSLAUKUT

SUOJAA VARUSTEILLESI

Yliluutnantti Juha Starck
Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Yliluutnantti Juha Starck pitämässä puheenvuoroa seminaarissa.

Maahantuoja: CC-Case Oy • Viilaajankatu 10 • 15520 Lahti
Puh 03 781 0435 • Fax. 03 781 0436 • info@cccase.fi • www.cccase.fi
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.ﬁ

Ampumakalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm
aika
laji
25.8.
17-21
Pistooli pika (.22)
Syyskuu
12.9.
9-16
Pistooliammunta
13.9.
12-16
Pistooliammunta
19.9.
9-16
Pistooliammunta
20.9.
9-16
PA1 PA2 kilpailu
20.9.
11,20 - Kivääriammunta 150m
22.9.
17-21
Pistooli pika (.22)
27.9.
11,20 - Kivääriammunta 150m
29.9.
17-21
Sotilaspistooli pika
Lokakuu
1.10.
17,30 Pistooliammunta
3.10.
9-16
Kenttäammunta kilpailu
10.10. 9-16
Kivääriammunta 150m
10.10
10-18
Pooli 300m kivääri
11.10. 12-18
Pooli 300m kivääri
11.10. 11,20 Kivääriammunta 150m
11.10. 11.00 Perinnekiv. kilpailu
11.10. 11.00 Perinnepist. Kilpailu
11.10. 12-16
Pistooliammunta
17.10. 9-16
Pistooliammunta
24.10. 9-16
Kivääriammunta 150m
25.10. 11,20 Kivääriammunta 150m
Marraskuu
8.11.
11,20 Kivääriammunta 150m
14.11. 9-16
Pistooliammunta
14.11. 10-18
Pooli 300m kivääri
15.11. 12-16
Pistooliammunta
15.11. 12-18
Pooli 300m kivääri
28.11. 9-16
Pistooliammunta
28.11. 9-16
Kivääriammunta 150m
29.11. 11,20 Kivääriammunta 150m
Joulukuu
5.12.
9-16
Kivääriammunta 150m
5.12.
9-16
Kivääriammunta 150m
5.12.
10-18
Pooli 300m kivääri
12.12. 9-16
Kivääriammunta 150m
12.12. 10-18
Pooli 300m kivääri
13.12. 12-18
Pooli 300m kivääri
13.12. 11,20 Kivääriammunta 150m
20.12. 12-16
Pistooliammunta

paikka
SH pist. 3

Ilmoittautuminen
ratavuoroille

ilmoittautuminen
nouto portilta 17.15

SH pist. 1
SH pist 1
SH pist. 2
SH keskus 150m
SH Mpkk 150m
SH pist. 3
SH mpkk 150m
SH pist. 3

ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
Katso ilmoitus
www.mpky.fi 0400 09 12055
nouto portilta 17.15
www.mpky.fi 0400 09 12057
nouto portilta 17.15

SH pist. 1
SH keskus 150m
SH Mpkk 150m
SH keskus 300m
SH keskus 300m
SH Mpkk 150m
Upinniemi
Upinniemi
SH pist. 1
SH pist. 1
SH Mpkk 150m
SH Mpkk 150m

www.mpky.fi 0400 09 12069
Katso ilmoitus
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi 0400 09 12066
www.mpky.fi 1700 09 14001
www.mpky.fi 1700 09 14002
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi 0400 09 12070

SH Mpkk 150m
SH pist. 1
SH keskus 300m
SH pist. 1
SH keskus 300m
SH pist. 2
SH Mpkk 150m
SH Mpkk 150m

www.mpky.fi 0400 09 12094
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi 0400 09 12075

SH Mpkk 150m
SH keskus 150m
SH keskus 300m
SH Mpkk 150m
SH keskus 300m
SH keskus 300m
SH Mpkk 150m
SH pist. 1

ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi 0400 09 12077
ratavuorolle@luukku.com
u.com

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

Ota pooli 300m vuorolle ratakaukoputki mukaan.

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
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.

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Puheenjohtajan palsta

Helsingin Reserviupseerin, Reserviläispiirin ja
Maanpuolustuspiirin syyskisat
Kilpailut ovat haastekisoja Helsingin reserviläispiirien jäsenyhdistyksille: Tulkaa
mukaan, kootkaa 3 ampujaa / yhdistys niin
pääsette kamppailemaan kerhojoukkueiden
mestaruudesta jossa veri punnitaan.

maksuja ei palauteta, eikä huomioida myöhemmin. Laina-aseita saatavilla kilpailuun
maks.15 lainaajaa ilmoita tarpeesi ilmoittautumisen yhteydessä. Patruunat maksetaan
ilmoittautumismaksun yhteydessä.

Molempiin kilpailuihin mahtuu 50 osallistujaa, kilpailu ammutaan kahdessa erässä.
Osallistumiset ovat sitovia, osallistumis-

Tiukkoja osumia.
vänr Veijo Rautio 040-5558165

3.10. Kenttäammunta
Santahaminassa

20.9. Palvelusammunta
Santahaminassa

Lauantai 3.10 keskusampumarata 150m
klo 9 – 16.
Makuuammunta ja pystyammunta,
Taulu 03
Säännöt ja laukaisumäärät www.resul.ﬁ
Osallistumismaksu 15 euroa
Ilmoittautuminen mpky.ﬁ >Helsinki>
Kenttäammunta
Helsingin piirin kilpailu no: 0400 09
12100

Sunnuntai 20.9 Mpkk.n kiväärirata 150m
Klo.11-16.00
Lajit PA1 ja PA 2. Taulu 03
säännöt ja laukausmäärät www.resul.ﬁ
Osallistumismaksu 15 euroa, Lisäohjeet
ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen mpky.ﬁ >Helsinki>
palvelusammunnat
Helsingin piirin kilpailu no: 0400 09
12099
Ase: Sotilaskäyttöön suunniteltu tai
sen kaltainen sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa oleva lippaallinen
itselataavaava kivääri. Aseen kaliiberi
on 5,45-8,00 mm ja se voi olla koottu
yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen ominaisuudet eivät poikkea
aseen perusversiosta.
Kiellettyä: Optiset-, elektroniset- ja opto-elektroniset tähtäimet. Tukijalkojen
käyttö. Aseen turvallisuutta heikentävät
muutokset. Äänenvaimentimet, jälkiasennetut suujarrut ja diopterit.
Sallittua: Laukaisun parantaminen, Karhennukset/ pintakäsittely. Toiminta varmuutta ja käsittelyä parantavat pienet
muutokset. Jälki asennetut varmistimet

AAse: Perinnekivääri on yleismäärite
telmältään avotähtäimin varustettu,
m
mallinmukainen sotilaskivääri, jonka
toi
toimintaperiaatemääritelmä on lippaallinen kertatuli.
Hihnan on oltava Suomen puolustusvoimissa käytettyä tyyppiä eikä sen
hihnaosan leveys saa ylittää 30 mm.
Kantohihna voi olla joko yksiosainen
tai kaksiosainen (suojeluskuntamallia).
Hihnan kiinnityksen on oltava asemallin
mukainen.
Kilpailuissa käyttäkööt kukin, hihnaa
miten haluaa kunhan se on sääntöjen
mukainen. Lisäohjeet ilmoittautuneille.

Tervetuloa liikkumaan
Piirien sotilasliikuntatoimikunta

LAATUA
AMMATTILAISILLE

UPSEERILIITTO
Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.
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Liikuntatoimintaa
Kuntotestaajien
koulutus 25.-26.9.
Santahaminassa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.ﬁ

Ju-jutsu kurssi
Stadin Sissit järjestävät ju-jutsu kurssin
Töölöntorinkadun itsepuolustussalilla.
Kurssi alkaa maanantaina 28.9 klo 19.30.
Varustus verryttelyasu tai budopuku.
Kurssi jatkuu joulukuun puoleenväliin
asti.

Helsingin maanpuolustuspiiri järjestää
testaajakurssin reserviupseeri- ja
reserviläispiirien, Helsingin kiltapiirin
sekä maanpuolustusnaisten pääkaupunkiseudun yhdistysten tarpeisiin
25.-26.9.09 Radioniemen koulutuskeskuksessa Santahaminassa.

Kurssipäivät ovat ma 19.30-21.00 ja keskiviikko 18.00-19.30.
Kurssin kouluttajina toimii useita kokeneita alan harrastajia. Kurssilaisia ei
vakuuteta järjestäjän toimesta vaan
jokainen huolehtii omasta vakuutusturvastaan.

Kurssin tavoitteena on valmentaa
Reserviläisurheiluliiton kanssa päteviä
henkilöitä toteuttamaan liikuntatoimintaa ja järjestämään kuntotestejä
maanpuolustusjärjestöissä.

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Puheenjohtajan palsta
Reserviläisen tärkeimpiä tehtäviä on ylläpitää omaa kenttäkelpoisuuttaan sekä
sotilasammattitaitoaan. Kenttäkelpoisuus
tarkoittaa yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa.
Sotilasliikunta tarkoittaa yksittäisen sotilaan ja joukon taistelu- ja kenttäkelpoisuuden ylläpitoon ja
kohottamiseen tähtäävää liikuntatoimintaa.
Reserviläinen, muista huolehtia riittävästä

liikunnasta ja
oikeaoppisesta ravinnosta!
Piiriemme jäsenille räätälöity suunnistuksen koulutustapahtuma on 27.10. ja sen
soveltava osa
31.10., käytä hyväksesi tämä ilmainen
tilaisuus.
kapt Jukka Rusila

Tiloissa on juuri uusitut suihku- ja
wc-tilat.
Paikka Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulma. Betonipömpelin
vieressä olevista lasiovista sisään.
Ovella soittokello.
Sydämmellisesti tervetuloa!
Kurssi on reserviläisjärjestöjen jäsenille
ilmainen muilta 30 e.
Lisätietoja www.stadinsissit.ﬁ, Marko
Lehti 0405438264 tai Antti Keinänen
avkeinan@cc.hut.ﬁ

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

Tule kohottamaan kuntoasi!
Nitro Ju-Jutsua
Reserviläisten Dojolla

Piirien harjoitussalilla tullaan järjestämään ohjattua kuntoliikuntaa
alkaen marraskuun puoliväli. Tarkoituksena on parantaa reserviläisten
peruskuntoa. Kurssi etenee nousujohteisesti, joten se soveltuu mainiosti myös alokkaille. Eritasoiset taistelijat otetaan huomioon.

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

Kurssille mahtuu jumppaajia 20 kpl, mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.
Liikuntakerta on noin tunnin mittainen ja se koostuu alku- ja loppu
verryttelyistä, harjoitus osiosta ja loppuvenyttelystä. Teemme monipuolisia harjoitteita; kuntopiirejä, kuntonyrkkeilyä ja painiakin on mahdollisesti myös luvassa! Kurssilta peritään pieni korvaus osanottajilta.

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

Alustavasti ensimmäinen kerta järjestetään 15.11. sunnuntaina klo 18-19.
N. 150 m2 tilassa on tatami jolla liikutaan. Lisäksi pukuhuoneet naisille
ja miehille sekä juuri remontoidut suihkutilat. Osoite Töölöntorinkatu
2, (MP-myymälän takaovesta sisään).
Liikunnasta vastaa Liikuntaneuvoja/ valmentaja Elisa Latvasto, lisätietoja ohjaajalta e.m_latvasto@yahoo.com
Onko sinulla jo jokin oma tavoite mutta kaipaisit ammattilaisen vinkkejä ja valmennusta, ota yhteyttä Elisa Latvastoon, yhteystiedot yllä.

Kurssipaikka Helsingin keskustassa osoitteessa Töölöntorinkatu 2.
Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun kulmassa, lasiovista sisään.

Urheilukalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm
aika
laji
paikka
Syyskuu
20.9.
13VETRES kävely, Tikkurilan urheilutalo
25-26.9.
8Kuntotestaajakurssi
Santahamina
27.9.
16Maastomarssi 1
Helsinki
Lokakuu
3.10.
8IX Hiidenmarssi
Lohja
2-4.10
18RESUL syysjotos
Sysmä
23.9. ja 3-4.10.
Erä ja maastotaidot
HKI/Nuuksio
18.10.
8Maastomarssi 2
Espoo
27.10.
17-21 Suunnistuksen teoria
Helsinki
31.10.
8-16
Suunnistuksen käytäntö Espoo
Marraskuu
15.11.
9,45Maastomarssi 3
Espoo
Päivitetty kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi

ilmoittautuminen
heikki.linna@pp.inet.fi
www.mpky.fi 0400 09 13022
www.mpky.fi 0404 09 12059
www.mpky.fi 1700 09 12006
www.rul.fi/terri
www.mpky.fi 0400 09 13032
www.mpky.fi 0404 09 12071
tomi.alajoki@hrup.fi
tomi.alajoki@hrup.fi
www.mpky.fi 0404 09 12076

Treeniasuna voi käyttää verryttelyasua tai
budopukua.
Harjoittelu tapahtuu tatamilla paljain jaloin.
Kurssin kesto 23.9. - 18.12.2009
Harjoitusajat: keskiviikkoisin klo. 19.30-21.00
Pääohjaajana toimii Jori Ala-Keturi (4.Dan
Ju-Jutsu, 1.Dan Karate,
Voimankäyttökouluttaja)
Kurssin lopuksi on mahdollisuus suorittaa
jujutsun keltaisen vyön koe.
Kurssin hinta on 35 e koko syksyltä, hintaan
sisältyy vyökoe.
Kurssille ilmoittauduttava, koska salille
mahtuu vain 20 nopeinta
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset osoitteeseen
seppo.kulonen@helsinkinet.ﬁ
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

ESPOO–KAUNIAINEN
RESERVIUPSEERIT
Vuosijuhla 23. lokakuuta alkaen kello 19.00 Kauniaisten kaupungintalolla. Ilmoittautumiset 12.10.2009
mennessä Kaj Lännenpää, 050
4031466 tai kaj.lannenpaa@kolumbus.ﬁ. Illalliskortti 55 e tilille: Nordea Kauniainen 137830-102059.
Esitelmäilta loka-marraskuu
(ajankohta tarkentuu myöhemmin).
Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Jarmo Lindberg.
Syyskokous 3. marraskuuta kello
19.00 Kauniaisten kaupungintalo.
Esitelmäilta marras-joulukuussa
(ajankohta tarkentuu myöhemmin)
oikeuskansleri Jaakko Jonkka.

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
Höstens verksamhet är redan i full
gång, och det ser verkligen ut som
om klubben har fått en ordentlig
livskraft. Livräddningen som påbörjades för ett antal år sedan kan alltså
konstateras ha varit rätt lyckad.
Styrelsen har godkänt ett ambitiöst investeringsprojekt för att förnya
och utveckla klubbens vapen- och
skytteverksamhet. Investeringen
omfattar nya tjänstepistoler, gevär
och hagelgevär med inriktning på
möjligheten att på ett vettigt sätt
träna och tävla i Tillämpat Reservistskytte (SRA). Detta är ett led i att
kunna erbjuda medlemmarna nya
och intressanta verksamhetsformer,
och är i linje med både klubbens och
distriktets/förbundets verksamhetsplaner att utveckla och arbeta för en
aktiv skytteverksamhet.
Klubben är också verksam i arbetet med att påverka den planerade
nya vapenlagen. Ett samarbetsforum
har bildats av de berörda förbunden
och organisationerna, och HSRK är
med och för fram den svenskspråkiga rösten. Mera information om
detta arbete ﬁnns på klubbens hemsida www.hsrk.ﬁ.
Klubben kommer att besöka
krigsmuseet och dess utställning om
Vinterkriget i december. Närmare
information kommer på hemsidan
genast när datumen och planeringen bekräftas. Datumet publiceras
också i nästa tidning.
Höstmötet går av stapeln den
11.12 på Skatuddens Casino. Efter
höstmötet har vi julbastu från och
med kl 19 och efter detta intar vi en
julmiddag. Anmälningar skickas till
mässofﬁceren Ulf Dahlman.
Skytteverksamheten pågår enligt
bekant mönster med skytte i Luolan
torsdagar i udda veckor. Kontakta
Caspar von Walzel eller Jussi Hermunen för ytterligare information.

Nyttig info ﬁnns även på hemsidan
under Skytte.
HSRK kommer att ordna en
grundkurs i pistolskytte under hösten. Mera information om detta
kommer att publiceras på hemsidan
samt skickas per e-post till medlemmarna. Kursen är öppen för alla
svenskspråkiga. Dock finns vissa
krav, dessa anges i kursbroschyren.
Vi kommer också att ordna en introduktionskurs i de nya vapensystemen som klubben anskaffar. Intresseanmälan skall skickas till Caspar
von Walzel.
Klubbens medlemmar deltar
också aktivt i Gymnasiernas Säkerhetskurs som ordnas för gymnasieelever i Helsingfors och Esbo. Kursen anordnas i år från den 2 – 4.10.
Intresserade av kursen kan kontakta
Kaj Pettersson för ytterligare information. Det ﬁnns sannolikt fortfarande möjlighet att både anmäla
deltagare (t.ex. familjemedlemmar
i gymnasiets 2:a eller 3:e klass) eller att komma med som övervakare
eller utbildare. Extra händer behövs
alltid.
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

KANTA-HELSINKI
Kerho järjesti jäsenilleen perinteisen ampumaleirin Padasjoella 15.16.8.2009. Tilaisuuteen osallistui 22
aktiivista harrastajaa. Ampujia osallistui myös Virosta ja Latviasta.
Kerhon ampumavuoroista lisätietoja ampumaupseereilta ja kotisivuilta.
Kerhon yhteystietoja:
Verkkosivusto: www.khru.net
Sähköposti: khru@khru.net
Sähköpostitiedotteita haluavat
voivat ilmoittaa osoitteensa sihteerille.
Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040
540 5882, jari.ora@oralaw.ﬁ, sihteeri Raimo Hynynen, p. 040 510 8513,
raimo.hynynen@ﬁ.ibm.com, ampumaupseerit: pekka.appelqvist@hut.
fi, p.työ 451 3311; antti.kokkola@
fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029;
pirkka.jalasjoki@gmail.com

LÄNSI-VANTAA
Kesälomakausi on useimmilla jo takanapäin, mutta kesä jatkuu.
Oli sää mikä hyvänsä, niin toimeliaisuus hakee tuttuja muotojaan keleistä riippumatta.

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen:
reservinsanomat@helresp.ﬁ

Viikonloppuna 25.-27.9. on yhdistyksemme perinteinen Padasjoen
syysleiri.
Leirin ohjelmassa MPK:n SRA-sovellettu Reserviläisammunta 2-kurssi. Kaikki kevään kurssilla teorian
tenttineet ovat läpäisseet tenttinsä
ja voivat keskittyä nyt kurssin soveltavaan osaan.
ResUL:n syysjotokseen 2.-4.10.
Sysmässä on vielä aikaa, mutta
kuukaudessa ehdit hyvin terästää
kuntoasi ja taitojasi. Ilmoittaudu
kerhomme joukkueeseen Heikki
Lehtiselle P: 050 514 5034.
Ampumaratavuoro Töölöntorinkadun pistooliradalla jatkuu parittomien viikkojen lauantaisin klo
14.30–17.00 ja parittomien viikkojen
maanantaisin klo 16:00-19:00. Ilmoita tulostasi etukäteen numeroon
040 586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2009
toimintakalenteri löytyvät päivitetyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta
http://lvru.rul.ﬁ.
LVRU ry toivottaa jäsenilleen aktiivista yhteistyön syksyä.

nat, 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
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutustilaisuuksista. Yhteyshenkilönä
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä,
045–6748754, cossu541@saunalahti.
ﬁ.
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen 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 0403433400 jorma.loimukoski@ﬁnpro.
ﬁ

TIKKURILA

MUNKKIVUORI
Syyskausi on alkanut ja ammunnat
sisäradalla alkavat lokakuussa.
Urheilutalon 22-vuorot alkavat
2.10. ja jatkuvat parillisen viikon
perjantaisin klo 18.00 – 19.30. Ammunnat jatkuvat aina ensi vuoden
huhtikuun loppuun asti. Radalle
mahtuu, joten osallistukaapa harjoituksiin ahkerasti.
Kalvolassa jatketaan perinteisin
kuvioin 26.9, 17.10. ja 7.11 Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja. Omat eväät mukaan.
Piirin Töölöntorinkadun ampumaradan palveluspistooliammunnat
alkavat myöhemmin ilmoitettavana
aikana syksyllä. Ammunnat vetää
Timo Mikkonen puh. 0400 607590
tai timo.mikkonen@luukku.com.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com.

Kuukausikokous 24.9.2009 klo
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4.
krs ). Esitelmän pitää VETRESin puheenjohtaja Matti Passi ja aiheena
on ”VETRES-toimikunnan toiminta”
ja katsotaan lopuksi 30 min kestävä
dvd ”Suomi sodassa 1939-1945”. Ilmainen kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan.
Rohkeasti mukaan! 6.10.2009 klo
17.00 alkaen on kouluammunta 20
ls kilpailu.
20.10.2009 klo 19.30 on Toivo
Kultti pienoiskiväärikilpailu 10 ls
makuu ja 10 ls pysty. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.
Suunnistuksen mestaruuskilpailut ovat 7.10.2009 klo 16.00 alkaen
Kuusijävellä aluerastien yhteydessä.
Sarjat alle ja yli 60v.

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
SYYSSKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään keskiviikkona
28.10.20090 klo 18.30 AEL:n tiloissa
Malminkartanossa os: Kaarnatie 4,
00410 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten
ensi vuoden toimintakertomus ja
talousarvio sekä valitaan hallitus ja
nimetään edustajat piirin hallintoelimiin. Tarjolla myös pientä purtavaa. TERVETULOA!
HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu Malmilla 16.9
2009 klo 18.30.
PADASJOEN AMPUMALEIRI
Padasjoen perinteinen ampumaleiri toteutetaan jälleen. Ajankohta
9.-10.10.2009. Lähtö entiseen tapaan
omilla autoilla, kimppakuljetuksena
Malmin Teboilin pihasta perjantaina
klo 16.00 ja paluu lauantaina, iltapäivällä. Kimppakuljetuksen hinta
10 euroa per henki. Yhdistys hankkii
paikalle pistoolit, kiväärit, patruu-

TÖÖLÖ
Töölön Reserviupseerit osallistui
kutsuttuna Suomen-poikien Viron
Äksissä vietettyyn XXX vapaudenristin ja 65. Suomen-poikien taistelujen
muistopäivän viettoon 29.8.
Ampumavuoromme jatkuvat
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. Vuorot alkavat kello 19, tervetuloa. Kerhon aseet ovat käytettävissä ja kerho
tarjoaa ensikertalaisille panokset.
Kerholla on oma ampumaharrastusvakuutus. Kerho on hankkinut
Töölöntorinkadun ampumaradan
tiloista lokeron, jossa säilytämme
ampumatoimintaan liittyvää materiaalia. Lisätietoja ammunnasta antaa
Raimo Ahokas p.020 4907503.
Kerho järjestää keilailutilaisuuden Turvakurssilaisten killan kanssa
torstaina 22.10. klo 19.30 Keravan
keilahallissa, jossa käyttöömme on
varattu neljä rataa. Tervetuloa kokeilemaan uusia liikuntamuotoja.

Lisätietoja varapuheenjohtaja Jyrki
Ratialta, 040 582 9127, mratia@welho.com.
Kerho jatkaa koko syksyn ajan
sotaveteraanikeräystä. Ilmoita halukkuudestasi osallistua keräykseen
haluamallasi tavalla. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050
368 3539.
Kerho suosittelee jäseniä ottamaan käyttöön Reserviläisurheiluliiton nettikuntokortin, joka löytyy
osoitteesta www.resul.ﬁ/kuntokortti.
Töölön Reserviupseereiden sääntömääräinen syyskokous pidetään
18.11.2009 klo 18.00 Döbelninkatu 2.
Tervetuloa. Hallituksen seuraavat
kokoukset pidetään 8.10 klo 17.30
ja 18.11. klo 17.00 Döbelninkadulla.
Kerhon tulevat tapahtumat löytyvät
myös toimintakalenterista, jota ylläpidetään kerhon nettisivuilla, www.
rul.ﬁ/toolo.
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 ovat alkaneet ilmaaseradalla, ammunnat ovat torstaisin alkaen klo 17.00. Sarjakilpailu
käsittää syyskauden 2009 ja kevätkauden 2010. Ilma-aserata sijaitsee
Tukikohdassa Puotilantie 1 D. 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.
RESUL:n syysjotos Terri 09 kilpaillaan tänä vuonna Sysmässä 2.4.10.2009. Ihru lähettää tänä vuonna kaksi partiota, jos olet kiinnostunut ota yhteyttä Keijo Talja p.041 514
9140 tai Klaus Koivu p.050 562 3211.
Kerho maksaa partioiden osallistumismaksut.
Kurssit: " Suunnistuksen perusteet" teoria 27.10. klo 17-21 Töölöntorinkatu 2 auditorio, käytäntö 31.10.
klo 9-17 Nuuksio, ilmoittautuminen
20.10. mennessä. Lisätietoja Reservin Sanomat 6/2009. Kuntotestaajien koulutus Santahaminassa 25.26.9. lisätietoja Reservin Sanomat
6/2009. Syyskokous pidetään Tukikohdassa Puotilantie 1 D 17.11.2009.
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,v.pjoht. Jani
Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 050 543 6214.

VR:N RESERVIUPSEERIT
Retki Ilmatorjuntamuseoon ja yhdistyksen ylimääräinen kokous Hy-

19

7 | 2009 > 18. 9. 2009

rylässä tiistaina 29.9. klo 16. Lähtö
VR:n pääkonttorilta klo 15:30 henkilöautokyydein. Ilmoita kyytitarpeestasi yhdistyksen sihteerille Mikko
Saariselle ke 23.9. mennessä p. 0307
26535, mikko.saarinen@corenet.ﬁ.

ASELAJIKERHOT

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.

HUOLTOUPSEERIKERHO
Huoltoupseerikerhon jäsenet voivat
osallistua Automiesten syysretkeen
lauantaina 26.9.09.
Katso tarkemmat ohjeet Autojoukkojen Helsingin Killan palstalta.

JÄÄKÄRIKERHO
Lokakuun saunailta on 6.10. klo
17.00 alkaen. Yhteystiedot: pj. Juha
Koiranen puh. 040 503 4804, siht.
Yrjö Saulamo, puh 050 344 5635 tai
349 3162.

ILMAILUKERHO
Syksyn ohjelmaa:
Viikko 42 Utin matka
13.10. tiistai, Helsingin Suomalainen klubi klo 17.00, syyskokoukset;
klo 18.30, onnettomuustutkija
Hannu Melaranta: ”Onnettomuustutkinnasta”
Marraskuussa on yhteiskokous
Suomalaisen klubin Ilmailuosaston
kanssa.
Esitelmöitsijänä on Veikko Karhumäki
Mersunsauvakisa
8.12. tiistai, joulusauna
Tarkennukset ohjelmaan löydät
Helsingin Reservin Sanomista.
Parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14–16 on pienoispistooliammunnat RUL:n radalla Töölössä.
Lisätietoja antaa aseupseeri Martti
Eerola p. 050-911 4933 tai martti.eerola@koti.ﬁmnet.ﬁ

ILMATORJUNTAKERHO
Syksyä kohden It-Kerhon toiminta
tiivistyy.
Syyskuun varsinainen tapahtuma
on 26. päivä järjestettävä SRA-kurssi. Kurssia organisoi Marko Honkanen marko_m_honkanen@hotmail.
com. Mikäli tuo lauantai on jo varattu, niin sunnuntain ohjelmaksi
kerho suosittelee jäsenilleen osallistumista Tuusulan Upseerikerhon
järjestämään Herrasmieskilpailuun.
It-museolla järjestettävä kilpailu
starttaa puoli kymmeneltä aamulla
ja maksaa kaksi euroa osallistujalta.
Lisätietoja saa Tuusulan Upseerikerhon majuri Luukkaselta numerosta
0400-458565.
Näiden lisäksi, sekä syys-, että
lokakuussa kerholaisia toimii jälleen
kouluttajina VEH-kursseilla.
Marraskuussa toimintaan kuuluvat 7. päivänä Karjalan Prikaatissa
SalpItPston järjestämä It-päivä,
sekä 29. päivän it-vuosipäiväjuhlallisuudet. Lisäksi kalentereihin kannattaa merkitä ainakin sääntömääräinen syyskokous. Kokous järjestetään Suomenlinnan
Upseerikerholla 17. päivä marraskuuta kello 18.00 alkaen.
Kerhon säännölliset ampuvuorot
ovat syksyllä:
vko 34-40, ti klo 16-19
vko 42-52, ke klo16-19

KT-KERHO
TULEVAA TOIMINTAA:
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. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Arto Oja, 0400-232800,
Arto.Oja@Rakennemittaus.ﬁ Paikat
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä! Lähtö Rautatientorin tilausbussipysäkiltä Mikonkatu 8 (Fennian
edessä) klo 09.00. Paluu samaan
paikkaan n. klo 17.30.
Esitelmä
14.10. Historioitsija Antero Uiton
esitelmä: "Venäläisten väyläopas".
Lohjan Res.ups kerhotila, Suurlohjankatu 31 F, Lohja., klo 18.00. Lisätiedot: Raine Mönkkönen, 0400400164, raine.monkkonen@pp.inet.
ﬁ
Esitelmä
15.10. Kapteeni Pekkalan (RUK)
esitelmä ajankohtaisesta aiheesta
"Tykistökomentajan mentorina Afganistanissa". Döbelninkadun auditorio klo 18.00. Kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetuloa!
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 maksu-

ton. 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 Sota-arkistoon
4.11. alkaen klo.17.30
Isäntänä toimii maj res Ilkka Korhonen. Ilmoittautumiset pe 30.10
mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ tai Jyri Vilamo
044-5110472. Retki Pahkajärvelle
KarTR:n tulenkäyttöharjoitukseen
5.11. Tilaisuus alkaa Vekarajärvellä klo 10.00. Ohjelmassa tutustuminen tuliasema- ja tulenjohtotoimintaan sekä kalustoesittelyä.
Omakustanteinen linja-autokuljetus
järjestetään, jos lähtijöitä on vähintään 15 henkeä. Ilmoittautuminen 19.10. mennessä. Lisätietoja
ja ilmoittautuminen Pekka Vasara
(email: pekka.vasara@luukku.com,
0400-772687)
Esitemä
11.11. Historioitsija Carl-Erik
Geustin esitelmä: "Elisenvaaran
pommitus" Lohjan Res.ups. kerhotila, Suurlohjankatu 31 F, Lohja, klo
18.00. Lisätiedot: Raine Mönkkönen, 0400-400164, raine.monkkonen@pp.inet.ﬁ
Vuosikokous
Aika: Ke 18.11 klo.18.00
Paikka: HRUP:n auditorio, Töölöntorinkatu. Tarkemmat tiedot seuraavassa numerossa.
KT-kerhon toimintakalenteri
osoitteessa www.tykistö.ﬁ
TAPAHTUNUTTA:
Kunto-ottelu 2009 3-4.9
Henkilökunnan kunto-ottelu
käytiin Niinisalossa. Mukana oli ennätysmäärä reserviläispartioita eli
kahdeksan. KT-kerho ja Uudenmaan
Tykistökilta olivat saaneet neljä
joukkuetta kokoon. Samankokoinen
määrä tuli Tampereen seudulta. Reserviläisten sarjassa vei voiton KTKerhon joukkue (ylil Jyri Vilamo,
vänr Kim Hacklin, vänr Antti saari).
Pirkanmaa 1 oli toinen ja KT-Kerho 2
kolmas. Yleiskilpailussa (KT, KRH,
Avoin, Reserviläiset) kerhon sijoitus
oli kuudes kolmenkymmenen joukkueen parissa. Kts. tarkempi artikkeli tästä numerosta.
TOIMIHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT: Pj. Jyri Vilamo / puheenjohtaja@ktkerho.fi / 044-5110472,
vpj. Markku Mantere / markku.
mantere@iki.ﬁ / 040-7098902, sihteeri Aki Mäkirinta / sihteeri@ktkerho.ﬁ / 0400-805124
www.tykistö.ﬁ

PIONEERIOSASTO
Pioneeriosaston SYYSRETKELLÄ
sunnuntai-iltapäivänä 27.9. meillä
on ainutkertainen tilaisuus tutustua
merivartioston toimintaan. Ohjelmassa on tutustuminen merivartioston johtokeskukseen Katajanokalla,
ajelu vartiolaiva Merikarhulla ja tutustuminen mm. raivauslaitteistoon,
toimintanäytös merellä (mukana
helikopteri), tutustuminen merivartioston valmiusjoukkueen varusteisiin ym. Paikkoja rajoitetusti, etusija
Pioneeriosaston jäsenillä. Ilmoittaudu sihteerille viimeistään 20.9.!
Seuraava HALLITUKSEN kokous

on ke 30.9. klo 18.00 Döbelninkadulla. Kokouksen jälkeen on ampumavuoro klo 19. Hallitukseen kuuluvat Arkela, Hotakainen, Janhonen,
Korpiola, Laakkonen, Linnamaa,
Mähönen, Rusila J, Rusila S, Saarela, Suorsa, Taipale, Teittinen ja Vatanen.
28.-29.11. järjestetään Padasjoella
perinteinen AMPUMA- JA MAASTOVIIKONLOPPU ja pikkujoulu.
Sunnuntaina on sovelletun reserviläisammunnan kisa, jossa ratkaistaan myös osaston SRA-mestaruus.
Ohjelmassa on lisäksi muuta ammuntaa, maastotaitojen harjoittelua, saunomista ja syömistä. Myös
erikoisempia aseita yritetään saada
paikalle kokeiltavaksi. Kuljetukset
kimppakyydein. Ilmoittaudu sihteerille 20.11. mennessä.
AMMUNNAT Töölöntorinkadun
luolassa jatkuvat. Vuoromme ovat
Töölöntorinkatu 2:n radalla keskiviikkoisin klo 19 viikoilla 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 on myös aseita
ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä
puheenjohtajalle.
MP-5 kurssi syksyllä Töölöntorinkadun luolassa. Kouluttajina Tommi
Laakkonen ja Markus Saarela. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kurssista saa todistuksen
ja sen hinta on 20e (sisältää patruunat).
Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja
pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
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

lön ampumaradalla:
Syyskuu: ti 29.9.2009 klo 19:0021:30
Lokakuu: ti 27.10.2009 klo 19:0021:30 / Selinin lautaskisa
Marraskuu: ti 24.11.2009 klo
19:00-21:30
Joulukuu: 22.12.2009 klo 19:0021:30
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita,
olit sitten kokenut konkari tai vasta
opettelemassa pistooliammuntaa.
Oma ase ei ole välttämätön, edellytyksenä on ainoastaan, että sinulla on voimassaoleva reserviläisen
ampumaturvavakuutus. Lokakuun
vuoro 27.10. on varattu kilpailulle,
jolloin ammutaan yhdistyksen perinteinen Selinin lautaskisa. Ilmoittautumiset / tiedustelut johtorengas@gmail.com tai 040 311 3348 /
Aalto.

VIESTIOSASTO
Viestiosasto viettää 60-vuotisjuhlaa
Katajanokan Kasinolla 26.9.2009.
Katsokaa lisätiedot verkkosivuiltamme. Huomatkaa, että Viestipataljoona I:n muistolaatan paljastustilaisuus on siirtynyt ensi vuoteen
Viestiaselajin vuosipäivän yhteyteen
tarkemmin ilmoitettavaksi ajankohdaksi.
Seuraava ampumavuoromme on
8.10. Pidämme ampumamestaruuskilpailut 5.11. Muut 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.
Tervetuloa toimintaan mukaan!

SENIORIUPSEERIT

RT-KERHO
JOHTORENGAS
Yhdistyksen syyskokous:
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään 14.10. klo 18:00
Suomenlinnan Upseerikerholla
Perinnehuoneessa. Lautat Kauppatorilta esim. klo 16:40 ja 17:20. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen yhteydessä kuuntelemme reservin komentajakapteeni Kai Masalinin esitelmän aiheesta "Viipurin
viimeinen päivä". Ilmoittautumiset
johtorengas@gmail.com tai 0400
694 538 / Vartiainen.
Kerhon perinteinen joulupuuro:
Kerhon perinteinen joulupuuro
9.12. klo 18:00 Suomenlinnan Upseerikerholla. Lautat Kauppatorilta
esim. klo 16:40 ja 17:20. Kaikki jäsenet ja avecit tervetulleita! Ilmoittautumiset johtorengas@gmail.com
tai 050 422 6257 / Niilekselä.
Kerhon ampumaratavuorot Töö-

Tämänkertainen Senioriupseerien
avec-retki suuntautuu Heinolaan,
luonnonkauniilla Salpausselän harjuilla sijaitsevaan, kaikilla koulutustasoilla ja -aloilla liikunta-alan
ammattilaisia kouluttavaan Suomen
Urheiluopistoon Vierumäellä.
Bussimme lähtee tiistaina
6.10.2009 Helsingin Rautatientorilta
Fennian edestä klo 09.00. Opiston
toimitusjohtaja Pekka Vasala esittelee Urheiluopiston ja sen toimintaa
Vierumäellä klo 10.30 - 12.00, jonka
jälkeen syömme paikan päällä lounaan. Kotimatkalla poikkeamme,
mikäli aikaa ja mielenkiintoa riittää,
Lahden Hennalassa tutustumassa
Suomen Sotilasmusiikin ja Sotilaslääketieteen museoihin. Paluu Helsinkiin n 17.00.
Matkan hinta kerätään bussissa
ja on 30 euroa/osallistuja sisältäen
bussimatkan ja lounaan sekä mahdolliset museomaksut.
Ilmoittautumiset viimeistään
28.9.2009 mennessä:
pentti.uosukainen@kolumbus.ﬁ
tai 040 840 6296
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Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HELSINGIN
RESERVILÄISET
Lauantaina 5.9. oli perheliikuntapäivä, jonka ohjelma oli samankaltainen kuin viime vuonnakin (UKK-kävelytestejä, verenpaineen ja kehon
koostumuksen mittausta, lihaskuntotestien markkinoimista ja reserviläistoiminnan esittelyä). Järjestäjinä
olivat viimevuotiseen tapaan Helsingin Seudun Reserviläispiiri, Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin
kiltapiiri. Meidän yhdistyksemme
johtokunnasta peräti 60 % osallistui
tapahtuman järjestelyihin. Cooperin
testi ja lihaskuntotestit olivat seuraavalla viikolla Santahaminassa.
JÄSENILTA 29.9.
Helsingin Reserviläiset ry:n jäsenilta toteutetaan Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa osoitteessa
Töölöntorinkatu 2. Yhdistyksemme
kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Tilaisuus alkaa klo 18:30 esittäytymisellä. Sen jälkeen esitellään toimintakalenteria. Pääasia on kuitenkin
kuulla jäsenten toiveita yhdistyksemme toiminnalle. Osallistujia
pyydetään ilmoittautumaan Timo
Elolähteelle (yhteystiedot alla) viimeistään 25.9.
SYYSKOKOUS 12.11.
Yhdistyksen syyskokous on torstaina 12.11. klo 18:00 alkaen Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa
valitaan ensi vuoden johtokunnan
jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
päätetään talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2010. Tervetuloa!
ESITELMÄTILAISUUS 12.11.
Kokouksemme jälkeen klo 19:30
alkaa Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry:n järjestämä esitelmä USA:n
ulkopolitiikasta, jonka pitää USA:n
sotilasasiamies painottaen maansa
turvallisuuspolitiikkaa. Esitelmään
tulijoita pyydetään ilmoittamaan
osallistumisensa viimeistään 7.11.
Raimo Hynyselle, sähköposti raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040 510
8513.
YHTEYSTIEDOT
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm. piirin
muiden yhdistysten tapahtumista.
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.

VANTAAN
RESERVILÄISET
VaRes Cup 2009 on päättynyt. Kiitokset järjestäjän huollolle, urheiluhenkisille osallistujille ja ripeille
toimitsijoille. Joukolle erikoiskiitokset uudesta ennätyksestä tulosten
julkaisussa.
VaResin hallituksen syyskauden
suunnittelukokous pidetään Holmassa 18.9.2009. Kaikki reserviläistoimintaan liittyvät ehdotukset ovat
tervetulleita.
Tikkurilan urheilutalon ampumaradan vuorot jatkuvat entiseen
tapaan tiistaisin 17:00, torstaisin
17:00 ja sunnuntaisin 15:00. Valvojia
tarvitaan! Yhteyshenkilö: Toni Kallio-Könnö, GSM 050 5538838.
Töölön ampumaradan syyskauden vuorot alkavat pyöriä maanantaina 28.9.2009. Seuraava Revolveri- ja Perinneasekilpailu järjestetään
lauantaina 28.11.2009. Lisätiedot
Tonilta.
Pistoolin ja sotilaspistoolin pikaammuntakilpailut jatkuvat Santahaminassa tiistaisin 29.9.2009 saakka.
VaRes osallistuu omalla osastolla
Tikkurilan maalaismarkkinoille 3. –
4.10.2009. Talkoomiehiä tarvitaan.
Ilmoittautumiset: Riku Länsivuori,
GSM 050 4351904.
Tarton Kaitseliit on kutsunut
VaResin osaston osallistumaan heidän ampumaleirilleen Tarttoon
7.11.2009. Mukaan mahtuu kuusi
henkilöä.
Syksyn Padasjoen ampumaviikonloppu järjestetään 13. –
15.11.2009. Hyviä ideoita otetaan
vastaan viikonlopun toteuttamiseksi. Yhteyshenkilö Riku.
Kiväärikilpailu 100m 3x10ls. ammutaan syksyllä, kilpailukutsu tulee
lähiaikoina.
VaResin kotisivuille www.vantaanreservilaiset.fi on perustettu
SRA-tuomaripankki. Lisätiedot:
Riku.
Yhteydenotot: Vantaan Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM 050 5656632.
Tarkista aina viimeisimmät tiedot
osoitteesta www.vantaanreservilaiset.ﬁ!

MERIRESERVILÄISET
Hieno kesä on nyt sitten takanapäin
ja syksy saanut... Perinteiset sisärata-ammuntamme "Luolassa" ovat
alkaneet ja sarjakilpailut monissa lajeissa jatkuvat vanhaan malliin. Pimentyvistä illoista huolimatta myös
ulkoradoilla on vielä toimintaa ja
kilpailujakin. Lippulaivamme Ahven
3:n purjehduskausi kääntyy loppusuoralle, mutta vielä ehtii tutustua
meritoimintaankin kerhoilloissa.
Monille tämä syksy on vuoden hienoina aikaa - metsästyskausi on al-

kanut, puolukkaa ja sieniä odottaa
vain poimijaansa metsissä, ja kalakin käy pyydykseen. Reippailu ja
ulkoilu syksyisessä metsässä, vaikkapa Nuuksiossa, on mitä parhainta
perheen yhdessäoloa. Ei muuta kuin
liikkeelle...
Nettisivumme
Tervetuloa sukeltamaan syvemmälle meriressujen maailmaan:
www.reservilaisliitto.ﬁ/merireservilaiset
Merireservin haulikkopäivä
Lahnuksen ampumaradalla la
26.9., ampuma-aika klo 10-14. Nyt
on kaikilla jäsenillämme mahdollisuus haulikkoammunnan kokeilemiseen tai harjoitteluun, vaikkei omaa
asetta omistaisikaan. Hinta 3 e / 10
kiekkoa + 10 paukkua. Tapahtuman
aiheena on turvallinen aseen käsittely ja kiekkoammunnan suorittaminen. Ammunnan opastajana Matias
Kaivos ja valvojana Jaakko Maavuori. Ilmoittautuminen Jaskalle ma-pe
21.-25.9.: jaakko.maavuori@welho.
com tai esim. tekstiviestillä kännykkään 0400-444657. Ampumarata
sijaitsee noin Lahnuksentie 30 (tien
pohjoispuoli, puutavaraliikettä vastapäätä). NYT MUKAAN!
Merikilpailu
ResUL:n merimestaruuskilpailut pidettiin 4.-5.9.2009 Helsingissä
Helsingin Reservin Meriupseereiden järjestämänä. Joukkueemme
saavutti miesmuistiin parhaimman
sijoituksensa - hopeasijan. ONNEA!
Joukkueen kokoonpano: päällikkö
Martti Helamaa, navigaattori Ville
Mäenpää, viestimies Juha Wallius,
ruorimies Pauli Nerg. Tulokset: 1.
Turku 271,71 vp., 2. Helsinki (Merireserviläiset) 307,27 vp., 3. Rauma
II 325,70 vp., 4. Tampere 392,29, 5.
Rauma II 478,74 vp.
Pystykorva-SM
ResUL:n Pystykorva-SM -kilpailut pidettiin perinteiseen tapaan
Keuruulla 5.9. Lajina 300m:n 30 laukauksen makuu perinnekiväärillä.
Ampujistamme kilpailuun osallistui
tällä kertaa Heikki Tammenmaa ja
Eero Kurjenniemi. Heikki ampui komeasti sarjansa H60 pronssimitalin
hyvällä tuloksella 240p. Eero ei tällä
kertaa onnistunut, ja jäi tuloksellaan 225p. 6:nneksi sarjassaan H50.
Yleisen sarjan voitto meni oikeaan
osoitteeseen, eli Etelä-Hämeen Jussi
Nylundille huipputuloksella 261.
Sinisen Reservin perinneasemestaruus
Uutena kilpailuna Sinisen Reservin ampumatoimintaan tuli tänä
vuonna 150m:n kolmiasentoisen
perinnekiväärin ja perinnepistoolin
mestaruuskisat. Kisa järjestettiin turkulaisten toimesta Raasissa 5.9. Tiedotus järjestäjien toimesta hieman
tökki, sillä kilpailukutsussa pistoolikilpailu oli pienoispistoolikilpailu,
mutta yllättäen olivat turkulaiset
keskenään sopineet sen perinnepistoolikilpailuksi. Ampujillamme ei
siis ollut omia perinnepistooleitaan
mukanaan, mutta ystävällisesti löytyi kuitenkin laina-aseet kilpailuun.
Ikävä kyllä monet ampujamme olivat peruuttaneet syystä tai toisesta
osanottonsa, joten joukkuetta emme
saaneet kasaan. Merireserviläisiä
edustivat Jukka Soini ja Vesa Karuvaara. Vanha ystävämme ja kovin
vastustajamme Raimo Novari Turun
Laivastokillasta putsasi pöydän, eli
voitti kummatkin henkilökohtaiset
kilpailut ja oli mukana kummassakin voittajajoukkueessa. Merireserviläisten Jukka Soini ampui hienosti
hopealle kummassakin lajissa kelpo
tuloksilla.
Sisäampumarata "Luola"
Sisäampumaradan vuorot ja sarjakilpailut/harjoitukset jatkuvat

syyskaudella vanhaan malliin, parillisten viikkojen torstaisin klo 16-20.
(Yhdistyksen aseet jäsenten käytössä): 17.09./01.10./15.10./29.10./12.11
./26.11./10.12.
Ilma-asevuorot
Töölön ilma-aseradan vuorot ja
sarjakilpailut/harjoitukset jatkuvat lokakuussa vanhaan malliin,
parittomien viikkojen torstaisin klo
18-19:30 (yhdistyksen aseet jäsenten käytössä): 08.10. /22.10. /05.11.
/19.11. /03.12. /17.12.
Purjehduskauden päättäjäiset
Vietetään perinteiseen tapaan
saunomalla Suomenlinnassa Merisotakoulun SUURESSA SAUNASSA
perjantaina 23.10. klo 17-20. Saunajuomat tarjoaa yhdistys. Merkkaapa
jo allakkaan hyvissä ajoin!
Santahaminan 300m vuoroja
Arkivuorot klo 17-21, lauantai klo
10-18, sunnuntai klo 12-21: pe 18.9.
/ ma 21.9. / ti 22.9. / ke 23.9. / ke
24.9. / to 24.9. / pe 25.9. / ma 28.9.
/ ti 29.9. / ke 30.9. / to 1.10. / pe
2.10. / la 10.10. / su 11.10. / ti 13.10.
/ ke 14.10. / to 15.10. / pe 16.10. / la
14.11. / su 15.11. / la 5.12. / la 12.12. /
su 13.12.
Kilpailuja
Su 20.9. HVA 1929 -kilpailu Santahaminassa: Perinnekivääri 300m
klo 12:00 alkaen, sotilaspistooli 50
m n. klo 14:30 alkaen. Avoin kilpailu, ei noutoa sillalta. Ilmoittautuminen paikan päällä puoli tuntia
ennen kisaa.
La 10.10. Sinisen Reservin Rkmestaruuskilpailut Upinniemessä
merivoimien aseilla ja patruunoilla.
3 x 10 laukausta. MPK-kurssi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen MPK:n
nettisivujen (meripuolustuspiiri)
kautta. Vain Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenille.
Su 11.10 IX Heikki Tuokko -perinneasekisa Upinniemessä. Perinnekivääri 150m 10 ls makuu + perinnepistoolikilpailu. Lisätiedot ja ilmoittautuminen MPK:n nettisivujen
(Uudenmaan piiri) kautta.
Johtokunta
Sähköposti: merireservilaiset@
helresp.ﬁ, puheenjohtaja Tatu Korhonen: tatu.p.korhonen@gmail.
com; puh 045-2675452, varapuheenjohtaja Eero Karuvaara puh 0404826566, sihteeri/rahastonhoitaja
Martti Helamaa puh 050-3573658,
Ahven 3 vastuupäällikkö Ville Mäenpää puh 040-8251664, alushuoltovastaava Matias Kaivos puh 0405433689, ampumakilpailuvastaava
Jukka Soini puh 050-3740994, pelastusvastaava Vesa Karuvaara puh
041-5012716
VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

VÄÄPELIKILTA
VIERAILU PANSSARIPRIKAATIIN
Autojoukkojen
Keski-Pohjanmaan Kilta ry järjestää 10.11.10.2009 vierailun Panssariprikaatiin. Vääpelikilta ry valmistelee
osallistumista vierailun lauantain
osuudelle Parolassa, jolloin ohjelmassa on tutustuminen puolustusvoimien käytössä olevaan panssarikalustoon ja raskaaseen kuljetuskalustoon sekä mahdollinen vierailu
Panssarimuseolle.
Lisätiedot: Ari Olli, puh. 050
3754257, ari.olli@kolumbus.fi tai
Timo Tuomi, puh. 040 5401 625,
timo.tuomi@gmail.com
KENTTÄLÄÄKINTÄ 3 (0400 09
12073)
Helsinki 23.-25.10.2009. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Helsingin piirin kurssi. Kurssi on

tarkoitettu sijoitetut lääkintäkoulutetut reserviläiset sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt tai alan
opiskelijat. Kurssi syventää ja kertaa
lääkintämiesten ja -aliupseereiden
osaamista ensihoidosta ja kenttälääkinnästä. Kurssi toimii Lukiolaisen
turvakurssien ja Taajamatiedustelukurssin lääkintäryhmänä ja vastaa
lukiokurssien lääkintäpäivystyksestä ja saa sotilaallisilla kursseilla tilanteen mukaista koulutusta.
Lisätiedot: Heikki Purojärvi, puh.
044 0331 270, teemu.purojarvi@
welho.net
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.

S-RYHMÄN
RESERVILÄISET
Syyskausi aloitettiin perinteisellä, jo
viidennen kerran järjestetyllä tapahtumalla Oulunkylän Kuntoutussairaalassa 1. syyskuuta.
Tilaisuuden järjestäjänä toimi
Jukka Hallikainen ja hänellä oli apunaan tusinan verran vapaaehtoisia
henkilöitä yhdistyksestämme.
Ohjelma alkoi perinteisesti Kaartin Soittokunnan Varusmiesten
Soittajien tahdittamana. Letunpaistajien tarjoomusten lomassa kisailtiin mm. laserkivääriammunnassa, tikan-, ja hernepussin heitossa.
Osanottajille jaettiin maistuvia palkintoja. Tilaisuudessa oli mukana
noin sata veteraania.
Kiitosta saimme ja lupasimme
tulla taas uudelleen.
Järjestämme yhdessä S-Ryhmän
Maanpuolustuskerhon kanssa Paintball tapahtuman Vantaan Petikossa
26.syyskuuta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Juha Dahlmanille 0407693816.
Lokakuun 24. ja 25. on suunnitteilla jälleen kulttuurimatka Tallinnaan (teatteria ja taidemuseo).
Tästä tulee tarkempaa tietoa ohjelmineen ja aikatauluineen syyskuun
aikana.
Sähköpostiosoitteiden päivitys
jatkuu edelleen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerillemme Sami Keinolle, ellet saa tiedotuksiamme .
Hyvää alkavaa syksyä kaikille.
Yhteystietoja:
puheenjohtaja juha.dahlman@
inex.ﬁ tai 040-7693816, toiminnanjohtaja makinen.teuvo@gmail.com
tai 050-3385636, sihteeri ja II puheenjohtaja sami.keino@sok.ﬁ tai
050-3096210, I puheenjohtaja Jukka
Hallikainen jukka.hallikainen@peugeot.ﬁ 0500-607874

HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
Skyttet i "Luolan" fortlöper under
hösten 2009 udda veckors torsdagar
kl. 17.00-19.00.
Följande skyttedagar är 24.9 och
8.10.
Triangel kampen 2009
Lö 17.10 Avslutningsfest och 40
års jubileum som kryssning.
Övriga tävlingar.
Lö 26.9 Skogsstigen, Ramshol-
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marna. Deltagaravgift 3 eur/person.
www.reservilaisliitto.ﬁ/hsru,
ordförande Markus Liesalho, tel.
0400 421 002, e-mail. svenska@helresp.ﬁ

MUUT
MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET

HELSINGIN KILTAPIIRI
Helsingin Kiltapiiri ry järjestää kiltojen jäsenille bussiretken Mikkeliin
lauantaina 3.10. tutustumaan mm.
Päämajamuseoon, Jalkaväkimuseoon ja Viestikeskus Lokkiin. Lounastamme mukavassa ravintolassa.
Kyseessä on koko päivän retki; lähtö
Rautatientorin tilausajopysäkiltä
klo 08.00 ja paluu illalla. Retken
hinta 30 e per henkilö sis. ohjelman
ruokailuineen ja museon pääsymaksuineen. Ei erillisiä lapsihintoja.Yhteyshenkilö: Sirpa Holma GSM
044-5607073, sirpa.holma@welho.
com.
Helsingin Kiltapiiri ry:n syyskokous on keskiviikkona 28.10.2009
klo 19.00 Töölöntorinkadun Auditorio. Tiedotteessa ja kiltapiirin sivuilta lisää mm: esityslista, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Killoilta
toivotaan esityksiä piirin puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi.
Yhteyshenkilö Pirkko Kvarnström
GSM 050-5817185 tai pirkkosaarto@
hotmail.com.
Paljon hyvää ja tarpeellista tietoa
saatavissa MPKL ry:n tiedotteista,
seuraava ilmestyy 14.-18-9. Aiemmin ilmestyneet tiedotteet löytyvät
Maanpuolustuskiltojen sivuilta.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Hyvää alkusyksyä AJHK:n jäsenistö.
Santahaminan Jääkäritalon automiesten näyttelyvitriiniin saatin
heinäkuun omaistenpäiville juuri
valmistunut pienoismalli Mannerheimin Mercedes Benz 770 autosta.
Auton mittakaava on 1:18 ja malli
on muokattu Signature Models:in
mallista. Autosta on poistettu alkuperäiset Marskin autoon kuulumattomat lisävalot ja äänimerkinantolaitteet ja tehty vastaavasti mallista
puuttuneet varapyöräkotelot auton
molemmille sivuille, saksalainen sotavalo keulalle sekä asianmukaiset
SA-1 kilvet ja liput. Mallin muutoksista vastasivat Northern Modelsin
Jonatan Hilska sekä mallin vitriiniin
puuhannut Markku Remsu. Malli
on jatkossa Jääkäritalon vitriinissä,
joten käykää tilaisuuksissa tutustumassa malliin ja muuhun vitriinin
materiaalin.
Kaartin Jääkärirykmenttin valatilaisuus 2/09 oli Vantaan urheilupuistossa 14.8.2009. Lippulinnassa
olivat AJHK edustettu kiltaveljillä
Hans-Rune Holmberg ja Erkki Kuronen.
Autojoukkojen Helsingin kilta
järjestää toiminnan 45-vuotisjuhlavuoden syysretken jäsenistölle
ja Kaartin Jääkärirykmenttiläisille
26.9.2009. Retken ohjelma on seuraava. 09:00 Lähtö linja-autolla
Santahaminasta Jääkäritalon edestä
09:30 Saapuminen Trollbergan traktori- ja Maatalousmuseoon. (Nybyg-

getintie 21, Sotunki, Vantaa)
09:30-10:00 Aamukahvi
10:00-11:15 Opastettu museokierros kymmenittäin hyvin kunnostettuja vanhoja traktoreita (osa palkittujakin) ja vanhaa maatalouskalustoa sekä wanhan ajan rekvisiitta.
11:15-11:45 Siirtyminen Suomen
Ilmailumuseoon (Tietotie 3 Vantaa )
11:45-13:00 Museokierros, yli
9000 näyttelyesinettä, 70 museoitua
lentokonetta sekä museomyymälä
13:00-13:45 LOUNAS
13:45-14:30 Paluu Santahaminaan
Ilmoittautuminen killan sihteerille Eero Hakkaraiselle 040-5045133
23.9.2009 mennessä. Erikseen sovittaessa matkalle voi tulla reitin varrelta. Linja-auto ajaa Itäkeskuksen
ja Kehä III kautta Sotunkiin. Paluu
Tuusulantie-Kehä III - Itäväylä-Santahamina.
Osallistumismaksu vain 10 euroa
sisältäen linja-automatkat, museoliput ja opastukset, aamukahvin ja
lounaan. TERVETULOA RUNSAIN
JOUKOIN.
Sääntömääräinen syyskokous on
14.10.2009 Jääkäritalolla. Kokous
18:00 ja sitten esitelmä sekä kaffeet
ja pullan kera.
Siltapuomin kohdasta noudetaan
17:50 kokousjäsenistöä.
A-vuoroja
P-rata 2 klo 16:00-20:00 23.09.,
30:09., 21.10., 28.10.
MPKK:n kiväärirata klo 16:0020:00. 21.09., 05.10., 26.10.

HELSINGIN
ILMATORJUNTARYKMENTIN KILTA
Hieno kesä on takana ja syksy edessä, joten toiminta alkaa taas vilkastua. Ampumavuorot ovat taas
alkaneet (It –kerhon kanssa) ja
perinteinen Herrasmieskilpailu on
syyskuun viimeisenä viikonloppuna.
Huomioikaa myös Turun It – killan
ainutlaatuinen laivavierailu. Näistä tarkemmat tiedot alla. Ei muuta
kuin mukaan toimintaan ja nähdään
tapahtumissa !
27.9.2009 Kutsumme jälleen
killan jäseniä perinteiseen HERRASMIESKILPAILUUN, joka järjestetään Ilmatorjuntamuseolla Hyrylässä Klaavolantie 2 sunnuntaina
27.9.2009.
klo 0930-1030 kilpailijoiden ilmoittautuminen, klo 1000-1200 rastiristeily, noin klo 1200- jälkipeli ja
palkintojen jako.
Kilpailussa kilpaillaan sekä henkilökohtaisista että joukkuesijoista.
Joukkueen, jota ei tarvitse nimetä
etukäteen, muodostaa kolme parhaan pistemäärän saavuttanutta
jäsentä. Yhteisö, jota edustaa, pitää
ilmoittaa lähdössä. Kilpailunjohtajana on liikuntaneuvos majuri Risto H
Luukkanen, joka vastaa tiedusteluihin puh 0400-458565. Osanottomaksu on 2 euroa. Varaa tasaraha!
02.10.2009 Vierailu yhdessä Turun It – killan kanssa, miinalaiva
Uusimaalle. Päästäkseen vierailulle
tulee ilmoittaa osallistujien, nimet
ja syntymäajat sosiaaliturvatunnuksin.. Tiedot VÄLITTÖMÄSTI s-postilla kyosti.vuontela@paimio.ﬁ !
Ohjelma: klo 1230 kokoontuminen muonituskeskuksen P-alueelle,
josta jalan siirrytään päävärtion
portille. klo 1300 Päävartion portilla, josta johdetusti jalan siirrytään
sotasatamaan ja alukselle. Kartan
saa s-postitse pyydettäessä.
Killan sihteeri osalistuu tähän

tapahtumaan mikäli työkiireet sen
mahdollistavat. Tässä tapauksessa
yhteiskuljetus mahdollinen. Rajallinen osallistumismäärä, ilmoittaudu
heti mukaan. Tiedustelut killan sihteeriltä GSM 044 333 1027.
Ampumatoiminta on alkanut ja
loppuvuoden ampumavuorot pyörivät parillisina viikkoina seuraavasti: vko 36-40, tiistaina klo 16-19 ja
vko 42-52, keskiviikkona klo 16-19
(kerhon varsinaisen vuoron lisäksi
tiistaina klo 16-19 avoin .22-vuoro).
Lisätiedot, Ari Vaarasmaa, GSM 040
502 3754.
KILL AN
POSTIOSOITE:
HELITR:n – Kilta ry, PL 100 00811
HELSINKI.
Kaikki posti Killalle tähän osoitteeseen.
Historiikkeja on vielä muutamia
jäljellä, parempaa syyslukemista saa
hakea. Soita ja tilaa omasi killan sihteeriltä.
Killan internetsivut löytyvät
Maanpuolustuskiltojen liiton yhteydessä osoitteessa www.mpkl.ﬁ.
Etsi jäsenkillat (vasen reuna) ja
hae aakkosjärjestyksessä. Klikkaa
killan nimeä niin pääset omille sivuillemme. Sivuilta löytyy ajantasaista tietoa Killan tapahtumista
sekä yhteystietomme.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com
Sihteerin vastuualueena on myös
tiedotus sekä edustus Uudenmaan
Kiltapiirissä.

UUDENMAAN
TYKISTÖKILTA
Tulevia tapahtumia:
14.10. Historioitsija Antero Uiton esitelmä: "Venäläisten väyläopas". Lohjan Res.ups kerhotila, Suurlohjankatu 31 F, Lohja., klo 18.00. Lisätiedot:
Raine Mönkkönen, 0400-400164,
raine.monkkonen@pp.inet.ﬁ
15.10. Kapteeni Pekkalan (RUK)
esitelmä ajankohtaisesta aiheesta
"Tykistökomentajan mentorina Afganistanissa". Döbelninkadun auditorio klo 18.00.
16.10. Ampumailta nuorille jäsenille Töölöntorinkatu 2, alkaen klo
1700.Tule tutustumaan pistooliammuntaan ja vapaaehtoiseen tykkimiestoimintaan. Aseet, patruunat,
kuulosuojaimet saat lainaksi paikanpäällä, joten omia varusteita ei
tarvita. Halutessasi voit toki käyttää
omia suojaimia jos ne sinulla on.
Ampumailta on suunnattu erityisesti killan ja kerhon nuorille jäsenille
(alle 35v). Osallistujille tarjotaan
iltapala. Lisätiedot ja ilmoittautumiset su 11.10. mennessä puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ tai Jyri Vilamo 0445110472. HUOM! Tilaisuus järjestetään kahdessa erässä (klo.17 ja 19
alkaen), joihin molempiin mahtuu
10 henkilöä. Ilmoita kumpi ajankohta on sinulle sopivampi.
4.11. Vierailu Sota-arkistoon alkaen klo.17.30. Isäntänä toimii maj res
Ilkka Korhonen. Ilmoittautumiset
pe 30.10 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ tai Jyri Vilamo 044-5110472.
5.11. Retki Pahkajärvelle KarTR:n
tulenkäyttöharjoitukseen.
Tilaisuus alkaa Vekarajärvellä
klo 10.00. Ohjelmassa tutustuminen
tuliasema- ja tulenjohtotoimintaan
sekä kalustoesittelyä.
Omakustanteinen linja-autokuljetus järjestetään, jos lähtijöitä on

vähintään 15 henkeä. Ilmoittautuminen 19.10. mennessä. Lisätietoja
ja ilmoittautuminen Pekka Vasara
(email: pekka.vasara@luukku.com,
0400-772687)
11.11. Historioitsija Carl-Erik
Geustin esitelmä: "Elisenvaaran
pommitus" Lohjan Res.ups. kerhotila, Suurlohjankatu 31 F, Lohja, klo
18.00. Lisätiedot: Raine Mönkkönen, 0400-400164, raine.monkkonen@pp.inet.ﬁ
18.11. Killan vuosikokous. Döbelninkadun auditorio alk. klo 18.00.
Uusien sääntöjen mukainen vuosikokous. Lisätietoa jäsenkirjeessä
lokakuussa sekä puheenjohtajalta.
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.com. patterin
sihteeri Pauli Tuorila, pk 044 325
1950.
Killan verkkosivut: www.tykistokilta.net.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Pääkaupunkiseudun pioneerien yhteinen tapaaminen Kallioniemessä
(Keulakuvantie 18, Laajasalo) Rakennusmestariyhdistyksen majalla
maanantaina 21.9.kello 16.30-19.30.
Alustukset: Veikko Kivi kertoo räjähteiden raivaustoiminnasta PohjoisSuomessa sodan jälkeen. Vanhempi
konstaapeli Hannu Lakee alustaa
käsiaseista. Iltapala. Ilmoittautumiset Antero Pesonen. Perinteiset
pystykorvan syysammunnat Santahaminassa la 19.9. Kokoontuminen
portilla 8.30. Ilmoittautumiset Antero Pesonen, syntymäaika ja sotu
välttämätön. Oma ase mukaan,
laina-aseita ja patruunoita paikan
päältä. Pistooliammunnat Töölöntorin luolassa, Töölöntori 2: keskiviikkoisin klo 19 viikoilla 36,40,44,48
ja 52 ja lauantaisin klo 12 viikoilla
38,42,46 ja 50. Killalla on oma ase
luolassa sekä patruunoita. Ilmoittautumiset Markus Saarela edelliseen iltaan mennessä, 040-7431867,
markus.saarela@sks.ﬁ
Killan yhteyshenkilöt:
puh.joht Ilpo Ervasti, 0500184684, sihteeri, Ismo Pajarinen,
040-5365412, raha-asiat: Antero
Pesonen, 040-5128819, antero.pesonen@gmail.com

TARKKA-AMPUJAKILTA
Sääntömääräiseen syyskokoukseen,
joka pidetään 7.10.2009, kokoushuone 1:ssä Döbelninkatu 2, klo 17.00
eteenpäin. Sääntömääräisessä syyskokouksessa käsitellään Tarkka-ampujakillan sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat. Jos jäsen haluaa saattaa
asian käsiteltäväksi kokouksessa, tulee siitä informoida hallitusta osoitteeseen info@takilta.ﬁ viimeistään
2.10.2009.
10§

Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan syyskuussa ja
viimeistään lokakuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2.Todetaan kokouksen laillisuus.
3.Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
4.Päätetään hallituksen jäsenten
lukumäärä.
5.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle.
6.Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
7.Päätetään, missä lehdessä kokouskutsut mahdollisesti julkaistaan.
8.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

HELSINGIN
SUOJELUKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA
TRADITIONSGILLET
FÖR H:FORS
SKYDDSKÅRSDISTRIKT
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS
Syyskokous pidetään torstaina
22.10.2009 klo 17.00 Suojeluskuntatalon auditoriossa, Töölöntorinkatu
2 B. Ennen kokousta kunnianosoitus
muistokivellä klo 16.30. Lähempiä
tietoja mm. kokousesitelmästä seuraavassa lehdessä.
UUSIA MYYNTIARTIKKELEITA
Saamme jäsenmyyntiin suojeluskuntakilvellä varustettuja hopeisia
solmiopidikkeitä ja S-kilven mallisia
kalvosinnappeja. Killan standaari on
edelleen saatavana (vain jäsenille).
Kaikki tuotteet ovat esillä syyskokouksessa.
LISÄTIETOJA KILLAN TOIMINNASTA / INFORMATION OM GILLETS VERKSAMHET:
Puheenjohtaja/Ordförande Markus Anaja; email markus.anaja@kolumbus.ﬁ; GSM 0400 694 004.

HELSINGIN
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, Mervi Aho, vtsihteeri,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116, mervi.aho@
mehiläinen.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 2,50
e, mutta juomat ovat kohtuuhintaisia. Saatavilla myös hyviä täytettyjä sämpylöitä. Lokakuu to 1.10 klo
19.00 .
Tehdaspäällikkö, DI Taina Rajala:
Nainen johtajana. Marraskuu to 5.11
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klo 19.00: Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Joulukuu to
3.12 klo 19.00 : Teuvo Tikkanen : Georgia.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. Kutsut on postitettu jäsenille. Seppelten lasku Hietaniemessä
24.10 klo 17.00.
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
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 JA SISSIPORTAALI
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.ﬁ. Muista myös Sissiportaalin
käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin Sissisivuilta.
STADIN SISSIT 50 VUOTTA!
Stadin Sissien 50v juhlat jäsenille & Avec. Ajankohta: La 24.10.2009 klo.
18:00 alkaen. Paikkana: Poliisien Kesäkoti, Länsiulapanniemi 6, Lauttasaari.
Illalliskortti 25 e/hlö sis. Ruoka, tervetulomaljan. Ohjelmaa ja elävää musiikkia tarjolla Kallosen teltan (Sissien perinteinen baari) lisäksi. AVEC- juhlat ja pukeutumiskoodi: siisti.
Ilmoittautumiset sähköpostilla sissit.50@gmail.com heti ja viimeistään
15.10 mennessä, jonka jälkeen hinta 30 e. Maksu suoritetaan tilille 4055561429. Muistakaa laittaa nimenne viitteeksi. Lisätietoja antaa: Antti Brax 0505700843 tai Apso Turunen 0400-434378
Virallinen vastaanotto yhteistyötahoillemme ja järjestöille pidetään
21.10.2009 klo 14.00-16.30 Katajanokan Kasinolla, jossa juhlapuheen pitää
kummikenraalimme Jan Laukka (tilaisuuteen lähetetään erilliset kutsut).
Seppeleen lasku Hietaniemen sankarihaudoille sekä perustajamme Yrjö Levikosken haudalle 21.10.2009 aamulla klo. 10:00 (kaikki kynnelle kykenevät
mukaan). Näistä tulee vielä lisätietoa myöhemmin Sissisivuille ja Sissiportaaliin. Lisätietoja antaa Kimmo Karila 0400-458133.
PAHKIS-09
Juhlavuoden Pahkis järjestetään perinteisesti Pahkajärvellä 18.20.9.2009. Kilpailun johtajana toimii Sampo Jokinen 050-577 9993. Lisäinfoa Sissiportaalista, Sissisivuilta ja Sissisanomista.
PIMEÄTOIMINTAKURSSI
Paljastaako lämpökamera sinua? Tule Stadin Sissien 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. 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 alkoivat viikolla 36! Em. ohjeet
tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys kari.savolainen@danpat.ﬁ. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!
SALITOIMINTA
Sissien harjoitusvuorot ma 1800-19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18001930 (vedetyt harjoitukset) ja nitrot tulevat myös kesätauoltaan ja jatkavat pe 4.syyskuuta (vuoro 18.00-19.30). Alkeiskurssit alkavat maanantaina
28.9., kts. toisaalla lehdessä erillinen ilmoitus. Tiedustelut Marko Lehti 040
5438 264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkeinan@cc.hut.ﬁ
TIEDOTTAMINEN
Sissisanomat 2/09 ilmestyy viikolla 38. Sissisanomat 3/09, joka on samalla juhlanumero, aineistopäivämäärä 21.9. ja se ilmestyy viikolla 42. Vuoden viimeinen Sissisanomat 4/09 D.L. 2.11. ja se ilmestyy viikolla 48.
Helsingin Reservin Sanomat 8/09 D.L. 5.lokakuuta (ilm. 16.10.). 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

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Oy Johnson Metall Ab
Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp
WEG Oy

Kaikille avoimia tapahtumia
Katso lisätiedot tapahtumista toisaalla tässä lehdessä.

Kuntotestaajien koulutus
25.-26.9. Santahaminassa

Uudenmaan Tykistökillan esitelmätilaisuus 15.10. klo 18.00

Ju-jutsu kurssi Töölöntorinkadun
itsepuolustussalilla 28.9.
Jäsenilta 29.9.
Helsingin Reserviläiset ry:n jäsenilta toteutetaan Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2.

RESUL:n Syysjotos Terri 09
Sysmässä 2.—4.10.2009

Kapteeni Pekkalan (RUK) esitelmä ajankohtaisesta aiheesta "Tykistökomentajan mentorina Afganistanissa".
Paikka: Döbelninkadun auditorio

Maastomarssi 12 noin 20 km
18.10.2009
Maastoensiapukurssi
23.—25.10.2009
Yliopistolaisen valmiuskurssi 23.—25.10.2009

3.10. Kenttäammunta
Santahaminassa

Suunnistuksen perusteet 27.10.

Bussiretki Päämajamuseoon 3.10.

HRUP & HELRESP jäsenille tarjolla ilmainen suunnistuskoulutus.
Teoria: tiistai 27.10. klo 17-21. Töölöntorinkatu 2, auditorio.

Helsingin Kiltapiiri ry järjestää kiltojen jäsenille bussiretken Mikkeliin.

Luova toimisto Bolder Helsinki Oy

www.bolder.ﬁ

Syrjäsen
Hopeatorppa Oy
Ratakatu 1
00120 HELSINKI
(09) 649 096
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

MA-TI Maalaus- ja
Tasoitetyöt Oy

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

PL 20
00711 HELSIKI
0400 675 234

Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 765 735

Variston
Tenniskeskus
Rystypolku 2
01720 VANTAA
(09) 853 0404

Asuntosäätiö
Kiinteistöt Oy

Mirion Technologies
(Rados) Oy

Kalevalantie 6
02100 ESPOO
(09) 809 3210

PL 506
20101 TURKU
(02) 468 4600

Vakuutusväenliitto
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HELS
HE
SIIN
S
NK
K
KI
00170

Talin Tenniskeskus

www.vvl.ﬁ
PL 81, 00381 HELSINKI
(09) 565 6050
www.talintenniskeskus.ﬁ

Oy Promotor Ab

Popin Peltityö

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Sahaajankatu 41
00880 HELSINKI
(09) 755 2480

Ojakulmantie 353
04660 NUMMINEN
0400 456 713

Rakennussuunnittelu
Aeon Lindström

Roihuvuoren
Seurakunta

Pitäjänmäentie 15
00370 HELSINKI

Metsäpolku 2
10940 HANKO
0400 819 189

Tulisuontie 2
00820 HELSINKI
(09) 2340 5700

Vartioliike
Edström Oy Ab

Nummisten Peltityö

Aaltosen Puutarha Oy

Ojakulmantie 353
04660 NUMMINEN
0400 456 713

Porvoonjoentie 10
15700 LAHTI
(03) 735 2323

Hirvipolku 8
06100 PORVOO
0400 491 355

Finnlatera
Eino Salmelaisenkatu 23
33720 TAMPERE
(03) 318 5654

Ham-Re Oy
Korjaamotie 9
49470 KIVELÄ
(05) 343 5666

Harvialan
Taimimyymälä
Jokinen & Maunula
13330 HARVIALA
0400 415 882

Hopearannan
Palvelutalo
Punkaharjuntie 7
57130 SAVONLINNA
(015) 531 582

Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI
(09) 696 2480

Hautaustoimisto
Vemino

Oy Mechelin
Company Ab
Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Finnzymes Oy

ODUM Oy

Keilaranta 16 A
02150 ESPOO
(09) 2472 3010

Hitsaajankatu 22
00810 HELSINKI
(09) 2511 7170

Jeesus Kristus
on elävä Jumala
ja pelastaa

Isännöitsijätoimisto
J.Tuhkanen
Hiihtomäentie 16
00810 HELSINKI
(09) 759 2440

Ordior Oy
Varattu

Viking Line Abp

Kymi Kirjanpito

Rema Tiptop Oy

Kauppalantie 2 A
45100 KOUVOLa
(05) 375 5030

Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

Kiinteistöalan
Kustannus Oy

JS-Suunnittelu Oy

JaPeKa Oy

PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650

PL 67
00751 HELSINKI
010 617 3200

Cortex Oy

Rakentajan IPA Oy

Kutojantie 5
02630 ESPOO
(09) 759 0770

Saikkosentie 21
40250 JYVÄSKYLÄ
(014) 675 747

Safe-Team

Scan -Boss Oy

Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249

Maneesikatu 2 b A
00170 HELSINKI
(09) 684 4610

Sähköinsinööritoimisto
Delta Oy

Annankatu 24
00100 HELSINKI
0500 507 830

Linnamäki Steel Oy

Rakennuskonsultointi
Treuthard Oy

Katajanokan Huolto

Varattu

Auto-Expert Ekroos Oy Fiskars Brands Finland
Sulantie 13
Oy Ab
04300 TUUSULA
(09) 275 7066

10330 BILLNÄS
(019) 277 721

Konalantie 47 A
00390 HELSINKI
(09) 530 8000

Suomen
Eura-ryhmä T:mi
Kehräsaari B
33210 TAMPERE
050 517 5553

Ruosilantie 14
00390 HELSINKI
010 820 3400

Geohorisontti Oy
Tataarikuja 3
04430 JÄRVENPÄÄ
(09) 289 227

He-Lå Oy

Heikin Liha Oy

Helsingin Diesel Oy

Kuormakuja 2
03100 NUMMELA
(09) 225 2400

Työpajankatu 2
00580 HELSINKI
(09) 761 470

Autotallintie 19
00770 HELSINKI
(09) 387 9282

Jetsolutions Oy

JPS-Maalaus Oy

Jukolan Kukkatalo

Järvelän Rauta Ky

Rahtitie 2
01530 VANTAA
075 756 0000

Puusepäntie 25
04360 TUUSULA
(09) 385 8151

Ahvenistontie 11
13500 HÄMEENLINNA
0400 415 882

Peltotie 2
16600 JÄRVELÄ
(03) 872 760

Siivousliike
S.Iivonen Oy

Realco Oy

Kainuuntie 88
88900 KUHMO
(08) 636 700

Kuljetus A.Taponen Oy

Kylmäkide Oy

Ky Paul Rehn Ab

Metsys Oy

Kalliopolku 10
03850 PUSULA
0400 471 052

Imppalanmäki 3
04200 KERAVA
0400 618 616

Kuusikkotie 30
01380 VANTAA
0400 840 972

Puulaakintie 4
40320 JYVÄSKYLÄ
(014) 619 178

Sam-Systems Oy

Koho Myynti Oy

Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Karjalankatu 2 C 59
00510 HELSINKI
(09) 701 7334

Lai-Mu Oy

Petrus Församling

Hotti Jarmo Oy

Energico Oy

Niittaajantie 9
26820 RAUMA
(02) 8387 2400

Vespervägen 12 A
00320 HELSINGFORS
(09) 2340 7100

Ohjaajantie 12
00400 HELSINKI
(09) 587 7802

Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

Hellmanin Konepaja Oy
Sienitie 22
00760 HELSINKI

Varattu

PL 86
00421 HELSINKI
050 569 5924

Ketunkallion
Palvelukoti
Levysepänkatu 12
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 841 8906

Kauppakaarre 1
00700 HELSINKI
0207 438 341

Pirkan Ase Oy
Ilmarinkatu 37
33500 TAMPERE
(03) 255 1096

Munkkivuoren
Seurakunta

Asesepänliike Ase
Ultra

Raumantie 3
00350 HELSINKI
(09) 2340 5200

Rahkeentie 6
80100 JOENSUU
010 423 8810
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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

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

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Piirivaltuuston kokouskutsu
Piirivaltuuston syyskokous pidetään ma 9.11.2009 Katajanokan Kasinolla klo 18:00.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 10 § mukaiset asiat, kuten:
- Valitaan piirivaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
- Valitaan piirihallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
- Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio
Kokousasiakirjat lähetetään postitse piirivaltuutetuille lokakuun lopulla.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri ry:n vuosikokous
Vuosikokous pidetään maanantaina 9.11.2009 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä
uuden hallituksen valinta. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla
valtuutetut edustajat. Yhdistysten äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään
vuodenvaihteessa 2008/09. Kokousta edeltää esitelmä tilaisuus, johon voivat osallistua kaikki piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenet.
Piirihallitus

Liikuntatietoa jaettiin
maanpuolustusjärjestöt avasivat syyskauden jalkautumalla yleisön joukkoon
syyskuun alussa. Järjestöt järjestivät Hesperian
puistossa Töölönlahden rannassa tapahtuman,
jossa ohikulkijoilla oli mahdollisuus mittauttaa
verenpaine, kehon rasvaprosentti ja puristusvoima. Paikalla pystyi myös testauttamaan kuntonsa UKK-kävelytestillä. Testin avulla henkilöt

HELSINKILÄISET

pystyivät mittaamaan fyysisen kuntonsa ikää ja
sukupuoleen katsomatta. Testin suorittaneille
toimitettiin testitulokset sekä kuntoilusuositukset jälkikäteen postitse.
TILAISUUDESSA JAETTIIN järjestävien organisaatioiden tiedotusmateriaalia sekä kirjattiin uusia
jäseniä. Eri testejä tehtiin noin 250.

ASIANAJOTOIMISTO

ASIANAJOTOIMISTO HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS OY
Bulevardi 1 A, 00100 Helsinki
www.hpplaw.fi

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Esitelmätilaisuus
Piirien vuosikokouksia ennen pidetään esitelmätilaisuus maanantaina 9.11.2009
kello 18.00 Katajanokan Kasinolla. Esitelmätilaisuuteen voivat osallistua kaikki
piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Kokousesitelmän pitää Suojelupoliisin päällikkö Ilkka Salmi. Hän
kertoo Suomen turvallisuusympäristöön liittyvistä asioista. Esitelmän jälkeen alkavat varsinaiset vuosikokoukset.

