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Ruususen uni

R

eservin aktiivinen ja
tarkoituksenmukainen
ampumatoiminta ylläpitää kriittistä, koko
maan puolustamiseen
tarvittavaa suorituskykyä, kenttäkelpoisuutta
ja maanpuolustustahtoa.
Sotatekniikan kehittymisestä huolimatta ampuma- ja aseenkäsittelytaito on
yhä edelleen tärkein osa sotilaan ammattitaitoa. Monissa reserviläisyhdistyksissä
aktiivinen ampumatoiminta on myös se
tärkein tai ainakin yksi tärkeimmistä toimintamuodoista ja jäsenhankintakanavista. Kun aktiivisesti reserviläistoiminnassa
mukana olevat henkilöt levittävät positiivista maanpuolustushenkeä myös ympäristöönsä, on tällä varsin laaja vaikutus

yleiseen maanpuolustustahtoon ja kansalaisten maanpuolustusmyönteisyyteen.
Voimassa oleva ampuma-aselaki on kuluneen vuosikymmenen aikana havaittu
erittäin toimivaksi – Kauhajoen ja Jokelan joukkomurhat eivät olleet seurauksia
ampuma-aselainsäädännön puutteista sen
enempää kuin Myyrmannin joukkomurha
räjähde-aineasetuksen sanamuodoista.
Asiantuntijajärjestöjen mukaan ampumaaselakiin kohdistuukin vain hyvin pieniä
tarkennustarpeita.
jälkeen pikavauhtia valmistelu ampuma-aselain muutosesitys tyrmistytti kentän toimijat. Viime keväänä myös
eri liittojen johtoelimissä alettiin ymmärtää, että muutosesityksillä tulisi olemaan
vakavat seuraukset niiden toimintaan. Al-

KAUHAJOEN

koi ennennäkemätön yhteistoiminnan ja
–työn kausi.
Yksi liitto on kuitenkin halunnut sitkeästi vetää selkeästi omaa linjaa. Ymmärrystä on riittänyt niin hallituksen esitykselle kuin ampumaharrastusta vastustaville
mielipiteille. Paimenkirjeitä ja lakiesitystä
tukevia tiedotteita on lähetetty ahkeraan.
Seurauksena on ollut useiden aktiivisesti
ampumatoimintaa harrastavien reserviläisten motivaation romuttuminen ja jopa
eroaminen Reserviläisliitosta. Ehkä pieni
juttu liitolle – mutta vakava tappio näiden
aktiivisten henkilöiden perusyhdistyksille
ja piireille.
ERÄISSÄ AKTIIVISEN ampumatoiminnan
kautta kasvaneissa yhdistyksissä Reserviläisliiton johdon toiminta tuntuu nyt ylittä-

Jouluaaton kunniavartiot
Helsingin sotaveteraanit, kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan
Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalle sekä Hietaniemen, Helsingin
ortodoksisen hautausmaan, Helsingin pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren,
Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen sankarihaudoille.
Kunniavartiossa on Hietaniemessä 8—12 miestä ja muilla sankarihaudoilla 2—4 miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin
30 min.
Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret kunniamerkit päällystakissa.
Sotilaspukuisilla on erikseen käskettävä varustus.

neen sietokyvyn. Näkemyserot ovat myös
vahvasti henkilöityneet. Liiton toiminnanjohtaja on asettanut itsensä ja edustamansa liiton aktiiviharrastajien ristituleen.
Tämän lehden ilmestyessä yhden Suomen suurimman ja aktiivisimman reserviläisyhdistyksen vuosikokouksessa keskustellaan ilmeisen vakavasti siitä, voiko
yhdistys enää jatkaa Reserviläisliiton jäsenyhdistyksenä. Ehkä pieni juttu liitolle –
mutta toteutuessaan vakava tappio vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle.
On toki varsin perinteistä, että liittojen
hallintoelimissä erilaisia muutoshankkeita
jarrutetaan kääntämällä ne Helsinki vs.
muu maa –vastakkainasetteluksi. Yleensä
muutostarve kuitenkin ymmärretään riittävän harkinta-ajan jälkeen – toivottavasti
tässä tapauksessa vielä riittävän ajoissa.

Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalla klo 16.00 muistotilaisuus.
Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.00—13.30 Helsingin Reserviupseeripiiri
13.30—14.00 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
14.00—14.30 Akateeminen maanpuolustusyhdistys
14.30—15.00 Maanpuolustuskillat
15.00—15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri
15.30—15.55 Kenraalit ja everstit res
15.55—16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20—16.45 Varuskunnat ammattisotilaat
16.45—17.10 HRUP:n Huoltoupseerikerho
17.10—17.35 HRUP:n Sissikerho
Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeämään vaihdon yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö
sekä ilmoittautumaan Helsingin Reserviupseeripiiriin järjestöupseeri
Tomi Alajoki (p. 4056 2073) tai sähköpostitse tomi.alajoki@hrup.ﬁ
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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
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Suomen valtuutetut lähtevät
mahdollisesti tänään tai huomenna
paluumatkalle.
Paluu merkitsee keskustelujen katkeamista tällä kertaa.
Ulkoministeri Erkko vastaanotti sunnuntaina klo 16 virkahuoneessaan ulkoasianministeriössä ulkomaiden sanomalehtien kirjeenvaihtajat. Hän selosti tällöin Moskovan
neuvottelujen nykyistä vaihetta sekä vastaili sen jälkeen hänelle esitytettyihin kysymyksiin.
Ministeri Erkko huomautti, että Suomen valtuutetuilla ei ole Moskovassa neljän viime
päivän aikana ollut mitään neuvotteluja. Keskustelu on tullut sellaiseen vaiheeseen,
että sopimukseen pääseminen, kun otetaan huomioon Suomen taholta tehdyt suuret
myönnytykset, pitäisi meidän käsityksemme mukaan käydä mahdolliseksi.
Tosin on Suomen ja Neuvostoliiton kantojen välillä vielä eroavaisuutta, mutta valitettavaa olisi, jos neuvottelijaimme olisi pakko palata takaisin pääsemättä sopimukseen.
Jos vastakohtaisuuksia ei kuitenkaan saada tasoitetuksi, täytyy valtuutettujemme palata Helsinkiin harkitsemaan asiaa täällä.
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Haagan konsortio
ja jatkotoimet
HAAGAN TYÖRYHMÄNÄ tunnettu konsortio sai alkunsa viime kesänä Asekauppiaiden liiton koollekutsumana.
Elokuun lopulla konsortion toisessa
kokouksessa muotoiltiin historiallinen, 18 eri järjestön ja yhteisön allekirjoittama ampuma-aselakiuudistusta käsittelevä lehdistötiedote. Tästä
sai alkunsa edelleen jatkuva, erittäin
tuloksellinen ja onnistunut julkisuuskampanja.
Tätä linjaa on jatkettava ja apinan raivolla edistettävä. Siitäkin
huolimatta, että jonkun mielestä on
varmasti ’väärin sammutettu’.
Valitettavasti osassa järjestöjä
näyttää syntyneen sotaväsymystä
joka peitetään tyyliin: ”ihan hyvä,
että pojat ovat olleet aktiivisia, mutta nyt kyllä meidän oma liitto keskittyy vain asialliseen ja harkittuun
vaikuttamiseen valiokunnissa”. Pitää
muistaa että mikään liitto tai kansanedustaja ei yksin pysty asiaa ratkaisemaan, asian tueksi tarvitaan laaja ja
yhtenäinen asiantuntijajärjestöjen ja
kansanedustajien rintama.
Itse uskon siihen, että asiallisen
faktatiedon jakamisen lisäksi on pidettävä mahdollisimman korkeaa
julkisuusproﬁilia eri viestivälineissä.
Kesän jälkeiset kokemukset vahvistavat näkemystä.
Ilman mittavaa julkisuustaistelua
ja painetta eduskunnassa tehdään
lakiesitykseen pahimmassa tapauksessa vain kosmeettisia näennäiskorjauksia ja kävellään ehkä osin
tahtomatta ja ymmärtämättä satojen
tuhansien ampumaharrastajien ja
maanpuolustajien yli, kaulukset pystyssä.

Maanpuolustuskyky- ja tahto
Ampumaharrastuksen tulevaisuus ja
sen myötä vapaaehtoisen maanpuolustuksen perusedellytykset ovat nyt
pöydällä. Tulevan aselain sisällöllä
tulee olemaan merkittävä vaikutus
maanpuolustustahtoomme- ja ky-

Pienistä asioista ei
pidä purnata!
päivä sitten edesmenneen setäni päiväkirjamerkintöjä
tammikuulta 1943, jolloin hän 26-vuotiaana oli palaamassa toipumislomaltaan Suomesta takaisin Saksaan
rintamalle liittyäkseen taisteluun yhteistä vihollistamme vastaan. Hän oli
ensimmäisen suomalaisen SS-vapaaehtoisen erän mukana 6.5.1941 lähtenyt Saksaan ja siellä palvellut Wikingdivisioonassa. 18.7.1941 setäni oli kuitenkin haavoittunut päähänsä käsikähmäksi kehittyneessä katutaistelussa Stukolanskan kylässä ja siten palannut toipumaan Suomeen ja täältä taas
jatkaakseen edelleen takaisin Saksaan
itärintamalle. Halu päästä rintamalle
oli kova, mutta monen käänteen kautta hän kuitenkin palasi jälleen takaisin Suomeen ja osallistui täällä mm.
Jatkosotaan ja Lapin sotaan.
Seuraavassa ote päiväkirjasta päiväyksellä 11.1.1943, jolloin hän oli laivattuna Turusta kohti Saksaa: ”Matka
alkoi 8.30 Saksan aikaa. Sää on samanlainen kuin eilen, 10 astetta pakkasta, mutta kosteus tekee sen niin
purevaksi. Meillä pitää muuten olla
uimaliivit yllä kaiken varalta. Tietysti
olen pessimistisyydessäni tuon käskyn
laistanut. Tällaisella ilmalla jääkylmään veteen ilman tai liivien kanssa
vie aina loppuun. Niin, mitäpä sitä
kannattaa jännittää. Löysin rantein
elämä täällä maan päällä on otettava.”
Päiväyksellä 22.1.43: "Seuraava tavoitteeni on Ambrosievka, jonne matkaan junalla. Sain makuutilan matkalaukkuhyllyltä. Panin karvalakin päähäni ja nukahdin. Aamulla herätessäni
huomasin, että lakkini oli hävinnyt,
sitä etsittiin kaikkialta tuloksetta. Sivuovellisen henkilövaunun ovesta oli
joku kapteeni käynyt ulkona ja vahingossa potkaissut lattialle pudonneen
lakkini ulos. Keljuttaa, kun ajattelen,
että hyvä suomalainen karvalakkini
on jonkun ryssän päässä. Hytissä on 5
upseeria ja 3 berufs-sisarta. Kapteeni

kyymme. Se on
kylmä totuus.

LUIN MUUTAMA

Tätä ei
muuten pojat
unohdeta
Jotta poliittinen koneisto ei
pääsisi kuin koira
veräjästä, tulemme
seuraamaan ja tallettamaan tulevat päätökset
ja nimenomaan niiden
päätöksentekijät tarkoin
muistiin.
Sähköisestä muistista ne tullaan palauttamaan julkisuuteen
viimeistään ennen seuraavia eduskuntavaaleja
vuonna 2011. Isänmaan
edun puolesta taistelleet
kansanedustajat tullaan
muistamaan ja kiitoksella mainitsemaan, loput saavat julkista keppiä
ja rankasti. Eri puolueiden
poliittiset operaatioanalyytikot laskenevat, mitä lähes miljoonan äänestäjän
suututtaminen voi maksaa.

Ensi vuodelle
Tämän hetken tietojen mukaan puolustus- ja perustuslakivaliokunnan
mietinnöt ampuma-aselain muutoksista valmistuvat vasta ensi vuoden
helmi-maaliskuussa. Ratkaiseva käsittely hallintovaliokunnassa jatkuu
siis ainakin pitkälle keväälle. Ainoa
hyväksyttävä tulos näistä valiokuntakäsittelyistä on lakiesityksen uudelleenvalmistelu.
Piirimme työskentelee toimintasuunnitelman mukaisesti voimakkaasti
tämän asian eteen. Tuemme voimalla
myös RUL:n ja RESUL:n asian eteen
tekemää työtä.
ville.maijanen@hrup.ﬁ
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antoi vanhan, likaisen, ennen valkoisen
hiihtolakkinsa muka
korvaukseksi. Perin
kehno tapaus!
Seuraava on
päivätty 23.1.43:
"Hain aamulla kuivan muonan, joka
tuntuu tulevan sitä
huonommaksi, mitä
lähemmäksi etulinjaa tulemme. Berliinissä oli vielä rasvamakkaraa, mutta täällä
rasvassa huljutettua
puuta! Käärepaperina
oli sanomalehteä. Voi
ei enää ollut voita, vaan
niin kuin klimppiintynyttä, hiukan rasvaista
mannaryyniä." Matka
jatkuu ja viimein 4.2.43
päiväkirjassa lukee " Vihdoinkin rintamalla ja Rostovissa."
Matka oli täynnä pieniä ja suuria
vastoinkäymisiä,
mutta periksi ei annettu, koska halu päästä takaisin
rintamalle taistelemaan ryssää vastaan oli niin suuri. Tämä meidän tulisi
myös nykypäivänä muistaa, kun kohtaamme vastoinkäymisiä: "Kun päämäärä on kirkkaana mielessä, pienistä
asioista ei pidä purnata, koska asiat
voisivat olla huonomminkin!" Halu
toteuttaa oma unelmansa vie meitä
eteenpäin vaikka läpi harmaan kiven.
Tätä ohjeistusta voimme soveltaa niin
kotona kuin harrastuksissakin. On
sitten kyseessä uusi ampuma-aselainsäädäntöehdotus kuin mikä tahansa
reserviläisyyteen liittyvä asia.
Toivotan kaikille maanpuolustajille hyvää ja toiminnallista loppusyksyä
sekä iloista joulun odotusta! Yhdessä
yhteisten asioiden puolesta.
kimmo.karinen@helresp.ﬁ
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Kirjat
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Sukellusvene Vesikko
on ainutlaatuinen
laivaharvinaisuus

Ruohonjuuritason
sotahistoriaa
ja historioitsija Peter Englundin teos Sodan
kauneus ja kauheus perustuu ensimmäisessä maailmansodassa eri
puolilla rintamia taistelleiden tuntemattomiksi tai unhoon jääneiden
tavallisten rivimiesten ja -naisten
päiväkirjamerkintöihin, muistelmiin
ja kirjeisiin. Teoksessa on mukana
myös Venäjän sotavoimissa palvelleen suomalaisupseerin tarina.
”Aamun sarastaessa kaupungista virtaa väkeä pitkinä rivistöinä.
Vaunuissa, jalkaisin, hevosen selässä. Kaikki tekevät voitavansa pelastautuakseen. Kaikki kantavat mukanaan sen, minkä jaksavat. Ja kaikkien kasvoista erottuu uupumus, pöly,
hiki ja paniikki, kauhea alakulo,
tuska ja kärsimys. Heidän silmänsä
ovat pelokkaat, heidän liikkeensä
pelon lamauttamia; hirveä kauhu
painaa heitä. Tuntuu kuin heidän
nostattamansa pölypilvi olisi tarttunut heihin eikä sitä voi pyyhkiä
pois.” Pál Kelemenin päiväkirjamerkintä 25.8.1914.
Sodan kauneus ja kauheus on
kollektiivinen päiväkirja, joka koostuu kertojien toiveista, peloista ja
sodan arkisen viheliäisyyden kuvauksista. Romaanimaisesti etenevän
teoksen päähenkilöitä ovat muiden
muassa 12-vuotias saksalainen koulutyttö, ratsumiehenä osmanien
armeijassa palvellut eteläamerikkalaismies, Italian armeijan vuoristojääkäri sekä serbien sotajoukkoihin
autonkuljettajaksi pestattu australialaisnainen.
”Näistä yhdeksästätoista kak-

PALKITUN KIRJAILIJAN

sijoitettu museolaiva Vesikko on maailmanluokan
harvinaisuus. Kirja vastaa muun
muassa kysymykseen, miksi Suomi
tarvitsi sukellusveneitä.
Vesikko oli alun alkaen saksalaisen sukellusveneen salainen prototyyppi, joka edusti aikansa teknistä huippua. Turussa rakennettiin
hiljaisuudessa alus, jonka avulla
Saksa kehitti siltä kiellettyä sukellusveneasetta.Alus laskettiin vesille
toukokuussa 1933. Koeajomiehistöt
totesivat sen erittäin onnistuneeksi.
Näitä tyypin II veneitä valmistettiin
Saksassa yhteensä 50 kappaletta.
Prototyypin merkitys ei jäänyt tähän: veneen rakenneratkaisujen
pohjalta syntyi myös legendaarinen
tyyppi VII – Atlantin harmaa susi.
Suomen laivastossa Vesikko
liitettiin Sukellusvenelaivueeseen
vuonna 1936. Laivueen päätehtävänä oli sodan syttyessä yhdessä
panssarilaivojen ja rannikkotykistön
kanssa sulkea Neuvostoliiton alukset
Suomenlahdelle. Tämän Viron kanssa luodun Suomenlahden sulun tarkoituksena oli estää Neuvostoliitoa
hyökkäämästä selustaan ja pakottaa
se taistelemaan Karjalassa. Vesikko
oli osa Suomen strategista asetta.
Ketteränä ja kehittyneimpänä
Vesikko soveltui suomalaisveneistä
parhaiten Suomenlahdelle. Sotilasjohto suunnitteli 30-luvun lopussa
kokonaisen Vesikko-laivueen tilaamista. Hanke kuitenkin hautautui
toisen maailmansodan puhjettua.
Viron romahdus pakotti laatimaan

SUOMENLINNAAN

Timo Merensilta: Vesikko Suomenlahden hiljainen vartija
ISBN 978-952-5334-07-4, Hobby-KustannusOy,
2009. 224 sivua (48 värisivua), runsas kuvitus

uudet suunnitelmat.
Sodassa sukellusvenelaivue piti
yhdessä muun laivaston kanssa huolen, ettei Neuvostoliitto pystynyt sen
enempää hyökkäämään selustaan
kuin katkaisemaan Suomen elintärkeää kauppareittiä länteen.
Vesikko on ainoa säilynyt suomalainen sukellusvene. Se on myös
ainoa säilynyt tyypin II vene. Vesikon lisäksi koko maailmassa on toisen maailmansodan ajoilta jäljellä
vain neljä saksalaisten suunnittelemaa sukellusvenettä.
Kirja tuo päivänvaloon uutta
tietoa Vesikosta ja liittää sen uudella, ymmärrettävällä tavalla Suomen
puolustuspolitiikkaan ja toisen maailmansodan tapahtumiin.
Kirja kertoo, ketä olivat miehet,
jotka palvelivat teräskuoren sisällä.
Lukija pääsee tutustumaan sukellusvenemiesten arkipäivään ja kohtaloihin.

Vietnam — globaali konﬂikti
sodalla tarkoitetaan yleensä sitä ajanjaksoa,
jolloin Yhdysvallat taisteli täysimittaista sotaa Pohjois-Vietnamia
vastaan (1964-75). Vietnamin sota
ei kuitenkaan ollut pelkästään amerikkalaisten sota, vaan siihen osallistui useita kansakuntia. Se oli myös
hyvin monimutkainen sota: samanaikaisesti siirtomaasota, alueellinen
konflikti, kansallismielinen sota,
vallankumoussota, sisällissota sekä
toisen maailmansodan jälkinäytös.
Professori Andrew Wiestin toimittama Vietnamin sota -teos tarkasteleekin sotaa hieman totuttua globaalimmasta lähtökohdasta, vaikka
näkökulma on toki edelleen vahvasti
amerikkalainen. Kirjan kirjoittajina
on yhdysvaltalaisten historiantutkijoiden, valtiotieteilijöiden sekä
journalistien lisäksi myös Yhdysvaltojen, Australian, Etelä- ja PohjoisVietnamin joukoissa taistelleita sotilaita. Aiheet käsittelevät maalla,
merellä ja ilmassa tapahtuneiden
sotatoimien lisäksi myös siviilien
ja tiedotusvälineiden näkökulmaa
konﬂiktiin.
Kirjan luo varsin kattavan katsauksen Vietnamin tapahtumiin
1940-luvulta alkaen, jolloin Ranska
yritti kukistaa tuolloin Indokiinana
tunnetun siirtomaansa itsenäistymispyrkimykset. Yhdysvaltojen osal-

SUOMESSA VIETNAMIN

Peter Englund, Sodan kauneus ja
kauheus
ISBN 978-951-0-35307-3, WSOY 2009, 644 sivua,
kuvitusta

PETER ENGLUND
si tulee kaatumaan, kaksi muuta
joutuu sotavankeuteen, kahdesta
tulee juhlittuja sankareita ja kaksi
raunioituu fyysisesti. Monet heistä
tervehtivät ilolla sodan syttymistä,
mutta oppivat inhoamaan sitä; jotkut inhoavat sitä jo alusta alkaen;
yksi rakastaa sitä alusta loppuun
asti. Eräs heistä tulee kirjaimellisesti
hulluksi ja joutuu mielisairaalaan,
eräs toinen ei kuule koskaan laukaustakaan. Ja niin edelleen. Heidän
kohtalonsa, roolinsa, sukupuolensa
ja kansallisuutensa vaihtelevat, mutta heitä kaikkia yhdistää siitä huolimatta se tosiasia, että sota riistää

ISBN 978-951-20-7923-0, Ajatus Kirjat 2009, 336
sivua, 20 kartta- ja kuvasivua.

ta sota päättyi Pohjois-Vietnamin
voittoon ja Saigonin dramaattiseen
evakuointiin vuonna 1975 - Vietnamin osalta konﬂikti jatkui kuitenkin
80-luvun alkuvuosiin saakka.
Kirjan lopussa on myös suomentajana toimineen Simo Liikasen
kokoama katsaus suomenkielellä
julkaistuun Vietnamin sota -kirjallisuuteen.

Uppsalan yliopiston historian dosentti Peter Englund on maansa arvostetuimpia sekä kansainvälisesti
menestyneimpiä historian popularisoijia. Hänen esikoisteoksensa, Ruotsin sotajoukkojen Venäjää
vastaan kesäkuussa 1709 kärsimästä suurtappiosta kertova Poltava
(1988) avasi tien kirjalliselle uralle,
joka on noteerattu paitsi loistavin
arvosteluin myös monin merkittävin
kirjallisuuspalkinnoin. Ruotsin akatemian jäsen Englund on ollut vuodesta 2002.

Hitlerin
Armeijadivisioonat
palveli toisen maailmansodan aikana lähes
18 miljoonaa miestä - heistä yli viisi
miljoona kuoli taistelukentälle tai
sotavankeuteen. Yksi edelleen keskustelua herättävistä historiankirjoituksen aiheista on nimenomaan
Wehrmachtin sotilaiden, yksiköiden
ja ylimmän johdon osallistuminen
Saksan tekemiin sotarikoksiin sekä
rikoksiin ihmisyyttä vastaan.
Yksittäisen taistelijan syyllistäminen
valtion tekemistä rikoksista ei ole
kohtuullista. On kuitenkin yhtä selvää, että itärintamalla tapahtunut
totaalinen sota; sotavankien näännyttäminen, juutalaisten joukkoteloitukset ja siviiliväestön tuhoaminen ei voinut tapahtua ilman Saksan
armeijan yksiköiden osallistumista
ja ilman sen ylimmän johdon myötävaikutusta. Syyllisyyttä ei voi vierittää vain valtaa pitäneen diktatuurin
ja muutaman SS:n erikoistoimintaryhmän niskoille.
Historioitsija Guido Knopp kertoo uudessa kirjassaan Wehrmach-

SAKSAN ARMEIJASSA

Andrew Wiest (toim.), Vietnamin
sota

heiltä jotakin: nuoruuden, illuusiot,
toivon, myötätunnon – elämän”,
Englund kertoo.
Ensimmäisestä maailmansodasta piti tulla vain sattuman sanelema
suuri seikkailu. Eri maiden joukot
matkasivat hymyssä suin kohti tuntemattomia taistelukenttiä torvisoittokuntien ja hurraavien kansanjoukkojen saattelemina, nopean voiton
suoma uljas kotiinpaluu mielessään.
Neljä vuotta myöhemmin voitiin
miljoonia sotilas- ja siviiliuhreja
vaatinut suuri sota – aseteknologian
huimaa kehitysharppausta lukuun
ottamatta – todeta täysin turhaksi.
Rottien täyttämät saviset juoksuhaudat ja suhteettomin miestappioin
saavutetut mitättömät aluevaltaukset jäivät päällimmäisinä mieliin sodasta, jonka hurmoksessa jo kylvettiin toisen maailmansodan katkera
siemen.

Guido Knopp, Wehrmacht – Hitlerin
armeija
ISBN 978-951-20-7847-9, Ajatus Kirjat 2009, 350
sivua, 32 kuvasivua.

tin ylimmän johdon ja Kolmatta

valtakuntaa johtaneiden natsien
keskinäisestä riippuvuussuhteesta,
sekä tämän vaikutuksista nimenomaan itärintaman epäinhimilliseen
arkeen. Kirjassa käsitellään myös
Reichswehrin johdon ja Hitlerin johtamien natsien yhteistoimintaa ennen sotaa. Kirjan eräänlaisena kuvituksena toimivat lukuisat lainaukset
niin saksalaisten yleisesikuntaupseereiden kuin yksittäisten sotilaiden sotaa koskevista kirjoituksista.
Knopp on työskennellyt useiden
saksalaisten lehtien historiantoimittajana sekä Saksan yleisradioyhtiön
historiantoimituksen päällikkönä,
mikä näkyy kirjan sujuvassa kerronnassa, vaikka itse aihe onkin varsin rankka. Nykyään Knopp toimii
historian professorina Gustav-Siewerth-Akatemiassa. Kirjaa voi pitää
ehkä jonkinlaisena tilintekona, sillä
Knoppia itseään on aiemmin syytetty siitä, että hän on dokumenteissaan ohittanut tai ainakin vähätellyt
Wehrmachtin osuutta natsi-Saksan
hirmutekoihin.
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le luettiin pitkä tuomio – yhteensä
useita kymmeniä vuosia. Hän kärsi vankileirituomiotaan Siperiassa

kevääseen 1959 asti, jolloin hänen
tuomionsa purettiin aiheettomana.
Sven Ise palasi Viroon, silloiseen
Neuvosto-Eestiin.
Sven Ise työskenteli NeuvostoEestissä Valtion suunnitteluviraston
geodeettina aina vuoteen 1986 asti,
jolloin hän jäi eläkkeelle. Viron itsenäistyttyä 1991 Sven Ise oli mukana
luomassa Suomessa taistelleiden
virolaisten vapaaehtoisten yhdistystä. Hän toimi aluksi yhdistyksen varapuheenjohtajana ja myöhemmin
puheenjohtajana. Luovuttuaan 1997
puheenjohtajan tehtävästä hänet
kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Kun itsenäisen Viron puolustusvoimia ryhdyttiin perustamaan
uudelleen, kutsuttiin Sven Ise palvelukseen. Toimittuaan ensin erilaisis-

sa päällystötehtävissä rajavartiolaitoksessa hän siirtyi Viron armeijan
pääesikuntaan. Hänet ylennettiin
vuonna 1995 majuriksi. Hän oli keskeisesti mukana suomalaisen koulutusavun järjestelyissä Viron armeijalle. Sven Ise ylennettiin everstiluutnantiksi vuonna 1997.
Sven Ise oli Suomen ystävä. Hän
tunsi maamme hyvin lukuisten Suomen matkojensa ja laajojen suomalaisyhteyksiensä vuoksi. Hän oli
Helsingin Reserviupseerien ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsen. Hänelle oli myönnetty RUL:n kultainen
ansiomerkki.
Teemme kunniaa suurelle Suomen
ystävälle, Suomen-pojalle ja reserviupseerille!

laituria. Mutta isänmaallinen mies
Riku oli, ja viipurilainen henkeen ja
vereen. Niin, ja tietenkin merimies
– niinsanotuille paremmille purjehdusvesillekin hän lähti merisaappaat
jalassa. Muisto elää meidän hänen
kavereidensa mielissä, ja uskon tähän maailmaan jääneen juuri Rikun
egon kokoisen aukon – eikä se ole
ihan pieni se...

Rikun, joka monella tapaa lahjakkaana seura- ja showmiehenä osasi ottaa yleisönsä. Riku olikin aina

porukan keskipiste, jonka seurassa
ei aika tullut pitkäksi. Sitten parikymmentä vuotta myöhemmin hän
olikin ensimmäisiä ja nuorimpia,
joita ylennettiin reservissä merivoimien sotilasmestariksi. Merivoimien
reserviläistiedottajana ja Reserviläinen-lehden toimittajana Riku pääsi
näkemään paljon enemmän kuin
meille tavallisille reserviläisille oli
mahdollista. Eikä hän suorapuoheisena miehenä juurikaan kuvia kumarrellut, eikä antanut turhan vaatimattomuuden hidastaa vauhtiaan.
Rikun Porsche Merivoimien tunnukset kyljissä olikin kateutta herättävä
näky Upinniemen sotasatamassa
– varsinkin parkkeerattuna keskelle

Sven Ise
1923—2009
SUOMEN SOTAVETERAANIEN Viron
yhdistyksen, Suomen-poikien kunniapuheenjohtaja, everstiluutnantti
Sven Ise kuoli 15.10.2009 Tallinnassa.
Sven Ise, syntynyt 24.8.1923 Tallinnassa, saapui keväällä 1943 Suomeen ja liittyi vapaaehtoisena Suomen armeijaan. Lyhyen koulutuksen
jälkeen hän joutui etulinjan koviin
taisteluihin Kannakselle. Saatuaan
siirron virolaisten omaan rykmenttiin, JR 200:aan hänet komennettiin
sieltä keväällä 1944 Reserviupseeri-

kouluun Niinisaloon. Sven Ise ylennettiin Suomen armeijan vänrikiksi
kesän lopulla 1944.
Kun muut virolaiset vapaaehtoiset lähtivät elokuussa 1944 takaisin
Viroon, Ise ei voinut sairastuttuaan
seurata heitä, vaan hän jäi Suomeen
parantuakseen ja aikomuksenaan
aloittaa opiskelut täällä. Valtiollisen
poliisin (Valpon) miehet pidättivät
hänet vuoden 1947 lopulla. Valpo
luovutti hänet yhdessä eräiden muiden virolaisten kanssa alkuvuonna
1948 Neuvostoliittoon. Siellä hänel-
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Sotilasmestari
Jarmo "Riku" Riikonen
10.5.1953—16.10.2009
RESERVILÄISPERSOONA, lehtimies ja

purjehtija Riku on poissa. Itse tutustuin häneen suorittaessamme yhtä
aikaa varusmiespalvelusta Laivastossa 70-luvun puolivälissä. Rikun
sotilasuran alkutaival ei ollut erityisen rivakkaa – pillinarutkin tulivat

vasta viimeisimpien joukossa. Mutta
ei aikaakaan kun hihassa komeilivat
jo kersantin natsat. Kiitos tykkivene Turunmaan edustuspainotteisen
purjehduskauden kuningatar Elisabethin vierailuineen, joka nosti
esille ”nuoremman yhteysupseeri”

Jaakko Valve

Tatu Korhonen
sotilasmestari
puheenjohtaja
Merireserviläiset ry,
Sjöreservister rf

Radioamatöörit varmistivat maamme viestiverkkoa talvisodan aattona

Esitelmätilaisuus Viestimuseossa Riihimäellä
29.11.2009 klo 11.00

Reserviupseeripiirin joulusauna Spjutsundissa
HRUP:n jäsenille tarkoitettu joulusauna lämpiää Spjutsundin Piirimajalla 19.12.2009. Edellisvuosien suuresta
kiinnostuksesta johtuen tulijoiden määrä rajataan 4 henkilöön/kerho.
Linja-autokuljetus lauantaina 19.12. klo 10 Töölöntorilta (LG84867314). Paluukyyti Spjutsundista klo 15.
Saunojia odottaa makea löyly, maittava ruoka ja mainio seura. Hinta 20e / osallistuja (maksetaan bussissa) sisältää kuljetuksen (Töölö - Spjutsund – Töölö), ruoan, saunajuoman ja kahvin. Ennakkoilmoittautumiset
piiriin: tomi.alajoki@hrup.ﬁ tai 40562073: Nimi, kerho, p.numero ja sposti.
Ilmoittautumisaika päättyy 17.12. jolloin varapaikoille päässeille ilmoitetaan mukaan mahtumisesta. Tervetuloa erityisesti uudet kävijät, etusijalla tietalkoissa uurastaneet.

Talvisota alkoi tasan 70 vuotta sitten, 30.11.1939.
Eräänä varautumistoimenpiteenä mahdolliseen
kriisitilanteeseen Puolustusvoimat päättivät
varmentaa maamme viestitysverkkoa radioamatöörien toteuttaman radioyhteysverkoston
avulla. Valittu joukko kokeneita radioamatöörejä sai tehtäväkseen varmistavan viestiverkon luomisen. Verkko käsitti parikymmentä
radioasemaa, pohjoisin niistä Oulussa. Päätehtävänä oli maamme voimansiirtoverkoston
ja voimalaitosten toiminnan varmistaminen.
Toimintaan tuli kuitenkin pian mukaan puhtaasti sotilaallisten viestien välitys. Tilaisuus
päättyy klo 15.
Tilavarausten vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautumisia (henkilölukumäärä)
20.11.2009 mennessä osoitteeseen heikki.torvinen@kotikone.ﬁ

sodan todellisuudesta sääntelyn kohteena: asevoimat ja taistelijat, siviilit ja muut suojellut henkilöryhmät ja kohteet, aseet ja taistelumenetelmät, keinot humanitaarisen oikeuden noudattamisen valvomiseksi sekä tietyt ajankohtaiset ja historialliset kysymykset esimerkkeinä

humanitaarisen oikeuden
peruskurssilla
viikonloppuna 21. - 22.11.2009
klo 9 – 16 molempina päivinä,
SPR:n Töölön osaston toimitila,
Annankatu 16 B 49 6. krs.
Kurssi on maksuton. Kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen
16.11.2009 mennessä toolo@punainenristi.fi sekä MPK:n
järjestelmään. (kurssi no 0400 09 13042) Kurssilaiset tuokoon mukanaan sen aiheeseen liittyviä lehtileikkeitä ja nettitulosteita keskustelua ja harjoitustöitä varten.
Kurssin järjestää Suomen Punaisen Ristin Töölön osasto
yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus-yhdistyksen (MPK)
Helsingin maanpuolustuspiirin kanssa toteuttaen paikallisesti SPR:n ja MPK:n kumppanuussopimusta. Pääkouluttajana toimii sotilaslakimies, varatuomari Juhani Parkkari.

Näyttävät lahjakirjat Santahaminan sotilassaaren
varhaisemmasta historiasta ja nykypäivästä.
- 2008, 176 s. 30 €.
- 2009, 288 s. 35 € .

Väitöskirja Jatkosodan
hyökkäysvaiheesta.
- 2009, 310 s. 20 €.

Kuvateos ja artikkelikokoelma Porkkalan sotilastukikohdasta. Suomenkielisenä tai ruotsinkielisenä
versiona.
- 2009, 190 s. 30 €.

Kyselyt ja tilaukset
helena.hamalainen@mil.fi
(+ postituskulut)

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN SOTAHISTORIAN LAITOKSEN JULKAISUJA
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Vanhat urheiluaseet
uusiokäyttöön
— reserviläisten
perusampumataitoa
kohottamaan!
Vielä 1960-luvulla ampumahiihdossa ammuttiin sotilaskivääreillä.

Kilpa-ammunnassa
epäkurantiksi käyneet
urheiluaseet
Urheiluammunnan kilpa-aseet ovat
kehittyneet nopeaa tahtia, eikä tämän päivän kilpa-ammunnan harrastaja mieluusti ota käteensä parinkymmenen vuoden takaista asetta,
koska hän hakee optimaalista tulosta. Tuotekehityksen seurauksena on
vanhoja, mutta erittäin käyttökelpoisia urheiluaseita jäänyt ”nurkkiin
pyörimään”. Tämän kirjoituksen
tarkoituksena on pohtia sitä, kuinka
kyseisiä aseita voitaisiin hyödyntää
reserviläisten ampumatoiminnassa.

Sotilasaseista perinneaseiksi
Vanhat sotilaskiväärit ja -pistoolit,
jotka eivät enää sovellu alkuperäiseen sotilaskäyttöönsä, ovat nykyään urheiluaseita – perinnekivääreitä ja pistooleita. Perinneaseen hankkiminen on taloudellisesti edullista,
ja sellaisella kilpailu joko harjoituksen tai mestaruuden tavoittelun
merkeissä on edelleen kasvavaa ja
reserviläisten perusampumataitoa
kohottavaa toimintaa. Reserviläisurheiluliiton yhtenäiset säännöt

perinneaselajeille saatiin vuonna
2004, jonka jälkeen harrastus- ja
kilpailutoiminta on kasvanut kiitettävästi. Vaikka huipulla kilpaillaan
tosissaan, on kuitenkin kyseessä
varsinainen ”jokamiehen laji”, jossa
osallistuminen ja oman tulostason
tarkkailu on tärkeintä.

Reserviläistoiminnan
siirtyminen urheiluaseisiin
Vuosikausia oli reserviupseerikerhojen ja reserviläisyhdistysten toiminnan selkärankana perinteinen
rata-ammunta pienoiskiväärikaliiperin pistooleilla ja kivääreillä.
Maasto-, marssi- ja hiihtoammunta
olivat niitä toiminnallisempia lajeja, jotka olivat aikanaan suosittuja,
mutta vaativat motivoituneisuutta
ja aikaa paitsi osallistujilta, myös
järjestäjiltä. Sotilasaseilla – pystykorvilla ja parabellumeilla (siis nykyisillä perinneaseilla) alkaneet lajit
muuttuivat sittemmin pienoiskiväärikaliiperin lajeiksi. Tätä muutosta
vauhditti paitsi lainsäädäntö, myös
kustannus- ja ampumaratakysymykset. Vielä 1980-luvulla piti nykyisille
perinneaseille anoa lääninhalli-

tuksen poikkeuslupa. Ampujille ja
yhdistyksille hankittiin pienoispistooleita, revolvereita, pienoiskivääreitä ja tietenkin ilma-aseita, jotka
1960-luvulla kehittyivät tarkoiksi ja
huokeakäyttöisiksi kilpa-aseiksi.

Nyky-kilpailukäytössä
”tarpeettomiksi”
käyneet urheiluaseet
Listaan alla muutaman perinneurheiluaseen, joille mielestäni olisi
kehitettävä omat säännöt, jotta ne
saataisiin mukaan reserviläisten
ampumatoimintaan, alkuperäiseen
tehtäväänsä kohottamaan perusampumataitoa. Lajien ei tarvitsisi olla
välttämättä Suomenmestaruus-kilpailulajeja, vaan yksilö-, yhdistys- ja
piiritason harrastus- ja kilpailutoimintaa. Yhtenäiset säännöt tekisivät ”jokamiehen” harrastamisesta
mielekästä ja yhteisverrannollista.
Ennenkaikkea aseluvan anoja voi
totuudenmukaisesti perustella hakemustaan, ja lupaviranomaiset voivat helpommin myöntää hallussapitolupia ”vaarin vanhaan pyssyyn”,
kun niillä voi harrastaa jotain aivan
virallista ResUL:n piirissä harras-

Koulutusta tyydyttämään
toiveita vai tarpeita?
laadusta puhutaan
nykyään ( onneksi ) paljon. Järjestäjät kehuvat kilvan koulutuksensa
interaktiivisuutta, käytännönläheisyyttä ja asiantuntijoiden erinomaisuutta. Tavoitteetkin on määritelty
hyvin, kiitos MPK:n ohjeistusten ja
sen Koulutuskalenterin muotovaatimusten. Koulutuksen saralla on siis
edistytty takavuosiin verrattuna,
jolloin koulutuksen ohjelma oli lista
aiheita, joita rikkiviisaat asiantuntijat kateederilta syvensivät. Mutta vaikka sotilas- ja siviilikoulutus
olisikin teknisesti ja sisällöllisesti
tyylikäs, yksi tärkeä asia usein unohtuu, nimittäin koulutuksen tarve! Ja
tarkemmin: se kenen tarpeesta on
kyse?
Ansiokkaiden kouluttajien ja

KOULUTUKSEN

Mielipide

tärkeiden otsikoiden takaa voi olla
vaikea hahmottaa tätä sudenkuoppaa. Jos koulutus on reserviläiselle
maksutonta, niin silloin koulutuksen tarjoajalla on todennäköisesti
tavoitteena vaikuttaa osallistujaan.
Puolustusvoimiemme suorituskyky
perustuu kolmeen asiaan: tahtoon,
taitoon ja välineisiin. Välineet ovat
tärkeitä, mutta vain, jos niillä on
motivoituneet ja ammattitaitoiset
käyttäjät.
Jos osallistuja hakeutuu maksulliseen koulutukseen, niin palveleeko

se sodanajantarvetta? Koulutuksen
järjestäjillä voi olla taustalla taloudelliset intressit, velvoitteiden täyttäminen, koulutusmyönteisen imagon luominen taikka yksinkertaisesti mielenkiintoinen aihe ja oma
tai saatavilla oleva asiantuntemus.
Järjestäjillä on tällöin ilmeinen tarve, mutta kätteleekö se osallistujan
tarpeen kanssa?
Kenen tarvetta koulutuksen pitäisi palvella? Näissä näkökulmissa
saattaa olla pähkinää purtavaksi.

Osallistujan motiivi
Viime kädessä meidän koulutukseen
osallistuvien on mietittävä, millaista
koulutusta tarvitsemme. Me, ryhmänjohtajat olemme keskeisesti
vaikuttamassa sotilaiden maan-

tettavaa lajia – perinne-urheiluammummuntaa.

Ja hauiskin kehittyy samalla.

Raskas ratapienoiskivääri

Revolverit ja
kertalaukaisupistoolit

Vanhojen reserviläisampujien ja yhdistysten aseista, edellämainittuja
perinne-sotilasaseita lukuunottamatta, ovat käyttökelpoisimpia raskaat ratapienoiskiväärit, joille löytyy ihan virallinen SAL:n lajikin: 50
metrin pienoiskivääri, 60 laukausta
makuu. Siinä ei vanhan raskaan
Suomen Leijonan, tai vaikkapa Arsenalin painosta ja tukin kömpelyydestä ole haittaa. Aseiden piipuilla
on teoreettista ampumaikää jäljellä
vielä parisataa vuotta, ja tarkkuus
vertaansa vailla. Vuosikymmeniä
sitten sääntömuutoksella saatettiin
kaikki raskaat piekkarit epäkuranteiksi, jolloin aktiiviampujat hankkivat uudet, sääntöjenmukaiset aseet.
Myöhemmäksi vapaapienoiskivääreiksi ei sitten näitä kankipiippuisia
tosisuomalaisia perinneaseita kelpuutettu. Nykykilpailijoillehan ne
eivät tietenkään kelpaa huonon ergonomiansa puolesta. Mutta hienoja
onnistumisen elämyksiä harrastajalle tälläinen ase voi tarjota vieläkin.

Ennen isopistooliammunnassa oli
revolveri parabellum-ajan jälkeen
käytetyin urheiluase, joka sitten
miedompirekyylisiin itselataaviin
pistooleihin siirryttäessä jäi takaalalle. Pienoispistooliammunnassa
ja sisäradoilla käytettiin pienoisrevolveria. Jossain vaiheessa revolvereille myönnettiin helpommin lupia
kuin pistooleille, ja niitähän on kertynyt kaappeihin ja käytettyjen aseiden kauppiaille. SAL:n kilpailutoiminnassa kumpaakin käsiasetyyppiä
näkee kuitenkin ani harvoin. Lisäksi
on tässä maassa hankittu paljon järeitä revolvereita ”silhuettiammuntaan”, vaikkei varsinaisia ratojakaan
taida montaa olla, ja harrastajia oikeasti vielä vähemmän. Pienoisrevolveri lienee myös eräs tyypillisin
metsästysluvan haltijan ”lopetusase”, harrasti sitten loukkupyyntiä
oikeasti tai ei. Urheiluammunnassa
käytetyt revolverit ovat pitkäpiippuisia ja tarkkoja aseita. Niiden lajiksi sopisivat mielestäni erillisinä

puolustustahdon rakentumiseen
ja ylläpitoon sekä heidän sotilaan
ammattitaitonsa tasoon. Haasteellisuutta ja jatkuvaa kouluttautumista
vaativaa on myös asemamme upseeriston ja miehistön välissä, mikä on
yksi vaativimmista koko puolustusvoimissamme.
Mukavaa on osallistua koulutukseen aiheesta, josta on kiinnostunut
ja josta tietää jo paljon. Tätä nimitetään kuvaavasti oman mukavuusalueen koulutukseksi. Tällöin tarve
voi olla innostuksen ylläpito, jota ei
pidä väheksyä. Hyvä olisi tunnistaa
myös osaamisensa katvealueita ja
hakeutua niihin kestäviin koulutuksiin.

luottamus rakennetaan jo rauhan
ajan koulutuksessa.
Sotilaallisista kokonaisuuksista
reserviläisille on tarjolla paljon koulutusta ja niistä on myös hyvät tietokannat ja kirjallisuuspalvelut. Kun
taas esim. vuorovaikutuksen, sotilaan sitouttamiseen, ryhmän yhteistyön edistämiseen ja johtamiseen tai
toimintakäytäntöjen kehittämiseen
keskittyvää koulutusta on niukemmin. Näihin aiheisiin on rutkasti objektiivista tarvetta, mutta tällainen
ei ole äkkiseltään mukavuusalueen
mukaista - mukavuus tulee sitten,
kun saa työnsä tai ryhmänsä sodan
ajan joukoissa toimimaan paremmin.
Toivokaamme, että oppisimme
tekemään tarvearviointimme objektiivisemmin. Silloin olisimme vaativampia koulutettavia koulutuksen
järjestäjille, mikä pakottaisi laajaalaisempaan tarjontaan ja tarkoituksenmukaisempaan sisältöön. Silloin
eritoten sotilaallisen koulutuksen
vaikuttavuus ja hyöty paranevat.

Tarjonta ja tarpeet
Puolustusvoimat kouluttaa asevelvollisista valmiita sodan ajan joukkoja. Rauhan ajan esimiehemme
ja alaisemme ovat niitä aseveljiä,
joiden kanssa lähdemme puolustamaan tätä maata, jos tilanne niin
vaatii. Sodan armottomissa olosuhteissa joukon kiinteys ja sen jäsenten
keskinäinen luottamus ovat erittäin
merkittäviä asioita. Tuo kiinteys ja

Tapio Piha
tapio.piha@welho.com
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900 PIST 2008
Puolustusvoimien uusi pistooli Glock 17
Kal 9mm, karhennettu RTF-2 kahva, +2 lippaat,
tritium tähtäimet, 2 kg laukaisu. Kokopaketti
Saatavana myös kuten yllä mutta peruskahvalla
Glock M17 9mm perusmalli

735,00
5,00
9,00
659,00
8,00
598,00

223 Kivääreitä:
H Bar
Sabre Defence XR-15 A4Gov kal 223 20” H-Bar
Sabre Defence XR-15 M5A1 (M4) kal 223 16,75” H-Bar
Sabre Defence XR-15 Competitor 16” A2 stock
Arsenal SAR M1 kal 223 rem varusteineen
MKE T43 (H&K G33) 223 rem kivääri

1740,00
1795,00
1595,00
830,00
1750,00

SafePower SS3492 hyväksytyt asekaapit.Hintoihin lisätään rahti.
SP66 Asekaappi 530,00€ kork.125 cm lev. 40 cm syv. 30 cm paino 93 kg
SP88 Asekaappi 645,00€ kork.150 cm lev. 55 cm syv. 40 cm paino 152 kg
SP99 Asekaappi
835,00€ kork.150 cm lev. 65 cm syv. 55 cm paino 200 kg
Streamlight Sidewinder, 4 eriväristä valoa, hands free.
Propolymer 4AA, tukevat perusvalaisimet, alkaen.
Propolymer 2AA, pienempi perusvalaisin, alkaen.
Scorpion, erittäin kestävä joka sään valaisin.
TLR-1 taktinen valaisin pistooliin
TLR-2 taktinen valo/laser pistooliin

75,00
37,00
22,00
63,00
205,00
510,00

Varastossamme runsaasti käytettyjä metsästys– ja urheiluaseita, soita ja tilaa lista,
samalla saat 2009 tuotekuvastomme.

Onnittelemme
Marraskuu
15.11.
16.11.
21.11.
24.11.
26.11.

Insinööri, sotilasmestari Juhani Härkönen (matkoilla)
Eläkeläinen, ylikersantti Eugen Eschner (matkoilla)
Rakennusmestari, alikersantti Ari Keskinen
Ekonomi, yliluutnantti Jouko Tiainen (matkoilla)
Diplomiekonomi, luutnantti Willy Kaulbars-Staudinger
(matkoilla)
29.11. Diplomi-insinööri, tietohalllintopäällikkö
yliluutnantti Markku Aalto-Setälä

Vanhat aseet tulisi saada harrastuskäyttöön.

60 v
70 v
60 v
75 v
80 v

50 v

Joulukuu

kouluammunta (yhdellä kädellä)
ja kuvioammunta kääntyviin tauluihin, jotka voisi kilpailuissa myös
yhdistää. Pelkkä kouluammunta on
toteutettavissa ilman varsinaisia pistooliratalaitteita. Kouluammuntaan
kävisivät erinomaisesti myös erilaiset kertalaukaisupistoolit ja vanhemmat vapaapistoolit.

Avotähtäin-pienoiskivääri
Ennen oli joka maalaistalossa vähintään kevyt pienoiskivääri, jota
käytettiin paitsi luvalliseen ja luvattomaan metsästykseen, myös ”pilkkaanampumiseen” ja joskus ihan oikeaan harjoitteluunkin. Vanhaan aikaan oli SAL:n pienoiskiväärilajeissa
mukana nuorten sarjoissa myös
avotähtäin-pienoiskivääri. Nämä
saattoivat olla ihan rata-aseita,
mutta avotähtäimisiä, painorajoin.
Kertalaukaus-avotähtäin-pienoiskivääri lienee tämän valtakunnan
yleisimpiä aseita haulikkojen lisäksi.
Raskaspiippuinen TOZ-piekkari on
todettu tänäkin päivänä yllättävän
todenmukaiseksi perinnekiväärin
harjoitusaseeksi. Ja tietenkin sellaiseksihan se on tehtykin, kuten monet muutkin piekkarit. Avotähtäinpienoiskiväärille sopivia lajeja ovat
siis kaikki ResUL:n perinnekiväärilajit muunnettuna eripituisille sisäja ulkoradoille. Kun perusampumataito asentoineen, tähtäyksineen,
hengityksineen, laukaisuineen ja
tähtäimensiirtoineen on kunnossa,
voi siirtyä taistelemaan rekyylikammoaan vastaan järeällä perinnesotilaskiväärillä. Satasella saa tänä
päivänä jo kelvollisen pyssyn tähän
lajiin.

Pienoispistooli
Perinteinen kuvioammunnassa käy-

tetty itselataava, pitkäpiippuinen
Colt , Walther tai Margolin eivät
enää tämän päivän urheiluampujalle kelpaa, vaikka aseista löytyy
tarkkuutta vaikka muille jakaa. Pitkää tai lyhyttä patruunaa ampuvat
aseet eivät enää täytä nykyaikaisen
vakio- tai urheilupistoolin määritelmiä tai SAL:n sääntöjä, jonka vuoksi käytettyjen aseiden kauppiaat
myyvät niitä ”taulunpuhkontaan”.
Liipasinvastukset eivät täytä sääntönormeja, eivätkä ergonomia ja
ahtaat tähtäinlaitteet ole enää tätä
päivää, jonka vuoksi kaikkensa tulostasoonsa uhraava urheiluampuja
ei sellaista enää halua käteensä ottaa. Tekniikka, säännöt ja kehityssuunnat ovat lisäksi tehneet suuren
joukon lyhyttä, .22 short -patruunaa
ampuvat olympiapistoolit tarpeettomiksi, joita kyllä kansallisella tasolla papparais-sarjoissa saa vielä
käyttää, mutta pappraisetkin haluavat pyssyjensä olevan uusinta uutta, joten hienoja ja käyttökelposia
kilpa-aseita on alkanut saamaan
huokealla. Short-patruunaa valmistetaan kuitenkin edelleen, vaikka se
onkin ehkä halpispaukkuja kalliimpaa. Vanhat kuviopistoolit paukun
pituudesta riippumatta löytäisivät
parhaan käyttönsä, aivan kuten pienoisrevolverikin, kouluammunnasta sisä- ja ulkoradoilla. Varsinaiset
olympiapistoolit taas puhtaaseen
kuvioammuntaan, eli toiselle SAL:n
pienoispistoolin kouluosa ja toiselle
kuvio-osa.

Itselataava pienoiskivääri
Wanhaan hyvään Kekkosaikaan lupaviranomaiset olivat usein tiukkoja
”automaattipiekkareiden” lupien
myöntämisessä. Muistanpa 1970-luvun alussa SMY:n urheiluampujien

ja vahtimestarin tulleen kieltämään
moisella ampuvan harjoittelua Viikissä. Eihän se toki käynyt päinsä
häiritä todellisia urheilumiehiä
moisella kevytmielisellä paukkuraudalla, jossa saattoi olla päällä vielä
kiikaritähtäin - tuo riistakantojen
tuhoamiseksi luotu salakyttien apuväline. Äänenvaimentaja aseessa olisi nähtävästi tuottanut porttikiellon.
Paljon niitä kuitenkin tässä maassa
on. Itselataava pienoiskivääri sopisi
johonkin nopeatempoisempaan lajiin, jossa tulisivat esiin paitsi reserviläisen, myös metsästäjän ja urheiluampujan tarvitsemat ja kaipaamat
elementit. Entisajan maastoammunta toteutettuna itselataavalla piekkarilla olisi helppo järjestää vaikka
sopivalla hiekkamontulla. Sarjoina
vaikkapa avotähtäin ja kiikari.

6.12. Varatuomari, kapteeni Jaakko Pohjola (perhepiirissä)
70 v
6.12. Diplomi-insinööri, yliluutnantti John Lindahl
50 v
7.12. Kauppatieteen maisteri, yliluutnantti Bengt Uunila
90 v
(ei vastaanottoa)
10.12. Metsänhoitaja, majuri Jukka Sippola (vastaanotto 11.12.)
50 v
12.12. Kauppatieteen maisteri, kapteeni Olavi Jaskari (lähipiirissä)60 v
12.12. Kiinteistönhoitaja, alikersantti Matti Huovinen (perhepiirissä)50 v
13.12. Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori,
70 v
lääkintäyliluutnantti Pekka Häyry (ei vastaanottoa)
20.12. Ylikomisario, yliluutnantti Risto Metsäniitty (ei vastaanottoa) 75 v
20.12. Insinööri, yliluutnantti Juhani Kunnas (matkoilla)
70 v
24.12. Rakennusmestari, vääpeli Erkki Rosma (matkoilla)
90 v
27.12. Rakennusmestari, vänrikki Eino Saarinen (perhepiirissä) 80 v
27.12. Teollisuusneuvos, kapteeni Juhani Yli-Paavola (perhepiirissä)75 v
27.12. Insinööri, kersantti Pertti Rönnberg
70 v
28.12. Filosoﬁan tohtori, yliluutnantti Kaj Aejmelaeus
90 v
29.12. Eläkeläinen, kersantti Pentti Pöllänen
70 v
31.12. Toimitusjohtaja, alikersantti Jouko Alastalo (matkoilla)
50 v

Säännöt perinneurheiluaseille
Yhteistä kaikille yllämainituille uusvanhoille lajeille on tämän päivän
ajatussuunnan mukainen kierrätys
ja uusiokäyttö. Asetyypit, jotka eivät
keräilijöiden piiloihin kelpaa, ja joita
kilpa-ampujat hyljeksivät, on tapana
kerääntyä piironginlaatikoihin, asekauppojen vaihtoasetiskeille, kuolinpesiin ja yhdistysten asekaappeihin. Otetaan aseet käyttöön – kehitetään niille Reserviläisurheiluliiton
säännöt. Ja harrastetaan sääntöjenja johdonmukaisesti, turvallisesti ja
valvotusti – viranomaisten ja nykyyhteiskunnan toivomalla tavalla.
Näin aseet siirtyvät myös asiallisen
säilytyksen piiriin, ja perintönä aikaisemmilta sukupolvilta käyttöön,
joka myös edistää reserviläisen sotilastaitoja, olematta silmiinpistävää
ramboilua.
Teksti: Tatu Korhonen

Stockmann Helsinki 6.krs

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman
Stockmannin 6.krs .temp-ravintolassa.
Tarjous on voimassa 31.12.2009 saakka.
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi
toiminut vuosina 1999—2004 Tartossa Viron
Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Väitöstutkimus Suomen
uhkakuvapolitiikasta
LOKAKUUN VIIMEISENÄ torstaina oli Helsingin Kruununhaan Maneesissa eli Maanpuolustuskurssien luentosalissa mielenkiintoinen akateeminen tilaisuus. Kapteeni Jarno Limnéll puolusti siellä laatimaansa
sotatieteellistä väitöskirjaa "Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun
alussa". Vastaväittäjänä oli Ulkopoliittisen instituutin johtaja professori
Raimo Väyrynen. Kustoksena toimi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen professori Pekka Sivonen. Luentosali oli täpösen täynnä
kuulijoita. Parituntinen tilaisuus antoi paikalla olleille mielenkiintoisen
tiivistelmän väitöskirjan teemasta.
JARNO LIMNÉLL on vuonna 1973 syntynyt nuori upseeri, joka tällä tutkimuksellaan liittyy Suomen turvallisuuspolitiikkaan perehtyneisiin
tutkijoihin. Mielenkiintoisen asian eli uuden sukupolven esiintulon totesi myös vastaväittäjä kun hän totesi väittelijän syntymävuoden olevan
sama kuin hänen oman väitöstutkimuksensa valmistumisen. Kokonaisuutena sotatieteiden tohtoritutkinto on uusi asia. MpKK:n johtosääntöön asia saatiin vuonna
1998 ja ensimmäinen väitös
oli vuonna 2003. Valmiita
Selontekojen laatiminen
töitä on nyt runsaat kymmenen ja omia vastaavia sovain joka neljäs vuosi
tatieteellisiä tutkimuksiaan
on todettu aiheuttavan
tekee tällä hetkellä kolmitilanteen, jolloin asiat
senkymmentä tutkijaa. Aluksi tohtoriopinnot oli avattu
ovat muuttuneet niin
vain suomalaisille yleisesinopeasti, että perusteet
kuntaupseereille, mutta joku
ovat täysin erilaiset.
vuosi sitten opiskelemaan
alettiin ottaa myös siviilejä
ja ulkomaisiakin upseereita.

Vantaan Vetres tuotti lisää opetusaineistoa
Suomen sodista 1939—1945
jatkaa edelleen jo toistakymmentä vuotta sitten käynnistämäänsä linjaa. Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteiselin
haluaa edelleen jakaa opiskelijoille ja asevelvollisuuttaan suorittaville tietoa Suomen käymistä
sodista 1939 – 1945. Jo olemassa olevaa aineistoa
täydentää uunituore DVD ja siihen liittyvä tekstivihkonen, joita tullaan jakamaan kaikkiin Suomen lukioihin ja varuskuntiin.
Aineiston toimittamisessa koordinaattorina toiminut Jaakko Vesanen kertoo, että pääkaupunkiseudun yläasteillekin aineisto tullaan jakamaan.
Vantaa on jo saanut osuutensa, mutta jatkossa
aineisto leviää myös Espoon ja Helsingin yläasteen kouluille. 2 000 kappaleen painoksesta yli
jääviä osuuksia on tarkoitus myydä. Koulut ja
varuskunnat saavat kappaleensa ilmaiseksi.
Aineisto pohjautuu Vetreksen kouluvierailujen
ohjelmaan, jonka sisältöön laati linjat professori Seppo Ervasti. DVD on myös toimitettu hänen
käsikirjoituksensa pohjalta. Vetres käynnisti
kouluvierailut vuonna 1995 ja ennätti viedä tietoa Suomen käymistä sodista kaikkiaan noin 310
tilaisuuteen aina Etelä-Lappia myöten.
Vesasen mukaan veteraanit käyvät edelleen
kouluilla, mutta enää harvakseltaan, sillä kouluvierailuja toteuttanut ryhmä on harventunut.
Muutama sodan kokenut veteraani on vielä ollut
mukana kertomassa kokemuksistaan. Tietoa välitetään nyt uusin keinoin. Vetreksen kokomaa
valokuvanäyttelyä tullaan kierrättämään lähiaikoina ainakin Espoossa ja Helsingissä opiskelijoitten parissa.
Tiedonvälittäjänä toimii myös julkaisu Kuvat
kertovat sodistamme, josta on juuri otettu viides
suomenkielinen painos. Aineistosta on olemassa
myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Tätä
kirjasta on jo jaettu kaikille Suomen lukioille.
Sitä on saatavana Vetreksen järjestämissä tilaisuuksissa.
Sota-ajan musiikkiin pureutunut yhtye Rytmihäiriö on edelleen osallistunut Vetreksen valistustoimintaan liittyviin tilaisuuksiin.
Uusi DVD pureutuu talvisodan taustoihin ja

VANTAAN VETRES

Uuden DVD-levyn kannessa ja siihen liittyvässä vihkosessa on kuvin tiivistettynä sodan todellisuutta.
Aineistolla Vetres haluaa välittää tietoa nuorille siitä,
mitä Suomessa tapahtui vuosina 1939 - 1945.

samalla koko Euroopan tilanteeseen ja siihen,
mikä johti toiseen maailmansotaan. Talvisota,
jatkosota ja Lapin sota käydään lävitse ja samoin
naisten osuus rintamatehtävissä, kotirintaman
panos sekä lisäksi sotien jälkiseuraamukset Suomessa. Samat asiat ilmaistaan myös tekstiosuudessa, joka on tarkoitettu historian opettajille
tukemaan opetusta. Vihkosessa on lisäksi kalenterina kirjattuna myös sotien tapahtumia päivämääriä myöten.
Aineistosta on tarjolla lisätietoa internetosoitteessa: www.vetresvantaa.net/suomisodassa.
Leila Lehtiranta

keskittyy vuonna 2004 laadittuun turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon. Sen jälkeenhän on jo ehditty julkaista uusikin selonteko, jossa yhteydessä keskusteluissa tuli
esille sellainenkin näkemys, että luovuttaisiin koko selontekojärjestelmästä. Oman mielenkiintoisen lisänsä tähän selontekojen arvosteluun
tuo myös Jarno Limnéllin tutkimus. Toivottavasti päättäjät tutustuvat
perusteellisesti nyt julkaistuun väitöskirjaan. Selontekojen laatiminen
vain joka neljäs vuosi on todettu aiheuttavan tilanteen, jolloin asiat ovat
muuttuneet niin nopeasti, että perusteet ovat täysin erilaiset.
Myös uusia uhkia voi tulla selontekojen välilläkin. Jollain tavalla pitäisi löytää järjestelmä, joka paremmin tuottaa tarvittavaa tietoa vuosittain.
NYT JULKAISTU TUTKIMUS

totesi heti alkuun väitöstutkimuksesta
sen olevan korkeatasoinen. Tutkija on käyttänyt laajaa lähdeaineistoa ja
työssä on käytetty myös runsaasti haastatteluja. Kaikkiaan haastatteluja
on ollut 40 ja vain yksi oli kieltäytynyt. Listasta löytyy monien puolustushallinnon edustajien lisäksi myös poliitikkoja, ministereitä ja heidän
avustajiaan. Väitöstilaisuuden loppuosassa Väyrynen vielä totesi väitöskirjaa arvioidessaan seuraavasti: "hyvin punnittua ja suuri työmäärä"
sekä "oikein kelvollinen väitöskirja".
Sukupolvien näkemyseroissa on selkeitä eroja. Väittelijä totesi tämän siinä muodossa, että vanhemmat suomalaiset pitävät Venäjää ja
venäläisiä uhkana. "Ryssä on aina ryssä". Nuoremmat sukupolvet eivät
enää näe asioita samalla tavalla. Sotilaallisten uhkien sijaan ovat tulleet
muut uhkat kuten ilmastonmuutos ja luonnonkatastroﬁt jne.

PROFESSORI RAIMO VÄYRYNEN

Millaisia uhkia Jarno Limnéll on listannut? Tekstisivuilta ei suoranaista uhkalistaa helpolla löydä. Korostetusti
tulee esille se, että suomalaisten huolenaiheet ovat muualla kuin sotilaallisissa uhkakuvissa. Ei-sotilaalliset uhkakuvat on sotilaallisia todennäköisempiä. Suomalaisnäkemykset ovat nyt länsimaisia ja lähempänä
kansainvälisiä uhkatrendejä.

MIKÄ MEITÄ SITTEN UHKAA?

on ollut vuoden 2004 selonteko voi hyvinkin yhtyä tutkijan loppunäkemykseen, josta seuraava
lainaus.
"Turvallisuuden ja turvattomuuden rakentaminen on jatkuvaa.
Uhkat kertovat meille, mitä meidän tulee pelätä, ja ne ohjaavat meitä
varautumaan. Kun tällaista uhkatodellisuutta rakennetaan ihmisten
vuorovaikutuksessa, on uhkakuvapolitiikka aina läsnä. Siihen yhdistyy
kiistanalaisuus: lähes rajaton määrä erilaisia tulkintoja uhkan materiaalisesta ja sosiaalisesta todellisuudesta. Näiden tulkintojen keskuudessa
elämme - turvallisesti ja turvattomasti. Tässä tutkimuksessa uhkakuva
on näyttäytynyt poliittisena käsitteenä. Onkin perusteltua todeta, että
uhkakuvilla tehdään politiikkaa ja politiikalla uhkakuvia."

KOSKA LIMNÉLLIN TUTKIMUKSEN PÄÄOSASSA

Liiton puheenjohtaja Markku Pakkanen tutustui Ahven-veneeseen.

Merireserviläisten kauden päättäjäiset
REISSU ALKOI KATAJANOKAN jäänmurtajalaiturista, Merireserviläisten koulutusvene Ahven
3:n kotilaiturista. Juhlakyytiin oli perinteisesti
myös kutsuttu purjehduskauden päättäjäistilaisuudessa palkittavat jäsenet, muiden tyytyessä
lauttakyytiin. Merireserviläisten puheenjohtaja
Tatu Korhonen toimi isäntänä ja Ahventa kipparoi Ville Mäenpää, Matias Kaivoksen toimiessa
konepäällikkönä. Merimatkan jälkeen alus kiinnittyi Suomenlinnassa Merisotakoulun Ahvenlaituriin.

jälkeen seurasi
muuten vapaassa ohjelmassa huomionosoitusten jako, jota ennen Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Markku Pakkanen piti
puheen saunaväelle.
Merireserviläisten puheenjohtaja Tatu Korhonen luovutti ensin 1. luokan Merireservi-

SAUNOMISEN JA SEURUSTELUN

läisristin puheenjohtaja Pakkaselle, verraten
saatesanoissa ansiomerkinluovutusta USA:n
presidentti Obaman Nobel-palkintoon. Tämän
jälkeen Markku Pakkanen jakoi merireserviläisille myönnetyt ansiomerkit: 2. luokan Merireserviläisristi: Mikko Paavilainen (Arto Snäll,
Juha Vire); Sinisen Reservin Ansiomerkit: Ville
Mäenpää, Matias Kaivos, Jari Luostarinen, Jukka Soini, Aslak Söderman (Jouni Toivanen).
Lisäksi 4.6.2009 kentällä 1. luokan merireserviläisristit saaneet Vesa Karuvaara ja Eero
Karuvaara saivat kunniakirjat. Lopuksi Markku
Pakkanen luovutti Merivoimien maakuntajoukkona toimivan Merikuljetusjoukkue "Pelikaanien" kiertopalkinnon "Vuoden Pelikaani" Merireserviläisten sihteeri Martti Helamaalle. Tilaisuudessa kolmisenkymmentä merireserviläistä ja
vierasta pesi pois vanhan purjehduskauden.
Tatu Korhonen
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Cykelkompaniet lähdössä harjoituksiin. Kuva on suojeluskuntajärjestön alkuvuosilta, sillä miehillä on Helsingin Suojeluskunnan alkuperäinen pukuversio.

Helsingin Suojeluskuntapiiri:

Ratsuväki ja muut
kevyet joukot
Teksti: evl Stig Roudasmaa

perustettaessa marraskuussa 1918 innostus oli
Helsingissä suuri, ja jäseniksi oli
pyrkimässä muutama tuhat miestä. Helsingin Suojeluskunta ryhtyi
muodostamaan jalkaväkirykmenttejä, ja samanaikaisesti toimeliaat helsinkiläiset perustivat näiden rinnalle
tarpeellisiksi katsomiaan yksiköitä.
Marraskuussa perustettiin Ratsuosasto sekä Tarkka-ampujakomppania ja keväällä 1919 Cykelkompaniet.
Vielä niinkin myöhään kun vuonna
1938 perustettiin Jääkärisuojeluskunta.
Ratsastusta harrastavilla helsinkiläisillä oli tiettyä valmiutta suojeluskuntatoimintaan. Helsingin
Kenttäratsastajilla oli jo syksyllä 1917
pieni ratsuosaston järjestyksenpitoa
varten ja vapaussodan alkaessa helsinkiläiset muodostivat Kirkkonummella toimivan ratsastavan tiedusteluryhmän. Helsingin valtauksen
jälkeen Jääkäriprikaatissa oli jonkin
aikaa helsinkiläinen ratsuosasto.
Marraskuun puolivälissä 1918
kolmisenkymmentä miestä perusti
Helsingin Suojeluskunnan Ratsuosaston, sittemmin Ratsuväkisuojeluskunnan. Ensimmäisen kolmen
vuoden aikana toiminta oli lähes
yksinomaan ratsastuskoulutusta.
Keskiviikkoiltaisin oli ratsastusharjoitus Hippodromissa (nyk. Kisahallin kohdalla) ja lauantaisin oli
”eskadroonaharjoitus” Kampin alueella. Koulutus oli tasokasta, sillä
puolentoista vuoden aikana osaston

SUOJELUSKUNTIA

Suojeluskuntien
historia
Osa 4/8

päällikkönä oli kansainvälisestikin
kuuluisa ratsastusasiantuntia eversti J.V.R Forssell.
Alkuvuosina suojeluskuntalaisella tuli olla oma hevonen, mikä
rajoitti aktiivijäsenten määrän. Ratsuhevosilla oli tallit Kampin kentän
naapurustossa ja syksystä 1921 alkaen ”kasakkakasarmien” talleilla
Mannerheimintien varrella, nyk.
hotelli Scandic Intercontinentalin
kohdalla. Talleille otettiin myös ulkopuolisten ratsuja ehdolla, että niitä sai käyttää myös koulutuksessa.
Vuoden 1922 päällikkövaihdoksen jälkeen koulutuksen painopiste
siirtyi kenttäpalvelukseen, tiedustelupalveluun ja kartanpiirtämiseen.
Osaston pienuuden takia voitiin
ratsuväen taistelua ja muuta toimintaa käsitellä vain teoreettisesti.
Ratsuosastolle ryhdyttiin myös antamaan jalkaväen taistelukoulutusta
Meilahden maastossa. Ajoittain pidettiin yhteisharjoituksia polkupyöräkomppanian kanssa. Ratsumiehiä
tutustutettiin Helsingin ympäristöön
muodostamalla tiedustelupartioita,
joiden sunnuntaiset retket ulottuivat

mm Leppävaaraan ja Kauniaisiin.
Ratsumiehen pääaseena oli kivääri. Maailmansotien välisenä aikana sapeli oli vielä ratsuväen taisteluväline ja Ratsuväkisuojeluskunta hankki Saksasta 51 sapelia, joista
sittemmin on tullut harvinaisia keräilyesineitä.
1930-luvun alussa ratsumiesten
tehtävät selkenivät. Sodanajan divisioonassa tuli olla ratsuväkieskadroona, myöhemmin kevyt osasto, ja
liikekannallepanossa sk.ratsumiehet
sijoitettaisiin näihin. Uudet vaatimukset muokkasivat ratsuväen
koulutusohjeita, joissa erityisesti
korostui taistelu jalkaväen tapaan.
Ratsuväkisuojeluskunnan jäsenkunta muuttui lkp-tehtävien takia, sillä
jäseniksi hyväksyttiin vain ratsuväessä varusmiespalveluksen suorittaneita. Ratsumiesten keski-ikä nousi,
mutta ratsastuksen alkeiden opetus
väheni.
jäsenmäärä pysyi toistakymmentä
vuotta alle 50 miehen. Vasta vuodesta 1935 alkoi nousu niin, että
viimeisenä rauhanvuotena vahvuus
vastasi jo lähes eskadroonaa. Jatkuvana pulmana oli saada riittävästi
hevosia harjoituksiin. Varuskunnan
apu oli riittämätön ja suojeluskunnan oli hankittava varoja hevosten
vuokraamiseen Keskustalli Oy:ltä.
Huomattavaa rahallista tukea saatiin Lottaosasto I:ltä, mutta oli aikoja jolloin jäsenet itse maksoivat osan
kustannuksista – rasite jota ei ollut
muissa suojeluskunnissa.

RATSUVÄKISUOJELUSKUNNAN

Marraskuussa 1918 perustettiin myös
Tarkka-ampujakomppania. Tarkoituksena kaiketi oli jatkaa entisten
tarkka-ampujapataljoonien perinteitä. ”Vanhan väen” lakkauttamisesta
oli kulunut vain 20 vuotta, ja nuorimmat tarkka-ampujat olivat vasta
keski-ikäisiä.
Komppania toimi vireästi, mutta 1920-luvun kuluessa jäsenmäärä
aleni sadan paikkeille, eikä ollut
koulutuksellisesti eikä taloudellisesti edullista pitää supistunutta
yksikköä erillisenä. Komppania
liitettiin Ikämiessuojeluskuntaan
sen kolmanneksi komppaniaksi, ja
Helsingin vanhimpiin kuuluvana
yksikkö sai säilyttää nimensä. IMSk
kasvoi piirin suurimmaksi suojeluskunnaksi, siinä oli parhaimmillaan
toistakymmentä yksikköä, mutta
kolmannen kiväärikomppanian nimi
oli aina Tarkka-ampujakomppania.
Cykelkompaniet perustettiin keväällä 1919, ja esikuvana saattoi olla
vapaussotaan osallistuneen saksalaisdivisioonan polkupyöräpataljoona. Komppania oli piirin pienimpiä,
sen vahvuus oli vain 50 - 70 miestä.
Jäsenistön ikäjakauma ja sijoittuminen yhteiskuntaluokkiin oli poikkeuksellisen laaja, se ulottui virka- ja
toimihenkilöistä koulupoikiin ja
jopa työläisnuorukaisiin. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana komppaniassa oli upseeriryhmä ja 4 – 5
polkupyöräryhmää, mutta 1930-luvulla siirryttiin joukkuejakoon – oli
upseerijoukkue sekä vanhempien ja
nuorempien miesten joukkueet.
KOULUTUKSESSA PYRITTIIN keveiden joukkojen toimintaan, mutta
siihen tarvittiin liikuntavälineitä.
Vuoteen 1924 mennessä komppania
oli lahjoituksina ja piiriesikunnan
tukemana hankkinut 50 suksiparia
sauvoineen ja 75 polkupyörää.
Koulutuksen pääteemana oli jalkaväen taistelu, mutta polkupyörät
antoivat mahdollisuuden ulottaa
harjoitukset hyvin laajalle alueelle.

S O TA M U S E O

1920-luvun lopulla ryhdyttiin tekemään viikonlopun pituisia retkiä
Etelä-Uudellemaalle, ja yhteistoimintaa oli usein Ratsuväkisuojeluskunnan sekä Kirkkonummen Suojeluskunnan ratsuosaston (”Kyrkslätts
Ulaner”) kanssa. 1930-luvulla retket
laajennettiin polkupyörämarsseiksi
tai erityiseksi ”rörliga cykelkursen”,
jossa pitkien päivämarssien lomassa
oli taisteluharjoituksia paikallisten
suojeluskuntien kanssa. Komppania
lienee suojeluskuntapiirin ensimmäinen, jossa aloitettiin järjestelmällinen hiihtokoulutus - ruotsalaisen esikuvan mukaisesti.
Cykelkompaniet piti usein leirejä eri puolilla Uuttamaata. Leirit
saattoivat olla omia, esimerkiksi
Gullön saarella tai Lohjalla, myös
pidettiin yhteisleirejä Nylands Södra
sk.distriktin kanssa Hankoniemen
Syndalenissa ja Kaarelan Malminkartanossa.
Vuonna 1938 perustettiin Jääkärisuojeluskunta ylläpitämään
Jääkäripataljoona 27:n perinteitä
suojeluskuntajärjestössä. Jäseniksi
hyväksyttiin vain Helsingissä asuvia
evp.jääkäriupseereita ja -aliupseereita sekä jääkärien poikia. Rekrytointipohjan suppeuden takia jäsenvahvuus oli alle sadan miehen.
Jääkärisuojeluskunnan jäsenet
jaettiin koulutuksellisesti kahteen
ryhmään. Seniorit eli jääkärit olivat
yli 45-vuotiaita ikämiehiä, ja heidän
ohjelmaansa kuuluivat pääasiallisesti yleistietoutta lisäävät luennot
sekä kilpailumieltä ylläpitävät kivääri- ja pistooliammunnat. Juniorit
eli nuoret suojeluskuntalaiset kävivät alokas- ja a-sotamieskurssin sekä
osallistuivat myös edellä mainituille
luennoille.
Jääkärisuojeluskunnan seniorijoukko oli nopeasti ikääntymässä
ja jälkikasvun varmistamiseksi perustettiin jääkärien nuorimmista
pojista poikaosasto. Sen vahvuus oli
puolisensataa nuorta.
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S O TA M U S E O

Ratsuväkisuojeluskunta suorittaa ohimarssin sotamarsalkka Mannerheimille Runebergin patsaan kohdalla 12.4.1936.
S O TA M U S E O

Ratsuväkisuojeluskunnan osasto lähdössä hiihtoratsastusharjoitukseen Hietalahden torilta 1920-luvun puolivälissä kokeiltiin hiihtoratsastusta, jossa suksimies oli ratsun hinauksessa. Keino olisi ollut hyvä jalkaväkiyksikköjen nopeissa siirroissa.
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Osa 1

Stadin
kundien
talvisota
Ässä-rykmentin sotavalmiustarkastus pidettiin Haapaniemen kentällä.

TALVISOTAAN lähti Helsingin sydämestä, Kalliosta, Sörnäisistä ja Vallilasta, silloisista leimallisista työläiskaupunginosista, "stadin kundien"
jalkaväkirykmentti, JR 11, joka otti
itselleen sotahistoriaan jäävän nimen "Ässä-rykmentti". Huolimatta
kaupunkilaisuudestaan, taustoistaan ja rakenteestaan, joukossahan
oli paljon poliittista vasemmistoa
kannattavia, se otti tehtävänsä tosissaan ja menestyi vastoin sodanjohdon odotuksia hyvin.

Ässän sotatie
Tulemme seuraamaan Ässä-rykmentin sotatietä lehtemme seuraavissa
numeroissa. Aiheina ovat rykmentin perustaminen, YH:n aika, Ässän hengen muodostuminen, Ässän taistelut, sodasta rauhaan sekä
Ässä-rykmentti ry ja Aseveliliitto.
Artikkelit perustuvat maaliskuussa
2010 ilmestyvään WSOY:n kirjaan,
jonka kirjoittajilla on voimakkaat
siteet Helsinkiin. VTL, MpKK:n tutkija, maj res Olli Harinen ja FM,
eversti evp Erkki Nordberg ovat syntyperäisiä helsinkiläisiä ja KTM, ylil
res Göran Lindgrenkin on syntynyt
Helsingissä ja viettänyt ensimmäiset
vuotensa siellä.

Suomi ei uskonut sotaan –
mutta valmistautui siihen
Sotaan ei Suomessa uskottu – tai
haluttu uskoa. Sitä ajatellen Suomi
reagoi kuitenkin, onnekseen, epäjohdonmukaisesti. Jo syyskuusta
1938 se oli maailman tilanteen kiristyminen nostanut vähitellen valmiuttaan. Nämä varotoimet huipentuivat 5.10.1939, samana päivänä,
kun kutsu Moskovan neuvotteluihin
esitettiin Suomen Moskovan suurlähettiläälle. Marsalkka Mannerheim
esitti, että suojajoukot eli puolustusvoimien rauhanajan joukko-osastojen muodostamat joukot, jotka
koostuivat varusmiespalveluksessa
olevista miehistä, pantaisiin varmuuden vuoksi liikekannalle. Ne
järjestettäisiin sodanajan kokoonpanoonsa ja ryhmitettäisiin rajoille ottamaan vastaan mahdolliset ensimmäiset iskut. Tämä toteutettiin välittömästi ja lisäksi päätettiin panna
liikekannalle kolme divisioona reservistä. Tämä liikekannallepanon I
vaihe toteutettiin 7.10.1939. Koko kesän jatkuneet linnoitustalkoot Kannaksella keskeytettiin, jotta ne eivät
haittaisi ylimääräisinä harjoituksina
käynnistyvää liikekannallepanoa.
Kun poliittisella rintamalla ei
päästy yhteisymmärrykseen ja Neuvostoliiton painostus vain lisääntyi, päätettiin Mannerheimin 11.10.
tekemän esityksen perusteella jo
12.10. armeijan täydellisestä liike-

kannallepanosta. Hallitusmuodon
mukaan tasavallan presidentti teki
liikekannallepanopäätöksen valtioneuvoston istunnossa. Kutsut näihin
”ylimääräisiin harjoituksiin” (YH)
lähtivät kiireesti mutta vähin äänin
liikkeelle. Suomi halusi kaikin tavoin välttää provosoimasta suurta
naapuriaan ulkopoliittisesti hyvin
arkaluontoisessa tilanteessa mutta
halusi kuitenkin varautua pahimpaan. Liikekannallepano käynnistettiin siten ylimääräisten harjoitusten
nimellä jokaiselle palvelukseen kutsuttavalle reserviläiselle henkilökohtaisesti toimitettavalla käskykortilla.
Ensimmäiseksi koko armeijan YH
–päiväksi määrättiin lauantai 14.10.
ja joukkojen keskityskuljetukset alkoivat 16.10.
Liikekannallepano toteutettiin
Helsingissä pääpiirtein suunnitelmien mukaisesti. Suojeluskuntapiirin
suoritusorganisaatio toimi kitkattomasti. Suoritusta helpotti lähes rauhanomainen tilanne. Alkuperäisistä
suunnitelmista poikettiin siten, että
käskykorttien jakelusta huolehtivat lähes täysin poliisiviranomaiset.
Posti olisi ilmeisesti ollut liian hidas,
ja julkinen kuulutus olisi herättänyt
liiaksi huomiota. Helsinkiläiset suojeluskuntaupseerit toimivat kuriireina vieden postia aluepäälliköille ja
nimismiehille koko Helsingin Sotilaspiirin alueella.

Jalkaväkirykmentti
11:n perustaminen
Jo kauan ennen talvisotaa oli laadittu ennakkosuunnitelma siitä,
mitä sodan ajan joukkoja Helsingissä piti perustaa. Helsinki kuului
Uudenmaan sotilasläänin alaiseen
Helsingin sotilaspiiriin. Jos sota
syttyisi, sotilaspiirin piti perustaa
ja saattaa liikekannalle tietyt sodan
ajan joukot. Yksi näistä joukoista oli
Jalkaväkirykmentti 11, tuleva ”Ässärykmentti”.
12.10.1939 Suomen Puolustusministeriö antoi käskyn suomalaisten
sodan ajan joukkojen liikekannallepanosta. Jo samana päivänä alkoivat
poliisit jakaa Helsingissä lkp-käskyjä
reserviläisille. Jalkaväkirykmentti 11:een tulevat miehet saivat näin
käskyn Ylimääräisiin harjoituksiin
(YH). 13.10. miehiä alkoi saapua
heille käskettyihin perustamispaikkoihin.
Jalkaväkirykmentti 11:n osat
perustettiin 13.-17.10.1939 useissa
eri perustamispaikoissa Helsingin
Kallion ja Vallilan kaupunginosissa.
Perustamispaikat olivat kouluja tai
muita julkisia rakennuksia, joista
pääosa on edelleen olemassa. Perustamispaikoissa miehille jaettiin aseet
ja muut varusteet, ja heidät sijoitet-

Rykmentti lastattiin junaan Vallilan tavara-asemalta.

tiin yksikköihinsä eli komppanioihin
ja joukkueisiin. JR 11:n yksiköt saivat runkomiehityksensä Helsingin
alueen suojeluskuntalaisista, joita
JR 11:een piti ennakkosuunnitelman
mukaan sijoittaa yli 200 miestä.
Varustus jäi vaatetuksen osalta
kirjavaksi ja osin puutteelliseksikin.
Parhaat varusteet oli suojeluskuntalaisilla. Asetilanne oli jo parempi.
Mutta viime vuosisadalla valmistuneen venäläisen vintovkan saaja ei
kuitenkaan erityisen tyytyväiseltä
näyttänyt. Mitäpä aikansa palvelleella tuliluikulla nykyisessä, koneaseiden ja panssarivoimien sodassa?
Konetuliaseet ja pystykorvakiväärit
olivatkin hyvin kysyttyjä. Rykmentin sotavalmiustarkastus pidettiin
Sörnäisten kaupunginosassa Hämeentien varrella olevalla Haapaniemen kentällä, jonka nykyinen
nimi on Väinö Tannerin aukio.
18.10.1939 rykmentti lastattiin
pataljoonittain junaan Vallilan tavara-asemalla. Lastauspaikan vieressä sijaitsi Harjun siunauskappeli.
Rakennus edelleen olemassa osoitteessa Aleksis Kivenkatu 1. Tästä ja
rykmentin lopullisesta sijoituspaikasta Karjalan kannaksen Kuolemajärven pitäjässä sai alkunsa tunnettu
sanonta, jonka mukaan Ässä-rykmentin miehet nousivat junaan ruumishuoneen laiturilta määränpäänä
Kuolemajärvi.
JR 11:n kutsuminen Ässä-rykmentiksi sai alkunsa rykmentin peitetunnuksena sotilaspiirin suunnitelmissa olleesta S-kirjaimesta. Tunnuksesta, S-kirjaimesta on esitetty
arvailuja. Onko S-tunnus mahdollisesti tullut siitä, että JR 11 oli suomenkielisistä muodostettu rykmentti erotukseksi saman divisioonan,
4.D:n ruotsinkielisten rykmentistä
JR 10:stä? Vai viittaisiko S-kirjain
Sörnäisten kaupunginosaan? Olipa
asian oikea laita niin tai näin, pian

Jalkaväkirykmentti 11:n miehet kuitenkin yhdistivät S-kirjaimen korttipakan ässään, korkeimpaan korttiin.
Nimitys Ässä-rykmentti oli syntynyt.
Talvisodan jalkaväkirykmentti
muodostui esikunnasta, kolmesta
jalkaväkipataljoonasta, kranaatinheitinkomppaniasta ja kolonnasta
eli kuljetusmuodostelmista. Helsingin Sotilaspiirin esikunnassa tehdyn
perustamistaulukon mukaan JR 11:n
ensimmäinen ja toinen pataljoona
(I/JR 11 ja II/JR 11) tulivat Helsingin ala-alueelta, mutta sen kolmas
pataljoona (III/JR 11) tuli Porvoon
ja Loviisan ala-alueilta. Myös rykmentin kranaatinheitinkomppania
(Krh.K./JR 11) tuli Porvoon ala-alueelta. Asiakirjassa olevien lyijykynämerkintöjen mukaan ensimmäisessä
ja toisessa pataljoonassa oli tai piti
suunnitelman mukaan olla yhteensä
noin 1700 miestä ja III pataljoonassa
noin 850 miestä.

YH:n aika
Joulukuun numerossamme seuraamme Ässäå-rykmentin vaiheita
ja sen ainutkertaisen hengen kehittymistä yleisten harjoitusten (YH)
aikana.
Göran Lindgren

Valokuvat on tässä julkaistu Ässärykmentti ry:n luvalla.

Lähteet
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Mielialoja Suomessa talvella 1939 –
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Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta

Svärd –piirien perinnekilta ry:n historiatoimikunta, Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997
Roudasmaa, Stig: Helsingin Suojeluskuntapiirin historia 1918 – 1944,
Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta
Svärd –piirien perinnekilta ry:n historiatoimikunta, Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997
Paikat ja osoitteet ovat Helsingin
Sotilaspiirin Esikunnan perustamistaulukosta K.D. N:o 24/12 Se/39. T
20101/1.a, SArk. Perustamispaikkojen osoitteet on lueteltu myös Roudasmaan teoksessa ”Helsingin suojeluskuntapiiri 1918-1944” , jossa ne
ovat kuitenkin osittain virheellisesti
esitetty. Tässä on esitetty mm. ”kenttätutkimusten” (eli asiallisemmin
ilmaisten ao. osoitteissa käymisen)
perusteella korjatut tiedot.
Roudasmaa
Hatjalahdelta Viipurinlahdelle
Ruotsinkielisen JR 10:n peitetunnus oli H. Helsingissä ruotsinkielisiä nimitettiin toisinaan ”hurreiksi”,
mutta ei ole tiedossa, voisiko tunnus
H liittyä tähän. Myös sana Helsinki
voisi tulla mieleen, joskaan H ei tällöin ”salamerkkinä” (asiakirjoissa
esiintynyt termi) tuntuisi parhaalta
mahdolliselta. Sattumaa oli joka tapauksessa se, että JR 11 perustettiin
Helsingin XI kaupunginosassa, rykmentin numero määräytyi divisioonan mukaan. JR 10 ja JR 11 kuuluivat
4. Divisioonaan, johon kuuluneiden
rykmenttien numerot saatiin kertomalla ensin divisioonan numero
kolmella (JR 12) ja siirtymällä tästä
alaspäin (JR 11, JR 10).
Helsingin Sotilaspiirin esikunta,
Perustamistaulukko K.D. N:o 24/12
Se/39. T 20101/1.a, SArk. Professori Ohto Mannisen sähköpostiviesti kirjoittajille ao. asioihin liittyen
9.6.2009.
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Asekätkennän muistokivi:

Historia elää
MÄNTSÄLÄSSÄ PALJASTETTIIN asekätkennän muistokivi 18.lokakuuta.
Kolme päivää tätä ennen paljastettiin vastaava muistomerkki Muhoksella nimellä Jemma-patsas. Muistomerkkejä on toistaiseksi Suomessa
vain nämä kaksi. Enossa PohjoisKarjalassa on matkailunähtävyytenä
Törnin-Männistön asekätkö. Tämä
on siitä kuuluisa, että sinne oli kätketty Mannerheim-ristin ritari, kapteeni Lauri Törnin joukoissa palvelleen presidentti Mauno Koiviston
käyttämä pikakivääri. Ase on tänään
nähtävissä Sotamuseossa. Asekätkennän sielu, eversti V.K. Nihtilä on
saanut muistopaaden Kärkölään.
Asekätkennästä on kirjallisuutta varsin vähän. Eversti (evp) Matti
Lukkari on tehnyt asiasta kirjan Asekätkentä ja hän on johtavin tämän
alan asiantuntija. Asiasta on lisäksi
kerrottu artikkeleissa ja joissakin
muistelmakirjoissa on viitteitä. Pitkään asekätkentä oli vaiettua historiaa ja keskustelu vapautui hiljalleen 1980-luvulta alkaen. Vuosina
1945-48 asia oli kuitenkin medioissa
välillä päivittäistä luettavaa. Asekätkennän julkisia puolustajia oli vähän, mutta kansan syvissä riveissä
sitäkin enemmän.
Mitä asekätkentä sitten oli? Jatkosodan lopussa Päämajassa syntyi
suunnitelma päättyvän sodan jäl-

keen hajasijoittaa aseita eri puolelle
Suomea. Tarkoituksena oli toimittaa rintamakäytöstä luovutettua
sotamateriaalia varikkojen sijasta
asekätköihin. Vieläkään ei varmuudella tiedetä, kerrottiinko asiasta
marsalkka Mannerheimille, ylipäällikölle. Joka tapauksessa rakennettiin organisaatio, jossa mukana oli
eri lähteiden tietojen vaihdellessa
5000 – 10.000 luotettavaa miestä
kätkemään aseita, ammuksia, viestivälineitä, muonaa ja kaikenlaista
muuta sotatarviketta. Arvioiden
mukaan varusteita kätkettiin 35.000
miehen tarpeisiin. Miksi näin? Siksi,
että jatkosodan jälkeen varauduttiin sissisodan keinoin mahdolliseen
Neuvostoliiton valloitusyritykseen.
Syyskuussa 1944 tapahtunut Romanian miehitys aselevosta huolimatta
muodosti kauhuskenaarion. Asekätkentä oli puolustuksellinen ja tähtäsi vain ja ainoastaan Suomen itsenäisyyden säilyttämiseen.
keväällä 1945 erään petturin ilmiannettua
Oulun alueella olevan kätkön Valvontakomission edustajille. Alkoi
asekätkijöiden jahtaaminen, joka
sittemmin johti Pohjoismaiden laajimpaan oikeudenkäyntiin. Valtiollinen poliisi (Valpo) kuulusteli lähes
6000 henkilöä. Oikeudenkäynneis-

ASEKÄTKENTÄ PALJASTUI

Stadin Sissit
50 vuotta
pitkää,
tuloksekasta taivaltaan viikolla 43.
Keskiviikkona 21.päivä sissien iskujoukko laski seppeleet sankarihaudoille sekä ensimmäisen kummisetänsä, ev Jarl Jarkan haudalle
Hietaniemessä sekä Sissikerhon perustajan ja kunniapuheenjohtajan
kapt res Yrjö Levikosken haudalle
Malmin hautausmaalla.
Iltapäivällä juhlistettiin sissien taivalta Katajanokan Kasinolla
Karimo-salissa arvovaltaisen joukon
läsnä ollessa. Kutsuvieras pöydässä istuivat mm. kenrm Jan Laukka,

STADIN SISSIT JUHLIVAT

kenrm Sami Sihvo, Helsingin aluetoimiston päällikkö evl Heikki Pohja
sekä PE:sta maj Antti-Jussi Väinölä.
Sissien kummi kenrm Laukka piti
juhlapuheen, jossa hän kertasi sissien historiaa, kiitteli aikaansaannoksista sekä toivotti menestyksekkäitä
vuosia jatkossa. Sissit palkitsivat
yhteistyötahojaan sekä vastaanottivat huomionosoituksia mm. PE:sta,
Helsingin aluetoimistosta, MPK:lta,
RUL:lta, HRUP:lta. Res maj Harry
Haapaselle ja res ylik Matti Keinäselle luovutettiin ResUL:n myöntämät
kultaiset ansiomitalit liiton hyväksi

Helsingin
Rauhanturvaajat
40 vuotta
Helsingin Rauhanturvaajat ry vietti YK-päivää ja yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa
24.10.2009 Finlandia-talossa. Lämminhenkisessä juhlassa juhlapuheen piti
Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Heikki Holma. Tervehdyssanat lausui yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Ruohonen (kuvassa).

sä tuomittiin taannehtivalla lainsäädännöllä lähes 1500 isänmaallista
miestä eripituisiin vankeus- ja kuritushuonerangaistuksiin.
VUOSIKYMMENTEN AIKANA kätköjä
on paljastunut paljon. On löydetty
noin 20 000 asetta. Tämä merkitsee, että arviolta 15.000 on edelleen
piilossa taikka sitten kadonnut ikiajoiksi.
Nyt takaisin Mäntsälään ja lokakuiseen harmaaseen sunnuntaihin.
Sään todellisena vastapainona olivat upeat, mieleen painuneet juhlat.
Ne muodostuivat kolmesta osasta:
jumalanpalveluksesta seppeleenlaskuineen muistokiven paljastuksesta
ja pääjuhlasta. Hartaasta tunnelmasta mieleeni nousi kotikuntani
Sammatin sankaripatsaan sammattilainen nimi ”usko tulevaisuuteen”.
Tilaisuudessa henki myös kiitollisuus. Sen puki sanoiksi sisäministeri Anne Holmlund kiittäessään
asekätkijöitä isänmaallisesta työstä
ja omasta turvallisuudestaan välittämättä henkilökohtaisesta riskinotosta.

175 istumapaikkaa eivät riittäneet. ”Seisomakatsomossa”
oli runsaat kolmekymmentä henkeä. Olin paikalla Antero Jauhiaisen
kanssa Töölön Reserviupseerikerhon delegaationa.
Mikä on ja oli asekätkennän
merkitys. Enemmistö historiantutkijoista korostaa seuraavia asioita:
ensinnäkin tietoisuus aseiden kätkemisestä muodosti yhden keskeisen
esteen Neuvostoliiton mahdollisesti

PÄÄJUHLAN

tehdystä, pitkäaikaisesta työstä. Sissien oman palkitsemisjärjestelmän
korkeimman tunnustuksen, sissikunniamiekan saivat res maj Urho
Ilmonen sekä res kapt Harry Eklundh erittäin ansiokkaasta työstä
sissien hyväksi.
Sissien omat juhlat pidettiin
lauantaina 24.10. Lauttasaaressa,
Poliisien kesäkodilla. Tunnelma oli
juhlava, mutta samaan aikaan sissimäisen kodikas. Sissien työnsankareita muistettiin omilla sissimitaleilla sekä muilla huomionosoituksilla.
Mm. res sotmest Erkki Viertola vastaanotti Sissiosaston pienoislipun
esimerkillisestä työpanoksestaan.
Likemmäs sata sissiä ja sissitärtä
jatkoi juhlimista pikkutunneille ja
poistui jätkänkynttilöiden reunustamaa tietä pitkin kohti uusia taistoja.
50-vuotishistoriikkia odotellessa
Antti Rautiainen

Asekätkijän, vääpeli Rafael Haarman poika Antti Haarma laski seppeleen Mäntsälän sankarivainajien muistomerkille rinnallaan asekätkennästä syytetty, mutta
Sotaylioikeudessa vapautettu lotta Nelly Riihimäki ja viiteen kaukopartiomatkaan
osallistunut ErP 4:n korpraali Niilo Aaltio.

suunnittelemalle miehitykselle. Poliittisiin suhteisiin Suomen ja Neuvostoliiton välille asekätkennällä ei
juurikaan ollut merkitystä, koska
Neuvostoliitto tiesi toimen puolustuksellisen luonteen. Myös osa
venäläisistä tutkijoista tietääkseni
tunnustaa tämän tosiasian. Toiseksi
vuoden 1948 äärimmäisen vasemmiston vallankaappaussuunnitelmaa ei edes yritetty toteuttaa, koska
oli epätietoisuus siitä, kuinka paljon

aseita on eri puolilla maata. Asekätkennän merkitys oli siis merkittävä
Suomen itsenäisyyden säilyttämisessä ja henkisen selkärangan kestämisessä.
Lehden lukijakunnassa on varmasti niitä, joilla on vielä omakohtaista tietoa taikka vanhemmiltaan
saatua tietoa. Ne olisi syytä koota
yhteen paikkaan.
Risto Piekka
Majuri (res)

Sissit kunnioittivat toimintansa mahdollistaneiden muistoa laskemalla seppeleet
sankarihaudoille sekä ensimmäisen kummisetänsä, ev Jarl Jarkan ja perustajansa
kapt res Yrjö Levikosken haudoille. Kuvassa kunniapuheenjohtaja maj res Jukka
Karila ja res vääp Christer Mikkonen.
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.ﬁ

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Ampumakalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm aika
laji
paikka
Marraskuu
8.11. 11,20 14.11. 9-16
14.11. 10-18
15.11. 12-16
15.11. 12-18
28.11. 9-16
28.11. 9-16
29.11. 11,20 Joulukuu
5.12. 9-16
5.12. 10-18
8.12. 17.3011.12. 16-21
12.12 10-18
12.12. 9-16
12.12. 9-16
12.12. 10-18
13.12. 12-18
13.12. 11,20 20.12. 12-16

Lunta – viimeinkin
inkin

ilmoittautuminen

Kivääriammunta 150m
Pistooliammunta
Pooli 300m kivääri
Pistooliammunta
Pooli 300m kivääri
Pistooliammunta
Kivääriammunta 150m
Kivääriammunta 150m

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

Kivääriammunta 150m
Pooli 300m kivääri
Pistoolikurssi teoria
Pistoolikurssi käytäntö
Pistoolikurssi käytäntö
Kiväärikilpailu TOLVA
Kiväärikilpailu TOLVA
Pooli 300m kivääri
Pooli 300m kivääri
Kivääriammunta 150m
Pistooliammunta

SH Mpkk 150m
SH keskus 300m
Töölö auditorio
Töölö pistoolirata
Töölö pistoolirata
SH Mpkk 150m
SH keskus 150m
SH keskus 300m
SH keskus 300m
SH Mpkk 150m
SH pist. 1

ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
katso lehti-ilmoitus
katso lehti-ilmoitus
katso lehti-ilmoitus
katso lehti-ilmoitus
katso lehti-ilmoitus
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi 0400 09 12077
ratavuorolle@luukku.com

SH = Santahamina

JOULUKUUN VIIMEINEN AMPUMAVUORO
teemana ”TOLVAJÄRVEN TAISTELU 12.12.1939”
Santahamina keskusampumarata 12.12 klo.9.00-16.00. Ilmoittautumiset www.mpky.ﬁ > Helsinki> Joulukuun viimeinen ampumavuoro:
Helsingin piirien kiväärikilpailu 150m ja 300 metriä.
Erityisehdot: sääntöjen mukaiset kiväärit ei optiikkaa / elektronisia tähtäimiä / diopteri
/ etujalkoja. Kilpailu on avoin kiväärille jotka täyttää määrityksen 5.45-8mm TÄSSÄ KISASSA
SALLITTU TOIMINTATAPA 2 JA 3 Luokat H, H50 ja D. Varustus: Perinneasu / lumipuku jos mahdollista. Paras perinneasu kokonaisuus palkitaan.
Tolvajärven–Ägläjärven taistelu oli suomalaisten vastahyökkäys talvisodan alussa
Korpiselillä Laatokan Karjalassa. Taistelussa Puna-armeijan hyökkäävä divisioona torjuttiin
Tolvajärvellä ja tuhottiin Ägläjärvellä. Se oli suomalaisten ensimmäinen sodan merkittävä
hyökkäysvoitto.
Suomalaisten vastahyökkäys alkoi aamulla 12. joulukuuta tavoitteena motittaa ja tuhota
mahdollisimman paljon 139. divisioonan joukkoja. Suomalaisten tappiot päivän hyökkäyksessä olivat noin sata kaatunutta, neuvostoliittolaisten noin tuhat. Suomalaiset saivat saaliksi
tykkien lisäksi 20 panssarivaunua ja 60 konekivääriä. Hyökkäys lisäsi koko Suomen Puolustusvoimien uskoa mahdollisuuksiinsa sodassa.

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

ylil Tomi Alajoki
HRUP & HELRESP
ampuma – ja urheilutoimikunta

Pistooliammunnan peruskurssi
Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin seudun Reserviläispiirin ampumatoimikunta
järjestää aloittavan reserviläisampujan peruskurssin. Kurssille otetaan 40 ensiksi ilmoittautunutta. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu aivan vasta-alkajille joilla ei ole omaa kalustoa.
Kurssilta osallistujat saavat perusteet jatkaa harrastusta omissa yhdistyksissään.
Kurssin teoria Suojeluskuntatalon auditoriossa 8.12. klo 18 – 21.
- Reserviläisurheiluliiton ampumaurheilulajit
- Turvallinen toiminta ampumaradoilla
- Turvallinen aseenkäsittely
- Aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetus ja säilytys
Kurssin käytännön osa Suojeluskuntatalon pistooliradalla 11.12. ja 12.12.
Ampuma-asento ja ote
Tähtääminen ja laukaisu
Kylmäharjoittelu
Ampuminen .22 pistooleilla

Kurssin 20 e maksu paikanpäällä, sis. luentomateriaalin, suojaimet, lainakaluston ja patruunat. Sitovat Ilmoittautumiset sähköpostitse 2.12. mennessä piiritoimistoon tomi.alajoki (at)
hrup.ﬁ 09-40562073. Lisätiedot: Veijo Rautio 040-5558165.

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä käynnistyy lokakuussa.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko
vappuun saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00
Radalle pääsee katutasosta MP-myymälän

takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on
ovikello radalle. Klo 18.00 saakka voi kulkea
myös MP-myymälän kautta.
Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa,
vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti.
Radan takaosan varastohuoneessa löydät
taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio
yms. ovat lukitussa kaapissa, numerolukon
koodin saa Jukka Väänäseltä. Sarjakilpailumaksu on 3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan
enintään kaksi suoritusta illan aikana. Sar-

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.ﬁ

Tule kohottamaan kuntoasi

Urheilukalenteri 2009

15.11/09, 20.12/09 ja 3.1.2010

Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm
aika laji
Marraskuu
15.11. 18Kuntopiiri
22.11 9,45Maastomarssi 3
29.11 9.45Sauvakävely 3
Joulukuu
20.12. 18Kuntopiiri
Tammikuu 2010
3.1.
18Kuntopiiri

Piirien harjoitussalilla järjestetään ohjattua kuntoliikuntaa Ensimmäinen kerta on sunnuntai
15.11. klo 18-19. Parannamme reserviläisten peruskuntoa. Kurssi etenee nousujohteisesti, joten
se soveltuu mainiosti myös alokkaille. Eritasoiset taistelijat otetaan huomioon.
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 ja kuntonyrkkeilyä. Kurssilta peritään pieni korvaus osanottajilta.
N. 150 m2 tilassa on tatami jolla liikutaan ilman kenkiä. Pukuhuoneet naisille ja miehille
sekä juuri remontoidut suihkutilat. Osoite Töölöntorinkatu 2, (MP-myymälän takaovesta
sisään, ovikello). Varustus: sisäliikuntavarusteet ja juomapullo.
Ilmoittaudu vuorolle: tomi.alajoki (at) hrup.ﬁ
Liikunnasta vastaa Liikuntaneuvoja/ valmentaja korp Elisa Latvasto (Vares) e.m_latvasto@
yahoo.com. Myös sinä MAAK:n jäsen joka et saanut 100% kuntotestistä – Nyt mukaan salille!

metsästä. Seuraava kurssi järjestetään
keväällä toukokuussa. Ensimmäinen kuntopiirijumppa pidetään 15.11. Tähän on tulossa
jo 10 osallistujaa, innostuksen johdosta järjestetään lisää vuoroja, ehdit vielä mukaan.
Ennen joulua voit kohottaa kuntoasi myös
marssien ja sauvakävellen, katso ajankohdat urheilukalenterista. Ja kysymys kuuluu:
koska päästään hiihtämään?

Käytäntö pe 11.12. klo 17-19 ja 19-21 sekä la 12.12. klo 10-12, 12-14, 14-16 ja 16-18.
Oma vuorosi selviää ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä

Liikuntatoimintaa

Suojeluskuntatalon vuorot ovat jo haussa
kautta 2010 varten. Ole viimeistään nyt
liikkeellä ja toimi. Huomaa että vuoron
hakuun liittyy ko. yhdistyksen päätös
vuoron hakemisesta. 12.12.2009 kilpaillaan
talvisodan hengessä, Tolvajärven taistelun
vuosipäivänä. SRA tuomarikurssi on käynnissä 18 kokelaan voimin ja pistooliampujan
peruskurssille mahtuu vielä 20 oppilasta.
Myös ilma-ase ammunnat käyvät kuumina,
lisätiedot ilmoituksista.
Urheilurintamalla on viimeksi käyty
suunnistuksen perusteet kurssilla joka oli
menestys – kaikki kurssilaiset löysivät pois

jakilpailussa ammutaan 40 kilpalaukausta
sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia.
Ammutaan 5 ls / taulu pistoolilla, 2 ls / taulu
kiväärillä.
Sarjakilpailussa huomioidaan kauden
aikana ammutut kolme parasta tulosta. Muista ilma-asekilpailuista Reservin Sanomissa
erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua.
Ilma-aseradan yhteyshenkilö: Jukka Väänänen 040 584 4568 jukka.vaananen (at)
tapiola.ﬁ

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki

paikka

ilmoittautuminen

Töölö harjoitussali
Kirkkonummi
Matinkylä

katso lehti-ilmoitus
www.mpky.fi 0404 09 12076
050-5431043 / 050-5977139

Töölö harjoitussali

katso lehti-ilmoitus

Töölö harjoitussali

katso lehti-ilmoitus
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

ESPOO–KAUNIAINEN
RESERVIUPSEERIT
Itsenäisyyspäivä: Lipunnosto kaupungintalolla kello 9.00. Kunnianosoitus sankaripatsaalla kello 12.00.

punkt, plats och deltagarkrav meddelas på hemsidan och per e-post.
EXKURSIONER
30.11.2009 Klubbträff på Kauniala sjukhuset, efter att vi har uppvaktat hjältegravarna vid Esbo Domkyrka/Grankulla Kyrka (Detta möjligen
i samarbete med den ﬁnska EspooKauniaisten Reserviupseerit). Som
talare kommer vi att få en kadett
från Försvarshögskolan. Anmälningar till Ulf Dahlman via mobilen
eller via e-mail.
KONTAKT
info@hsrk.fi, hemsida: www.
hsrk.ﬁ

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
KALLELSE
Helsingfors Svenska Reservofﬁcersklubb r.f. kallar sina medlemmar till
stadgeenligt höstmöte fredagen den
11.12 kl 16.30 på Skatuddens Casino.
På mötet behandlas de i §11 bestämda punkterna. Ärenden som medlem
önskar att behandlas skall anmälas
till styrelsen skriftligen minst 7 dagar innan mötet. Anmäl er gärna till
mässofﬁceren, ulf.dahlman@hsrk.ﬁ
eller 040 533 6312.
SKYTTE
Vintersäsongen är i full fart med
pistolskytte och miniatyrgevärsskytte (AR15) i Luolan. Skytteturerna är
udda veckors torsdag kl 17-19. För
information eller om du har frågor,
kontakta skytteofﬁcer Caspar von
Walzel (050 353 4714 eller caspar@
hsrk.ﬁ) eller Jussi Hermunen (040
546 8353 eller jussi@hsrk.ﬁ). Gevärs- och hagelskytte utomhus sker
enligt väderlek. Tillfällen informeras per e-post och på hemsidan.
HSRK ordnar grundkurs i pistolskytte fredagen den 27.11. På kursen
går vi igenom säkerhet, hantering
och skyttegrunderna. Ytterligare
info kommer på hemsidan. Förhandsanmälningar tas emot av Caspar
von Walzel. 18 års åldersgräns. Vi
kommer också att ordna teorikurs i
de nya vapensystemen.
Närmare information om tid-

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen:
reservinsanomat@helresp.ﬁ

rinteisesti LVRU ry:n ja LVMN ry:n
jäsenille puolisoineen. Ilmoitathan
osallistumisesta Ari Koski-Ukolle
viimeistään 20.11.09 numeroon 050544 0563.
Illaskortin 25 e voit maksaa paikanpäällä.
Sunnuntaina 6.12.09 klo 10:45
kunniavartio/lippu sankarihaudoilla
sekä klo 15:00 itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla osoitteessa Martinlaaksonpolku 4 01620 VANTAA
Jouluaattona, torstaina 24.12.09
kunniavartio Pyhän Laurin kirkon
sankarihaudoilla. Kerhomme vuorot ovat klo 14.30 – 15.00 ja 15.00
– 15.30. Vartiovuoroille voit ilmoittautua Ari Koski-Ukolle numeroon
050-544 0563.
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

KANTA-HELSINKI
Kerhon sotaveteraaneille järjestään
jouluglögitilaisuus 3.12 klo 18 Katajanokan Kasinolla. Göran Lindgren
pitää esitelmän Tali-Ihantala taistelusta. 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
Lauantaina 28.11.09 pidämme kerhomme vuosijuhlan pikkujoulun
merkeissä toimintakeskuksessamme
Rystypolku 4:ssä. Tilaisuus on pe-

MUNKKIVUORI
Ulkoratakausi on nyt päättynyt,
mutta sisäradoilla voi jatkaa ampumaharrastusta.
Piirin ampumaradalla Töölöntorinkadulla voi ampua palvelupistoolilla, ei lyijyluoteja. Ampujilta vaaditaan ampumavakuutus ja sääntöjen
tinkimätöntä noudattamista. Seuraavat vuorot 17.11 ja 1.12, Klo 19.00
- 21.30. Ovella soittokello. Ammunnat vetää Timo Mikkonen puh. 0400
607590 tai timo.mikkonen@luukku.
com Jos tulee muutoksia, Timo lähettää maililla muutoksista tietoa.
Jos et ole antanut sähköpostiosoitetta, soita ennen radalle lähtöä.
Urheilutalon 22-vuorot jatkuvat
parillisen viikon perjantaisin klo
18.00 – 19.30. Seuraavat vuorot ovat
13.11 ja 27.11. Ammunnat vetää Yrjö
Alastalo, puhelin 0400 306787.
Kalvolassa jatketaan perinteisin
kuvioin seuraavan kerran maaliskuussa 2010. Tällöin on mahdollisuus ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com.

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokous pidettiin
28.10.2009 AEL:n tiloissa Malminkartanossa. Kokouksessa käsiteltiin
mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uusi
hallitus. Hallituksen kokoonpano ja
hallituksen jäsenten tehtävät ovat
seuraavat: Kupari Karri, puheenjohtaja, ylil; Sievänen Jaakko, varapuheenjohtaja, ylil; Paananen Jarkko,
sihteeri vänr; Korhonen Raimo, talous; Seppälä Seppo, projektiupseeri, ltn; Wallin Kari, yhteiskunnalliset
suhteet, komkapt, palkitsemiset;
Loimukoski Jorma, tiedotusupseeri,
maj; Kylmälä Jouko, ampumaupseeri, ltn; Korvensyrjä Peter, koulutusupseeri, ylil urheilu-upseeri,
Kylmälä Lauri, toimintaosasto, vänr,
perehdyttämisupseeri
HALLITUKSEN KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous
Malmilla 2.12.2009 klo 18.30.
ILMAILUMUSEO
Yhdistys tekee retken Ilmailumuseoon sunnuntaina 22.11.2009. Kokoontuminen Ilmailumuseon edessä
Tietotie 3:ssa, Vantaalla klo 14.00.
Suomen Ilmailumuseo on HelsinkiVantaan lentoaseman läheisyydessä
sijaitseva ilmailun valtakunnallinen
erikoismuseo. Museon kokoelmissa
on noin 80 lentokonetta sekä runsaasti muita ilmailuun liittyviä esineitä, kuten moottoreita, potkureita, mittareita, viestintävälineitä ja
pienoismalleja.
ITSENÄISYYSPÄIVÄ
Itsenäisyyspäivänä 6.12. kokoonnumme perinteisesti ensin Malmin
kirkossa klo 10.00, jonka jälkeen
nautimme kirkkokahvit ja siirrymme Malmin hautausmaan sankarihaudoille.
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutustilaisuuksista. Yhteyshenkilönä koulutusupseeri Peter Korvensyrjä, 045–
6748754, cossu541@saunalahti.fi.
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@gmail.
com, sihteeri Jarkko Paananen 0407239641, jarkko.paananen@ael.ﬁ
Tiedotus Jorma Loimukoski 0403433400 jorma.loimukoski@ﬁnpro.ﬁ

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

TIKKURILA
26.11.2009 klo 18.00 teemme vierailun Helsinki-Vantaa lentoasemalle.
Tällä hetkellä 20 paikkaa on jo varattu, mutta mahd. peruutuspaikkoja voi tiedustella Esa Järveläiseltä
puh. 040 589 6961.
Seuraava kuukausikokous on
28.1.2010 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). Esitelmän
pitää merenkuluntarkastaja Harri
Pulsa ja aiheena on ”Satamaturvallisuus Suomessa”. Ilmainen kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
30.11.2009 klo 9.00 on Talvisodan
alkamisen 70-vuotismuistohartaus
ja seppeleenlasku veteraanimuistomerkeille Tikkurilassa veteraaniaukiolla (vanhan rautatieaseman puiston eteläpäässä) Itsenäisyyspäivänä
6.12.2009 klo 11.00 on seppeleenlaskutilaisuus Pyhän Laurin kirkon
sankariristillä ja välittömästi sen
jälkeen Ruskeasannan hautausmaan
sankarimuistomerkillä.
Klo 15.00 on perinteinen Vantaan
maanpuolustusjärjestöjen Itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla,
Martinlaaksonpolku 4.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan.
Rohkeasti mukaan!
15.12.2009 klo 19.30 on prosenttiammunta ja kaikki ammunnasta
kiinnostuneet mukaan.
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.

VR:N RESERVIUPSEERIT
Perinteinen pikkujoulutilaisuus pidetään maanantaina 30.11.2009 klo
17:00 Isossa kongressisalissa. Kuulemme Puolustusvoimien ylilääkärin, lääkintäkenraalimajuri Pentti
Kurosen näkemyksiä nykyvarusmiesten terveydestä ja kunnosta.
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ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Ammunta:
Ammunat jatkuvat ilma-aseradalla. Ammuntapäivä on torstai alkaen
klo 17.00. Sarjakilpailu käsittää syyskauden 2009 ja kevätkauden 2010.
Ilma-aserata sijaitsee Tukikohdassa
Puotilantie 1. Pysäköinti on kielletty
Puotilantie 1 parkkipaikalla. Myös
ilmahirviammunta on mahdollista, jos ole kiinnostunut ota yhteyttä
ammuntaupseeri Esko Sillankorva
040 756 3340 tai Lauri Haimakainen
p. 050 370 6060. Tule tutustumaan
ilma-aserataan ja suorittamaan
%-ammuntasi. Ruutiaseammunnat
jatkuvat Töölön radalla parittomien
viikkojen perjantai-iltoina, lisätietoja Keijo Talja p. 041 514 9140.
Syyskokous : Syyskokous pidetään Tukikohdassa Puotilantie 1D
tiistaina 17.11.2009 klo 18. alkaen.
Kokousesitelmän pitää Helsingin
Aluetoimiston päällikkö evl. Heikki
Pohja.
Hallitus suosittelee yhdistyksen
jäsenille tutustumista Reserviläisurheiluliiton sähköiseen kuntokorttiin,
www.resul.ﬁ/kuntokortti.
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet:
Lipunnosto klo 9. Herttoniemen
ala-asteen koululla Ahmatie 1. Jumalanpalvelus klo 10. Herttoniemen
kirkossa ja Itsenäisyyspäivän juhla
Herttoniemen kirkossa klo 15. Lipunnosto Puotilantie 1:n pihalla klo
9. ja kansalaisjuhla Stoassa klo 15.
Lipunnosto Roihuvuoren kirkoilla
klo 9.30. Juhlamessu Roihuvuoren
kirkossa klo 10. Lisäksi kahvitarjoilu
ja juhla kello 12.
Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla klo 12. perinteinen eri
kansalaisjärjestöjen yhteinen Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskutilaisuus. Sankarihaudoilla on kunniavartio ja eri järjestöjen lippulinna.
Jouluaaton
kunniavartiot:Yhdistyksemme vartiovuorot Malmin sankarihaudoilla
ovat 16.30.-18. Ilmoittautumiset vartiovuoroihin Lauri Haimakaiselle p.
050 370 6060.
Jouluaaton kunniavartiot Kulosaaressa ilmoittautumiset Ensio Selinille p. 050 573 7336. IHRU:n nettisivut www.rul.ﬁ/ihru
Yhteystietoja: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.

kokouksessa, jonka jälkeen hallitus
voi ryhtyä käytännön toimenpiteisiin. Kiitokset kaikille jäsenille, jotka osallistuivat kyselyyn ja antoivat
suuntaviivoja toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäiset konkreettiset
kehitysideat näkyvät jo vuoden 2010
toimintasuunnitelmassa. Joukolla
kaikki mukaan kehittämään.
Vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan sisältyy mm seuraavia tapahtumia: Autojoukkojen vuosipäivän
vietto 20.1. yhteistoiminnassa Autojoukkojen Helsingin killan kanssa.
Ammuntailta helmikuussa
Sääntömääräiset vuosikokoukset
12.3. ja 18.10.
Kerhon vuosipäivän vietto toukokuussa
Syyskuussa Automiesten ammuntailta
Automuseoretki 25.9. yhteistoiminnassa AJHK:n kanssa
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä perinteiseen tapaan
Hallitus ryhtyy myös toimenpiteisiin kerhon internet-sivustojen
avaamiseksi. Tavoitteena on saada
sivustot auki vuoden 2011 aikana.
Kerhon pikkujoulu pidetään
16.12. klo 17:00 Helsingin keskustassa. Kun haluat tietää paikan, ilmoittaudu varapuheenjohtaja Heikki Heikkoselle 4.12 mennessä puh:
0400 776294. AVEC tervetuloa!

ILMAILUKERHO
Marraskuussa 17.11. klo 18.00 on
yhteiskokous Suomalaisen klubin Ilmailukerhon kanssa Helsingin Suomalaisella klubilla. Esitelmöitsijänä
on Veikko Karhumäki aiheenaan ”
Velj. Karhumäki oy ja Ilmavoimat”.
Tilaisuudessa järjestetään myös
Mersunsauvakisa
1.12. Teemme matkan Uttiin. Lähtö on klo 10.00 Rautatieasemalta Intercity 3 junalla. Liput kukin hankkii
itse. Matkalle tulee ilmoittautua tiistaihin 24.11. mennessä Tapani Terämaalle p. 0400 483 991
8.12. tiistai, joulusauna. Tietoja
tilaisuudesta antaa Jaakko Larkka p.
040 754 0954
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

ASELAJIKERHOT

HUOLTOUPSEERIKERHO
19.10. 2009 pidetyssä vuosikokouksessa tehtiin mm seuraavia päätöksiä: Puheenjohtajana jatkaa Timo
Koukkari ja varapuheenjohtajana
jatkaa Heikki Heikkonen vuonna
2010. Muina hallituksen jäseninä
jatkavat vuonna 2010 Kai Runela,
Jorma Stenvall ja Paavo Virtanen.
Jäsenkyselyn tuloksena yleinen
kokous päätti palauttaa Helsingin
Reserviupseerien Huoltoupseerikerhon nimen takaisin Helsingin Reserviupseerien Autokerhoksi. Asia pitää
vielä vahvistaa seuraavassa yleisessä

Marraskuun 17. päivä on sääntömääräisen syyskokouksen vuoro. Kello
18:00 Suomenlinnan Upseerikerholla alkavassa tilaisuudessa päätetään
ensiksi mm. ensivuoden hallituksesta. Kokouksen jälkeen vuorossa on
tunnettuun tapaan ruokailu, sekä
esitelmä, joka tällä kertaa käsittelee, leikkisästi sanottuna, it-miehen
oppaan 2000-luvun versiota eli ilmatorjunnan multimediaesitystä.
29. päivän vuosipäiväjuhlallisuuksien jälkeen joulun alla on sitten 12.12.
joululounaan vuoro, joka luonnollisesti aloitetaan kello 12:12. Lounaan
lisäksi ravintola Perhossa on tarjolla
ev Lapin uunituoretta ohjusaiheista
kirjaa 30e sopuhintaan.
Kerho haluaa lisäksi muistuttaa
ja aktivoida jäseniään osallistumaan
myös muuhun toimintaan. Vuosijuhlapäivänä reserviläiset myyvät

Sotiemme Veteraanit keräyksessä
alkuperäisiä Marskin merkkejä.
Keräyspaikkana on ainakin Helsingin keskusta-alue ja varustukseksi
saadaan lumipuvut ja karvalakit.
Ilmoittautumiset maj Lehtoselle
osoitteeseen viljo.lehtonen@elisanet.ﬁ 16.11. mennessä.
Kerhon säännölliset ampumavuorot ovat loppusyksyn:vko 42-52,
ke klo 16-19
Sähköpostilistalle voi liittyä ottamalla yhteyttä Topias Uotilaan,
toppari@saunalahti.ﬁ tai liittymällä
suoraan kerhon Google-ryhmään,
jolla listaa hallinoidaan osoitteessa
http://groups.google.com/group/
it-kerho. Näin saat huomattavasti aiemmin mm. nämä lehteen tulevat ilmoitukset, sekä muuta ajankohtaista tietoa kerhon toiminnasta. Kerho
ottaa vastaan myös ideoita toiminnan edelleen kehittämiseksi.

JÄÄKÄRIKERHO
Vuosikokouksessa 28.10. valittiin
seuraavat henkilöt kerhon hallitukseen vuonna 2010: Pj. ylil Jorma
Nisula, vpj. ltn Juha Koiranen sekä
muiksi jäseniksi kapt Leo Saulamo,
ylil Yrjö Saulamo, vänr Unto Manninen, evl Esa Roiha, maj Esa Pajunen,
hallituksen ulkopuolinen yhdysupseeri.
Joulukuun saunailta Santahaminan Kiltasaunalla pidetään 3.12. klo
17.00 alkaen. Kerho tarjoaa perinteisen kalaillallisen, juhlajuomat hankkii itsekukin juhlija.Kerhon yhteystiedot: pj Juha Koiranen, puh. 040
503 4804 ja siht. Yrjö Saulamo 050
344 5635 tai 349 3162.

KT-KERHO
Vuosikokous
Aika: Ke 18.11 klo.18.00
Paikka: HRUP:n auditorio, Töölöntorinkatu 2.
Kenttätykistökerhon sääntömääräinen vuosikokous. Vuosikokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Pyhän Barbaran Juhla
Aika: pe 4.12 klo. 18.30
Paikka: Tykistömuseo, Hämeenlinna.
Barbara juhlaa vietetään yhdessä Pääkaupunkiseudun, Riihimäen,
Hämeenlinnan ja Tampereen seudun tykkimiesten kanssa. Tilaisuuteen järjestetään kuljetus. Sitova
ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 40e Kenttätykistökerhon tilille (Nordea 127130-83323) pe 27.11
mennessä. Bussikuljetus Helsingistä, Mikonkadun turistibussipysäkin
(Fennian/Kasinon edestä) luota kello 17.00. Jälki-ilmoittautumiset (jos
tilaa) = 45e. Paluu Hämeenlinnasta
lähtee klo.22.00 mennessä. Hinta
sisältää kuljetuksen lisäksi buffet
ruokailun juomineen. Lisätietoja:
Jyri Vilamo 044-5110472 tai puheenjohtaj@ktkerho.ﬁ
AMPUMAVUORO
KT-kerho on sopinut yhdessä ITkerhon kanssa yhteisestä pistooli
ampumavuorosta Töölöntorinkadun radalla. Ratavuoro on parillisina keskiviikkoina klo.16-19 välisenä
aikana. Ilmoittautuminen (ja lisätiedot) osoitteeseen jyrppy@hotmail.
com aina rata-vuoroa edeltävänä
perjantaina. Huom! Ampujalla tulee olla vakuutus. Esim. Reserviläis-

liiton myymä Ampumaturva, joka
maksaa 20e/vakuutuskausi (12kk).
Todistus maksetusta vakuutuksesta
pitää olla radalla mukana > tarkistetaan. Ilmoitathan mikäli sinulla ei
ole omaa asetta. Kerholla 1kpl 9mm
pistooli, jota voi lainata mikäli asevastaava on paikalla. Aseenkäytöstä
peritään patruunakulut 20c/patruuna.
TAPAHTUNUTTA
15.10 Suomen Sotilas lehden
päätoimittaja Jaakko Puuperä piti
Auditoriossa esitelmän/keskustelu
tilaisuuden Natosta ja perusteluita
Suomen liittymiselle. Paikalla tusinan verran kuuntelijoita. Aiheesta
käytiin vilkasta ja kiinnostavaa keskustelua.
16.10 Järjestettiin Töölöntorinkadun ampumaradalla ampumailta
KT-kerhon ja Killan uusille ja nuorille jäsenille. Mukana oli 11 osallistujaa.
4.11 Tehtiin vierailu Sota-arkistoon (nykyinen Kansallisarkiston
Sörnäisten toimipiste), jossa Ilkka
Korhonen toimi 18:sta vieraalle isäntänä.
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 / 0400805124
www.tykistö.ﬁ

jonka omavastuuhinta on 10 eur.
Ammunnat Töölöntorinkadun
luolassa jatkuvat. Vuoromme ovat
Töölöntorinkatu 2:n radalla keskiviikkoisin klo 19 viikoilla 48 ja 52 ja
lauantaisin klo 12 viikoilla 46 ja ke
klo 19-21 viikolla 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.
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

RESERVIMERIUPSEERIT

KRH-KERHO
KRH -kerhon syyskokous järjestettiin Helsingissä 19.10.2009. Kokouksessa valittiin kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2010 Sami Lentilä ja
varapuheenjohtajaksi Mikael Artala.
Lisäksi hallitukseen valittiin Seppo
Kaipiainen, Eero Kangas ja Heikki
Tammenmaa.

PIONEERIOSASTO
Pioneeriosaston syyskokouksessa
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Markus Saarela ja varapuheenjohtajiksi Matti Mähönen ja Tommi
Laakkonen, eli entiset jatkavat. Kari
Linnamaalle myönnettiin ero hallituksesta 42 vuoden rupeaman jälkeen. Kiitokset Karille panoksestasi
Pioneeriosaston hyväksi! Uusina
hallitukseen valittiin vänr Korhoset,
nimittäin Antti ja Eero. Lisäksi vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 ja päätettiin
pitää oma osuutemme jäsenmaksuista ennallaan.
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.
Pioneeriosaston perinteinen pikkujoulusauna on keskiviikkona 2.12.
alkaen klo 18 Katajanokan Kasinolla.
Ohjelmassa on myös Pioneerivisa. Ilmoittaudu sihteerille 25.11. mennessä ja kerro samalla syötkö iltapalan,

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään 18.11.2009 klo
18.00 Maanpuolustusjärjestöjen kokoustila 2:ssa osoitteessa Döbelninkatu 2. Käsiteltävät asiat sääntöjen
mukaan ja kevätkokouksen käsittelemättä jättämät asiat.
Tinnunculus on purjehdittu
ansaitulle talvilomalle Bodön telakalle. Keväthommista tiedotamme heti vuoden vaihteen jälkeen.
Yhdistyksen purjeveneen käytöstä
kiinnostuneet ottakaa yhteys Janne
Jaakkolaan 040-5300313 tai janne.
jaakkola@hrmu.ﬁ.
Yhdistyksemme järjesti RESUL:n
merikilpailut 4.-5.9.2009 Helsingissä. Erik Westerinen alustaa Merikilpailuista syyskokouksessa.
Ammunnat jatkuvat lauantaisin
klo 12.00-14.30 viikoilla 47, 49 ja 51.
Ilmoitathan Harri Pakariselle osallistumisestasi 040-5179834 tai harri.
pakarinen@hrmu.ﬁ
Kaikissa yhdistyksen asioissa voi
lähestyä hallitusta sähköpostilla hallitus@hrmu.ﬁ tai soittaa puheenjohtajalle Sami Linnermo 050-5123364.

VIESTIOSASTO
Viestitarkastaja, eversti Tapio Forselius luennoi keskiviikkona 16.12.2008
klo 18:00 viestiaselajin ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä Teknillisen Korkeakoulun
Tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan luentosalissa S1. Tilaisuus
on yhteinen Uudenmaan Viestikillan
kanssa. Käyntiosoite on Otakaari 5A,
Espoo. Tervetuloa!
Esitelmän jälkeen pidetään Viestiosaston sääntömääräinen vuosikokous klo 19:00 samassa luentosalissa S1. Kokouksessa käsitellään
vuoden 2010 toimintasuunnitelma
ja talousarvio sekä valitaan hallitus
ja toimihenkilöt vuodelle 2010. Tervetuloa vaikuttamaan tulevaan toimintaamme!
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Seuraava ampumavuoromme
to 3.12. klo 18.50-21.30 Töölön pistooliradalla. Ampumavuorojen
ajankohdat ja ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme, lisätietoja ampumavastaaviltamme Jussi Liesiöltä p.
050-5603325 ja Tapani Niemiseltä
p. 050-5502368. Huomatkaa myös
HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.
mpky.ﬁ.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta sekä Viestiosaston yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net.

SENIORIUPSEERIT
Senioriupseerien Kerhon perinteistä avec-pikkujoulujuhlaa vietetään
maanantaina 30.11.2009 Helsingin
Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja 3, klo 11.00 alkaen. Aluksi
näemme noin puolen tunnin pituisen Talvisota-aiheisen ﬁlmin, jonka
jälkeen pääsemme nauttimaan Klubin kuulun noutopöydän antimista. Lasse Liemola on luvannut tulla

laulamaan ja laulattamaan, Veikko
Lenkkeri hanuroi ja tietysti katsomme, ketä arpaonnetar suosii tänä
vuonna. Alkuglögin mutta ei ruokajuomia sisältävän joululounaan hinta on hieman yli 30 euroa/henkilö.
Lounaalle osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan Suomalaiselle Klubille puh 09 586 8830 viimeistään
27.11.2009. Tervetuloa!
Kerhon sääntömääräisessä syyskokouksessa 28.10.2009 valittiin
Kerhon puheenjohtajaksi 1.1.2010
alkaen toimimaan Arne Lindholm,
hallituksen jäseniksi syyskokoukseen 2011 saakka Antti Henttonen,
Heikki Kaakinen ja Pertti Reijonen
sekä syyskokoukseen 2010 saakka
hallituksen jäseniksi Arto Aremo,
Erkki Björnman ja Kauko Virtanen.
Tilintarkastajiksi valittiin Weli-Mies
Sovero ja Jarmo Sierla sekä varalle Esa Pajunen. Syyskokous kutsui
Kerhon Kunniasenioriksi vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä kansainvälisestikin kunnostautuneen
ja vapaa-ajan liikunnallisissa harrastuksissa monipuolisesti ansioituneen majuri Klaus A. Ranisen.
Majuri Raninen, nyt tehtävän jättäessään, on toiminut yli kymmenen
vuotta Senioriupseerien puheenjohtajana.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HELSINGIN
RESERVILÄISET
Lehden ilmestyessä yhdistyksen
syyskokous on pidetty. Sen päätöksistä kerrotaan tarkemmin tämän
lehden seuraavassa numerossa.
AMPUMATOIMINTA
Yhdistyksen viimeiset ampumavuorot tänä syksynä ovat Töölöntorinkatu 2:n sisäampumaradalla
maanantaina 16.11. ja 14.12. klo
19:00–21:30. Ammunnoissa käytetään omia aseita ja suojaimia. Lisätietoja antaa ampumavastaava Reijo
Räikkönen, puh 050 592 8312, reijo.
raikkonen@elisanet.ﬁ.
JÄSENMERKIT
Moni yhdistyksemme jäsen tilasi
keväällä tai alkusyksystä Reserviläisliiton jäsenmerkin. Kaikki tilatut
merkit on toimitettu laskun kanssa
tilaajille. Jos et ole saanut tilaamaasi merkkiä, ota yhteyttä yhdistyksen
sihteeriin Timo Elolähteeseen. Uusia tilaajia pyydetään olemaan yhteydessä suoraan Reserviläisliittoon.
YHTEYSTIEDOT
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm. piirin
muiden yhdistysten tapahtumista.
Yli 60 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 se 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
Vantaan Reserviläiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
16.11. klo 18 Vantaan seurakuntayhtymän auditoriossa. Esillä VaRes
Cupin palkintojen jako, jäsenmaksun, toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle
2010 sekä hallituksen valitseminen.
Lisäksi hallituksen kyselytunti.
Pikkujoulut pidetään ravintola
Puistokulmassa perjantaina 20.11.
klo 19. Tarjolla jouluruokaa. Valokuvanäyttely vuoden tapahtumista.
Ilmoittautumiset: Eija Härkönen,
GSM 050 5262741. Tervetuloa kaikki
VaResin jäsenet + avecit!
Kinkkukisa Tikkurilan radalla
VaResin vakiovuoroilla torstaina
26.11. ja tiistaina 1.12. Kilpailulajeina
yhdistetty pienoispistooli ja -kivääri, yhdistyksen aseet käytettävissä.
Kaikki tuloskortin jättäneet osallistuvat pääpalkinnon arvontaan.
VaResin II revolveri- ja perinneasekilpailu lauantaina 28.11. klo 10
Töölöntorinkadun ampumaradalla.
Ennakkoilmoittautuminen pakollista eräjakojen vuoksi – PAIKKOJA
JÄLJELLÄ!

Kenttähartaus Talvisodan syttymisen 70 v. muistopäivänä 30.11. klo
9 Veteraanipuistossa. Kenttähartauden toimittaa SLMePan sotilasdiakoni Petri Minkkinen. Kenttähartauden jälkeen kukkien lasku Veteraanipaadella.
Joulutulet sytytetään vakiintuneeseen tapaan Kuusijärvellä 9.12.
kello 18.
Itsenäisyyspäivän 6.12. tapahtumat:
Lipunnosto Vantaan kaupungintalolla klo 9. Varustuksena ensisijaisesti kotimainen maastopuku arvomerkein. Maastopukuiset muodossa, siviilipukuiset yleisönä. Muotoon
järjestäytyminen klo 8:45. Lipunnoston jälkeen seppeleenlasku läheisellä sankaripaadella. Seppeleenlasku
Pyhän Laurin kirkolla jumalanpalveluksen jälkeen noin klo 11.
Iltajuhla Martinlaakson koululla.
VaResin vastuulla liikenteenohjaus
klo 15 – 19. Vapaaehtoisia tarvitaan.
Ampumaratavuorot:
Töölön ampumaradan vuorot jatkuvat parillisen viikon maanantaina
klo 17 ja parittoman viikon keskiviikkona klo 19.
Tikkurilan urheilutalon ampumaradan vuorot ovat tiistaisin klo
17, torstaisin klo 17 ja sunnuntaisin
klo 15. Valvojia tarvitaan!!!
Seuraavat piirin kivääriammunnat Santahaminassa 29.11. ja 13.12.
Pistoolivuorot 14.11., 15.11. ja 28.11.
Lisätiedot: Kari Sihvo, GSM 0400
453100.
Lopen ampumaradalla saa hirvenmetsästyskauden aikana ampua
lauantaisin ja sunnuntaisin vasta
klo 12:30 jälkeen.
Jumppaohjelmat:
Tiistaisin vapaaottelutyyppistä
harjoittelua klo 18:30 eteenpäin.
Keskiviikkoisin kapap-tyyppiset
treenit alkaen klo 18:30. Molemmissa paikkana Nuorten voimistelukerho RYSKYn sali. Lisätiedot: Tom
Lindblom, GSM 040 5044273.
Yhteydenotot ja tiedustelut:
Vantaan Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM
050 5656632. Sisärata-asiat ja ilmoittautumiset kilpailuihin: Toni
Kallio-Könnö, GSM 050 5538838.
Kenttähartaus ja Joulutulet: Petri
Minkkinen, GSM 050 5531910.
Tarkista aina viimeisimmät muutokset osoitteesta www.vantaanreservilaiset.ﬁ

ITÄ-HELSINGIN
RESERVILÄISET
Tulevista tapahtumista:
29.11. tempaistaan veteraanien
hyväksi Marskin merkki-kampanjalla ja 30.11. kello 9 muistellaan Talvisodan alkamista Mannerheimin ratsastajapatsaalla. Osallistumme Itsenäisyyspäivänä seppeleenlaskuun
Kulosaaren sankarihaudalla kello
12. Toivomme runsasta osallistujien
joukkoa. Tiistaina 8.12. on vuorossa
perinteinen puurojuhla Pirtillä. Jouluaattona osallistumme usean parin
voimin Malmin sankarihaudan kunniavartioon.
Vuosikokouksesta:
Vuosikokouksessa 13.10. Pirtillä
valittiin Heikki Tulokas yhdistyksen
puheenjohtajaksi vuodelle 2010.
Muu johtokunta on Matti Harmanen, Timo Hietala, Veikko Joutsenlahti sekä Kari Vilkko. Jäsenmaksun
suuruudeksi päätettiin 30 euroa.
Vahvistettiin talousarvio sekä toimintasuunnitelma.

ILMAILUOSASTO
Tiistaina 17.11-09 klo 18.00 yhteiskokous Lentosotakoulun killan
kanssa Suomalaisella Klubilla. 1.12
Utin matka. Lähdemme klo 10.00
rautatieasemalta Intercity 3 junalla.
Jokainen hoitaa itse lippunsa. Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 24.11 Tapani Terämaalle p. 0400
483991. Syntymäaika ilmoitettava.
Joulusaunasta seuraavassa lehdessä.

MERIRESERVILÄISET
Loppuvuoden juhlapäivien, itsenäisyyspäivän ja joulun vääjäämättä
lähestyessä, olisi näin yt-neuvottelujen, irtisanomisten ja työttömyyden
synkentämänä syksynä oikea aika
palauttaa mieliin sotilasvalan tarkoin punnitut hyvän esimiestoiminnan perusteet:
”Jos minut asetetaan esimiesasemaan TAHDON
-olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen,
-pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan,
-hankkia tietoja heidän toiveistaan,
-olla heidän neuvonantajanaan ja
ohjaajanaan sekä
-omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana
esimerkkinä.”
Tuntuu siltä, että tänä kvartaalitalouden aikana yleinen ahneus
sekä piittaamattomuus alaisista ja
heidän perheistään on yleisempää
kuin hyvä, rakentava johtajuus, jonka avulla huonojenkin aikojen yli
voidaan selvitä yhdessä työskennellen.
Merireserviläisten nettisivut:
Www.reservilaisliitto.ﬁ/merireservilaiset sisältävät uusinta tietoa
toiminnastamme sekä monenlaista
ajanvietettä ja materiaalia. Kannattaa käydä usein, sillä sivut elävät
jatkuvasti.
Merireserviläisten Navigaatiojaoston laivuritentit:
Perjantaina 11.12.2009 pidetään
Navigaatioliiton saaristo- ja rannikkomerenkulun tutkintotilaisuus
Töölöntorinkadun auditoriossa.
Tentti on avoin kaikille, mutta vaatii
ennakkoilmoittautumisen sähköpostitse tatu.p.korhonen@gmail.com.
Tenttimaksu 25e varattava mukaan.
Nyt kaikki itseopiskelijat mukaan!
Merireserviläisten merikarttanavigoinnin mestaruuskilpailut:
Perjantaina 11.12.2009 klo 17:45
alkaen. Kyseessä on myös karsintakilpailu Suomen Navigaatioliiton
SM-kisaan. Pidetään samaan aikaan
laivuritentin kanssa – kumpaankin voi osallistua, jos hommat ovat
hanskassa ja toiminta sutjakkaa.
Ilmoittautuminen Tatulle sähköpostitse tatu.p.korhonen@gmail.com.
Sisäampumarata ”Luolan” vuorot: Klo 16-20 parillisten viikkojen
torstaisin: 12.11./26.11./10.12. Sisään
voi tulla klo 16-19.
Töölön ilma-aseradan vuorot:
Klo 17:45-19:30 parittomien viikkojen torstaisin: 19.11./3.12./17.12.
Sisällä oltava heti vuoron alkaessa.
Lisätiedot ampumavuoroista puhelimitse Tatulta puh. 045-2675452.
Vuoden 2010 vuorot:
Vuorot on anottu vastaavasti si-

ten, että joka torstaille olisi toimintaa, muttei vielä saatu vahvistusta.
Yritetään saada ilma-asekausi yhtä
pitkänä kuin ruuti-sisäratakausikin,
eli tammi-toukokuu ja syys-joulukuu. Varsinkin ilma-asevuoroille
kaivataan lisää kävijöitä. Yhdistyksen aseita löytyy joka lähtöön kaikkiin lajeihin, samoin opastusta aloittelijoille. Tervetuloa!
Ensi vuoden tapahtumia (merkattavaksi alustavasti siihen uuteen
allakkaan):
Vuosikokous 19.1.2010:
Tiistaina klo 18:00 alkaen reserviläisjärjestöjen Töölöntorinkadun
auditoriossa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Merireserviläistoiminta 50 vuotta:
Tiistaina 9.3.2010 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun yhdistyksemme edeltäjä Meriosasto perustettiin.
Olemme perustaneet juhlatoimikunnan suunnittelemaan yhdistyksemme juhlavastaanottoa ja jäsenjuhlaa
kyseiselle päivälle.
Purjehduskauden avajais- ja
päättäjäissaunat:
Olemme saaneet Merisotakoululta vahvistuksen, että purjehduskausi
avataan Suomenlinnassa perjantaina 23.4.2010 ja päätetään perjantaina 22.10.2010.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Tatu Korhonen.
Puh. 045-2675452, tatu.p.korhonen@
gmail.com. Johtokunnan muut jäsenet ja heidän yhteystietonsa löytyvät nettisivuiltamme.
VÄ
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VÄÄPELIKILTA
KURSSIVÄÄPELIKURSSI (0400 09
12050)
Helsinki 28.11.2009. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin piirin kurssi. Kurssin tavoitteena
on antaa valmiuksia toimia MPK:n
toteuttamien kurssien vääpeleinä.
Kurssilla käsitellään kurssien hallintoa, huoltoa ja käytännön toteuttamista. Lisätiedot: Juha Parkkonen,
puh. 040 8663 055, juha.parkkonen@gmail.com.
HYGIENIAPASSIKURSSI (0400
09 13030)
Helsinki marraskuu 2009. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Helsingin piirin kurssi. Hygieniaosaamistesti edellytetään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia
elintarvikkeita työssään käsitteleviltä henkilöiltä. Kurssiin kuuluva
aloitus järjestetään keskiviikkona
18.11.2009. Aloitustilaisuudessa
esitellään testin sisältö sekä testiin
valmistautumiseen tarjolla oleva
opetusmateriaali. Varsinainen testi
toteutetaan 28.11.2009 Santahaminassa. Kurssi on tarkoitettu etenkin
Koulutus- ja tukiyksikköön sijoitettaville taloushuollon henkilöstölle.
Lisätiedot: Jaakko Nuutila, jaakko.
nuutila@saunalahti.ﬁ
RESERVILÄISTEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUMALANPALVELUS
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus järjestetään 6.12.2009 klo
10 Espoossa Leppävaaran kirkossa,
Veräjäkallionkatu 2. Jumalanpalveluksessa saarnaa teologian tohtori
Niko Huttunen Vääpelikilta ry:stä.
Lisätiedot: Niko Huttunen, puh. 050
309 7627, niko.huttunen@helsinki.ﬁ
VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPUMAVUORO
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30.
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Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45
ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh.
0400 709 782, mardes@kolumbus.ﬁ
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753
7837.
Katso tiedot muista tapahtumista
yhdistyksen verkkosivuilta www.reservilaisliitto.ﬁ/vaapelikilta tai ota
yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko, puh.
040 5552 821, ht.notko@fonet.ﬁ ja
sihteeri Timo Tuomi, puh. 040 5401
625, timo.tuomi@gmail.com.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusyhdistys. Seitsemän
vuotta syksyllä täyttäneen yhdistyksen tavoite on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta,
opiskelua ja opetusta reserviläisten
keskuudessa.
Yhdistyksen syyskokouksessa
28.10. valittiin uudeksi puheenjohtajaksi MBA Timo Soininen ja varapuheenjohtajiksi FM Antti Heikkilä
sekä KTM Eemil Kukkola, pääsihteerinä jatkaa DI Tuomo Niemi.
Hallituksen muut jäsenet ovat KTM
Kimmo Hietala, ins. Hans Lindholm,
VTT Tapani Sarvanti, FM Eino Timola, ja ekon. Seppo Volotinen.
VT Juhani Parkkari päätti kahden
vuoden puheenjohtajuuskautensa.
Tapani Sarvanti jatkaa edelleen Reserviläisliiton ilmailutoimikunnan
puheenjohtajana ja sihteerinä Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, joka myös on
yhdistyksen jäsen.
Kirjailija Kari Saviniemi johtaa
14.-15.11. MPK:n propaganda –kurssin, jossa muina luennoitsijoina toimivat myös eversti evp, VTT Pekka
Visuri sekä kirjailija Maarit Niiniluoto.
Yhdistyksen perheliikuntapäivä
vietettiin su 25.10. kiertämällä Malmin lentoasema (6,5 km) sauvakävellen avec. Retkeen osallistui myös
uuden puheenjohtajan komennossa
amiraali Rodney (kultainen noutaja,
4 v). Jälkilöylyt saunottiin ex pj Tapani Sarvannin kokona Puistolassa.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus/ tai tuomo.niemi@
hotmail.com, timo.soininen@gmail.
com, tai antti.heikkila@gasmet.ﬁ.

HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
Skyttet i "Luolan" fortlöper under
hösten 2009 udda veckors torsdagar
kl. 17.00-19.00.
Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare rf., www.reservilaisliitto.fi/hsru, Ordförande
Markus Liesalho, Tel. 0400 421 002,
e-mail.svenska@helresp.ﬁ

kuuta Tallinnassa. Juha Dahlman
valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilkka Kakko.
Ilma-ase kilpailu pidetään Ässäkeskuksen ilma-aseradalla 24.marraskuuta klo 16.00 – 18.00. Hyvät
palkinnot. Ilmoittautumiset Mauno
Niemelälle 0400 492141.
Perinteinen Itsenäisyysjuhla pidetään Ässäkeskuksen auditoriossa
torstaina 3.joulukuuta klo 18.00.
Kahvit ovat tarjolla klo 17.00 alkaen.
Jouluaaton Hietaniemen kunniavartioon voi ilmoittautua toiminnanjohtajalle.
Yhteystietoja: puheenjohtaja
juha.dahlman@inex.fi tai 0407693816, toiminnanjohtaja makinen.teuvo@gmail.com tai 0503385636, sihteeri ja II puheenjohtaja
sami.keino@sok.ﬁ tai 050-3096210,
I puheenjohtaja Jukka Hallikainen
jukka.hallikainen@peugeot.ﬁ 0500607874

MUUT
MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET

HELSINGIN KILTAPIIRI
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla perinteisesti Helsingin yliopiston juhlasalissa 6.12.2009 klo 13.30. Tänä
vuonna Helsingin kiltapiiri ry on
ohjelman järjestelyvastuussa. Juhlapuhujana on kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen, toivomme mahdollisimman monen tulevan mukaan
juhlistamaan itsenäisyyttämme.
Helsingin kiltapiiri ry piti syyskokouksen 28.10. Töölöntorinkadun
Auditoriossa.
Kokouksen aluksi Kai Masalin piti
mielenkiintoisen esitelmän Mannerheimin Pietarin vuosista, esitelmä
oli jatkoa Mikkelin retken teemalle.
Kiltapiiri oli Mannerheimin jalanjäljillä 3.10. tutustuen Jalkaväkimuseoon, Viestikeskus Lokiin ja Päämajamuseoon. Ruokailu oli myös samanhenkistä, Mikkelin klubilla viihtyen.
Syyskokous valitsi piirin uudeksi puheenjohtajaksi Lars Eklundin
Helsingin Laivastokilta ry:stä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sirpa
Holma Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:stä. Uudet hallituksen
jäsenet ovat: Arno Hakkarainen, Juhani Kuisma, sekä Timo Vartiainen.
Hallituksessa jatkavat: Aarne Krogerus, Risto Pohjanpalo, Kai Wigren,
Antero Pesonen, Sami Kesäjärvi ja
Alpo Seppälä.
Kokous teki myös historiaa, Helsingin kiltapiiri ry nimi päätettiin
muuttaa ”Etelä-Suomen kiltapiiri
ry – Södra Finland gillesdistrikt rf”
ja toiminta-alueeksi ”Etelä-Suomen
Sotilasläänin alue”. Nimimuutos
seuraa nykyistä sotilasläänin nimeä.
Kiltapiirin yhteystiedot ja tietoa
tapahtumista kuten myös toimintasuunnitelma löytyvät kiltapiirin nettisivuilta.

HELSINGIN
ILMATORJUNTARYKMENTIN KILTA
S-RYHMÄN
RESERVILÄISET
Syysvuosikokous pidettiin 25. loka-

Syksy lähenee loppuaan, samoin
toimintavuosi 2009. Vielä on edessä
syyskokous, johon toivomme runsasta osanottoa tekemään päätöksiä

killan tulevaisuudesta ja toiminnasta.
17.11. sääntömääräinen syyskokous Töölöntorinkadun auditoriossa.
Valtuuskunta klo. 17.00 ja varsinainen kokous klo. 18.00.Kokouksessa
päätettävänä sääntömuutos.
Paikka tuttu Maanpuolustusjärjestöjen talo Töölössä, sisäänkäynti
Töölöntorinkadun puolelta (nurkasta ravintolan vierestä). Kokouksen
jälkeen esitellään uunituore ”Suomen Ilmatorjunta” multimedia.
Vapaaehtoinen ilmoittautuminen
ja mahdolliset tiedustelut killan sihteeriltä Edward Breitenstein GSM
044 333 1027 tai s-postilla edward.
breitenstein@gmail.com
29.11.2009 Ilmatorjunnan vuosipäivän juhla sekä Ilmatorjunnan
Vuosikirjan 2009-2010 julkaisutilaisuus Ilmatorjuntamuseolla klo
16:00-19:00. Ohjelmassa mm: Talvisodan ilmatorjunta, Ahti Lappi,
Ilmatorjunnan vuosikirjan 2009
– 2010 julkistaminen, NASAMS –
järjestelmän esittely, Rauli Korpela.
18.00 – 19.00 Vuosipäivän cocktailtilaisuus. Paraati- / tumma puku,
kunniamerkit. Ilmoittautuminen
s-postilla tniiranen@netscape.net
Otsikko:
Vuosipäivä tai GSM 040 538 5515.
Tervetuloa !
Ampumatoiminta: Loppuvuoden
ampumavuorot parillisilla viikkoilla
keskiviikkona klo 16-19 (kerhon varsinaisen vuoron lisäksi tiistaina klo
16-19 avoin .22-vuoro). Lisätietoja
antaa 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. Soita ja tilaa omasi sihteeriltä tai nouda se syyskokouksesta.
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
040 074 3877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com

UUDENMAAN
VIESTIKILTA
www.viestikiltojenliitto.ﬁ/uvk
Viestitarkastaja, eversti Tapio
Forselius luennoi keskiviikkona
16.12.2008 klo 18:00 viestiaselajin
ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä Teknillisen Korkeakoulun Tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan luentosalissa.
Tilaisuus on yhteinen Helsingin
Reservinupseeripiirin viestiosaston
kanssa. Käyntiosoite on Otakaari
5A. Tervetuloa.
Uudenmaan Viestikilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
keskiviikkona 16.12.2008 klo 19:00
Teknillisen Korkeakoulun Tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan luentosalissa. Käyntiosoite on
Otakaari 5A. Kokouksessa käsitellään vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan
toimihenkilöt vuodelle 2010. Tervetuloa.
Uudenmaan Viestikilta toimii
viestillisesti suuntautuneiden ihmisten yhdyssiteenä Uudellamaalla. Killan tarkoituksena on ylläpitää
ja edistää maanpuolustus- ja viestimieshenkeä, tallentaa ja vaalia
viestialan perinteitä sekä ylläpitää
siteitä viestijoukkojen ja niissä palvelleiden kesken.
Killan toimintaan kuuluvat erilaiset koulutustilaisuudet ja harjoitukset sekä esitelmät ja tutustumiskäynnit. Kilta on mm. vuosittain
järjestänyt reserviläisille viestikoulutusta osana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjontaa.
Liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä killan puheenjohtajaan
tai sihteeriin. Pj. Carl-Magnus Gripenwaldt puh. 0400 202091 tai
cm.gripenwaldt@gmail.com. Sihteeri ja rahastonhoitaja Pekka Kastemaa puh. 044-3305000 tai pekka.
kastemaa@maxinetti.ﬁ
Vierailu-, esitelmä- ja koulutusym. tilaisuuksista lisätietoja jäsentiedotteissa ja Helsingin Reservin
Sanomissa sekä killan internet-sivuilla www.viestikiltojenliitto.ﬁ/uvk

HELSINGIN
SUOJELUSKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Killan sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina marraskuun
30.päivänä kello 18.00, osoitteessa
Döbelninkatu 2, kokoussali I, 11-kerros. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallitus kokoontuu
kello 17.30.
Pistooliammunnat ovat Töölöntorinkadun luolassa, Töölöntorinkatu
2 keskiviikkoisin klo 19 viikoilla 48
ja 52 sekä lauantaisin klo 12 viikoilla
46 ja 50. Killalla on oma ase ja patruunoita. Ilmoittautumiset Markus
Saarela edelliseen iltaan mennessä,
040-7431867, markus.saarela@sks.
ﬁ. Ampujavakuutus pakollinen.
Killan yhteyshenkilöt:
pj Ervasti Ilpo, 0500 184684, siht.
Pajarinen, Ismo, 040 5365412, rahaja jäsenasiat Pesonen, Antero, 040
5128819, antero.pesonen@gmail.
com

TRADITIONSGILLET
FÖR H:FORS
SKYDDSKÅRSDISTRIKT
ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.
Itsenäisyyspäivän perinteinen kansalaisjuhla järjestetään myös tänä
vuonna Yliopiston juhlasalissa alkaen klo 13.30. Juhlavaa tilaisuutta
kunnioitetaan tummalla puvulla ja

kunniamerkeillä.
Tästä lehdestä löydät myös tietoja muista pääkaupunkiseudulla järjestettävistä tilaisuuksista.
KILLAN PERINNE-ESINEITÄ
Killan jäsenillä on mahdollisuus
hankkia:
* suojeluskuntakilvellä varustettuja hopeisia solmiopidikkeitä (95
euroa)
* S-kilven mallisia kalvosinnappeja (70 euroa/pari)
* killan standaareja (40 euroa)
* killan rintamerkkejä (sinikeltainen S-kilpi) (25 euroa)
LISÄTIETOJA KILLAN TOIMINNASTA
Puheenjohtaja Markus Anaja;
email markus.anaja@kolumbus.fi;
GSM 0400 694 004.

HELSINGIN
RAUHANTURVAAJAT
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, t. 020 483 5377, p. 040 586 7874,
tuomo.ruohonen@metso.com;
Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja, veteraanivastaava, p. 050 492
1956, hhjuvonen@hotmail.com;
Mika Raatikainen, jäsenvastaava,
p.044 560 3780, mikapekkaraatikainen@hotmail.com, Mervi Aho,vtsihteeri,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050 304 5116, mervi.aho@
mehiläinen.ﬁ. Liiton veteraanituen
päivystävä puhelin 020 769 8111.
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 2,5e,
mutta juomat ovat kohtuuhintaisia. Saatavilla myös hyviä täytettyjä sämpylöitä. Joulukuu to 3.12 klo
19.00 Everstiluutnantti, dosentti
Arto Nokkala: Venäjän sotilasstrategia tänään. Tammikuu to 7.1.2010
klo 19.00: Everstiluutnantti Esa Vanonen: Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus. Helmikuu to 4.2.2010
klo 19.00: Erikoislääkäri Lauri
Handolin: Taktinen leikkausyksikkö kriisinhallinnassa. Maaliskuu
to 4.3.2010 klo 19.00: Yhdistyksen
vuosikokous. Kaikki mukaan messiiltoihin.
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä 24.12.2009 klo 15.55. Lisätiedot Tuomo Ruohoselta.
Ammunta: Säännölliset luolavuoromme ovat päättyneet, lisätietoja ammunnasta Jukka Soini, puh.
050374 0994 sekä Jari Luostarinen,
puh. 050 310 3347.
Järjestyksenvalvojaksi ! Yhdistys
järjestää halukkaille jäsenilleen jvkoulutuksen. Koulutusajankohta selviää, kun on riittävästi osallistujia.
Ilmoittautumiset: Juha Salonen,p.
040 722 9804 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
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käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
STADIN SISSIT 50 VUOTTA!
Juhlat on juhlittu, juhlavuosi jatkuu vielä saunassa ja historiikkia tehden.
JÄÄKÖ NIMESI HISTORIIKKIMME LEHDILLE?
Stadin Sissien 50-vuotishistoriikki on valmistumassa. Varaamme sinulle tai yrityksellesi mahdollisuuden tukea juhlajulkaisuamme henkilö- tai
yritysrivi-ilmoituksella. Henkilön rivi-ilmoitus maksaa 50,00 e ja yrityksen
100,00 e. Maksa suoritus heti, kuitenkin viimeistään 11.12.2009. Toimi näin:
lähetä maksu sissitilille Aktia 405556-1429, ilmoituskohtaan kirjoitat nimesi
tai yrityksesi nimi ja ”rivi-ilmoitus”. Tarvittaessa saat lisätietoa, Jukka Karila
0400 611 692 tai jukka.karila(at)iki.ﬁ
PALJASTAAKO LÄMPÖKAMERA SINUA?
Stadin Sissien PIMEÄTOIMINTAKURSSI Padasjoella on siirretty vuodelle 2010 vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Lisäinfoa Sissiportaalista, Sissisivuilta ja Sissisanomista.
SISSIEN JOULUSAUNA
Stadin Sissien perinteinen joulusauna pe 11.12.2009 klo 16.42 alkaen
KAARTJR:n killan saunalla. 4.6. ylennetyt ja palkitut sekä syksyllä palkitut
vastaavat myös perinteiseen tapaan nestehuollosta (6.12. ylennetyt ja palkitut vastaavat kevätsaunan nestehuollosta).
Naisille järjestetään oma vuoro saunoihin. Saunalla voit myös lunastaa
Sissien hihamerkin tai tehdä tilauksen uusista Sissi t-paidoista. Uusi jäsen saunaan!
Tiedustelu: juha_matikainen"ät"suomi24.ﬁ tai 050-5977 139.
AMPUMATOIMINTA
Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot normaalisti. Ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys kari.savolainen@
danpat.ﬁ. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!
SALITOIMINTA
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00-19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18.001930 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00-19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko
Lehti 040 543 8264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkeinan@cc.hut.ﬁ
TIEDOTTAMINEN
Vuoden viimeinen eli Sissisanomat 4/09 ilmestyy viikolla 48. Helsingin
Reservin Sanomat 10/09 D.L. 7.joulukuuta (ilm. 18.12.). 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.saikkonen@gmail.com

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET
www.tapiolanreserviupseerit.ﬁ , www.esres.ﬁ
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi

Kukkonen, (09) 4056 2011, jasenasiat@rul.ﬁ, aliupseerit ja miehistö: Sara
Väinölä, (09) 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.ﬁ
VUOSIKOKOUS
EsResin ja Tarun vuosikokoukset pidetään keskiviikkona 25.11.2009. Esitelmänä piirin järjestöupseeri Tomi Alajoki kertoo mitä piirissä tapahtuu
päivittäin ja mitä kaikkea on saatu aikaan 2008 ja 2009 aikana. Paikka Suojeluskunnan talo, Töölöntorinkatu 2. Esitelmä alkaa klo 17.30 auditoriossa,
sisään Töölöntorinkadun puolelta. Avoin kaikille reserviläisjärjestöjen jäsenille.
Vuosikokoukset esitelmän jälkeen klo 18.45 lähtien. (auditorio ja kokoushuone 1). Kokouksissa käsitellään normaalit sääntömääräiset asiat. Tervetuloa vaikuttamaan!
PERINNETOIMINTA
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet perinteiseen tapaan Espoon Vanhan
kirkon sankarihautausmaalla su 6.12. heti jumalanpalveluksen jälkeen.
Katso tarkemmat tiedot kerhojen yhteisiltä nettisivuilta. Lisätiedot myös
k.karjalainen@kolumbus.ﬁ, 040558 1193. Jouluaaton kunniavartio Sankarihaudalla klo 15-17. Ilmoittaudu: marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.ﬁ.
LIIKUNTA
Syyskauden maastomarssit ovat jo alkaneet – ja uutena lajina myös sauvakävely - kaikki joukolla mukaan!
Maastomarssi 3, Meikon ulkoilualue, Kirkkonummi, 22.11.2009. Kokoontuminen Leppävaaran pysäköintipaikalla klo 09.30. Varustus: normaali ulkoiluasu, vaellus- tai varsikengät tai märällä säällä kumisaappaat, vettä (23-l) ja reppu sekä mahdollisesti myös retkikeitin ja muonaa. Matkan pituus
noin 30 km. Kesto max. 8 tuntia. Ilmottautuminen MPKY:n sivujen kautta.
Lisätiedot: Juha Matikainen 050 5977 139.
Sauvakävely 3 su 29.11.2009 klo 09.45. Matinkylän jäähallin pysäköintipaikka. Kesto noin kolme tuntia ja matkan pituus noin 10-15 km. Jos et
omista itse käveysauvoja, sinulla on mahdollista lainata harjoituksen ajaksi
Espoo-Kauniainen koulutusyksikön sauvoja (viisi paria). Ilmoita tarve. Lisätietoa Jan Ek 050-5431 043 tai Juha Matikainen 050 597 7139.
Lisäinfoa muista pk-seudun reserviläisliikuntatapahtumista löydät nettisivujemme toimintakalenteriosiosta.
AMMUNTA
TÖÖLÖNTORIN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17.00 - 20.30
Oma pistooliammuntavuoro Töölöntorillakadulla on tarjolla syyskaudeksi jokaisena sunnuntaina. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja
parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai
sitä pienemmillä.
Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.ﬁ ja parillisina
viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.ﬁ viimeistään keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: Nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva (RAT) tai SAL-lisenssi (LIS)); tämä on
pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista http://
www.reservilaisliitto.ﬁ/ tai http://www.rul.ﬁ/
SANTAHAMINAN VUOROT
Syksyn Santahaminan vuorot löydät Espoon-Kauniaisten koulutusosaston sivuilta www.eskapat.net. Ohjeet vuoroille ilmoittautumiseen: www.
eskapat.net, valitse kohta : ohjeet ampumaratavuoroille /ohjeet.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä

kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta
henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515
90574, Jyrki Helin 0400 212 252.
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; ylil heikki.valkonen@
tapiolanreserviupseerit.ﬁ, 040-552
9530, varapj ja tiedotusvastaava: ltn
panu.korpela@tapiolanreservinupseerit.ﬁ, 040-557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@
helresp.ﬁ, puheenjohtaja alik Perttu.Salonen@esres.ﬁ, 0400 280 378

Itsenäisyyspäivän
tilaisuudet
Reserviläisten itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
Leppävaaran kirkko klo 10
Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhla
Helsingin Yliopiston Juhlasali
klo 13.30
Perinteinen itsenäisyyspäivän
vastaanotto
Ostrobotnia klo 15.00-19.00
Itsenäisyysjuhla
Martinlaakson koululla klo 15
Itsenäisyyspäivän iloinen ilta
Katajanokan Kasinolla alkaen
klo 17.30

Myyjäiset
Kanta-Helsingin Maanpuolustusnaiset ry järjestää joulumyyjäiset lauantaina 12.12.2009
klo 10.00-14.00, Döbelinkatu 2,
Helsinki.

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Kiittää tukijoitaan

MA-TI Maalaus- ja
Tasoitetyöt Oy
PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll
Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 765 735

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Oy Johnson Metall Ab

Selkä-Center Oy
Salomonkatu 17 A
00100 HELSINKI
(09) 694 0611

Asianajotoimisto
Sorsa Oy
Mikonkatu 18 A 4
00100 HELSINKI
(09) 6813 3390

Brain Atlet
Nukarinkuja 6
00730 HELSINKI
(09) 346 2506

Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy

Linnamäki Steel Oy

Pirkan Ase Oy

Safe -Team

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Ilmarinkatu 37
33500 TAMPERE
(03) 255 1096

Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249

Vallilan Takomo Oy
Punkka

Luova toimisto
Bolder Helsinki

Puh 561 7880
www.vallilantakomo.ﬁ

www.bolder.ﬁ/showcase

Meca-Trade
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp
WEG Oy
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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

Itsenäisyyspäivän
späivän
hla
kansalaisjuhla
Helsingin Yliopiston Juhlasali
asali 6.12.2009
kello 13.30
OHJELMA

Itsenäisyysjuhla
Vantaalla 6.12.2009 klo 15.00
Martinlaakson koulu
Martinlaaksonpolku 4

Alkusoitto
stivo
Jean Sibelius, Andante Festivo
Kaartin Soittokunta
ne Ampuja
johtaa musiikkimajuri Raine
Tervehdyssanat
klund
Varapuheenjohtaja Lars Eklund
Helsingin Kiltapiiri ry

Perinte
Perinteinen
itsenäisyyspäivän
vastaa
vastaanotto
6.12.2009 kello 15.00-19.00
6.12.20

SUOMI KANSAKUNTANA 200 VUOTTA
Musiikkia
SUOMEN LIPPU SAAPUU

YKSINLAULUA

Lippulaulu: orkesteri ja juhlayleisö

Oopperalaulaja Jaakko Hietikko,
säestää Kimmo Hakasalo

ALKUMARSSI
VETERAANIN PUHEENVUORO

Puhallinorkesteri Louhi,
johtaa Anne Peltonen

Lotta Brita Laakso,
Vantaan Sotaveteraanit ry

TERVEHDYSSANAT

vaHarald Hedman, Sven Dufvaalkusoitto
Kaartin Soittokunta
ne Ampuja
johtaa musiikkimajuri Raine

KUOROLAULUA

Sotilasdiakoni Petri Minkkinen,
Vantaan Reserviläiset ry

Vantaan Naislaulajat,
johtaa Ari Pärnänen

Juhlapuhe

MAAMME

mestari Jussi
Kaupunginjohtaja, ylipormestari
Pajunen
Helsingin kaupunki
Musiikkiesitys

Helsingin S
Seudun Reserviläispiiri ry

MUSIIKKIA
Puhallinorkesteri Louhi

Orkesteri, kuoro ja juhlayleisö

JUHLAPUHE
SUOMEN LIPPU POISTUU

Professori Ohto Manninen

MUSIIKKIA

KAHVITARJOILU

Vaskivuoren lukion Kamariorkesteri,
johtaa Mika Karhunen

Vantaan Maanpuolustusnaiset

MUSIIKKIA
NUOREN PUHEENVUORO

Puhallinorkesteri Louhi

Opiskelija Hannes Kettunen
Helsinge Gymnasium

Vapaa pääsy

Vantaan maanpuolustusjärjestöt

ka
Fredrik Pacius, Sotilaspoika
lmä, KotiSuomalainen kansansävelmä,
maani ompi Suomi
piston
Länsi-Helsingin Musiikkiopiston
oppilas
Leevi Lintunen, viulu
Kuorolaulua
Felix Krohn, Laulun sanoma san. Lauri Peltola
l l
Jean Sibelius, Venematka san. KKalevala
Jean Sibelius, Isänmaalle san. Paavo Kajander
Viipurin Lauluveikot
Johtaa Dir.mus Urpo Rauhala
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Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
ILOINEN ILTA
Katajanokan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen
klo 17.30
Juhlapäivällinen, ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin tahdissa
Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan
Kasinolle p. 6128 6349 viimeistään
perjantaina 27.11.2009

Illalliskortti 57 e sisältäen:
-tervetulomalja
-2x12cm Kasinon viiniä
-hirvitartar ja karpalodressing
-rapeaksi paahdettua nieriää,
duchesse-perunaa ja piparjuurivoita
-tyrnikeittoa ja vanilja-maitovanukasta
-kahvi/tee ja petit fours
-eteispalvelu
Kaikki maksut vasta ravintolassa !
Kerää mukava pöytäseurue tai tule vaikka yksin
juhlimaan
Järjestää Katajanokan Upseerikerho ry
Tumma-/juhlapuku ja suuret kunniamerkit

ravintola Ostrobotnian
O
juhlakerroksessa, Museokatu 10.
Buffét-kort
Buffét-kortin hinta 25,- euroa.
Buffét sisältää alkucocktailin sekä runsaan tarjoilun.
Kortit o
ovelta.
Tervetu
Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia
puolustajia.

Talvisodan alkamisen
70-vuotismuistohartaus
Tikkurilassa veteraaniaukiolla (vanhan rautatieaseman puistossa)
maanantaina 30.11.2009 klo 9.00
Hartauden toimittaa sotilasdiakoni Petri Minkkinen
Musiikista vastaa Petri Seppälä trumpetti, TixiBand
Hartauden lopuksi on seppelten lasku veteraanipaadelle ja kotirintaman muistomerkille ”tukipilarille”.
Järjestää Vantaan VETRES-toimikunta

Maamme
Kuoro ja yleisö
Tumma puku, suuret kunniamerkit
VAPAA PÄÄSY.
Järjestää:
Helsingin Kiltapiiri ry
Helsingin Reserviupseeripiiri ry
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry

Reserviläisten itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus järjestetään 6.12.2009 klo 10 Espoossa
Leppävaaran kirkossa, Veräjäkallionkatu 2. Jumalanpalveluksessa saarnaa teologian tohtori Niko Huttunen
Vääpelikilta ry:stä.Lisätiedot: Niko Huttunen, puh. 050
309 7627, niko.huttunen@helsinki.ﬁ

