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Maanpuolustus 2020-luvulle

P

uolustushallinto antoi
syyskuussa tulevaisuuskatsauksen, jossa
se peilaa hallinnonalan
näkymiä 2020-luvulle
saakka. Katsaus perustuu valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon vuodelta 2009. Sen mukaan Suomi
ylläpitää ja kehittää toimintaympäristöön
nähden oikein mitoitettua puolustuskykyä.
Vuonna 2008 alkaneen talouslaman
uskotaan vaikuttavan kustannus- ja menopaineisiin ja resursseja tuleekin vapauttaa
organisaation ylläpidosta suorituskykyjen
kehittämiseen. Suorituskykyvajetta pyritään korvaamaan uusilla kustannustehokkailla järjestelmillä. Näihin liittyvissä
tutkimus- ja kehitys työssä hyödynnetään
EU:n, Naton ja Pohjoismaiden tarjoamia
yhteistyömahdollisuuksia.
SUOMEN PUOLUSTUS elää tulevaisuudessa
entistä enemmän sellaisessa toimintaympäristössä, jossa toimijoiden keskinäisriippuvuus kasvaa. Samalla puolustuksen
käytettävissä olevat voimavarat säilyvät
rajallisina. Kriisien ja konﬂiktien ominaispiirteinä tulee olemaan epäsymmetrisyys.

Perinteinen sotilaallinen voimankäyttö tulee kuitenkin jäämään keinovalikoimaan.
Suomi varautuu sotilaallisen voimankäytön ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan.
Suomi tulee osallistumaan Euroopan
unionin jäsenmaiden kanssa sekä osallistuu EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valmisteluun. Samalla Suomi
jatkaa rauhankumppanuusyhteistyötä Naton kanssa. Tämä pfp-yhteistyö sisältää sotilaallisen suorituskyvyn kehittämistä sekä
sertiﬁointia. Pohjoismaisella yhteistyöllä
tavoitellaan toimintojen kustannustehokkuutta.
YLEINEN ASEVELVOLLISUUS tulee muodostamaan puolustuskykymme rungon.
Sen toimintaedellytykset tullaan turvaamaan. Puolustushallinto tulee jatkamaan
asevelvollisten sosiaalis-taloudellisen
aseman parantamista muiden hallinnonalojen kanssa. Asevelvollisten koulutusta
pyritään uudistamaan siten, että se hyödyttää sekä yksilöä että yhteiskuntaa.
Katsauksessa ei ole unohdettu maanpuolustustahtoa. Maanpuolustustahto on
keskeinen edellytys koko yhteiskunnan
kriisivalmiudelle. Yleinen asevelvollisuus
sekä vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ovat tärkeitä maanpuolustustahdon yl-

Maanpuolustustahto
on keskeinen edellytys koko yhteiskunnan kriisivalmiudelle.
Yleinen asevelvollisuus sekä vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ovat
tärkeitä maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi.

läpitämiseksi. Muita vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöjä ei katsauksessa ole
mainittu, vaikka vaikea niidenkään tekemää maanpuolustustahdon ylläpitämistä
voi kiistää. MPKY:n toiminnan kehittämisessä pyritään ottamaan huomioon muiden Pohjoismaiden kokemukset.
KATSAUKSESSA ARVIOIDAAN,

että puolustusmateriaali tulee kallistumaan huomattavasti yleistä hintatasoa enemmän. Samalla puolustusmateriaalimme vanhenee
vuosikymmenen puoliväliin mennessä.
Puolustushallinto katsoo, että sodanajan
joukkoja pienennetään siten, että jäljelle jäävä joukko pystytään varustamaan
nykyaikaisella kalustolla. Tämä suorituskykyvaje tullaan korvaamaan uusilla kustannustehokkailla järjestelmillä. Lisäksi
puolustusmateriaalihankinnoissa pyritään
kotimaisuuteen, kun se on esimerkiksi
huoltovarmuussyistä perusteltua.
Tulevaisuudessa puolustusmäärärahat
tullaan käyttämään siten, että noin kolmannes käytetään materiaalisen valmiuden ylläpitoon, kolmannes kuluu henkilöstömenoihin ja jäljellejäänyt kolmannes
muihin toimintamenoihin, kuten varusmieskoulutukseen.

Uusi Suomi, 11. 3. 1941
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla
toimituksessa viimeistään
aineistopäivänä klo 16.30 mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän
jälkeen saapunutta materiaalia
ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat
mielellään joko originaaleina tai
tif-muotoisina 200 dpi-resoluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.
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Aikakauslehtien
liiton jäsen

Vuosien 1939—1940 sodan muistomitalin haltijat:
Valmistamme ja toimitamme mitalin haltijoille muistomitalin erikoistunnuksia
(miekkakuvio ja solki) sekä mitalin pienoisjäljennöksiä pienoiskokoisine erikoistunnuksineen ja asetakissa kannettavia nauhalaattoja.
Huolehdimme myös erikoistunnuksien asianmukaisesta kiinnittämisestä, nauhojen
ompelemisesta j.n.e. kohtuulliseen hintaan.
Erikoistunnuksia tilattaessa esitettävät mitalin omistuskirja. Postitse tilaajien liitettävä tilaukseensa oikeaksi todistettu lyhennysote siitä.
Hinnat:
Alkuperäismitalin miekkakuvio ja solki kpl.
Nauhalaatta kiinnikkeineen ja nauhoineen
Alkuperäismitalin kunnostus
Pienoismitali nauhoineen
Pienoismitalin miekkakuvio ja solki kpl.

2:50
10:7:50
35:5:-

Postijälkivaatimuksella tilattaessa 5 mk lisäveloitus lähetystä kohden.
Jalokiviseppä A.Tillander
Kunniamerkkien erikoisliike - Aleksanterinkatu 50 - Helsinki
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Puheenjohtajilta
Sakari Väliahde > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin
eripiirin puheenjohtaja

Kimmo Karinen > Vänrikki (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Jäsenhuolto
kuntoon

Torjuntavoitto!

on huolestunut jäsenkadosta. Liiton puheenjohtaja Mika Hannulan mukaan järjestömme perälauta vuotaa. Jäseniä
tulee, mutta he katoavat yhdistyksistämme muutaman vuoden kuluttua. Etenkin nuoret katoavat ensimmäisen osoitteenmuuttonsa myötä.
Rekrytoinnissa onnistumme, mutta
haasteena on tarjota reserviläisille
mielekästä toimintaa.
Reserviupseerien aatteelliset
taustat ja arvopohjat ovat syvällä historiassamme. Haluamme jatkaa edellisten sukupolvien arvokasta työtä ja
välittää sen seuraaville sukupolville.
Reserviläistyö ei ole pelkästään honouria ja gloriaa, vaan myös hartiavoimin tehtävää käytännön järjestötyötä. Tällä työllä pidetään maanpuolustuksen henkisiä ja käytännön
valmiuksia yllä. Reserviupseerikerhoissa rakennetaan turvallisuutemme peruskalliota.
5.-6.3. Helsingin Reserviupseeripiirin Padasjoen yhteistyöseminaarissa piirin yhdistykset pohtivat keinoja jäsenhuollon terävöittämiseksi.
Meidän tulee jakaa hyviä käytänteitä
kerhoilta toisille, ja piirin tulee olla
omalta osaltansa tukemassa yhdistysten jäsenhuoltoa. Toimiva ydinryhmä
ei ole ongelmamme. Piirin ja kerhojen tulee ottaa aktiivisempaa roolia
jäsentemme keskuudessa. Maksavalle kerholaiselle ei pelkkä lehti riitä.
Uudet jäsenet odottavat yhteydenottoamme!
Totuuden nimissä on kiitettävä
siitä loistavasta työstä, jota jo kerhojen aktiivit tekevät. Erinomaisesta ja
tarmokkaasti tehdystä edunvalvontatyöstä on myös kiitettävä HRUP:n
edellistä puheenjohtajaa Ville Maijasta. Pääkaupunkiseudun ampumaharrastuksen alueneuvottelukunnan
puheenjohtaja Maijasen johdolla on
saavutettu ensimmäinen välitavoite
taistelussa Santahaminan ampuma-

TAISTELU UUDENMAAN ELY-keskukT
s ns. hallintopakkopäätöstä UUDEsen
L
LY/736/07.00/2010,
joka koskee mm.
S
Santahaminassa
käytäviä reserviläisa
ammuntoja,
vastaan on saanut uuden
k
käänteen.
Vaasan hallinto-oikeus on
2
28.2.
tekemällään välipäätöksellään
11/0037/1 kieltänyt ja keskeyttänyt edellä mainitun hallintopakkopäätöksen
täytäntöönpanon mm. niiltä osin kuin
se koskettaa reserviläisammuntoja. Joten ammunnat voinevat jatkua edelleen
niin kuin ennenkin.
Vaasan hallinto-oikeus otti tässä vaiheessa kantaa vain hallintopakkopäätöksen toimeenpanoon eli varsinaisiin
valituksiin saamme odotella vastauksia
vielä tovin. Hallintopakkopäätöksestä
on valittanut myös koko jupakan alkuun laittanut yksityishenkilö. Hänen
mukaansa Santahaminassa tulisi kieltää
kaikkien ulkopuolisten ammunnat ja
PV:n pitäisi siirtää kaikki meluisimmat
ammunnat muihin syrjäisempiin varuskuntiin. Eli juttu ei ole vielä loppuun asti
käsitelty, joten seuraamme tilannetta ja
pyrimme parhaan kykymme mukaisesti
reagoimaan tulevaan yhdessä muiden
ammuntaa harrastavien tahojen kanssa

RESERVIUPSEERILIITTO

ratojen käyt-töä rajoittavaa ELY-pään.
töstä vastaan.
nto-oiVaasan hallinto-oikeudelta on tullut pääa keskeyttää
tös kieltää ja
joulukuun ELY-päätös,
joka rampautti reserviläisten ampumatoiminnan Santahaminassa.
IHMISTEN VAPAA-AJASTA kilpaillaan
rajusti, etenkin täällä pääkaupunkiseudulla. Meidän tulee tarjota mielekästä reserviläistoimintaa, jossa
jäsenemme voivat virkistää itseään.
Suora henkilövaikuttaminen on keino, jolla saamme kaverimme mukaan
toimintaan. Haasteena on saada heterogeenisestä kentästä mukaan
nuoret verevät upseerit ja toisaalta,
vanhemmat kokeneemmat konkarit.
Ampuminen, sotilaallisten taitojen
opiskelu ja esitelmät eivät sulje pois
virkistystoimintaa. Retket, yhdessäolo tai erätaitojen opiskelu, etenkin
fyysisen kunnon kehittäminen ja
kenttäkelpoisuus – kaikella toiminnalla on arvonsa jolla vahvistetaan
arvokasta reserviupseerin osaamista.
Sosiaalinen media luo myös haasteita toimintaamme. RUK:n kurssit
ovat luoneet omia Facebook sivustojansa. Nuorempi sukupolvi vaikuttaa
ja pitää yhteyttä netin kautta. He
tietävät reaaliajassa, missä ollaan
ja mennään. Piirin ja kerhojen tulisi
pystyä vastaamaan tähän ajan haasteeseen. Laitetaan sähköpostit kiertämään, soitetaan puhelu pitkästä
aikaa vanhalle kaverille ja ollaan yhteydessä Facebookin palstoilla. Katso
esimerkiksi facebookin palsta: Maanpuolustus-Nyt, ja pyydä upseerituttua johonkin tilaisuuteen kaveriksi.
Pistetään yhdessä perälauta kiinni.

puheenjohtaja@hrup.ﬁ

Sisältä

Laki ampuma-aselain
muuttamisesta 124/2011
Uusi ampuma-aselain muutos tulee voimaan 13.6.2011, joten nyt on paikallaan
yhdistyksien laittaa asiat kuntoon, niiltä osin kuin ne liittyvät ammuntoihin.
Yhdistyksien tulee mm. tarkistaa että
ne ovat ns. ampumaseuroja. Tämä käy
vaivattomimmin ottamalla yhteyttä
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH)
ylläpitämään yhdistysrekisteriin ja pyytämällä sieltä lupakopio, josta käy ilmi
sisäministeriön tai lääninhallituksen tekemä päätös siitä että yhdistys saa harjoittaa ampumatoimintaa. Tämä on tärkeää mm. sen vuoksi että vain ne yhdistykset, jotka on hyväksytty Yhdistyslain
503/1989 4§:n mukaisesti ammuntaaseiden käyttöä harjoittavaksi yhdistyk-

seksi, voivat
esittää nimitettäväksi
Ampuma-aselain 45d§:n
mukaisen
ampumaasekouluttajan. Asia ei tietenkään ole näin yksinkertainen, koska
ampuma-asekouluttajaksi aikovan tulee
myös suorittaa hyväksytysti Poliisihallituksen määrittelemä ampuma-asekouluttajakoulutus. Näitä koulutuksia
tullee järjestämään paikallinen poliisi.
Tällä hetkellä vain ei ole vielä tiedossa
koulutuksen sisältö tai edes se että koska näitä koulutuksia olisi mahdollista
suorittaa. Odottelemme siis myös lain
tulkintaa ja mahdollista asetusta, jossa
nämäkin asiat todennäköisesti selviävät. Ampuma-asekouluttaja kun on se
henkilö, joka ainoastaan voi antaa käsiaseen hankkimislupaa hakevalle henkilölle todistuksen hänen aktiivisesta
vähintään kaksi vuotta jatkuneesta ammunnan harjoittamisesta. Vaikka politiikka ei kuulu reserviläisharrastukseen,
niin eduskunta linjaa myös meidänkin
asioita. Tulevissa eduskuntavaaleissa on
siis syytä harkita tarkkaan ketä äänestää
ja varsinkin tulee välttää sellaisia henkilöitä, jotka olivat ”painamassa” ’jaa’nappia kun aselakia hyväksyttiin.
Ylös, ulos ja kevät hangille
Reserviläisen elämässä on muutakin kuin ampumaharrastusta. Liikkuminen ja liikunta ovat aina paikallaan ja
nyt on taasen hyvä aika ulkoilulle aurinkoisessa kevät ilmassa. Pieni pakkanen
ja kovat hanget luovat todella hienon
ympäristön liikkumiseen, joten ei muuta kuin reserviläishenkistä ja reipasta
kevään alkua. Yhdessä yhteisten asioiden puolesta!

kimmo.karinen@helresp.ﬁ

Ilmoituksen maksaja: Ahdin vaalitiimi

Kansanedustajaehdokas

Ahti Hurmalainen:
Suomi tarvitsee jatkossakin
yleisen asevelvollisuuden
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Kadettikunta 90 vuotta

Suomen jokaista kolkkaa on puolustettava. Yleinen asevelvollisuus on paras itsenäisyytemme ja turvallisuutemme tae.
Ampumaharrastus ylläpitää ampumataitoja. Siksi
tarvitsemme lisää ampumaratoja ja harrastuksen turvaavaa lainsäädäntöä. Nykyistä aselakia ei saa tiukentaa.
Ahti Hurmalainen
• yrittäjä
• toimitusjohtaja

• res.vääpeli
• 30 vuotta maanpuolustustyötä

16 Umpihankihiihto
17 Vintergatan Tukholmassa
14 Ampuma- ja urheilutoiminta
18 Toimintakalenteri

Ahti Hurmalainen motto:
Välittäminen on
vaikuttamista.
Vain välittämällä
voit vaikuttaa.

Uusimaa – Espoo

ahti.hurmalainen@kd.ﬁ
0400-617 843
www.kristillisdemokraatit.
com/ahtihurmalainen
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.ﬁ

Lentoupseeri – kahta machia
ja taisteluhelikoptereita

Legendaarinen
Matti Laurila

TEOKSEN KIRJOITTAJA majuri evp
Jari Rinne on pitkän linjan lentoupseeri. Hän on toiminut mm. niin
kiinteäsiipisten ilma-alusten kuin
helikopterienkin koelentäjänä, vuosien ajan helikopterilentueen päällikkönä ja lentänyt Mi-24 ”Hind”taistelukopterilla. Niinpä Rinteen
kirjasta saattoi odottaa lukuelämystä ja tietoa.
Tavalliselle reserviläiselle ja
useimmille ammattisotilaillekin
kirja sisältää runsaasti tietoja sotilasilma-alusten suorituskyvystä,
aseistuksesta ja taktiikasta. Erityisen hyödyllisiä lienevät tiedot helikoptereiden haavoittuvuudesta
käsiaseidenkin tulessa; matalalla
lentävät ja suhteellisen hitaat kopterit voidaan torjua myös rynnäkkökiväärein. Puheet taistelukoptereista
”ilmaan nostettuina panssarivaunuina” ovat ainakin taistelunkestävyyden osalta kyseenalaisia.
Rinne kuvaa laajasti helikoptereiden, torjuntahävittäjien, ilmatorjunnan ja panssariaseen yhteistoimintaa, mikä sekin on sotilaallisesti
sivistävää ja lukemisen arvoista.
Erityinen huomio on taistelupanssarivaunujen tukemismahdollisuuksissa ja vastahelikopteritoiminnassa. Helikopteritaktiikkaa kehittänyt
Rinne sitoo kopterien käytön myös

MATTI LAURILA lähti Lockstedtiin
marraskuussa 1915. Hän palasi takaisin jääkäreiden pääjoukossa helmikuun lopulla 1918 vänrikiksi ylennettynä. Lapuan suojeluskunnan
päällikkö Matti Laurila vanhempi
ja hänen nuorempi poikansa Ilmari
kaatuivat Länkipohjassa maaliskuun
puolivälissä. Kuuluisien talonpoikaisjohtajien maine nousi legendaariseksi heidän kuolemansa jälkeen.
Sillä oli vaikutuksensa nuoremman
Matti Laurilan tulevaisuudelle.
Laurila määrättiin Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin päälliköksi vuonna 1919, missä tehtävässä
hän palveli talvisodan alkuun säilyttäen piiripäällikön viran aina suojeluskuntajärjestön lakkauttamiseen
asti. Määttä omistaa kolmanneksen
tekstisivuista Laurilan piiripäällikön
vuosille. Valitettavasti kuvaus on
kovin pinnallinen. Lukija ei edes saa
tietää mitä piiripäällikön toimenkuvaan kuului ja ketkä olivat hänen
työtovereitaan. Määttä ei näy vaivautuneen perehtymään suojeluskuntajärjestöön kovin syvällisesti.

Jari Rinne: Kahta machia ja
taisteluhelikoptereita – helikopterit
aseellisessa maanpuolustuksessa
ja ilmaoperaatioissa.
Kustannus Oy Suomen Mies 2010,
noin 300 sivua.

Suomen ja lähialueiden maantieteeseen, mikä auttanee lukijoita hahmottamaan myös ulkomaisten yleisesikuntaupseerien ajatuskulkuja.
suhtautuu hyvin
kriittisesti Suomen helikopterihanMAJURI

RINNE

kintoihin ja niiden päätöksentekoon.
Rinteen kokemustaustan perusteella kritiikki on otettava vakavasti.
NH90-helikopterihankinta on Rinteen mukaan aseellisen maanpuolustuksen kannalta vähintäänkin ylimitoitettu, jopa virheellinen, mikä
on pakottanut ja pakottaa radikaaleihin säästöihin muiden aselajien
osalta. Kirjassa tuodaan parannusehdotuksena esille NH90-koptereiden aseistaminen panssarintorjuntaan ja vastahelikopteritoimintaan,
jolloin niistä saataisiin aseellisen
puolustuksen tehokas elementti.
Teos sisältää laajasti tietoja ilmaalustoiminnan arkipäivästä. Kiintoisana pidin mm. ilmavoimien ja
helikopteritoimialan turvallisuuskulttuuriin ja –toimenpiteiden kuvausta, mistä on oppia otettavissa
vaikkapa jokapäiväiseen ajoneuvoliikenteeseen.
Käsillä oleva teos on tuore ja ensimmäinen painos, missä on jonkin
verran viimeistelypuutteita. Osa asioista toistetaan tarpeettomasti, kirjoitusvirheitä on jäänyt liikaa, eikä
kaikkia ilmailulyhenteitä ole selvitetty. Runsaampi kuvitus toimisi hyvin esimerkiksi taktiikkaa selostavan
tekstin tukena.
Veikko Luomi

Tunnetut sotilaat
KOLME TUTKIJAA vietti vuonna 2008

muutaman kuukauden Kainuun
Prikaatissa ja Panssariprikaatissa.
Tutkijat elivät peruskoulutustaan
saavien varusmiesten kanssa ja osallistuivat osin myös palvelukseen.
Kokemuksistaan ja havainnoistaan
he kirjoittivat kirjan ”Tunnetut sotilaat”.
Tutkimusmenetelmänä oli etnograﬁa, jossa jonkin yhteisön kulttuuria ja järjestelmiä selvitetään havainnoinnilla yhteisön osana, haastatteluilla jne. Julkituotuna tavoitteena
oli selvittää erityisesti varusmiesten
terveyskäyttäytymistä: ravitsemusja liikuntatottumuksia. Havaintoja
ja päätelmiä tehtiin myös koulutuksen sisällöstä, puolustusvoimien
varusmiespalvelukselle asettamista
tavoitteista jne.Tutkijat olivat varareservin siviilipalvelusmies, merivoimissa miehistökoulutettu reserviläinen ja sotilaskouluttamaton
nainen. Sotilaallisen sivistyksensä
puolesta heidän onkin ollut ilmeisen
helppoa samastua alokkaaseen, vastaavasti tutkijoilla on ollut ilmiselviä
vaikeuksia arvioida varusmieskoulutuksen kytkentää suurempiin kokonaisuuksiin. Tällaisia hankalasti
hahmotettavia asioita ovat esimerkiksi ryhmää suurempien joukkojen
toiminta ja harjoitukset joukkokoulutuskaudella. Myös samastuminen
koulutuksen lopulla olleisiin varusmiehiin lienee ollut vaikeaa.
HAHMOTTAMISKYVYN ulkopuolelle
jääneitä seikkoja on pyritty selittämään salaliittoteorioilla. Näiden teorioiden mukaan puolustusvoimissa

Tommi Hoikkala, Mikko Salasuo
ja Anni Ojajärvi: Tunnetut
sotilaat - Varusmiehen kokemus ja
terveystaju.
2010, ISBN 978-952-92-8203-6,
208 sivua, kuvitusta

tietoisesti toimitaan valheellisesti,
sanotaan yhtä ja tehdään toista.
Ehkä tutkijoiden kokemusyhteisöissä (mm. stalinistisessa ”poliittisessa
fraktiossa”) näin onkin ollut tapana,
ja päätellään, että muutkin käyttäytyvät samoin. Salaliittoteorioin
selitetään mm. rasittavan liikunnan
ja eri harjoitusten riskienhallintaa,
ruokailukäyttäytymistä ja maastoharjoitusten rasituksia. Huimimpia
vihjauksia on puolustusvoimien pitäminen yläluokan sortokoneistona.
on ruokkinut
se, että tutkijat eivät liene valmistautuneet työhönsä esimerkiksi pe-

rehtymällä lakiin puolustusvoimista
ja asevelvollisuuslakiin, jotka määräävät monesta puolustusvoimien
toimesta. Sen sijaan tutkimustehtävään on perehdytty mm. suomalaisten sota- ja armeijaelokuvien, kuten
Uuno Turhapuron, avulla. Puolustusvoimien lakimääräisten tehtävien tunteminen olisi varmaan selittänyt vaikkapa koulutuksen sisältöä
ja painotuksia. Kirja on osin kovin
raskaslukuinen, sillä siinä käytetään
vierasperäisiä, yleiskieleen kuulumattomia sanoja hyvin taajaan.
Onko kyse salaliitosta, jossa tutkijakoulutukseen kuuluu äidinkielen
unohtaminen? Yksilösuojan tms.
takia perusyksiköistä käytetään peitenimiä, kuten antennikomppania
ja ämpärikomppania. Varusmiespalveluksen opit omaksunut lukija
huomaa kyllä pian kokoonpanojen,
varustuksen ja harjoitusten sisällön
paljastavan mistä on kyse: antenni
tarkoittaa tiedustelua ja ämpäri jääkäriä.
teksti
on sujuvinta luettavaa, nuorimpana hän vielä muistaa äidinkielensä,
eikä keskity toistomenetelmällä kuvailemaan esimerkiksi ikäänsä, kuntoaan tai siviilipalvelustaustaansa.
Tutkimus ei juuri kuvaa varusmiesyhteisöä muuten kuin alokas- ja
peruskoulutuskaudelta. Joukkokoulutuskauden havainnointi on ohutta
ja alipäällystö- sekä päällystökoulutuksen kuvaaminen olematonta.
TUTKIJA ANNI OJAJÄRVEN

SALALIITTOTEORIOITA

Veikko Luomi

MÄÄTTÄ KERTOO ”Maakunnan-Matin” kiivaudesta ja itsepäisyydestä ja
hieman sopeutumisvaikeuksistakin.
Hänen oli vaikea ymmärtää aikojen ja Suomen puolustusjärjestelmän muuttumista. Hän halusi pitää
suojeluskunnat mahdollisimman
etäällä puolustuslaitoksesta. Se oli
hänelle suojeluskuntien ”itsenäisyyden” puolustamista. Hän oli ainoa
piiripäällikkö, joka taisteli tuulimyllyjä vastaa. Järjestö oli jo vuoden
1927 suojeluskuntalaissa velvoitettu
puolustusvalmiuden kehittämiseen
liittyvissä toimissaan noudattamaan
puolustuslaitoksen ja puolustusministeriön ohjeita. Suojeluskuntajärjestö ja paikalliset suojeluskunnat
olivat itsenäisiä nimenomaan muissa kuin koulutuksellisissa toimissaan. Liikekannallepanossa niillä
oli avustava rooli, tärkeä mutta
epäitsenäinen. Kehityksen päätepisteenä voi pitää 31.1.1941 annetun
asetuksen 1. pykälää: ”Maa jaetaan
myötäliitetyn luettelon mukaisesti
sotilaspiireihin, jotka samalla ovat
suojeluskuntapiirejä.” Vaikka piirin
nimeksi otettiin suojeluskuntapiiri,
sotilaspiirin tehtävät olivat ensisijaisia. Vapaaehtoinen suojeluskuntatoiminta oli vain varjo entisestään.
ELÄMÄKERROISSA kohteesta tulee
helposti numeroa, kahta todellista
suurempia. Näin on käynyt Laurilallekin. Arvioidessaan hänen toimiaan Mäntsälän kapinan aikana
Määttä julistaa tämän presidentti
Svinhufvudin avainhenkilöksi kapinan kukistamisessa ja mieheksi
joka pelasti Suomen sisällissodalta.
Hänen ansionsa oli, ettei hän antanut suojeluskuntalaisilleen lähtökäskyä Mäntsälään. Todettakoon,
että lukuisat muutkin piiripäälliköt
pysyivät lojaaleina ja kielsivät piirinsä suojeluskuntalaisia lähtemästä
Mäntsälään. Svinhufvud oli puhelimitse yhteydessä Laurilaan, mutta
Laurila ei suinkaan ollut ainoa, jolle
presidentti soitti johtaessaan kapinatilanteen purkamista. Itse asiassa
voidaan väittää, että Laurilan harkitsematon Helsingin-matka kapinan kriittisinä päivinä vain pahensi

Vesa Määttä: Lakeuksien
eversti Matti Laurila.
Jääkäristä legendaariseksi
talonpoikaispäälliköksi
Ajatus Kirjat 2010, 400 sivua.

tilannetta Seinäjoella. Määttä tuo
selvästi ilmi Laurilan epävarmuuden, kahdella tuolilla istumisen.
TALVISODASSA LAURILA toimi JR
23:n komentajana Taipaleessa ja
Vuosalmella hyvällä menetyksellä.
Häntä tosin arvosteltiin pehmeydestä ja passiivisuudesta ynnä omapäisyydestä ja purnaamisesta. Hänen
rohkeuttaan ja rauhallisuuttaan arvostettiin. Jatkosodassa Laurila leimautui epäonnistuneeksi rykmentinkomentajaksi Kumurin taistelun
jälkeen. Hänet siirrettiin toiseen
rykmenttiin, jonka komentajana
hän pärjäsi hyvin. Laurila lähti joulukuussa 1941 sairaalahoitoon selkävaivansa takia. Hänet määrättiin
joulukuussa 1942 Vaasan sotilasläänin komentajaksi. Laurilan sota jatkui vielä vuosia. Hänen kohtalonsa
kuohutti mieliä Etelä-Pohjanmaalla.
Laurilan koettiin joutuneen vääryyden uhriksi ja syylliseksi on leimattu
hänen esimiehensä kenraalimajuri
Hannu Hannuksela. Määttä tarkastelee herrojen välejä kiihkottomasti
ja tasapuolisesti. Heidän erimielisyytensä alkoi välirauhan aikana
voimaan tulleesta maanpuolustuksen organisaatiosta, joka muutti tuntuvasti suojeluskuntapiirin päällikön toimenkuvaa. Laurila sai uuden
esimiehen, sotilasläänin komentaja
Hannu Hannukselan, joka ei ollut
tyytyväinen urputtavan talonpoikaispäällikön tapaan hoitaa virkatehtäviään. Omapäinen Laurila taas
yritti mahdollisuuksien mukaan olla
välittämättä esimiehestään. Valitettavasti Määttä lopettaa esityksensä Laurilan siirtymiseen eläkkeelle
joulukuussa 1944. Pidän pahana
puutteena, että tekijä on jättänyt käsittelemättä Laurilan toiminnan Etelä-Pohjanmaan Kiinteistö Oy:ssä ja
Etelä-Pohjanmaan maakuntasäätiössä. Lähteitä olisi riittänyt. Näiden
tehtävien hoitaminen vahvisti edelleen Laurilan asemaa maakuntansa
patrioottisena suurmiehenä.
Vesa Määttä on kirjoittanut helppolukuisen kirjan Matti Laurilasta.
Hän olisi ansainnut kattavamman
elämäkerran.

Kari Selén
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EDUSKUNTA

Yhteiskunnan
turvallisuusstrategia
VALTIONEUVOSTO teki joulukuussa 2010 periaatepäätöksen yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Se
muodostaa yhteisen varautumisen
ja kriisijohtamisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille. Asiakirja
myös konkretisoi vuoden 2009 tehdyn turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon.Se on myös jatkoa
vuoden 2006 periaatepäätökselle
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta (YETT).
Jokainen edellä mainituista asiakirjoista on erittäin tärkeä. Soisi,
että jokainen aktiivinen maanpuolustustyötä tekevä lukisi ja sisäistäisi
ne. Tällöin on hyvä unohtaa otsikkotermin käyttö: minusta on samantekevää, puhutaanko kokonaismaanpuolustuksesta, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta
vai turvallisuusstrategiasta. Samasta
asiastahan on kyse.

turvallisuusstrategiaa käsittelevä asiakirja on monessa mielessä konkreettisin. Siinä
määritetään mm yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, varautumisen
suunnittelu nimettyjen uhkamallien
pohjalta sekä kriisijohtamisen ja sen
organisoinnin perusteet. Lisäksi on
määritetty hyväksytyn strategian
toteutumisen seuranta sen tulosten
säännönmukainen informointi valtion ylimmälle johdolle. Viimeksi
mainittu osoittaa strategian tarkoitetun sovellettavaksi ja säännöllisen
harjoittelun kohteeksi.
Strategiassa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on lueteltu seuraavassa järjestyksessä
- valtion johtaminen
- kansainvälinen toiminta
- Suomen puolustuskyky
- sisäinen turvallisuus
- talouden ja infrastruktuurin toimivuus
- väestön toimeentuloturva ja toimintakyky sekä
- henkinen kriisinkestävyys.
YHTEISKUNNAN

TASAVALLAN PRESIDENTTI

VALTIONEUVOSTO
(yleisistunto)

UTVA / TP-UTVA

tilanne ei
liene läheskään yhtä selkeä. Tämä
selviää mm Sisäministeriön vastikään julkistetusta työryhmäraportista. Kuntatason merkitys on kuitenkin tavattoman suuri, koska se
on lähimpänä yksittäistä kansalaista. Tällä toimintalohkolla lieneekin
suurin työmäärä edessään.
Strategiassa tuodaan selkeästi
esille elinkeinoelämä ja järjestöt.
Kumpaakaan ei määritellä tarkasti,
mutta elinkeinoelämän kohdalla tilanne lienee varsin selkeä. Varmuusvarastoinnissa ja siihen liittyvässä
toiminnassa on vuosikymmenten
kokemukset. Järjestöjen osalta tilanne on toinen. Sitä kannattaa tarkastella lähemmin, koska strategiassa
korostetaan ministeriöiden, alue- ja
paikallishallinnon, elinkeinoelämän
ja järjestöjen toiminnan merkitystä.

KUNTASEKTORIN OSALTA

Merkittävien turvallisuuskysymysten
valmisteleva käsittely

EU-MINVA

HALLITUKSEN NEUVOTTELU

Laittamaton luettelo!
Uhkamallit on myös analysoitu ja
niistä on tehty kolmetoistakohtainen
luettelo alkaen infrastruktuuriin liittyvistä häiriöistä suuronnettomuuksiin ja sotilaallisen voiman käyttöön.
Elintärkeiden toimintojen ja
uhkakuvaluettelon pohjalle on rakennettu kriisijohtaminen ja sen
perusteet. Luotu organisaatio lähtee valtion ylimmästä johdosta ja
päätyy kuntatasolle asti. Oheinen
kaaviokuva havainnollistaa organisaatiotasot ja myös pääpiirteittäin
osallistujat. Kaaviokuva on strategiaan liittyvästä PLMn materiaalista.
Siihen kannattaa hetkiseksi pysähtyä.
Valtioneuvoston osalta asia on
selkeä. Se vastaa kokonaisuudesta.
Sama selkeys koskee yksittäistä ministeriötä sen omalla hallinnonalalla. Mutta on monta sellaista uhkakuvaa, jotka koskettava useampaa kuin
yhtä ministeriötä. Näihin tilanteisiin
tarvitaan kitkatonta hallinnonalat
ylittävää yhteistoimintaa.

Kriisijohtamiseen liittyvä ylin
valtakunnallinen päätöksenteko ja
kansainvälinen yhteistoiminta

KANSLIAPÄÄLLIKKÖKOKOUS

TPAK

VNTIKE

VNJOKE

VALMIUSPÄÄLLIKKÖKOKOUS

Tuki häiriötilanteen hallinnasta
vastuussa olevalle viranomaiselle
sekä valtakunnalliseen kriisijohtamiseen liittyvälle päätöksenteolle

Omaan toimialaan kuuluvan
häiriötilanteen hallinta

Ministeriö

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Keskus-, alue- ja paikallishallinto

MUU VIRANOMAINEN

ELINKEINOELÄMÄ

JÄRJESTÖT

Tuki häiriötilanteen hallinnasta
vastuussa olevalle viranomaiselle

KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET TOIMIJAT

Kuntatason
merkitys on
kuitenkin
tavattoman
suuri, koska se
on lähimpänä
yksittäistä
kansalaista. Tällä
toimintalohkolla
lieneekin suurin
työmäärä
edessään.

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Järjestöjen osalta tarkastelen
vain maanpuolustusjärjestöjä. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen listalla on kaksi selkeätä asiakokonaisuutta, jotka koskettavat suoraan eli puolustuskyky ja henkinen
kriisinkestävyys. Uhkakuvissa suoranaisesti on vain sotilaallisen voiman käyttö. Kuitenkin monet viime
vuosien tapahtumat ovat osoittaneet
tarvetta olevan muissakin uhkakuvissa. Sisäministeriön työryhmäraportissa esitetään myös useita sellaisia tehtäviä, jotka sopivat erinomaisesti maanpuolustusjärjestöille.
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJÄ tai
niiden tehtäviä ei ole yksilöity. Tämä
on mielenkiintoinen yksityiskohta.
Kun näin on, voimassa on vanha järjestöllinen totuus: jos et tee itseäsi
tykö sellaisilla ehdotuksilla, jotka
johtavat haluun saada mukaan toimintaan, et pääse mukaan. Siniset
silmät eivät takaa mitään. Tässä
olisikin maanpuolustusjärjestöille
mahtava näytön paikka varsinkin
kun tiedämme reservin lukumäärän
olennaisesta pienentämisestä tulevina vuosina. Tämä taas johtaa myös

sijoitetun reservin pienentymiseen.
Turvallisuusstrategia mahdollistaisi
lukuisten mielenkiintoisten tehtävien luomista. Tähän pitää tarttua.
Olin Tuusulassa helmikuun
alussa Maanpuolustuskorkeakoulun kampuksella kuuntelemassa evl
evp Markku Hämäläisen esitelmää
MPKn ja vapaaehtoisten maanpuolustustoimijoiden roolista turvallisuusstrategiassa. Tilaisuuden oli
järjestänyt Uudenmaan Reserviupseeripiiri vastuuorganisaationa
Järvenpään Reserviupseerikerho.
Hämäläinen korosti esitelmässään
erityisesti reserviläisten käyttömahdollisuuksista alue- ja kuntahallinnon turvallisuustoiminnassa. Olisi
toivottavaa, että jokaisessa piirissä
järjestettäisiin vastaavanlaiset tilaisuudet mieluummin kaikkien maanpuolustusjärjestöjen yhteistyönä.
Aivan varmasti tämä hyödyttäisi
niin järjestöjä, jäseniä kuin koko yhteiskunnan turvallisuustietoisuuden
lisääntymistä.
Risto Piekka
Töölön Reserviupseerien
hallituksen jäsen, majuri,res

UPSEERILIITTO
Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.
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Ruotsalaiset
huolissaan maansa
puolustamisesta
Teksti: Matti Kuula, VTM, majuri res,
Pohjoismaisen Presidiumin pääsihteeri
Kuva: Therese Åkerstedt/
Tidningen Hemvärnet

ajattele
kaikki ruotsalaiset, mutta monet
kuitenkin. Ruotsin puolustusvoimiahan on ajettu nyt useamman vuoden
alas, mutta ehkä sillä lailla tempoilevasti, että tuskin kukaan tietää
ihan tarkkaan missä mennään. Esimerkkinä se, että Pohjois-Ruotsissa
lopetettiin Arvidsjaurin varuskunta
ja nyt se on kuitenkin avattu uudelleen. Siellä oli aikoinaan Jugoslaviassa toimivien ruotsalaisjoukkojen
reaaliaikainen johtokeskus, jossa
väitettiin tiedettävän kaiken aikaa,
missä jokin ruotsalaispartio oli liikkeellä. En tiedä, mihin se osa on liitetty tai lopetettu.
Kasarmin kentällä oli aikoinaan
sadoittain sekä uusia että käytettyjä
Bandvagneja – suomalaisten sittemmin mallia kehittäneiden maastotela-ajoneuvojen esi-isiä. Myöskään
niitä ei voinut myydä sotaa käyviin
maihin, ainoastaan syvässä rauhantilassa oleviin. Eli varmaan on suuri
osa mennyt romuiksi eli metallin
uudelleen kierrätykseen. Kun sotaväki ei halunnut maksaa valtion
toiselle yksikölle suurta vuokraa
varikoista, on jouduttu purkamaan
mm. valmiusvarastoja ja meidänkin
maassamme on ollut myynnissä tuliterää varastotavaraa, käsipyyhkeitä
ja sotilaspaitoja.
Ruotsin reserviupseeriliittoja
puolustusvoimien alasajo on koskenut tosi pahasti. Ensinnäkin on
todettava, että siellä on meidän
mallistamme poikkeava upseerirakenne. Kaikki reservissä toimivat,
yhtenäisiä arvomerkkejä kantavat
henkilöt eivät ole reserviupseerijärjestöjen mielestä reserviupseereita.
Tällä tarkoitetaan, että Hemvärnetin ja Försvarsutbildarna –FBU:n
kouluttamat henkilöt ovat reserviupseeriliittojen ulkopuolella. Pe-

NÄIN EIVÄT TIETENKÄÄN

ruste on lyhykäisyydessään se, että
varsinaiset reserviupseerit ovat käyneet pidemmän erityiskoulutuksen
ja ovat tehneet sitoumuksen olla
pidempiä aikoja puolustusvoimien
käytössä vuosittain. Samalla he ovat
sitoutuneet lähtemään tarvittaessa
ulkomaankomennuksille Kosovoon
tai Afganistaniin.
Hemvärnetin joukkuekohtaiset taisteluammunnat.

kunnon palkan ja
päivärahat palvelusajoilta. Pohjoismaisiin maastomestaruuskilpailuihin tuleville maksettiin kuljetus eli
litterat ja päivärahat. Nyt oli toissa
vuonna niin surkea tilanne, että
joukkueen johtajallekaan ei maksettu mitään, mutta tänä vuonna asiaa
hyvitettiin maksamalla kapteenille
majurin korvaukset. Ja varusteitakin saatiin taas varusvarastolta.
Alasajon yhteydessä sanottiin
usealta sadalta reserviupseereilta
sopimus irti. Irtisanomiset tehtiin
reserviupseerijärjestöjen – maa- ja
ilmavoimien yhteisen järjestön, johon on nyt liittynyt myös rannikkotykistön upseerit, ja merivoimien
upseerien järjestön varoituksista
huolimatta. Eli ulos heitettiin väkeä enemmän kuin olisi pitänyt. Jo
toissa vuonna kyseltiin pääesikunnan taholta, voisiko järjestöt auttaa
löytämään soveliaita kandidaatteja
ulkomaan komennuksiin, kun viranomaisilla ei ole poislähteneistä
riittäviä tietoja. Reserviupseerit
ovat olleet varsin kyynisiä, kun he
jo osasivat varoitella ennakkoon asiasta. SVEROF ja Meriupseerit ovat
muodostaneet yhteisen ammattijärjestön, joka neuvottelee palkoista,
päivärahoista ja muista työsuhteen
ehdoista ministeriön ja puolustusvoimien kanssa.
Tämän vuoden tammikuussa järjesti kansalaisjärjestö FOLK & FÖRSVAR Sälenissä konferenssin, jossa
puolustusvoimien komentaja lupasi,
että reserviupseereita aletaan jälleen kouluttaa. Koulutusta ei ole ollut ollenkaan viimeisen kuuden vuo-

SOPIMUS TAKASI

den aikana. Nuorempia upseereita
ei enää juuri ole ”piilossakaan”.
Ruotsissa on nyt tilanne, että alle
40-vuotiaita upseereita on n. 800 ja
alle 35-vuotiaita on hieman yli 500.
tarvitsee suunnilleen 2.500 vakanssia ja
tämä jo vuonna 2014. Tämän lisäksi
tulee Hemvärnetin eli Kodinturvajoukkojen ja kansallisten Turvajoukkojen tarpeet.
Reserviupseerien puheenjohtaja Jörn Holmgren tervehti ÖB:n eli
Puolustusvoimien komentajan lupausta tyytyväisyydellä. Annettua
lupausta tulee nyt arvioida tarkasti,
jotta voidaan nopeasti saavuttaa tasapaino koulutusmäärän ja tarvittavan henkilöstömäärän välillä.
Reserviupseerien mielestä täytyy samalla selvittää laadullisten ja
määrällisten tarpeiden pitkäaikaiset
suhteet. Tällä tarkoitetaan sitä, että
on myös huolehdittava tarpeellisesta reserviupseerien jatko- ja täydennyskoulutuksesta.
Muissa pohjoismaissa ei tilanne
ole yhtä radikaali, vaikka ensikatsannolla siltä saattaisi näyttää.

UUSI VARAUSJÄRJESTELMÄ

KUN TANSKASSA alettiin suunnitella puolustusvoimien supistamista
ja vain sitoutumista kansainvälisiin
tehtäviin, liittyivät henkilöstöjärjestöt yhteen. Entisestä reserviupseeriliitosta muodostui HPRD –Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark. Liiton suojelija on
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Prinssi Joachim. Liiton hallituksessa

on reserviupseerien ohella seniorikersantti ja laivastospesialisti. Liitto
järjestää myös itse runsaasti erityisalojen koulutusta sekä välittää paikkoja kansainvälisiin sotilas- ja kriisinhallintakoulutustilaisuuksiin.
Tanskan puolustusvoimat kouluttavat jälleen myös reserviupseereita.
Mm. tulkkiupseereita koulutetaan
samoin kuin jalkaväen luutnantteja
sekä jonkin verran ilma- ja merivoimiin.
KODINTURVAJOUKOT lasketaan virallisesti osaksi totaalista puolustusta. Tanskassa on mm. Afganistanissa
olevista joukoista johtuen sekä uusia
kaatuneita että sotainvalideja. Näistä joudutaan myös huolehtimaan.
Uusi veteraanityö onkin jo alkanut.
Sinänsä Tanska ei ole luopunut
asevelvollisuudesta, mutta valikoi
vain noin 10–15 % ikäluokasta eli
pyrkii löytämään parhaimmiston
koulutukseen.
Norjan NROF:ssa on tasa-arvoisesti muiden mukana myös Kodinturvan upseerit. Norske Reservofﬁcersforbund pitää itseään puolustusvoimien tukiorganisaationa ja
toisaalta saa tukirahaa määrätyille
toiminnoilleen.
Norjassa on reserviupseereilla
perustuslain suoja, jota ei voi puolustusvoimien johto yksipuolisilla
käskyillä muuttaa. Nykyään on talous sielläkin tiukoilla ja NROF:n
johdon mielestä tasapaino ei ole
kohdallaan.
Reservien on joka tapauksessa
saatava riittävää jatkokoulutusta.

Sen määrästä ja laadusta keskustellaan suoraan liiton johdon ja puolustusvoimien kesken. Ulkomaankomennuksille lähetetään myös reserviupseereita.
Ylläolevien asioiden kaltaisia tietoja vaihtavat pohjoismaiset reserviupseeriliitot keskenään pari kertaa
vuodessa.
LIITOILLA ON YHTEISTYÖELIN – Det
Nordiska Reservofficerspresidiet,
jonka keskinäinen yhteistyö alkoi jo
vuonna 1935. Aluksi kokoonnuttiin
seuraamaan pohjoismaisia maastomestaruuskilpailuita, mutta melko
pian alettiin samassa yhteydessä
pitää Pohjoismaisia Puheenjohtajakonferensseja. Presidiumin säännöt
muovattiin vuonna 1958 ja niitä on
täsmennetty mm. vuonna 1988.
Tarkoituksena on vaihtaa ideoita
ja kokemuksia reserviupseeritoiminnasta ja samalla innostaa liittojen
työtä oman maansa puolustuksen
hyväksi.
Pohjoismainen Urheiluneuvosto
– NIR – Nordiska Idrottsrådet Presidiumin johdolla koordinoi maastomestaruuskilpailujen järjestelyt
vuosittain.
Presidium on itse järjestänyt eri
pohjoismaissa turvallisuuspoliittisia seminaareja. Näiden pohjalta on
syntynyt nykyäänkin toimiva BSC
– Baltic Sea Cooperation- seminaarijärjestelmä, joka vuorovuosin toteutetaan jossakin Itämeren maassa
sen reserviupseerijärjestön organisoimana.

Suomalaisen asevelvollisuuden
tulevaisuus 31.3.2011
Jarmo Nieminen kutsuu KHOVLQNLOlLVHW
UHserviläiset Katajanokan Kasinolle se
PLnaariin 31.3.2011 kello 16.30–19.00.
Aiheena on suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuus kutsunnoista reservin aikaan. Tilaisuus pidetään Karimosalissa.
Panelisteina ovat alan huippu-asiantuntijat eversti Erkki Nordberg, dosentti Arto Nokkala, FT Joonas Sipilä ja KTM
Risto Penttinen.

Jarmo Nieminen, everstiluutnantti ja
kaupunginvaltuutettu, siirtyy reserviin
Maanpuolustuskorkeakoulusta 1.4.2011.
Helsingin kokoomus on asettanut hänet ehdokkaaksi kevään 2011 eduskuntavaaleissa.
Seminaariin ilmoittautuminen pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen jarmo@jarmonieminen.fi. Mukaan
mahtuu 60 henkilöä. Ilmoittautuminen
vahvistetaan sähköpostiviestillä.

Lisätietoja:
www.jarmonieminen.fi
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HRUP:n vanhin jäsen ja Ilmatorjuntakerhon kunniajäsen

Uljas Marttinen (1909—2011)
ja Ilmatorjuntakerhon kunniajäsen, sotaveteraani, aseveljemme reservin
majuri Uljas Marttinen sai kutsun
viimeiseen iltahuutoon 9. tammikuuta. Hänet tunnettiin aktiivisena
suojeluskuntaupseerina, sodanajan
ilmatorjuntaupseerina ja sodan jälkeisen ajan aktiivisena reserviupseerina. RUL:n jäsen hän oli vuodesta
1932 lähtien. Fyysisesti ja henkisesti
virkeänä hän kykeni jatkuvasti kertomaan mielenkiintoisia muistoja
aselajimme alkuajoiltakin ja sotakokemuksistaan. Hän oli monessa
mukana.
Uljas Marttinen syntyi Inkerinmaalla Hietaniemen kylässä 9. heinäkuuta 1909. Sieltä perhe siirtyi
Karjalan Kannaksen Antreaan. Siellä hän kävi kierto- ja kansakoulun,
keskikoulun hän suoritti Viipurin
Suomalaisessa Lyseossa ja sen viimeisen kevätlukukauden Ressussa
eli Helsingin Suomalaisessa Reaalilyseossa. Suomen Liikemiesten
Kauppaopistossa hän opiskeli vuosina 1928–1930. Pääasiallisen elämäntyönsä hän teki SOK:ssa ja jäi
eläkkeelle SOK:n suurvaraston osastonjohtajan toimesta 31.3.1971.

PIIRIMME VANHIN JÄSEN

ULJAS MARTTISEN SOTILASURA oli
mittava. Hän aloitti suojeluskuntalaisena 31.10.1924 Antreassa. Varusmiespalveluksensa hän suoritti
hyvin nuorena 1926–1927 KTR 1:ssä
Tuusulassa ja kävi RUK:n 13. kurssin
kenttätykistölinjan 1927. Sen jälkeen

In Memoriam

hän liittyi kenttätykistösuojeluskuntaan – ilmatorjuntaa ei ollut vielä.
Vuonna 1930 alkoi kenttätykistösuojeluskunnan piirissä upseerien ja
aliupseerien ilmatorjuntakoulutus,
johon hän osallistui. Tästä alkoi hänen uransa ilmatorjunta-aselajissa.
Vuosina 1931 ja 1933 suojeluskuntaupseerit osallistuivat ilmatorjuntajoukkojen ampumaleirille
Muurilassa Karjalan Kannaksella,
jossa suoritettiin kovapanosammuntoja. Vuonna 1933 perustettiin
suojeluskuntaan ilmatorjuntapatteri
ja seuraavana vuonna ilmatorjuntakonekivääriosasto. Vuonna 1934 tykistösuojeluskuntaan kuului jo ilmatorjuntapatteristo, jossa oli mukana
lento-osastokin. Helsingin Tykistösuojeluskunnan jäsen hän oli vuosina 1928–1944 toimien vuodesta 1936
lähtien ilmatorjuntapäällikkönä.
TALVISOTAVAIHE KESTI Uljas Marttisen osalta kahdeksan kuukautta hänen toimiessaan patterin päällikkönä 58. ja 71. Raskaassa Ilmatorjuntapatterissa. Jatkosodan aikana Uljas
Marttinen oli Suomenlinnassa, Koivistolla, Inossa, Äänisen rannoilla
ja Säkkijärvellä. Hänen tehtäviinsä
kuului mm. 1. ja 102. Raskaan Ilmatorjuntapatterin päällikkyys. Kent-

tä-Ivak 5:n päällikkönä hänellä oli
tehtävänä Karjalan Kannaksen ilmavalvonnan valmistelu syksyllä 1941.
Hän toimi 15.10.1942 alkaen Äänisen
Rannikkoprikaatin ilmatorjuntakomentajana ja samalla Rannikkoilmatorjuntapatteristo 4:n komentajana.
Hän johti ilmatorjuntajoukkojen vetäytymisen Ääniseltä ja johti niiden
taistelua 1. Rannikkodivisioonassa
Säkkijärvellä kesällä 1944.
Uljas Marttinen osallistui kertausharjoituksiin ensimmäisen kerran
1937 ja viimeisen kerran rykmenttiupseerien kertausharjoituksiin
1962. Kapteeniylennys tuli 10.11.1941
ja majuriksi hänet ylennettiin
6.12.1965. Kunnia- ja ansiomerkeistä
mainittakoon III ja IV luokan vapaudenristit miekkoineen, Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki, RUL:n
kultainen ansiomerkki ja Ilmatorjunnan ansioristi siivitetyn ammuksen kera.
ULJAS MARTTINEN on toimi lukuisissa yhdistyksissä ja niiden luottamustehtävissä. Rekolan Urheilijoiden jäsen hän oli vuodesta 1926
lähtien ja kunniajäsen vuonna 1956,
hän oli Helsingin Reserviupseerien
Ilmatorjuntakerhon perustajajäsen
ja varapuheenjohtaja viisi kautta sen
perustamisesta lähtien ja kutsuttiin
kunniajäseneksi 2009, Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen jäsen alusta
alkaen, varapuheenjohtaja 1972–1973
ja kutsuttiin kunniajäseneksi (n:o
4) 1978, Helsingin Ilmatorjuntaryk-

mentin Killan jäsen alusta alkaen ja
sen puheenjohtaja 1967–1970. Lisäksi
Uljas Marttinen oli kunniajäsen ainakin kahdessa muussa reserviläisyhdistyksessä sekä aktiivisesti mukana
loppuun asti myös sotaveteraanitoiminnassa. Nuorempikin upseeripolvi
tunsi hänet suojeluskuntajärjestön
ilmatorjuntaa käsittelevistä muistelmista. Suojeluskuntajärjestöllä oli
suuri merkitys myös ilmatorjunnan
valmiutta kohottavana tekijänä ennen sotia.

Me nuoremmat voimme olla
iloisia, että joukossamme oli Uljas
Marttisen kaltainen ansioitunut veteraani. Teemme kunniaa poismenneelle sotaveteraanillemme ja aseveljellemme.

ajattelun historiaan, siihen, mitä
myös aatehistoriaksi kutsutaan.
Rousseaun lisäksi käsissä ovat kuluneet Erasmus Rotterdamilaisen,
Voltairen ja Émile Zolan mestariteokset. Huomaan, että karttunut
elämänkokemus ei ole ainakaan vaikeuttanut niiden ymmärtämistä.
Voi tietysti kysyä, mitä hyötyä
on historian tutkimisessa? Mitä

vanhemmaksi tulee, sitä paremmin
ymmärtää, miten suunnattomasti.
Aivan kuten ranskalainen ﬁlosoﬁ,
lehtimies ja poliitikko Jean Jaurès
kirjoitti ystävälleen, menneisyyden
alttareilta on otettava tuli eikä tuhkia.

Ilmatorjunta-aseveljet
Hannu Pohjanpalo
Ahti Lappi
Jorma Lahtinen

Ammattilaisesta harrastajaksi
L’homme est né libre, et partout
il est dans les fers - Ihminen on
syntynyt vapaaksi, ja kaikkialla
hän on kahleissa, kynäili sveitsiläis-ranskalainen valistusﬁlosoﬁ
Jean-Jacques Rousseau tasan
250 vuotta sitten. Maanantaina
28.2., suomalaisen kulttuurin
päivänä, katkesivat ainakin
yhdet kahleet.
VUODEN VAIHTEESSA tuli kuluneeksi aika tarkalleen viisi vuotta siitä,
kun allekirjoittanut päätti ryhtyä
tekemään vapaaehtoista maanpuolustustyötä päätoimisesti. Näistä
vuosista viimeiset kolme olen saanut palvella piirimme toiminnanjohtajana. Nyt oli kuitenkin korkea aika
luovuttaa asemat ja siirtyä toisiin
seikkailuihin.
Ottaessani toiminnanjohtajan
tehtävät vastaan 1.1.2008 lupasin
itselleni ja muille, että en tee tästä
itselleni eläkevirkaa. Niinpä pyrin
toimessani noudattamaan RUK:n
edesmenneen kuraattorin, kapt
Jaakkolan ohjetta: Olkoon hänen
katseensa tähdätty eteenpäin vakavasti ja sivuille kallistumatta, niin
kuin tähtääjän silmä sen katsoessa
jyvän yli.

Laji ei ole helppo, joten kuluneisiin vuosiin on mahtunut niin
onnistumisia kuin epäonnistumisia.
Itse katson epäonnistuneeni pahiten
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta säädettyyn lakiin ja ampuma-aselain uudistukseen vaikuttamisessa.
Molemmissa olisi pitänyt taistella
tarmokkaammin ja taitavammin,
vaikka tulituki välillä vähän heikkoa
olikin.
Jos jotain tulosta on puolivahingossa tullut saatua aikaan, ovat
siinä apuna olleet erinomaiset taistelutoverit. Vt. toiminnanjohtajana
jatkava ylil Alajoki on ollut mahtava
taistelupari, mistä iso kiitos. Jokapäiväinen yhteistyö naapuritukikohdan taistelijoiden ja sen päällikön,
kapt Talikan kanssa on ollut hienoa.
Myös yhteistoiminta maanpuolustuspiirin sekä aluetoimiston kanssa
on ollut mutkatonta.
toimihenkilöiden
neuvot ja tuki ovat olleet tärkeitä,
eikä vähiten henkisen huollon kannalta. Kapt Luomen vierailut sekä
kapt Langinkosken kirjeet ja puhelut
ovat aina olleet päivän kohokohtia,
oli kyseessä sitten tylsyttävä toimistosotavaihe tai kovat periaatetaistelut.
Mutta itse asiaan. Jokaisen
kansalaisen tulee olla sotilas kutsumuksestaan, kenenkään ei amma-

tikseen, kirjoitti antiikin Rooman ja
synnyinmaansa Sveitsin kansalaissotilaita ihaillut Rousseau Puolan
uutta perustuslakia pohtiessaan.
Eräs Englannin tuleva pääministeri,
se myöhemmin myös kirjallisuuden
Nobelilla palkittu, totesi reserviläisten olevan kaksinkertaisia kansalaisia. Osuvasti lauottuja molemmat.
Ehdottomasti palkitsevinta
omassa työssäni onkin ollut juuri
teidän, kutsumuksesta ja pyyteettömästi vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien kansalaisten palveleminen. Jaettua on tullut niin ilot
kuin surut. Muutamien teistä kanssa olemme käyneet aina Italian ja
Itävallan Alpeilla asti näyttämässä,
mitä ovat suomalaisen reserviläisen
sotilastaidot ja motivaatio. Vaikka
horisontissa olevat huiput näyttäisivät kuinka korkeilta ja rinteet
kuinka jäisiltä, on asiaamme vietävä
eteenpäin.

PIIRIN AIEMPIEN

ITSE HARRASTIN AKTIIVISTA reserviläistoimintaan ennen toiminnanjohtajan tehtävääni, harrastin sitä
sen aikana, ja tulen harrastamaan
sitä myös tämän jälkeen. Radoilla ja
rinteillä siis tavataan!
Valehtelisin kuitenkin, jos väittäisin, että en olisi nauttinut paluusta selustaan, sivistysyliopiston
kehtoon. Viimeisen kuukauden olen
saanut antautua täysillä länsimaisen

arto.pulkki@iki.fi
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

Välimeren
demokratiatsunami
VÄLIMEREN SUUNNASSA L aitetaan

vauhdilla asioita toiseen järjestykseen. Tunisiassa valta vaihtui. Sitten paloi Egyptissä. Tätä kirjoittaessani kuohuu Libyassa. Media on täynnä asiantuntijalausuntoja.
Mielestäni tuo uutisointi ja nimenomaan tilanteen analysointi on
suurelta osin toimittajapuppua. Onneksi väliin mahtuu asiantuntijaarvioitakin.
Lauantaiaamuna (05.02.2011) luin Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulta Juha Mäkelän vieraskynäartikkelin "Egyptin tilanne on tulkittu lännessä väärin". Juha Mäkelä on Kairon al-Ahram turvallisuusyliopiston vieraileva tutkija ja hänen arvionsa ovat aivan toisenlaisia
kuin Yhdysvaltojen presidentin ja EU:n esittämät.

lauantaiaamuna presidentti Barak Obaman
puhetta
- Mubarak Egyptin presidentti saa lähteä. Samanlaista viisautta
esitti lauantain Ykkösaamu televisio-ohjelmassa myös oma ulkoministerimme Alexsander Stubb. Euroopan unionikin näkee, että Egyptissä
pitää vallan vaihtua. Obaman ja EU:n visioissa ei kuitenkaan nähty
kuka tai mikä olisi Egyptin uusi vallanpitäjä. Ei kai sentään Washington ja Bryssel näe, että valta ja vastuukin pitäisi siirtyä Kairon miljoonalle mielenosoittajalle? Yhdysvallat ja EU ovatkin tuon jälkeen olleet
kovin varovaisia lausunnoissaan.

Kynttilät saksalaismuistomerkille

KUUNTELIN SAMAISENA

kirjoitti demokratiatsunamista. Yhdysvalloilla pitäisi olla tämäntapaisesta
Yhdysvalloilla pitäisi
tsunamista kokemuksia jonkun
olla tämäntapaisesvuosikymmenen takaa. Länsi
tuki aikanaan Persian Reza Pahta tsunamista kokelevia ja sitten käännettiin hänelmuksia jonkun vuole selkä ja annettiin tuki uudelle
järjestelmälle. Tapahtuuko nyt
sikymmenen takaa.
Egyptissä samanlainen vallanvaihto? Ensin tuetaan - kansan
Länsi tuki aikanaan
diktaattoriksi nimittämää - ja
Persian Reza Pahsitten ollaankin valmiit tukemaan uutta islamilaista hallinlevia ja sitten kääntoa, jonka kuitenkin tiedetään
nettiin hänelle selkä
kulkevan aivan omaan suuntaansa.
ja annettiin tuki uuYhdysvallat ja nyt sitä tukeva EU ovat kovin innokkaasdelle järjestelmälle.
ti valmiita viemään muuhun
maailmaan omaa läntistä demokratiaansa. Kun läntisissä
maissakin kesti vuosisatoja, että
meidän demokratiamme kehittyi sellaiseksi kuin se on tänään niin eikö tuollainen tsunamin vauhdilla ja voimalla esimerkiksi Egyptiin vietävä demokratia ole omiaan
sekoittamaan sikäläistä yhteiskuntaa.

JUHA MÄKELÄ

syyttää herkästi Kiinaa ja monia muitakin maita demokratian ja ihmisoikeuksien puutteesta. Samassa yhteydessä
kuitenkin ollaan valmiit hyvinkin laajaan kauppaan ja taloudelliseen
yhteistyöhön näiden ei-demokraattisten maiden kanssa.
Yhdysvallat ja Eurooppa tarvitsevat Lähi-idästä saatavaa öljyä.
Siksi Välimeren alueen levottomuudet ja sieltä mahdollisesti muihinkin arabimaihin leviävä tilanteen rauhattomuus on meidän päättäjillemme suuri ongelma. Mielenosoittajia halutaan palkita ja antaa
tukea uusille hallitsijoille. Tietämättä ollenkaan millaisia ne uudet
hallitsijat ovat.
Jos läntinen maailma näkee islamin olevan sille uhka niin silloin
pitää miettiä miten Välimeren demokratiatsunamiin suhtaudutaan.
Presidentti Hosni Mubarakin johtaman Egyptin rooli Yhdysvaltojen
ja Euroopan liittolaisena oli aikanaan erittäin tärkeä. Paras todistus
tästä on Israelin suuri huoli siitä miten asiat Egyptissä kehittyvät.

LÄNTINEN MAAILMA

Teksti: Kari Vainio
VANTAAN RESERVILÄISET RY vei joulukynttilät
Saksalaiselle Sotilashautausmaalle.
Liittyen yhdistykseen talkootyöhön Saksalaisella Sotilashautausmaalla toteutettiin joulukynttiläprojekti jouluna 2010.
Projekti hyväksytettiin ensin Honkanummella jonka jälkeen ajatus esitettiin Saksan uudelle
puolustusasiamiehelle ye.evl Axel Pfaffenrothille,
joka myös hyväksyi asian.
Koska saksalaisilla ei ole vastaavanlaista jouluperinnettä niin heidän toimestaan projektia

Seniorikerho juhlii
60-vuotistaivaltaan
HRUP:N SENIORIUPSEERIEN

viettää 19. huhtikuuta
toimintansa 60-vuotisjuhlaa
Katajanokan Kasinon Kenraalisalissa. Juhlaohjelma alkaa
klo 14.00 seminaarilla, jonka
aiheena on pääkaupunkiseudun puolustaminen mahdollisessa sodassa ja sen siviiliväestön suojelu sota- ja kriisitilanteissa. Seminaarin
avaa kerhon puheenjohtaja Arne Lindholm ja sen
alustajina ovat eversti Keijo Suominen Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnasta, Pelastuslaitoksen
väestönsuojeluyksikön johtaja Tommi Laurinen ja
johtaja Markku Haranne Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Seminaarin puheenjohtajana toimii valtiotieteen maisteri Klaus A. Raninen.
Seminaarin jälkeen noin klo 17.30 on juhlaillallinen. Juhlapuheen pitää RUL:n puheenjohtaja,
professori Mika Hannula. Opetusneuvos Pertti
Porenne esittelee kirjoittamansa kerhon 60-vuotishistoriikin ja Varuskuntasoittokunnan yhtye
viihdyttää musiikilla.
KERHO

ilmoittautua 06.04.2011 mennessä maksamalla Senioriupseerien kerhon tilille
Nordea 138650-100637 osallistumismaksun. Osallistumismaksu seminaariin sekä illalliselle on yhteensä 65 euroa ja pelkkään seminaariin 20 euroa.
Maksuosoituksen viestiosaan tulee merkitä oma
nimi sekä tilaisuus, johon aikoo osallistua.
Pukusuosituksena on tumma puku ja suuret
kunniamerkit.
Helsingin Reserviupseeripiirin 60 vuotta täyttävä Senioriupseerien kerho on yli 60-vuotiaiden
upseerien rekisteröimätön yhteisö, jossa he tapaavat toisiaan, muistelevat menneitä, tarkkailevat
ajan tapahtumia ja tähyilevät tulevaan. Kerhon

TILAISUUKSIIN VOI

että Välimeri - Lähi-itä - Punainenmeri ovat meidän
Siperiamme, joka opettaa miten meidän pitää elää.
Urheilumaailmakin seuraa arabimaiden tilannetta tarkkaan. Bahrainissa piti olla kauden F1-sarjan avauskisa. Varmuuden vuoksi sirkus jättää nyt Bahrainin väliin. Aika näyttä kuka ja mitkä ovat voittajia !
Uutisten välityksessä medialla on merkittävä rooli. Toimittajat tekevät tärkeätä työtä, mutta oikeiden johtopäätösten tekeminen saattaa joskus olla asiantuntijoillekin liian vaikeata.

SAATTAA OLLA,

seurattiin suurella mielenkiinnolla. Sotilasmestari
Lars Braack Saksan puolustusasiamiehen toimistosta teki joulun alla lumityöt portilta monumentin juurelle sillä aikaa kun Kari Vainio tiedusteli
kynttilöiden paikat.
Koska yhdistyksellämme oli aiemmin sovittua ohjelmaa 24.12 niin tapahtuma Saksalaisella
Sotilashautausmaalla pidettiin hyvin pienimuotoisena. Kari Vainio sytytti kynttilät klo 15.00 ja
sotilasmestari Lars Braack kunnioitti tapahtumaa
läsnäolollaan. Lämminhenkisen tilaisuuden jälkeen poistuimme joulun viettoon.

tarkoituksena on vaalia maanpuolustustahtoa ja
-taitoja, edistää turvallisuuspoliittista ajattelua
sekä ylläpitää ja kehittää jäsentensä henkistä, fyysistä ja sosiaalista kuntoa.
Senioriupseerien kerhoon voivat ilman jäsenmaksua liittyä kaikki Helsingin Reserviupseeripiirin alue- ja aselajikerhojen 60 vuotta täyttäneet
jäsenet.
Toivomme runsasta osanottoa juhlatilaisuuteen!
Senioriupseerien kerhon hallitus

Senioriupseerien
60-vuotisjuhla
Tiistaina 19.4.2011
Katajanokan Kasino, Kenraalisali
Klo 14 seminaari: Pääkaupunkiseudun
puolustaminen
- Eversti Keijo Suominen
- Johtaja Tommi Laurinen
- Johtaja Markku Haranne
- Seminaarin puheenjohtajana
Klaus A Rarinen
Klo 17.30: Juhlaillallinen
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K U VA M A A N P U O L U S T U S K O R K E A K O U L U

Kruunuasunnot Oy on valtakunnallinen
asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö.
Omistuksessamme on noin 2950 vuokraasuntoa 27 paikkakunnalla. Vapaita asuntoja
kannattaa kysyä esimerkiksi Upinniemen tai
Hyrylän perusparannetuista taloistamme.
Osana kiinteistökantamme uudelleenjärjestelyjä
myymme asunto-osakkeita eräillä
paikkakunnilla.
Esittelemme mielellämme sekä
vuokraus- että myyntikohteitamme.

Kadettikunnan
perustamisesta 90 vuotta
Teksti: Eversti Juha Tammikivi
Kuva: Maanpuolustuskorkeakoulu

Kadettikunnan synty
Kadettikunta ry. on itsenäisen Suomen kadettikouluissa (Kadettikoulu, Merisotakoulu, Ilmasotakoulu)
upseerin tutkinnon suorittaneiden
upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien kadettien
vapaaehtoinen veljesjärjestö ja
maanpuolustusaatteellinen yhdistys. Kadettikursseilta on valmistunut vuoden 2010 loppuun mennessä
10690 upseeria.
Suomen kadettikoulun ensimmäinen kadettikurssi alkoi Helsingin Arkadiassa 25.1.1919 ja päättyi
31.3.1920. Kadettikoulun vuosipäivän juhlaan kokoontuneet ensimmäisen kadettikurssin upseerit perustivat Kadettikunnan 27.1.1921.
Kadettikuntaa perustettaessa
olivat olosuhteet Suomessa varsin
erilaiset kuin nykypäivänä. Suomi
oli vastikään itsenäistynyt ja haki
paikkaansa ja linjaansa suvereenina
valtiona. Puolustusvoimien yleisjärjestelyt ja samalla myös upseeriston
koulutus olivat vasta alkamassa ja
asettumassa kehyksiinsä.
Silloinen Suomen upseeristo oli
koulutukseltaan epäyhtenäinen ja
koostui neljästä pääryhmästä: Venäjän vallan aikana koulutuksensa
saaneista, itsenäisyyden alussa erilaisilla pikakursseilla koulutetuista,
Saksassa koulutuksen saaneista jääkäreistä ja uusimpana ja nuorimpana ryhmänä Suomen kadettikoulun
kasvateista.
Kadettiupseerien, Suomen uusimman ja nuorimman upseeriryhmän vaikutusmahdollisuudet olivat
melko vähäiset. Heidän keskuudessaan syntyikin tarvetta ja halua
kurssiaikaisen yhteenkuuluvuuden
ja toveruuden jatkamiseen. Näin
perustetusta Kadettikunnasta muodostuikin ennen kaikkea luja veljesjärjestö, jonka tarkoituksena oli
ylläpitää yhteyttä jäsenien kesken.
1920- ja 1930-luvuilla Kadettikunnan toiminta oli erittäin voimakkaasti jäsenistökeskeistä. Osaltaan
tähän vaikutti kadettiupseerien
nuoruus ja samanikäisyys sekä pieni
lukumäärä. Toisaalta Kadettikunnan tarkoituksena oli vakiinnuttaa

kadettiupseeriston asemaa puolustusvoimien muiden upseeriryhmien
keskuudessa. Alusta alkaen Kadettikunnan tavoitteena oli yhtenäisen
upseeriston muodostaminen Suomen puolustusvoimiin.

Kadettikunnan jäsenistö
Kadettikunnassa oli vuoden 2011
alussa runsaat 5300 jäsentä. Tämä
merkitsee, että noin 75 prosenttia
elossa olevista kadettiupseereista
kuuluu Kadettikuntaan. Upseerin
tutkintoa opiskelevat kadetit ovat
myös Kadettikunnan jäseniä, joten
Kadettikunnassa on jäseniä kadetista kenraaliin.

Kadettikunnan toiminta
Kadettikunnan toiminta jakautuu
kahteen pääalueeseen: 1) jäsenkunnan sisäiseen veljespiiritoimintaan
ja 2) ulkopuoliseen yhteiskuntaan
suuntautuvaan turvallisuuspoliittisen tietouden levittämiseen.
Toiminnan päämääränä on kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden
ylläpitäminen ja edistäminen sekä
ammattitaidon ylläpitäminen.
Kadettikunta on 1970-luvulta alkaen osallistunut maassamme käytävään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun.
Tähän on sisältynyt myös koulujen turvallisuuspolitiikan oppituntien pitämistä sekä oppimateriaalien
tuottamista oppilaiden ja opettajien
käyttöön. Vuosina 1975–2010 on yli
miljoona koululaista ja yli 70 000
opettajaa osallistunut kadettiupseerien pitämiin opetustapahtumiin.
Tämän lisäksi 1,5 miljoonaa muuta
kansalaista on osallistunut kadettiupseerien pitämiin maanpuolustusaatteellisiin tapahtumiin.
Kadettikunta tekee maanpuolustusaatteellista työtä järjestämällä
mm. arvo-, johtamis- ja turvallisuuspolitiikan seminaareja sekä
laatimalla niistä julkaisuja mm.
yhteistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Kadettikunta
on valmistanut maamme kouluille
veteraanien perinnön vaalimiseksi
opetusmultimedian Veteraanien perintö - Itsenäinen Isänmaa” ja turvallisuuspolitiikan opetusmultimedian ”Suomi kylmässä sodassa”.

Yritys- ja yhteystietomme sekä asuntokohteidemme informaatiota kotisivuiltamme
www.kruunuasunnot.fi

Kadettikunnan jäsenyys
Kadettikunnan jäsenen on oltava
Suomen kansalainen ja Suomessa
upseerin tutkinnon suorittanut tai
Suomen kansalaisena upseerin tutkintoa suorittava kadetti. Kadettikunnan hallitus hyväksyy kadetin
tai upseerin jäseneksi hakemuksen
perusteella. Jäsen, joka ei noudata
Kadettikunnan päämääriä, voidaan
myös erottaa Kadettikunnan jäsenyydestä.
Kadettikunnan jäsenyys on upseerille ennen kaikkea oikeus kuulua samaan henkiseen veljespiiriin
mm. puolustusvoimain komentajan
ja tuhansien muiden nuorempien ja
vanhempien kadettiupseerien kanssa.
Yhtenäinen peruskoulutus yhteisessä Maanpuolustuskorkeakoulun
Kadettikoulussa luo kadettiupseereille keskinäisen yhteenkuuluvuuden tunteen.

Kadettikunnan tunnuslause
Kadettikunnan tunnuslause on
suomalaisen upseerikoulutuksen
toimeenpanijan, Savon prikaatin
komentajan eversti Yrjö Maunu
Sprengtportenin mukaisesti Constantem decorat honor – Kunnia kestävän palkka. Hänen esityksestään
kuningas Kustaa III antoi 23.7.1779
käskyn sotakoulun perustamisesta
Suomeen ja määräsi, että se oli sijoitettava väliaikaisesti Kuopioon.
Koulu siirtyi Haapaniemeen 1.5.1781,
kun Sprengtportenin suunnittelemat
koulurakennukset olivat valmistuneet. Kadettikoulutus oli alkanut jo
ennen Sprengtportenin sotakoulua
Suomen Tykistökadettikoulussa (Artillerikadettskolan i Finland) kuningas Frederik I:n käskyllä 18.8.1747.
Suomen autonomian aikana upseereita koulutettiin Keisarillisessa
Suomen Kadettikoulussa Haminassa. Suomen itsenäisyyden aikana
Kadettikoulu on toiminut Helsingin
Arkadiassa, Munkkiniemessä ja Santahaminassa. Nykyään Kadettikoulu
on osa Maanpuolustuskorkeakoulua ja upseerikoulutusta annetaan
Maanpuolustuskorkeakoulun lisäksi
puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa useilla paikkakunnilla
Suomessa.

Sotahistorialliset ja
kulttuurimatkat 2011
Matka Berliiniin
Sampo Ahto
Viipurin viimeinen päivä
Göran Lindgren
Matka Raatteen tielle
Anssi Vuorenmaa
Rakas, vanha Viipurimme
Eeva Tammi
Maginot-linja ja Verdun
Sampo Ahto
Laatokan Karjala-Petäjäsaari Eeva Tammi
Tuntemattoman sotilaan jäljillä
Juhani Vakkuri
Suomenlahden ympäri
Pentti Lehtimäki
Itä-Karjala
Juhani Vakkuri
Mannerheimin jäljillä Mikkelissä
Paavo Friman
Vienan Karjala ja Solovetskin luostari
Juhani Vakkuri
Kannas Torjuntavoitto
Göran Lindgren
Normandian maihinnousu
Sampo Ahto

2.–5.5.
21.–22.5.
27.–29.5.
28.–29.5.
30.6.–3.7.
1.–3.7.

798 €
210 €
282 €
215 €
1 095 €
370 €

2.–4.7.
14.–16.7.
10.–14.8.

335 €
310 €
445 €

18.–19.8.

160 €

19.–22.8.
3.–5.9.
4.–9.10.

455 €
314 €
1 295 €

Muut matkamme vuonna 2011 löydät uudesta
esitteestämme, 09-444774 tai www.vihdinliikenne.ﬁ
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Puheenjohtaja Harri Kainulainen:

MPKY uuteen
organisaatioon
Teksti: Inka Koskenvuo

MPK:n uusi
piiriorganisaatio toimii
Maanpuolustuskoulutus-yhdistys
(MPK) siirtyi uuteen organisaatioon
tämän vuoden alussa. Nykyorganisaatiossa on seitsemän alueellista
maanpuolustuspiiriä, joissa on yhdeksästätoista koulutus- ja tukiyksikköä (KOTU) sekä valtakunnalliset
meri- ja ilmapuolustuspiirit. MPK on
tavoitteidensa mukaisesti edelleen
läsnä kaikissa maakunnissa.

Miksi organisaatiomuutos
tehtiin?
MPK:n puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri Kainulainen kertoo, että
uudistuksen tavoitteena on varautua tuleviin talouden epävarmuustekijöihin sekä saada kulusäästöjä
ja kohdentaa todennäköisesti niukkenevat resurssit perustehtävään,
koulutukseen. Kainulainen kertoo
aloittaneensa uudistuskeskustelun
jo edellisen toiminnanjohtajan kanssa vuonna 2007, kun lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta valmisteltiin. Lainvalmistelusta johtuvien
työkiireiden johdosta uudistuksen
valmistelua lykättiin parilla vuodella, sillä itse laki ja sen voimaanastuminen olivat selkeitä ykkösasioita.

Uudistuminen on
aina mahdollisuus
Kainulainen näkee uudistumisen
aina positiivisena mahdollisuutena niin yksittäiselle ihmiselle kuin
organisaatiollekin, ja näin näyttää
tapahtuneen myös MPK:ssa. Palaute kentän toimijoilta on ollut myönteinen. Hän kertoo, että yhdistyksen
hallitus näki uudistuksen tarpeellisena, kuten teki MPK:n toimintaa
ohjaava puolustusministeriökin. Uuden organisaation kehitystyö käynnistettiin varsin ripeästi ja erilaisia
toimintamalleja piirreltiin. Hallitus
ja yhdistyksen toimiva johto halusivat edetä uudistustyössä avoimesti
ja myös kenttää kuunnellen. ”Kun
uudistus vuodenvaihteessa toteutui,

tapahtui samalla henkilövaihdoksia
– osin varmaankin organisaatiouudistuksen vuoksi, mutta myös pitkiä
palvelussuhteita päättyi eläkkeelle
siirtymisten vuoksi. Poislähteneiden
tilalle olemme saaneet hyviä osaajia
– niin evp-sotilaita kuin siviilitaustaisiakin”, toteaa Kainulainen.

Miten uudistus on otettu
kentällä vastaan?
”Osa silloisista piiripäälliköistä suhtautui lausunnoissaan uudistusehdotukseen hyvinkin kielteisesti.
Kävimme yhdessä asiaa läpi eri yhteyksissä, muun muassa MPK:n henkilöstöpäivillä Tuusulassa”, Kainulainen kertoo. ”Olin itse ’pääpukarina’
esittelemässä asiaa ja vastaamassa
osin hyvinkin kriittisiin kysymyksiin
ja kommentteihin. Tapasin myös
erikseen henkilöstön luottamusvaltuutetun, jonka kanssa kävin hyvin
rakentavan keskustelun”.

Vaikutuksia alueellisen
koulutukseen
”Uudistuksen myötä on pystytty lisäämään alueellista koordinointia ja
piiritoiminnan tehokkuutta. Maanpuolustuspiirien alueella toimivat
koulutus- ja tukiyksiköt toimivat
koordinoidusti kiinteässä yhteistyössä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa”, kertoo Kainulainen.
”Näin on voitu lisätä piirin sisällä tapahtuva koulutustarjontaa ja saatu
poistettua päällekkäisyyksiä.” Koulutuksen ja muiden alueellisten toimintojen valmistelu käynnistettiin
uuden piirijaon mukaisesti hyvissä
ajoin viime vuoden puolella niin,
että uuden organisaation mukaiseen
käytännön toimintaan voitiin siirtyä
mahdollisimman sujuvasti. Tässä
valmistelutyössä nykyinen toimiva
johto eteni ripeästi ja tehokkaasti.
”Esimerkiksi Etelä-Suomen
maanpuolustuspiirissä, johon kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan koulutus- ja tukiyksiköt yhteistoiminta on
tehostunut. Toki muutosta täällä on
edesauttanut, että asialla on kokenut taistelijapari Mauri Väänänen ja

Puheenjohtaja Harri Kainulainen (vas.), varapuhemies Seppo Kääriäinen ja kenraaliluutnantti Arto Räty.

Harri Kaijansinkko. Maurin sijoituspaikka on edelleen Santahaminassa ja Harri on siirtynyt Tuusulaan.
Santahaminaan on sijoittunut myös
uusi meripuolustuspiirin päällikkö
Henrik Nysten”, jatkaa Kainulainen.

nassa. Lopullinen päätös voi kestää
pitkäänkin. Koko Santahaminacasellä on varmasti ennakkovaikutuksia muillekin ampumaradoille,
nimittäin esille on jo noussut vastaavan tyyppinen valitus Vekaranjärvellä”, kertoo Kainulainen.

Ammunnan rajoittaminen
Santahaminassa yllätys
maanpuolustusväelle

Koulutusta kehitetään
jatkuvasti

Kainulainen muistuttaa, että hyvä
ampumataito on yksi sotilaan perustehtävistä, jota pitää harjoitella.
”Nyt harjoittelumahdollisuuksia on
selkeästi heikennetty tietääkseni
vain yhden henkilön tekemän valituksen perusteella. Ihmettelen, että
miksi toimenpidekiellon antanut viranomainen ei keskustellut asiasta
maanpuolustusväen kanssa ennen
kieltopäätöstään.” Vaikka ammunnan rajoittaminen Santahaminassa
tuli yllätyksenä maanpuolustusväelle, tapahtuneeseen reagoitiin varsin
nopeasti ja yksimielisesti. ”Teimme
maanpuolustusjärjestöjen yhteisen
valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen. Myös puolustusvoimat teki
oman valituksensa.
Hallinto-oikeus toimi nopeasti
kieltäen toimenpidekiellon toimeenpanon ja ampumatoiminta jatkuu
toistaiseksi normaalisti Santahami-

”Johtamiskoulutus on mielestäni
kehittynyt hyvin yhteistyössä RUL:n
kanssa. On päästy hyvälle kehityspolulle, joka luonnollisesti vaatii
jatkotyöstämistä,” Kainulainen mainitsee. Aselajikoulutuksen laajentaminen ja monipuolistaminen on
haaste MPK:lle niin koulutusohjelmien kuin kouluttajakoulutuksenkin
osalta. ” MPK:n kouluttajista lähes
80 prosenttia tulee RUL:n ja RES:n
jäsenkunnasta. Osaavien ja motivoituneiden kouluttajien rekrytointiin
ja koko koulutuksen kehitystyöhön
on panostettava. Näin voidaan lisätä mahdollisuuksia koulutuksen
monipuolistamiseen. Lisää erikoiskoulutusmahdollisuuksia tarjoavat
yhdistyksen jäsenjärjestöt, kuten
esimerkiksi Radioamatöörit viestiaselajikoulutuksessa sekä MPKL:n
killat ja Lentopelastusseura omilla
osa-alueillaan. Metsästäjäyhteistyö

tarjoaa puolestaan ampumaratojen käyttömahdollisuuksia siviiliaseammuntaan ja metsästysmajoja
koulutuspaikoiksi. Myös naisten
maanpuolustus- ja turvallisuuskoulutuksen lisäämisen näen hyvin tärkeänä”, mainitsee Kainulainen.
Meripuolustuspiiri, Sininen reservi ja merivoimat tekevät esimerkillistä puolustushaarayhteistyötä.
Pääkaupunkiseudulla on erikoistuneita maanpuolustusyhteisöjä,
joiden kanssa yhteistyötä on toteutettu, mutta lisätäkin sitä voitaisiin.
Uudellamaalla on myös jonkun verran muuta maata paremmat mahdollisuudet toteuttaa varautumis- ja
turvallisuuskoulutusta sekä jalkauttaa uutta YT-strategiaa yhteistyökumppaneiden SPR:n ja SPEK:n
kanssa.

Lähivuodet näyttävät
uuden suunnan?
”Puolustusvoimauudistus on hyvin
tärkeä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tulevan toiminnan kannalta. Nähtäväksi jää, muuttuuko
MPK:n rooli tai tehtäväkenttä uudistuksen yhteydessä, esimerkiksi
mahdollisen Kodinturvakonseptin
kehittelyn yhteydessä”, toteaa Kainulainen.
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Itsepalvelu – Palvelupesula

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Kodinturvajoukoista
kodinturvajoukkojen ja maakuntajoukkojen suhdetta. Vastaus on selkeä. Kodinturvajoukot muodostavat
samanlaisia reserviläisistä koottuja
yksiköitä kuin puolustusvoimissa on
ollut tähänkin asti, erona on vain se,
että ennen ei ollut sijoittamattomia
reserviläisiä. Tehtäväkin on sama
eli Suomen puolustaminen, eivätkä
johtosuhteet eroa Suomen armeijasta mitenkään, koska kodinturvajoukot tulevat olemaan osa Suomen armeijaa. Ainoa ero on, että
niiden ylläpitoon ja varustamiseen
osallistuvat maanpuolustusjärjestöt. Maakuntajoukot taas ovat osa
sijoitettua reserviä ja niiden toiminta rahoitetaan puolustusbudjetista.
Periaatteessa ei siis tapahdu mitään
muutosta vuoden 1974 kaltaiseen
tilanteeseen, jolloin kaikilla reserviläisillä oli sijoitus. Kodinturvajoukot toimisivat vain vapaaehtoisen
organisaation varassa, koska mitään
muutakaan kustannustehokasta tapaa ei ole hoitaa maanpuolustusoikeutta kaikille suomalaisille reserviläisille.

JULKISUUDESSA ON MIETITTY

Mielipide

että liikekannalle pantavan armeijamme
kokonaisvahvuutta on pienennetty
vuoden 1974 jälkeen 350.000:lla sotilaalla ja lähivuosina vähennetään
määrävahvuutta 100.000:lla lisää.
Jäljelle jäävästä 250.000:sta vain
50.000:lle operatiivisiin joukkoihin
kuuluvalle on jakaa hyvä varustus,
muut varustetaan enemmän tai
vähemmän puutteellisesti. Näin ilman maanpuolustusoikeutta olevia
reserviläisiä on paljon enemmän
kuin sijoitettuja. Eikö historiasta
siis olla opittu mitään? Luulisi, että
kansakunta, joka on lyhyen itsenäisyytensä aikana joutunut kahdesti
huonosti valmistautuneena puolustautumaan hyökkääjää vastaan, olisi oppinut läksynsä, mutta valitettavasti näin ei ole ja puolustuksemme
on jälleen laiminlyöty. Eversti ”Mot-

KARU TOTUUSHAN ON SE,

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

ti” Matti Aarnion sanoja lainaten,
”meillä oli vuonna 1939 puolustuslaitoksen rinnalla jotakin, joka pelasti elämämme. Suojeluskunta- ja
Lotta-järjestöt olivat vapaaehtoisin
voimin ja kansan vapaudentahtoon
nojautuen ylläpitäneet maanpuolustustahtoa ja hankkineet monin tavoin taisteluvälineitä ja materiaalia,
joita ilman puolustuksemme olisi
sortunut.”
joten
korvaava järjestelmä maanpuolustusoikeuden turvaamiseksi on luotava ja sen pitää lisätä määrävahvuutta merkittävästi. Toivottavasti maanpuolustustahtoa on Suomessa vielä
sen verran, että saamme perustettua
kodinturvajoukkojärjestelmän, jossa
sijoittamattomat saavat sodanajan
tehtävän ja halukkaat voivat tehtäväänsä valmistautua.

NYT EI OLE SUOJELUSKUNTIA,

Jyrki Uutela
Kapteeni reservissä

Oy Motoral Ab
Toivottaa hyvää kevättä.
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Duumasta toimeksi
– suomalaiset kadonneet on selvitettävä
Jarmo Nieminen toimii
sotahistorian tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän
on julkaissut Helsingin Reservin
Sanomissa lukuisia artikkeleja
Helsingin ja Santahaminan
sotahistoriaan liittyen. Nieminen siirtyy reserviin huhtikuun
alussa.
Teksti: Jarmo Nieminen, everstiluutnatti
Kuvat: Puolustusvoimat

uutisoivat vuoden vaihteessa, että Venäjällä alkaa tämän
vuoden alussa hanke, jossa Neuvostoliiton aikana tehdyt ihmisoikeusrikkomukset tuodaan päivänvaloon.
De-stalinisoinnin nimellä kulkevan
hankkeen johdossa on presidentti
Dmitri Medvedev. Salaisina pidetyt
Neuvostoliiton-aikaiset oikeudenkäynnit julkistetaan, joten ihmiset
voivat saada tietoa mm. omaistensa
karkotuksista ja kuolemantuomioista. Hankkeessa myös etsitään kadonneiden vankileirien jäänteitä ja
pystytetään muistomerkkejä totalitaarisen hallinnon uhreille.
Meille suomalaisille merkittävää
on, että hankkeen olennaisin osa on
Neuvostoliiton salaisten arkistojen
avaaminen. Venäjä siis alkaa purkaa
Josef Stalinin diktatuurin perintöä.
Hyvä näin.
”Totalitaarisen hallinnon uhrien
kansallista sovinto- ja ikuistamisohjelmaa” laatii presidentin ihmisoikeusneuvosto.
– Myös meidän on käytävä läpi
menneisyytemme samalla tavoin
kuin saksalaiset, espanjalaiset, portugalilaiset ja muut ovat tehneet, sanoo neuvoston puheenjohtaja Mihail
Fedotov uutistoimisto TT:n mukaan.

AFP JA YLE

Edelleen yli 5 000
kadonnutta
Meillä suomalaisilla on edelleen selvittämättä Suomen sodissa kadonneiden yli 5 000 suomalaisen sankarivainajan kohtalo. Satojen, jopa
tuhansien, vainajien tiedot lepäävät
Venäjän arkistoissa. Suomeen tihkuneiden luotettavien tietojen perusteella Neuvostoliiton divisioonat
kuulustelivat suomalaiset sotavangit
jo rintamalla. He joutuivat myös selvittämään tilanteensa, jossa joutuivat vangiksi ja silloin mukana olleet,
kentälle kuolleet, taisteluhautoihin
hautautuneet tai tilanteessa kadonneet veljensä. Tietenkin näin tehtiin,

heti rintamalla, jotta vangitsemisesta olisi taisteluiden johtamiselle välitöntä hyötyä. Näistä sotavangeista
eivät läheskään kaikki päässeet takaisin Suomeen. He kuolivat sotavankeudessa, monet vankeutensa
alkutaipaleella. Mutta heidän kertomuksensa jäivät Neuvostoliiton
sota-arkistoihin.
Talvi- ja jatkosodasta jäi tuhansia suomalaisia sotilaita palaamatta kotiin. He menehtyivät pitkissä
maastokoukkauksissa, viivytystaisteluissa asemiinsa, jäivät vangiksi
tai katosivat muutoin. Sotien loputtua kadonneiksi kirjattiin vielä yli 10
000 miestä. Aiemmin oli jo talvisodan 900 suomalaisesta sotavangista
palannut lähes kaikki. Jatkosodasta
vangiksi jäi 3 300 suomalaista sotilasta. Heistä vankeudesta palasi
myöhemmin vajaat 2 000 miestä.
Kun avoimia kohtaloita oli valtava määrä, puolustusministeriön
yhteyteen perustettiin vuoteen 1965
saakka toiminut kuolleeksijulistamistoimisto. Sen selvitysten jälkeen
silloinen Helsingin raastuvanoikeus
julisti kuolleiksi henkilöitä, joiden
lopullinen kohtalo jäi selvittämättä.
Omaisten avustustilanteen, leskeneläkkeen tai muiden tukien vuoksi
kuolleeksi julistamisia tehtiin paljon
1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla.
Toistaiseksi viimeinen kadonneena
kuolleeksijulistaminen jatkosodasta
tehtiin vuonna 2005.
Kansallisarkiston ylläpitämän
Sankarivainajat 1939–1945-tietokannan mukaan on tällä hetkellä
kadonneina kuolleeksijulistettuja
5 287 suomalaista sotilasta. Heistä
talvisodasta on jäänyt kadoksiin 1
700, jatkosodan hyökkäysvaiheesta
400, asemasodasta 300, kesän -44
torjuntataisteluista 2 800 ja syyskesän sekä Lapinsodan taisteluista lähes 100 sotilasta.
Oman ryhmänsä muodostavat ne
sankarivainajat, jotka nähtiin menehtyvän, mutta vainajaa ei saatu

Evakuointikolonna Kämärällä 15.6.1944. Karjalan kansa lähti evakkoon taistelujen
keskeltä. Kaikki eivät päässeet nyky-Suomeen asti.

Taistelut ovat päättyneet. Kaatuneiden kuljetusta. Uuskirkko–Summa 16.6.1944.

Taistelut ovat päättyneet. Kaatuneiden kuljetusta. Uuskirkko–Summa 16.6.1944.

Me suomalaiset
olemme selvittäneet useiden kansallisuuksien ja
erilaisten etnisten
tai uskonnollisten
ryhmien kohtalot
toisessa maailmansodassa.

tuotua pois taistelukentältä tai ruumis tuhoutui täysin. Heidät – 7 868
sotilasta – on siunattu poissaolevana
kentälle jääneenä.
Lisäksi vuoteen 1965 mennessä
oli vielä satoja henkilöitä, joita ei
ollut julistettu kuolleeksi. Heistä
pääosa odottaa vielä kuolleeksijulistamistaan. Väestötietojen ajan tasal-

la pitämiseksi maistraatti julistavat
kadoksissa olevat yli 100-vuotiaat
henkilöt kuolleiksi viranomaisten
hakemuksesta.

Miksi sodissamme
kadonneet pitää selvittää?
Me suomalaiset olemme selvittäneet useiden kansallisuuksien ja
erilaisten etnisten tai uskonnollisten ryhmien kohtalot toisessa maailmansodassa. Viime sodissamme
katosi Suomessa kuitenkin eniten
suomalaisia. Heidän kohtalonsa on
selvittämättä. Tämä on luonut otollisen maaperän jo vuosikymmeniä
keskustelussa olleille tarinoille katoamisista ja niiden sensaatiomaisista selityksistä, kuten laajaa julkisuutta saaneet Viipurin kadonneet
ja niiden selitykseksi tarjotut Lappeenrannan Huhtiniemen massateloitukset HTK:n (Henkilötäydennyskeskuksen) lisäelimessä.
Olen tutkinut kadonneiden kohtaloita usean vuoden ajan. Viipurissa
20.6.1944 kadonneiksi väitetyistä 20.
Prikaatin sotilaasta lähes jokaisen
elämän viimeiset vaiheet pystyttiin
todentamaan historian tutkimuksen
keinoin. Sitä vaan ei tehty ennen
tutkimusta, joka julkaistiin Viipuri
– 1944 -kirjassa vuonna 2007. Aivan
sama tilanne oli Huhtiniemen osalta.
Oli vain toimittajien ja akateemisen
älymystön lietsomia huhuja, jotka
paisuessaan muuttuivat itseään vah-

vistaen todeksi. No jokainen tietää
millaisesta uutisankasta oli kyse.
Meidän on selvitettävä Suomen
sodissa kadonneiden kohtalot niin
hyvin, kuin se tutkimuksen keinoin on mahdollista. Ilman tällaista
kansallis-kansainvälistä tutkimushanketta Viipurin legandat ja Huhticaustit jatkuvat. Meillä suomalaisilla
on vaan halu uskoa erilaisiin salaliittoteorioihin ja kansalaisia kohtaan
suunnattuihin hirmutekoihin.

Suomen tasavallan
presidentin tai
pääministerin arvovallalla
Suomen valtiojohdon on lähdettävä
tukemaan hanketta. Sen merkitys
ei suinkaan ole väheksyttävä ja vähäpätöinen. Olemme velkaa tämän
tutkimuksen käynnistämisen myös
sotaveteraaneillemme. Heille, jotka takasivat sotatyöllänsä nykyisen
vaurautemme.
Venäjän toisen maailmansodan
aikaisten ja myös siihen liittyen sen
jälkeisten arkistojen tulisi aueta
myös suomalaisille tutkijoille. Ja
kyllähän ne aukeavat, kun kysytään
– kun Suomen valtiojohto sitä kysyy.
Arkistotutkimus edellyttää rahoituksen ja valtionjohdon toimenpiteet
tutkimuslupien hankkimiseksi. Nyt
on mahdollisuus tehdä vielä konkreettisia tekoja viimeiseen iltahuutoonsa meneville sotaveteraaneille,
heidän puolisoilleen ja lapsilleen.
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Haluatko RESUL:n
Reserviläiskierrosmitalin v.2010?
Reserviläiskierrosmitalin voi saada kaikki reserviläiset ja heidän perheenjäsenet.
Mitalin saantiin tarvitaan vähintään 150 kuntopistettä ja kolme eri
vuodenajoille ajoittuvaa kuntosuoritusta tai pitempikestoista hyötyliikuntasuoritusta. Mitalin maksu on 10e.
Kunto- ja suorituskortti hyväksyy nimellään yhdistyksesi yhdyshenkilö. Kun olet täyttänyt tässä olevan suorituskortin palauta kun-

RESERVILÄISKIERROS

to- ja suorituskortti heti yhdistyksen yhdyshenkilön hyväksyttäväksi.
Pyydä häntä toimittamaan tiedot RESUL:n toimistoon mitalin tilausta
ja diplomin tekoa varten. RESUL:n toimisto toimittaa mitalin ja diplomin yhdistyksen yhdys-henkilön kautta sinulle. Jos tulee kysyttävää
niin neuvoa antavat:
RESUL:n toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen 09-4056 2060/ 050-541
2007 sekä RESUL:n arviointiryhmän pj. Jorma Hotanen 0500-102930.
Huom! Arvokas mitali on kotelossa ja pronssinen. 5. kerta on hopeinen
ja 10. kerta kultainen.

SUORITUSKORTTI 2010

Nimi:
Osoite:

Puhelin

Sähköposti:

Yhdistys:

Ikä:

Mies
Nainen
HYVÄKSYJÄ

KUNTOTAPAHTUMAT 2010

SUORITUS/TULOS

Tämä suorituskortti
käy sekä manuaalisen
ja sähköisen kuntokortin käyttäjille, jotka
haluavat Reserviläiskierrosmitalin
Merkitse tähän vuoden
kuntopisteiden määrä:

1.
pistettä
Tiedot saat omasta
kuntokortistasi.

2.
3.

Ruksi tähän kun
Reserviläiskierrosmitali
10 Euroa on maksettu.
Nordea 101230-70019
Merkitse omat tiedot!

4.
5.
Ohjeet:
Täytä ja toimita tämä ja kuntokorttisi piirin/ yhdistyksen yhdyshenkilön hyväksyttäväksi.
Reserviläiskierrosmitali edellyttää vähintään 3 kuntotapahtumaa ja 150 kuntopistettä.

Hyväksyjä:

ESITELMÄ
SOTATEKNIIKAN
KEHITYKSESTÄ
21.3.2011

Tule!
Sissitaito-kilpailuun
16.–17. huhtikuuta
Tule mukaan jo kansainvälistyneeseen
SISSITAITOKILPAILUUN uudella haastavalla toiminta-alueella.
Ota yhteys kilpailun johtajaan Arto Vesamo puh.040-5946488 tai s-posti; arto.
vesamo(at)gmail.com.
Muista myös ilmoittautua MPK;n sivulle

Sotaväen sopimustoimittaja

Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola pitää esitelmän sotatekniikan
viimeaikaisesta kehityksestä ja sen
vaikutuksesta sodankäyntiin. Tähän
liittyen voidaan mainita Suomessa
viime syksynä keskustelua aiheuttanut
venäläisten uusi Iskander ohjus. Sen
osumatarkkuus on muutama metri ja
kantama yli 400 km.
Esitelmä on ma 21.3.2011 klo 18.00
Katajanokan Kasinolla Karimo salissa.
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen
jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään
ilmoittamaan osallistumisensa to 17.3
mennessä e-mail raimo.hynynen@ﬁ.ibm.
com tai 040-510 8513.
Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Ilmoittaudu
toimijaksi
Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön
(KOTU) perustamisryhmät tarvitsevat
lisää toimijoita. Perustamisryhmät
vastaavat Santahaminassa kurssien
perustamisesta, varustamisesta ja purkamisesta. Kurssit alkavat yleensä joko
perjantaina iltapäivä/alkuilta tai lauantaina aamulla ja päättyvät sunnuntaina
iltapäivällä.
Perustamis-/purkukerta kestää yleensä
2-3 tuntia. Tehtävät sopivat niin miehille
kuin naisille eikä ikä tai armeijankäymättömyys ole esteenä. Lisätietoja
antaa Tukiosaston päällikkö Juha
Parkkonen, puh. 040 8663055, juha.
parkkonen@gmail.com

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

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

Viking Line Abp

Monipuolisin autokalusto. Uusimmat mallit.
- Henkilöautot
- Minibussit
- Maasturit

- Tila-autot
- Pakettiautot

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu
쏼 0200 11 22 33 tai
hertz@hertz.ﬁ
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Ampumatoimintaa
SANTAHAMINAN AMPUMARAJOITUKSIIN
POSITIIVINEN MUUTOS
Johtosäännön mukaiseen käytäntöön palaaminen Santahaminan ampumatoiminnassa. Vaasan Hallinto-oikeus kieltää ja keskeyttää välipäätöksellään Nro 11/0037/1, antopäivä 28.2.2011,
Maavoimien esikunnan valituksesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen
päätöksen 20.12.2010 UUDELY/736/07.00/2010 täytäntöönpanon velvoitteiden 1-3 osalta.
Tällä ilmoituksella Santahaminan ampumatoiminnassa palataan noudattamaan voimassa
olevan johtosäännön mukaista toimintaa. Santahaminan ampumatoiminnassa ei sovelleta
muuta kuin johtosäännössä määrättyjä rajoitteita.
Vaasan hallinto-oikeuden määräys on voimassa siihen saakka, kunnes pääasiaa koskevat
valitukset on lainvoimaisesti ratkaistu tai kunnes asiasta toisin määrätään.
Joulukuun 2010 ELY-keskuksen päätös kielsi mm. ammunnan viikolla klo 19 jälkeen ja kaikki
muut paitsi MPKY:n ammunnat viikonloppuisin. Nyt toiminta palaa vanhoille raiteilleen toistaiseksi.
Tomi Alajoki

ILMA-ASEIDEN
PIIRINMESTARUUSKILPAILU 2011
Helsingin Piirien ilma-aseradalla Töölössä ammutaan Ilmapistoolin ja -kiväärin
piirinmestaruuskilpailu kahtena tiistaina,
ampujan valinnan mukaan joko 15.3. tai 22.3.
Kilpailuaika on klo 15.00 – 19.30.
Kaikissa ikäsarjoissa ammutaan 40 ls.

Ammutaan 5 ls / taulu pistoolilla, 2 ls / täplä
kiväärillä
Omatoimisesti non-stop periaatteella,
ei ennakkoilmoittautumisia jos oma kalusto.
Kilpailumaksu 3 eur, jolla voi osallistua molempiin lajeihin.
Lainakalusto paikanpäältä, Radalta
saat lainaksi ilmakiväärin tai pistoolin. Luotimaksu 5e. Varaa ampumavuorosi Jukalta
viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä.
Lisätiedot: Jukka Väänänen 040 584
4568, jukka.vaananen@vantaanreservilaiset.ﬁ.

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.ﬁ

Toimintakalenterin
materiaali
osoitteeseen:
Puheenjohtaja Vänr
Veijo
eijo Rautio
reservinsanomat@helresp.ﬁ
Sihteeri Maj Timo Niiranen
anen

Hyvät ammunnan
harrastajat
Olemme jälleen saaneet runsaasti ampumavuoroja Santahaminaan.
Systeemi on osin uudistunut ELY-päätöksen johdosta, ja osin senkin takia, että toimintatapoja on kehitetty monilla tavoilla. Kaikilla vuoroilla
noudatetaan Santahaminan alueen johtosääntöjä, sekä ELY-päätöstä,
joka koskee meitä kaikkia harrastajia yhdistyksestä tai muusta taustasta riippumatta.
Näiden sääntöjen ja päätösten rikkominen voi johtaa meidän
harrastajien kannalta pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen, eli reserviläisammuntojen loppumiseen meidän tärkeimmillä radoillamme
kokonaan, joten toimitaan siten, ettei virheitä tapahdu.
Osa vuoroista on normaalipitkiä, mutta osa lyhyempiä kuin
ennen. Olemmekin testanneet päätöksestä lähtien kuinka lyhyillä arkivuoroilla ehditään ampumaan. Hyvin näyttäisi ehtivän harjoittelemaan
lyhyemmässäkin ajassa, kunhan ajankäyttö on tehokasta.
Ilmoittautuminen vuoroille tapahtuu MPKY:n järjestelmän kautta
(www.mpky.ﬁ – koulutuskalenteri – Helsinki). Edelleenkin ilmoittautumisen jälkeen tulee hyväksyntä ja lisätiedot sähköpostiin. Noudattakaa
kunkin vuoron kohdalla kurssin ohjeistusta. MPK:n järjestelmän
käytöstä on etuna mm. se, että jokaisen sähköiseen kuntokorttiin jää
merkintä ammunnasta omaa ampumapäiväkirjaa tukemaan.

rimme
Keväällä piirimme
alueella on myös kilpailuja
eet (kutsu)
ja tarkemmat ohjeet
ilmestyvät ao.
tapahtuman
kohdalle, ja
niistä tiedotetaan myös
jäsenyhdistyksillemme.
Jorinat
sikseen.
Tulossa on
hyvä kevät
ammunnan
harrastamisen. Kaikki aktiivisesti mukaan, sillä voimaan tuleva ampuma-aselaki on ”armoton”, jos
ei pysty todistamaan harrastuneisuuttaan ampumapäiväkirjalla tai
muulla tavoin. Tuossa hommassa meitä auttaa edellä mainittu Reserviläisurheiluliiton sähköinen kuntokortti.
Terv. Veijo Rautio
HRUP-HELRESP
Ampumatoimikunta

Ampumavuoroille
ilmoittautuminen

MPKY HELSINKI, Santahaminan vuorot.
ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.mpky.fi
TARKISTAKAA KYSEISEN VUORON KOHDALTA AINA LAINA KALUSTO TILANNE JA TOIMIKAA NIIDEN OHJEIDEN MUKAAN.
LA 5.3.2011 Pistoolirata 1
Klo. 9 - 12
KoTu ammunnat / Pist 04001112084 25osallistujaa
LA 5.3.2011 Kiväärirata MPKK 150m
klo. 12 - 16
KoTu ammunnat / Kiv 04001112085 30osallistujaa
LA 12.3.2011 Pistoolirata 1
klo. 9 - 12
KoTu ammunnat Pist
04001112095 25osallistujaa
SU 13.3.2011 Kiväärirata MPKK 150m
klo.12 - 16
KoTu Ammunnat / Kiv 04001112012 30osallistujaa
LA 19.3.2011 Pistoolirata 1
klo. 9 - 12
KoTu ammunnat / Pist 04001112086 25osallistujaa
LA 19.3.2011 Kiväärirata MPKK 150m
klo.12 - 16
KoTu ammunnat /Kiv 04001112087 30osallistujaa
LA 26.3.2011 Kiväärirata MPKK 150m
klo.12 - 16
KoTu ammunnat / Kiv 04001112088 30osallistujaa
SU 3.4.2011 Kiväärirata MPKK 150m
klo.12 - 16
Kotu ammunnat / Kiv 04001112020 30osallistujaa
TO 21.4.2011 Pistoolirata 2
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Pist 04001112090 25osallistujaa
SU 24.4.2011 Pistoolirata 1
klo. 12 - 16
KoTu ammunnat / Pist 04001112019 25osallistujaa
SU 24.4.2011 Kiväärirata MPKK 150m
klo. 12 - 16
KoTu ammunnat / Kiv 04001112089 30osallistujaa
NÄIHIN TULEE NUMEROT MPKY.N SIVUILLE KATSO MPKY.FI > HELSINKI>PÄIVÄMÄÄRÄ JA ILMOITTAUDU
To 28.4.2011 Pistooli 2
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
To 5.5.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa
La 7.5.2011 Kivääri 150m
klo. 9-12
KoTu Ammunnat / Kiv
30osallistujaa
La 7.5.2011 Kivääri 300m
klo. 12-17
KoTu Ammunnat / Kiv
40osallistujaa
La 7.5.2011 Pistooli 2
klo.12-16
KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
Su 8.5.2011 Kivääri MPKK 150m
klo.9-16
KoTu ammunnat /Kiv
30osallistujaa
To 12.5.2011 Pistooli 2
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa
Su 15.5.2011 Kivääri MPKK 150m
klo.12-16
Kotu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
Ti 17.5.2011 Pistooli 2
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
To 19.5.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
PE 20.5.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa
La 21.5.2011 Pistooli 1
klo.9-12
KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
Su 22.5.2011 Kivääri MPKK 150m
klo.9-16
KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
To 26.5.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa
La 28.5.2011 Pistooli 1
klo.9-12
KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
La 28.5.2011 Kivääri MPKK150m
klo.12-16
KoTu ammunnat /Kiv
30osallistujaa
La 4.6.2011 Pistooli 1
klo.9-12
KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa
La 4.6.2011 Kivääri MPKK 150m
klo.12-16
Kotu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
Su 5.6.2011 Kivääri MPKK 150m
klo.12-16
KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
Ti
7.6.2011 Pistooli 2
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa
To 9.6.2011 Kivääri 150m
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
La 11.6.2011 Kivääri 150m
klo.9-12
KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
La 11.6.2011 Pistooli 1
klo.12-16
KoTu ammunnat Pist
25osallistujaa
To 16.6.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa

Viimeinen
ilmo. päivä
KE 2.3.2011
KE 2.3.2011
KE 9.3.2011
KE 9.3.2011
KE 16.3.2011
KE 16.3.2011
KE 23.3.2011
KE 30.3.2011
SU 17.4.2011
KE 20.4.2011
KE 20.4.2011
Viimeinen
Hinta ilmo. päivä
ei laina kalustoa
4e MA 25.4.2011
ei laina kalustoa
4e MA 2.5.2011
4e KE 4.5.2011
4e KE 4.5.2011
4e KE 4.5.2011
4e KE 4.5.2011
ei laina kalustoa
4e MA 9.5.2011
4e KE 11.5.2011
ei laina kalustoa
4e SU 15.5.2011
ei laina kalustoa
4e Ma 16.5.2011
ei laina kalustoa
4e KE 18.5.2011
4e KE 18.5.2011
4e KE 18.5.2011
ei laina kalustoa
4e MA23.5.2011
4e KE 25.5.2011
4e KE 25.5.2011
4e KE 1.6.2011
4e KE 1.6.2011
4e KE 1.6.2011
4e SU 5.6.2011
ei laina kalustoa
4e Ma 6.6.2011
4e KE 15.6.2011
4e KE 15.6.2011
ei laina kalustoa
4e MA 13.6.2011
Hinta
4e
4e
ei laina kalustoa
4e
4e
4e
4e
4e
4e
ei laina kalustoa
4e
4e
4e

KILPAILUT, näihin tulee lisätiedot ja yksityiskohdat myöhemmin MPKY AO-tapahtuman kohdalle.
ILMOITTAUTUMINEN AVOINNA ilmoittaudu ajoissa ei jälki ilmoittautumista.
hinta
LA 2.4.2011 SRA-Karsinta1
LA 9.4.2011 KoTu / Perinnekivääri
LA 23.4.2011 KoTu /Palvelusammunnat

30henk sis.
04001112092 toimitsijat
04001112094 40henk
04001112093 30henk

15e
15e
15e

Viimeinen
ilmo. päivä

Maanpuolustuskoulutuksen Helsingin
piirin Koulutus- ja tukiyksikön pistooliammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä,
ohjattuja ja valvottuja ammunnan
harjoittelutilaisuuksia. Aseina käytetään
pistooleita / kivääreitä.
Vuoroille ilmoittaudutaan www.mpky.
ﬁ >Helsinki > tapahtuma > ilmoittaudu (
OLE TARKKA JOKA VUOROLLE ON NUMERO JA VAATII ILMOITTAUTUMISEN)
Harjoitusvuoromaksu on 4 euroa jota
ei voi ilmoittautumisen jälkeen perua,
joten harkitse osallistumisesi. Älä varaa
maksamalla paikkaa jos olet epävarma
tulostasi. Noudata kulloisenkin tapahtuman sivulla olevia ohjeita, ja ilmoittautumisaikaa, sen päätyttyä ei voi enää
ilmoittautua. Lainakalustoa tarvitseva:
toimi ohjeiden mukaisesti jotta saat
kaluston käyttöösi. Kaikille osallistujille
tulee s-postilla kuittaus kyseisestä
vuorosta ja vuoron ohjeet joita tulee
noudattaa.
Osa ampumavuoroista on kilpailuja,
niistä ilmoitetaan erikseen kyseisen
vuoron yhteydessä. Osallistuminen
tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä,
sen ylittävälle osalle myös tulee ilmoitus kuinka toimitaan kun joudutaan
varasijalle. Jos paikka vapautuu ole
valmis tulemaan radalle nopealla varoitusajalla.
Tapahtumiin ilmoittautuminen noudattaa myös samoja ohjeita, ilmoittautumisajan jälkeen ei mahdollista
ilmoittautua. älä varaa paikkaa vain
varmuuden vuoksi, innokkaita ampujia
kyllä riittää. Maksuja ei palauteta
tapahtumista eikä hyvitetä missään
tapauksessa jos aikaa tapahtumaan
on alle kaksi (2) viikkoa ja haluaa
perua. Ampuma-ajat ovat ehdottomat,
ampuminen alkaa ja loppuu täsmällisesti. Ammunnanjohtajalla on vuorolla
esimiesasemassa, hänen ja apulaisena
toimivien ohjeita on noudatettava. Kenelläkään ei ole oikeutta mennä radalle
itsenäisesti vaikka olisi kulkulupa jostain kautta, jokaisen oltava etukäteen
listoilla ja tultava listan mukaan. Pois
lukien vuorojen vastaavat. Kaartin Jääkärirykmentin kanssa on sovittu että
jokaisesta vuorosta ja osallistuja on
lista jonka toimitamme sovitusti.
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Liikuntatoimintaa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.ﬁ

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Onnittelemme
KILPAILUKALENTERI 2011

Maaliskuu
1.3.
11.3.
14.3.
15.3.
15.3.
21.3.
23.3.
23.3.
25.3.
27.3.
29.3.
30.3.

Kustannuslaskija, kapteeni Ensio Selin
75 v
Liikennetarkastaja, luutnantti Kalervo Löksy (perhepiirissä) 85 v
Toimitusjohtaja, kapteeni Matti Vuoria
60 v
Valtiotieteen maisteri, kapteeniluutnantti Heimo Mäki (matkoilla)80 v
Osastopäällikkö, kersantti Pehr-Erik Nyman (matkoilla)
80 v
Eläkeläinen, kersantti Bengt Rajalin (perhepiirissä)
70 v
Varatuomari, kapteeniluutnantti Kullervo Leinonen
90 v
Ekonomi, majuri Pekka Ahtola (matkoilla)
70 v
Ekonomi, everstiluutnantti Matti Eronen
75 v
Diplomi-insinööri, vänrikki Ilkka Erkkilä
70 v
Talousjohtaja, KHT, kapteeni Ilkka Sipilä (matkoilla)
60 v
Professori (emeritus), majuri Matti Keltikangas (matkoilla) 75 v

Huhtikuu
2.4.
5.4.
6.4.
20.4.

22.4.
22.4.
23.4.
23.4.
25.4.
27.4.

Apteekkari, luutnantti Sven Jaatinen (perhepiirissä)
Yli-insinööri, yliluutnantti Jaakko Peltomaa (matkoilla)
Arkkitehti, koulutussihteeri Kristiina Slotte
(9.4. klo 13-15 kotona)
Vararehtori, kapteeni Sakari Väliahde (Vastaanotto
Santahaminan upseerikerholla 29.4.2011 klo 14 – 18.00.
Ilmoita tulostasi: saku@phyk.ﬁ 25.3.2011 mennessä)
Eläkeläinen, ylikersantti Juhani Pulkkinen (matkoilla)
Diplomi-insinööri, majuri Osmo Jalovaara (matkoilla)
Rakennusmestari, kapteeni Into Huhta (perhepiirissä)
Palomies, ylikersantti Jorma Streng (ei vastaanottoa)
Diplomi-insinööri, luutnantti Osmo Arponen (matkoilla)
Kiinteistönhoitaja, korpraali Erkki Nikkanen

90 v
70 v
60 v
50 v

80 v
75 v
85 v
70 v
75 v
60 v

18.10.2010

Kilpailu

Piiri/Liitto

Paikkakunta

Ilma-aseet
Talvikilpailu
Ampumahiihto
Pistooliampumahiihto
Ampumasuunnistus
Naisten jotos
Perinneaseet
Kesäyön marssi
Neliottelu
Pistooliampumajuoksu
Palvelusammunnat
Pioneeri- ja suojelujotos
SRA –amp.mestaruus
RUL ampumamest
RES ampumamest
Falling plate
Merikilpailu
Pystykorva SM-kilp.
Partiokilpailu
Häyhä – TA -kilpailu
Syysjotos
Maastokilpailu

Pohjois-Savo
Pirkanmaa
Kainuu
Etelä-Karjala
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Päijät-Häme
RESUL
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Pirkanmaa
MPKL
Etelä-Häme
Satakunta
Pohjois-Pohjanmaa
SRTL

Maaninka
Ikaalinen
Kuhmo
Lemi
Tuusula
Salo
Lahti
Vantaa
Kuortane
Seinäjoki
Pirkkala
Vekarajärvi
Hätilä
Kankaanpää
Hiukkavaara
Hoikankangas

Keski-Suomi
Varsinais-Suomi
TA-KILTA
Varsinais-Suomi
Kainuu

Keuruu
Perniö
Säkylä
Säkylä
Kuhmo

Tukeva j-os.

HÄMR

SATLSTO
KARPR
PSPR
TYKPR
PPALTSTO
KAIPR
PIONR
PORPR
PORPR

Ajankohta

Vastuuhenkilö

29.-30.01.
19.02.
06.03.
12.03.
15.05.
14.-15.05.
21.-22.05.
27.05.
28.05.
29.05.
23.07.
23.-24.07.
30.-31.07.
20.-21.08.
20.-21.08.
19.-21.08.

Juha Jumppanen
Jussi Luomahaara
Martti Hämäläinen
Jarmo Tölski
Hannu Harju
Pirjo Rajakangas
Marko Patrakka
Risto Tarkiainen
Petri Stevander
Timo Sysilampi
Juha Moijanen
Seppo Suhonen
Kari Kivistö
Esko Isohannu
Timo Ronkainen
Timo Kaikkonen

03.09.
09.-10.09.
09. -11.09.
16.-18.09.
24.09.

Aarre Karja
Mika Korkki
Mika Korkeamäki
Jorma Koivisto
Martti Hämäläinen

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.
Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi

RES -naiset häjyjen maille

RESERVILÄISLIITON
NAISTEN KOULUTUSPÄIVÄ KAUHAVALLA
13.—15.5.2011

Suomen Sotahistoriallinen Seura järjestää Helsingissä Jatkosotaan –luentosarjan 16.2. –
27.4.2011 välisenä aikana
Paikka Sibelius lukion juhlasali, Liisankatu 13
Esitelmät alkavat kunakin päivänä kello 18.00.
Päivämäärät, esitelmien aiheet sekä esitelmän pitäjät:
31.3. ( huom! torstai.) Miinoja Kronstadtiin – pommeja Turkuun. Tutkija Carl Fredrik Geust
6.4. Moskovan rauhansopimuksesta kohti avointa sotaa Itämerellä. Tohtori Osmo Tuomi
13.4. Yleisradio mukana sotatoimissa. Arkistopäällikkö emeritus Lasse Vihonen
20.4. Pysäytetäänkö hyökkäys Syvärille? Tohtori Mikko Karjalainen
Kaikkiin esitelmätilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Tällä kertaa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneet naiset suuntaavat häjyjen maille Kauhavan Lentosotakoululle, jossa
koulutetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentäjiä. Toukokuisen viikonlopun
aikana tutustutaan Lentosotakouluun, Hävittäjälentolaivue 41:n sekä palo- ja pelastuslentäjien toimintaan - unohtamatta tietenkään
rentoa yhdessäoloa, saunaa ja makkaraa
muiden samanhenkisten seurassa.
Varsinainen kurssi ohjelma alkaa lauantaiaamuna. Tarvittaessa varuskunnassa voi
majoittua myös perjantaista lähtien.

Ilmoittautuminen tulee tehdä ensisijaisesti
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestelmän kautta osoitteessa www.mpky.ﬁ/
koulutuskalenteri. Ilmoittautua voi myös
järjestösihteeri Suvi Tuomaselle, jarjesto@
reservilaisliitto.ﬁ.

Kurssi on suunnattu Reserviläisliiton naisjäsenille ja on maksuton.

Lisätietoja: Reserviläinen lehden numerosta
2, Reserviläisliiton kotisivuilta osoitteesta:
www.reservilaisliitto.ﬁ/ toimintakalenteri
sekä kurssinjohtaja Taru Rantaselta 050
4067668, taru_rantanen@hotmail.
com

Kuva: Maria Härkönen, Lentosotakoulu

WILLE RYDMAN
Suomen turvallisuushaasteet eivät ole muuttuneet. Olemme pieni kansakunta,
jolla on pitkä yhteinen raja arvaamattoman suurvallan kanssa. Suomella
tulee olla riittävä kriisivalmius pahimman varalle.
t3FTFSWJMÊJTUFOBNQVNBIBSKPJUUFMV4BOUBIBNJOBTTBUVSWBUUBWB
t+BMLBWÊLJNJJOBLJFMUPQPJTUFUUBWB
t,PEJOUVSWBKPVLPUQFSVTUFUUBWB
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Suomen Sotilaan
joukkue toiseksi
umpihankihiihdon
MM -kilpailuissa
Teksti: Janne Kortelainen
Kuvat: Jorma Kainulainen
14. UMPIHANKIHIIHDON maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin 11.13. helmikuuta Syötteen maisemissa. Kilpailukeskuksena toimi hotelli
Pikku-Syöte, varsinainen kilpailu
käytiin Syötteen kansallispuiston
alueella. Alueelle ominaiset rinneja lakisuot tarjosivat upeat puitteet
tapahtumalle. Kansallispuiston 299
neliökilometrin pinta-alasta noin
25 % on suota, joista osa sijaitsee
yli 300 metrin korkeudessa, vaarojen rinteillä ja lakialueilla. Aukeat,
tuulen piiskaamat alueet soveltuvat
talviretkeilyyn mitä parhaimmin.
Kilpailun aikana vallinnut kirkas sää
toi mukanaan upean auringon paisteen päiviksi ja öiksi lähes -35 asteen
pakkasen. Joukkueita oli mukana
noin 80 ja yksilösarjassakin oli parikymmentä osanottajaa. Yhteensä
kilpailuun otti osaa yli kolmesataa
henkilöä.
Umpihankihiihdon maailmanmestaruuskilpailut on viikonlopun
mittainen talvinen erävaelluskilpailu, jossa kaikille pakollisen perusreitin lisäksi voi hankkia lisäpisteitä
käymällä vapaaehtoisilla lisärasteilla. Perusreitin pituus on noin
35 kilometriä ja lisärastien kautta
matkaa kertyi tänä vuonna noin
50 kilometriä. Perusreitin varrella
on luonnontuntemusta ja erätaitoja testaavia tehtävärasteja, joiden
suorittamisesta saa myös pisteitä.
Taitetun hiihtomatkan ja tehtävärasteilta saatujen pisteiden mukaisesti

määrätään lähtöjärjestys sunnuntaiaamun viimeiselle kilpailuosuudelle. Eniten matkaa taittaneet ja hyvin
tehtävärasteilla suoriutuneet lähtevät viimeiselle umpihankiosuudelle
ensimmäisinä. Viimeinen kilpailuosuus on umpihankeen hiihdettävä,
kärkijoukkueilta noin tunnin kestävä, tiukka urheilusuoritus.
SUOMEN SOTILAS -aikakausilehden
joukkueessa hiihtivät Jorma Kainulainen, Pekka Teivaanmäki, Toni
Tanner ja Janne Kortelainen. Kilpailuun lähdettiin nelimiehisellä joukkueella, koska viidettä ”riittävän
varmaa” hiihtäjää ei löytynyt. Kaikki
joukkueen jäsenet ovat kokeneita
kestävyys- ja seikkailu-urheilulajien
harrastajia. Sodankyläläinen Toni
Tanner on ammatiltaan eräopas
ja kierrellyt esimerkiksi ”mummopyörällä” ympäri pohjoismaita ja
ottanut osaa legendaariseen Pariisi
– Dakar moottoripyöräkilpailuun.
Karkkilalainen Janne Kortelainen
on hiihtänyt armeijan varusteilla
300 kilometriä 45 tunnissa ja ottanut osaa sotilastaitokilpailuihin sekä
seikkailu-urheilutapahtumiin. Kurusta kotoisin oleva Pekka Teivaanmäki on seikkailu-urheilun kovimpia kotimaisia nimiä, lisäksi taustalla on vaelluksia ympäri maailman.
Helsinkiläinen Jorma Kainulainen
on seikkailu-urheilutaustan lisäksi
voittanut sotilastaitokilpailuja muun
muassa Italiassa.
Vuonna 2010 joukkue sijoittui
kilpailussa kolmannelle sijalle. Viimevuotiseen kokoonpanoon kuu-

lunut Markus Helander siirtyi täksi
vuodeksi yksilösarjaan, voittaen yksilösarjan maailmanmestaruuden.
kilpailunsa perjantai- iltana siirtymällä viiden kilometrin matkan ensimmäiselle yöpymisrastille. Yö vietettiin avolaavussa
eväiden ja juomapullojen täyttämissä makuupusseissa. Lauantaipäivän
aikana pakkanen ei laskenut alle
-25 asteen, joten hiihto sujui suunnitellusti, ilman suurempia ongelmia.
Perusreitillä riitti hiihtäjiä, mutta
lisärasteille ei ollut valmista latua
käytettävissä. Kolmannen tehtävärastin jälkeen Utin Jääkärirykmentin joukkue otti aktiivisen roolin
ladun avaamisessa, muiden lisärasteille tähtäävien seuratessa valmista
uraa. Seitsemän tunnin hiihdon jälkeen joukkue saapui toiselle yöpymispaikalle. Joukkueen hiihtovauhtia kuvaavaa on, että perusreittiä
hiihtäneitä oli paikalla vasta kouralJOUKKUE ALOITTI

linen. Hiihtovälineinä joukkue käytti 2.6 – 2.8 metriä pitkiä voideltavia
Järvisen suksitehtaan valmistamia
eräsuksia ja olosuhteisiin sopivia
huopavuorisia saappaita.
Toinen yö vietettiin jälleen nuotion loisteessa, avolaavussa. Ilta
kului hiihtovaatteita kuivattaessa
ja hiihtäjiä huoltaen. Tapahtuman
vaativuutta lisää mukana olevien
varusteiden mahdollisimman pieni
määrä. Reppujen minimipainoksi
on säädetty kahdeksan kiloa ja kilpailumielessä tapahtumaan osallistuvien joukkueiden kohdalla reppujen paino ei ylitä tätä raja-arvoa paljoakaan. Mukana on makuupussi,
makuualusta, taukotakki, varasukat
ja hanskat sekä kuiva aluspaita. Pakollisia joukkuekohtaisia varusteita
ovat lisäksi majoite, kirves, saha ja
ensiapuvälineet. Yön aikana pakkanen kiristyi noin -35 asteeseen.
Mukana olleiden makuupussien äärimmäinen pakkasraja oli -20 asteen

tienoilla, joten untuvatakki oli sopiva lisä makuupussissa.
SUNNUNTAIN umpihankiosuudelle
joukkue lähti jaetulta kuudennelta
sijalta, kuusi minuuttia kärjessä lähteneen Kiinteistöneliö – joukkueen
jälkeen. Noin seitsemän kilometrin
pituinen umpihankiosuus taittui hieman alle tunnissa ja maalissa taakse
olivat jääneet Kiinteistöneliötä lukuun ottamatta kaikki muut joukkueet. Kilpailun monesti voittanut Utin
Jääkärirykmentin joukkue sijoittui
kolmanneksi.
Tapahtumaa voi suositella lämpimästi kaikille eräilystä sekä hiihdosta kiinnostuneille. Kisaa varten
harjoittelu käy hyvin reserviläiskunnon ylläpitoon.

Tapahtuman kotisivut ja lopulliset
tulokset:
www.umpihankihiihto.pudasjarvi.ﬁ

Erikoismatkojen asiantuntija

JaPi - Matkat Oy
Karjalan
Kannas
13.-15.5., 14.-16.6., 22.-24.7., 11.-13.6.,
5.-7.8. 329 e 26.-28.8.
Karjalan
Kannas
Aunus-Maaselkä 28.-31.7. 439 e
Aunus - Maaselkä
7.-10.7.
Tuntemattoman
sotilaan sotatie JR8 22.-25.8. 429 e
Muurmanski
5.-10.7. 595 e
JR8-Tuntemattoman
sotilaan sotatie 1.-4.7., 2.-5.8.
Valamo –Konevitsa 8.-10.7. 369 e
Valamo-jäljillä
Konevitsa
28.-30.5., 12.-14.7.
Jääkäreiden
26.-29.5. 450 e

Laatokan ja Äänisen risteily

Hintaan sis. kuljetus, majoitus, viisumi,
Pääsiäinen
Pietarissa
puolihoito
ja oppaan
palvelut.
Myös kotiseutu- ja kaupunkimatkat. Varaa matka
ryhmällesi, räätälöimme sen teidän toiveiden mukaan.

329 €
399 €
399 €
399 €
8.-13.8. alk.699 €
2.-4.4. alk.135 €

Katso lisää kotisivuiltamme:

www.japi-matkat.fi
e-mail: myynti@japi-matkat.fi
puh/fax: 05 35593 65

Fingrid Oyj vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta.
Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähkönsä häiriöttä. Toimintavarmuus, tehokkuus, ympäristön huomioon ottaminen sekä hyvä yhteistyö asiakkaidemme, maanomistajien
ja viranomaisten kanssa ovat meille avaintavoitteita vaativan tehtävämme hoidossa.

<?D=H?:EO@"Arkadiankatu 23 B, PL 530, 00101 Helsinki.
Puhelin 030 395 5000. mmm$Ód]h_Z$Ó
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Vintergatan 2011
Suomalaisia osallistui perinteiseen ampumakilpailuun yli kymmenen henkeä. Suomalaisosallistujat olivat reserviläisjärjestöistä
sekä Uudenmaan Prikaatin Killasta.
Teksti: Alikersantti Markku Nieminen,
ESRES
Kuvat: Markku Nieminen,
Thomas Eckered (FBU-Stockholm)

helsinkiläiset
reserviläiset osallituivat Tukholman
lähellä Kungsängenissä perinteiseen
Vintergatan-ampumakilpailuun. Kisaan lähtivät Ilkka Koljonen ja Markku Nieminen. Tukholman Arlandassa seurueeseen liittyi Uudenmaan
Prikaatin killan kapteeni Petterssonin johdolla 10-henkinen joukkue.
Tukholman FBU:n (Försvarsutbildarna) isäntien johdolla osasto siirtyi pikkubussilla hotellille, joka oli
7 km:n päässä kentältä. Varusteiden vaihdon jälkeen, osasto jatkoi
lounastamaan Sigtunaan. Lounaan
jälkeen moottorimarssi jatkui kohti
varuskunta-aluetta. Porttimuodollisuuksien jälkeen, suomalaisjoukkue
siirtyi kasarmin sisätiloihin ilmoittautumaan kilpailutoimistoon.
Joukkue kuittasi aseet (AK4),
joissa oli aimpointit asennettuna
sekä muut varusteet henkilökortteja vastaan. Kasarmin käytävällä
suomalaisosallistujille koulutettiin
aseiden toiminta ja käyttö erittäin
pätevän kouluttajan toimesta. Aluksi aseen käsittelyssä tuntui, että hylsynkerääjä oli vaikea saada paikoilleen, mutta muutaman harjoituskerran jälkeen se sujui vaivattomasti.
Asekoulutuksen jälkeen joukkue
siirtyi kasarmin alakertaan, jossa
kerrattiin AK4:n käsittely, annettiin
turvallisuusohjeet ja varopuhuttelu.

TAMMIKUUN LOPULLA

ENNEN LÄHTÖÄ suomalaiset jaettiin
kahteen kuuden miehen joukkueeseen, jota vahvistettiin neljällä
FBU:n reserviläisellä. Näin kussakin
joukkueessa oli 10 henkeä.
Noin kello 17.30 siirryimme
jalkamarssia kohti ulkohallia, jossa suoritettiin aseiden kohdistus.
Radan pituus oli 150 m ja leveys 30
m. Ammunnanjohtaja kertasi vielä
kerran turvallisuusohjeet ja ampumakomennot sekä tarkisti aseet ja
lippaat (4). Siirryimme radan 100
m tasalle, jossa kullekin annettiin
6 patruunaa ja ne käskettiin ampua
makuulta taulun ylä- ja alareunaan.
Kunkin laukauksen jälkeen oli helppo – suorastaan fantastista – tarkistaa osumat näyttötaululta, jotka oli
jokaisella ampumapaikan vieressä.
Tähtäinten säätö oli näin ollen helppo suorittaa. Kohdistusammunnan
päätteeksi aseet ja lippaat tarkistettiin.

Siirtyminen ensimmäiselle kilparastille suoritettiin 30 min. kestäneellä jalkamarssilla pimeässä, tähtitaivaan alla. Pakkasta oli 2 astetta,
tuulta n. 6 m/s, joten olosuhteet olivat ihanteelliset kilpailusuoritukselle.
olivat pienellä alueella
(n. 300 m etäisyydellä toistaan), joten siirtyminen rastilta toiselle kävi
ripeästi. Suomalaisille reserviläisille
tuntui oudolta, että ammunnat suoritettiin tien vieressä olevan pellon
laidalta. Vain matala aita erotti yleisen tien armeijan alueesta. Maalitaulut olivat pellolla ampumaetäisyytenä 50–75m, eikä sivu- ja takavalleja ollut lainkaan. Valaistuksena
oli valotikku tai ulkotuli.

RASTIT 1—5

RASTI 6 oli rakennettu lyhyen matkan päässä olevaan AKE-kylään.
Kilpailun päätyttyä rastinjohtaja tarkasti kaikkien aseet ja lippaat
sekä kysyi onko patruunoita ja kaikki varusteet tallella. Tarkastuksen
jälkeen kilpailijat siirtyivät huoltorakennukseen, jossa aseet huollettiin
ja luovutettiin varastoon. Kilpailun
jälkeen FBU:n huolto tarjosi pientä
purtavaa lämpimän juotavan kera.
Puolilta öin joukkue siirtyi takaisin hotellille, jossa kilpailusuoritukset käytiin uudelleen läpi.

Ennen kilpailua suomalaisille koulutettiin aseenkäyttö.

että
tämä oli ensimmäinen kerta, kun
sai tilaisuuden kilpailla Ruotsissa.
”Täytyy myöntää, että länsinaapurit
hoitivat järjestelyt esimerkillisesti,
ottivat meidät hyvin vastaan ja saivat meidät tuntemaan itsemme tervetulleiksi. Lähden erittäin mielelläni mukaan uudelleen, mikäli vain
”kutsu” käy. Kilpailusta jäi sen verran hampaankoloon, että haluaisin
seuraavalla kerralla parantaa omaa
tulostani ja hätyytellä kärkisijoja.
AK4 oli minulle uusi tuttavuus, mutta hyvä sellainen. Ottaisin itselleni,
jos saisin.” , sanoi Nieminen kilpailun jälkeen.
Kilpailussa oli 103 ampujaa ja
paras suomalaistulos oli 13. Ilkka
Koljonen oli 34 ja Markku Nieminen
18.
Tulokset kaikkien ampujien kesken eivät ole suoraan vertailukelpoisia, sillä suomalaiset kilpaillijat
ampuivat vanhemmalla AK4:lla ja
ruotsalaiset puolestaan AK5:lla.
MARKKU NIEMINEN TOTESI,

KILPAILURASTIT:

Rasti

Taulut/kpl

Patruunat

Kirjoittaja Soﬁeron ampumahallissa

Osumat/taulu
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
KOMMANDE PROGRAM
Klubben ordnar Ofﬁcersbal i Helsingfors lördagen den 2 april 2011.
Intresset har varit mycket positivt
och många har redan anmält sig. Det
lönar sig att anmäla sig snarast på
balen@hsrk.ﬁ eller +358405706813
för att garantera att man ryms
med! Kuvertpriset är 75 euro, Ungdomsmedlemmar 55 euro. Ytterligare information om balen ﬁnns på
www.hsrk.ﬁ.
Vårmötet hålles måndagen den
14 mars kl. 17.30 i Helsingfors Reservofﬁcersdistrikts utrymmen, Auditoriet, Tölötorggatan 2 (ingång bredvid restaurangen). Alla medlemmar
är välkomna. Utöver de normala
stadgeenliga ärendena kommer
vårmötet att behandla ändring av
föreningens stadgar i enlighet med
förändringarna i föreningslagen. Ytterligare information hittas på www.
hsrk.ﬁ.
SKYTTE
Skytte på Tölötorggatans bana
fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. Vi har pistoler av modell Glock
17 att låna på plats. Meddela gärna
innan att du är på kommande. Kontakt: jussi@hsrk.ﬁ eller 045 315 6910
och axi@hsrk.ﬁ eller 040 773 3830.
Ytterligare information om skyttet
hittas på www.hsrk.ﬁ.
HSRK PÅ FACEBOOK
Sidan hittas på adressen http://
www.facebook.com/hsrk.fi eller
genom att söka efter HSRK. Klubbens Facebook-sida är ett komplement till webbsidan och fungerar i
första hand som en nyhetskanal för
material som publiceras på www.
hsrk.ﬁ, specialevenemang och information av allmänt intresse.
Kontakt: info@hsrk.ﬁ Webbsida:
www.hsrk.ﬁ

KANTA-HELSINKI
Kerhon kevätkokous pidetään Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa
maanantaina 21.3 klo 17:15. Kokouksen jälkeen on esitelmätilaisuus
alkaen klo 18:00. Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola pitää esitelmän sotatekniikan viimeaikaisesta
kehityksestä ja sen vaikutuksesta sodankäyntiin. Tähän liittyen voidaan
mainita Suomessa viime syksynä
keskustelua aiheuttanut venäläisten
uusi Iskander ohjus. Sen osumatarkkuus on muutama metri ja kantama
yli 400 km. Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään
tulijoita pyydetään ilmoittamaan
osallistumisesta torstaihin 17.3.2011
mennessä kerhon sihteerille.
Kerhon ammunnat jatkuvat Töö-

lön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita
ratavuoroille; radalla on tarjolla
opastusta sekä tarvittaessa kerhon
laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa.
Järjestämme perinteisen kevätretken Viroon pe iltapäivä – su 20.22.5.2011. Retki suuntautuu Hiidenmaalle. Tiedustelut Sakari Väliahde
p. 040 725 2096. Ilmoittautuminen
ja maksu 60 euroa kerhon tilille
viimeistään 15.4. Tilinumero näkyy
kerhon nettisivuilla.
Kehitämme sähköistä viestintää.
Päivittäkää sähköpostiosoitteenne
RUL:lin sivuille, koska käytämme
siellä olevia osoitteita.
KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti:
khru@khru.net. Puheenjohtaja,
pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050
368 4141; sihteeri: raimo.hynynen@
ﬁ.ibm.com, p. 040 510 8513;
ampumaupseerit: antti.kokkola@ﬁ.fujitsu.com, p. 045 7880 9029;
pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050
349 5921; sampo.siitari@pp.inet.ﬁ,
p. 044 206 1717.

lauantaisin klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00,
22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin
Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle,
040 586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2011
toimintakalenteri ovat päivittymässä verkkosivuillemme osoitteessa
http://lvru.rul.ﬁ

MUNKKIVUORI
Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 22.3.2011 Munkkivuoren seurakuntatalossa kello 18
alkaen. Osoite on Raumantie 3. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kaikki jäsenet tervetuloa
mukaan.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot kevätkaudella parillisten viikkojen perjantaisin 18.00 – 19.30.
Seuraava tilaisuus 11.3.2011. Parittomien viikkojen tiistaisin on mahdollista harjoitella sotilaspistoolin
pika-ammuntaa Töölöntorinkadun
ampumaradalla. Samalla on mahdollisuus harjoitella myös SRA-ammuntaa varten. Ilmoittautuminen
Timo Mikkoselle aina edeltävän
maanantain puoleen päivään mennessä. timo.mikkonen@luukku.com
tai 0400-607590. Seuraava tilaisuus
on 15.3.2011.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuun 19. päivänä ja jatkuu
huhtikuun 2. päivänä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ampumaupseerille
tiedon saannin varmistamiseksi jos
järjestetään muita tilaisuuksia.

LÄNSI-VANTAA
Postitimme toimintakalenterimme
vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen
1/2011 mukana jäsenillemme kotiosoitteisiin.17.2.11.
Vuoden toisessa jäsenkirjeessä
huhtikuussa tulet saamaan toimintakertomuksemme vuodelta 2010.
Helmikuun kuukausikokousiltamme esitelmä keräsi runsaasti
osallistujia, jotka aktivoituivat lisäkysymyksin vilkkaaseen keskusteluun. Esitelmän piti eduskunnan
puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Juha Korkeaoja.
Merkitse allakkaasi sääntömääräisen kevätkokouksemme aika, tiistai 29.3.11 klo 19:00.
Kokouksen jälkeen klo 19:30 kuulemme HRUP:n uuden toiminnanjohtajan esitelmän valitsemastaan
aiheesta.
1.-2.4. Padasjoen leirillä ratkomme kerhomme ampumamestaruuksia MPKY:n ampumakurssin yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.3. MPKY:n tietojärjestelmän
kautta osoitteessa www.mpky.ﬁ
8.-10.4. on Lukiolaisten turvakurssien varuskuntaviikonloppu
Santahaminassa.
Muistutuksena vielä ilmoittautumisista Vantaan kouluttajiksi
MPKY:n tietojärjestelmän kautta.
Muistathan kartuttaa hiihto- ja
muutkin liikuntasuorituksesi sähköiseen kuntokorttiisi.
Muu ampumatoimintamme jatkuu totuttuun tapaan.
Töölössä on vakiovuoromme parittomien viikkojen maanantaisin
klo 16–19 ja parittomien viikkojen

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Kevätkokous
Kutsuna ilmoitetaan, että yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.3.2011
klo 18.30 Malmitalon kokoushuoneessa, os. Ala-Malmin tori 1, 00700
Helsinki. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen viime
vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Yhdistys tarjoaa pullakahvit ja virvokkeet. Tervetuloa uudet ja vanhat
jäsenet kokoustamaan!
Hallituksen kokous
Hallitus kokoontuu ennen kevätkokousta Malmitalolla klo 18.00.
Sitä seuraava hallituksen kokous entiseen tapaan Malmin kirkolla tiistaina 28.4.2011 klo 18.30.
Retki Spjutsundiin
Pohjois-Helsingin Reserviupseerit järjestää jäsenilleen tilaisuuden,
jossa yhdistyksen toiminnoissa ja
tapahtumissa kiinnostuneet pääsevät tutustumaan yhdistyksen toimintaan.
Tilaisuus järjestetään Helsingin
Reserviupseeripiirin mainiolla majalla Spjutsundissa, joka sijaitsee n.
30km
Helsingistä itään, meren rannalla. Tapahtuma-aika on perjantai
11.3.2011. Kuljetus tapahtuu omilla
autoilla, esim. kimppakyydillä,

joka lähtee Malmin Teboilin pihasta
klo 17.00, os. Laulurastaantie 2.
Tarvittaessa voidaan noutaa Malmin asemalta. Paluu samana iltana.
Paikalla jutellaan monipuolisesti
reserviläistoiminnasta yhdistyksessä
ja turistaan muutoin sekä saunotaan
asianmukaisine eväineen: virvokkeita, olutta, makkaraa…
Tulevia tapahtumia
8. – 9.4 2011 ampuma- ja ulkoiluleiri Padasjoella. Lähtö em. Malmin
Teboililta klo 17.00. 17.4.2011 klo
11.00 vierailemme Suomen Pankin
rahamuseossa, os. Snellmaninkatu
2, 00170 Helsinki. Tilaisuus on avec.
Toukokuussa perinteinen saunailta Santahaminassa Villen/Killan
saunassa. Tarkemmat tiedot myöhemmin tässä lehdessä. Kesäkuussa
vierailemme eduskunnassa. Tarkemmat tiedot myöhemmin tässä
lehdessä.
Tule Luolaan ampumaan
Yhdistys on hankkinut kolme
Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa, Töölöntorinkatu 2, on jokaisen parittoman viikon
perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 18.3., 1.4. ja 15.4. klo 1619. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh:
(09) 40562040 ja tule mukaan.
Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälä: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.ﬁ
Hallituksen jäsenet vuodelle 2011
Kupari Karri, puheenjohtaja,
kapt toim.joht., 050-4640050, kkupari@gmail.com; Sievänen Jaakko, varapuheenjohtaja, ylil, ins.,
040-5061488, jaakko.sievänen@
elisanet.fi; Paananen Jarkko, sihteeri, ltn, johtaja, 0440239641,
jarkko.t.paananen@gmail.com;
Korhonen Raimo, rahastonhoitaja,
ltn ins., 0400-402783, raimo.korhonen@iki.ﬁ; Seppälä Seppo, projektiupseeri, ltn haastem.esim., 0405175176, seppo.seppala@kolumbus.
fi; Wallin Kari, yhteiskunnalliset
suhteet, komkapt merikapt., 0504044814, kari.v.wallin@luukku.com;
Loimukoski Jorma, tiedotusupseeri,
maj, lakias.joht., 040-3433400, jorma.loimukoski@finpro.fi; Kylmälä
Jouko, ampumaupseeri, ltn, VT/
toim.joht., 0400-430632, jouko.
kylmala@kolumbus.ﬁ; Korvensyrjä
Peter, perehdyttämisupseeri, kapt,
050-3456132, cossu541@saunalahti.
fi; Kylmälä Lauri, toimintaosasto,
vänr KTM, 041-5360310, lkylmala@cc.hut.ﬁ; Raatikainen Kari, talousupseeri, ltn, vientiasiantuntija,
0400-200566, kari.raatikainen@
ﬁnpro.ﬁ

TIKKURILA
Kevätkokous 31.3.2011 klo 19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa (4.krs).
Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat, mm.
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010. Kevätkokouksen jälkeen
kuukausikokous. Esitelmän pitää
kehityspäällikkö Hannu Myllymäki
aiheena ”FABA – karjanjalostus Suomessa ja kansainvälinen yhteistyö”.
Ilmainen kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenet ovat tervetulleita
kokouksiimme kuuntelemaan esitelmiä.

VETRES-toimikunnan vuosikokous on 16.3. klo 17.00 Vantaan seurakuntayhtymän auditoriossa, Unikkotie 5 C.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan.
Rohkeasti mukaan! 5.4 on pistoolin
kuviokilpailu 30 ls Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Lisätietoja
antaa ampumaupseeri Jukka Luotola puh.0500-455474.

TÖÖLÖ
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 24.3.2011
kello 18.00 piirin kokoustiloissa
osoitteessa Döbelninkatu 2. Hallituksen kokous aloitetaan samassa
paikassa alkaen kello 17.00. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan! Perinteinen
kahvitarjoilu.
Töölön Reserviupseereiden ampumavuorot Töölöntorinkadun
ampumaradalla jatkuvat tiistaisin
klo 19.00-21.00 seuraavasti: viikko
12, 16, 20, 24, 28, 34, 38, 42, 46, 50.
Lisäksi olemme sopineet HRUP:n
Autokerhon kanssa, että voimme
käydä ampumassa myös heidän
vuorollaan. Tarkemmat tiedot vuoroista saa Paavo Virtaselta p. 0405931175. Kerholla on oma ampumaharrastusvakuutus ja kerhon aseet
ovat jäsenistön käytössä. Ensikertalaisille kerho tarjoaa patruunat
ja muuten patruunoita saatavissa
omakustannushintaan. Nyt on hyvä
mahdollisuus ottaa vankka kiinnitys
perinteiseen kevytkuulakisaamme.
Kerhon ammunnoista saa lisätietoja
ja ohjeita ampumavastaava Raimo
Ahokkaalta p. 050-5114123 tai s-posti
raimo.ahokas(at)gmail.com.
Kevään aikana kerho ottaa jälleen aktiivisesti osaa sotaveteraanikeräykseen. Keräys tapahtuu mm.
lipaskeräyksenä, johon toivomme
osallistujia. Keräystilaisuuksia on
useita ja keräykseen voi osallistua
myös muulla tavoin. Vuoden ensimmäinen keräystapahtuma pidetään
lauantaina 12.3. Kokoonnumme keräysiskua varten Töölöntorille kello
11.00. Kunniavelkaa veteraaneillemme emme saa koskaan maksettua,
mutta tule rohkeasti mukaan velan
lyhennystalkoisiin! Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050 368
3539, jolta voi tiedustella veteraanikeräykseen osallistumismahdollisuuksia.
Kerholla tulee olemaan kevään
aikana runsaasti urheilu- liikunta- ja
kenttäkelpoisuuden kohentamiseen
liittyvää toimintaa. Kannattaa seurata tämän lehden kerhopalstaa ja kerhon omia nettisivuja, joista ilmenee
ajankohdat, paikat ja yhteyshenkilöt. Kevään aikana järjestämme harjoitus- ja kilpakeilailua, joista voi tiedustella Jyrki Ratialta 040-5829127.
Kerho ottaa osaa Kesäyön marssiin
27.5. sekä Salpavaellukseen 1.-3.7.
ja Hiidenmarssiin omalla joukkueella. Kesäyön marssiin saamme
jälleen vieraaksi Virosta 15-hengen
joukkueen ja tulemme viettämään
heidän kanssaan perinteistä maanpuolustusviikonloppua. Marssin lisäksi tarjolla on runsaasti muutakin
ohjelmaa, joten mukaan kannattaa
tulla! Jo nyt on hyvä aloittaa henkilökohtainen kenttäkelpoisuuden
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kohentaminen ja merkitä liikuntaja ammuntatilaisuudet ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa
www.resul.ﬁ/kuntokortti.
Lentäen (DC 3) tapahtuva vierailu Viroon on tarkoitus toteuttaa
viikolla 20. Tapahtumasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan
puheenjohtajalle.
Alkuvuoden tapahtumat: Osallistuimme helmikuussa perinteiseen
JR 200:n perustamisen juhlapäivään
Paldiskissa sekä Viron itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Helsingissä ja Tallinnassa. Kerhomme asetti
24.2. kunniavartion Pohjan-poikain
muistopaadelle sekä osallistui kunniakäyntiin Suomen-poikien sankarihaudoilla Malmin hautausmaalla.
Sampo Martiskainen valittiin
uutena jäsenenä Suomen-poikien
Perinneyhdistyksen hallitukseen, joten toiminta virolaisten veteraanien
kanssa jatkuu totuttuun tiiviiseen
tahtiin.
Osallistuimme myös 13.2. Tuusulanjärven liikuntatapahtumaan
marssisuorituksella reippaassa pakkassäässä.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset
voi osoittaa puheenjohtaja Sampo
Martiskaiselle 040-709 8459, sampo.martiskainen(at)tapiola.fi. tai
sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400705181, kerkko.kinnunen(at)gmail.
com. Kerhon nettisivut: www.rul.ﬁ/
toolo.

VR:N RESERVIUPSEERIT
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 14.3. klo 16:30 VR
pääkonttorilla. Kokouksen jälkeen
kuulemme majuri Jari Hellbergin
esitelmän "Rautatiekuljetusten merkityksestä Puolustusvoimille nykypäivänä".

12.3.2011 klo 10.00-16.00. Keräyspaikkana on Itäkeskuksen Citymarket ja keräysvastaavana toimii Jyrki
Uutela p. 040-500 4906. Jos olet
kiinnostunut, soita Jyrkille 7.3. mennessä.
Itä-Helsingin Jotos pidetään 14.5.
Jotoksen teemana on reserviläisten
"johtamispäivä". Herrasmieskilpailut pidetään toukokuussa, tarkempi
aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Opiskelijoiden turvakurssi järjestetään Santahaminassa 8.4.-10.4.,
jonka yhteydessä 9.4. klo 12.-16. on
myös Itä-Helsingin Reserviupseerit
ry:n toimintapäivä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jukka-Pekka Kantokoski p. 050- 332 687, jukka-pekka.
kantokoski@ﬁ.abb.com . Ennakkoilmoittautuminen välttämätön 31.3.
mennessä.
Yhteystietoja: pjoht. Jukka-Pekka
Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht.
Jani Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 050 543 6214.
IHRU:n nettisivut www.rul.fi/
ihru

ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO
Autokerhon sääntömääräinen kevätkokous on 14.3.11 klo 18 Ravintola Full Housessa Runeberginkatu 34.
Kerho tarjoaa iltapalan kokouksen
yhteydessä.
Kerhon vuosipäivää 12.5.11 päätettiin viettää Santahaminassa Villen saunalla.
Tarkemmat ilmoittautumisajat
myöhemmin Helsingin Reservin Sanomissa.
Muista ammunta Luolassa. Seuraava ammuntapäivä 14.2. ja 11.4.
Yhteys sihteeriin viimeistään samana päivänä, häneltä tarkemmat ohjeet puh. 040 593 1175.

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Ammunnat: Ruutiaseammunnat jatkuvat Töölöntorinkadun radalla parittomina viikkoina torstaisin klo
19.00.-21.30. Ilma-aseammunnat jatkuvat samassa osoitteessa torstaisin
klo 17.00.-19.00.
Yhdistyksen ilma-aseiden mestaruuskilpailut pistoolilla ja kiväärillä
ammutaan torstaina 7.4. ja 14.4.2011
klo 17.00.-19.00. Kokoontuminen
Töölöntorinkadulla klo 17.00.
Yhdistyk sen
r uutiaseiden
(22mm) mestaruuskilpailu ammutaan torstaina 17.3.2011 klo 19.0021.30, 20+20 laukausta tarkkuusosa
ja pikaosa. Pika-ammunnan palkintokilpailu, 20+20 laukausta ammutaan torstaina
28.4.2011 klo 19.00-21.30. Kokoontuminen Töölöntorinkadulla
klo 19.00. Kerhon aseet ovat käytettävissä. Ammuntojen vastaavana vetäjänä toimii Juhani Hartela p.040834 2839.
Yhdistyksen hallitus päätti pitää
kevätkokouksen 31.3.2011 klo 18.00.
Puotilan Kartanon tupakabinetissa.
Kokousesitelmän pitää Jyrki Uutela
aiheesta "Eversti Motti-Matti Aarnio
talvisodassa".
Itä-Helsingin Reserviupseerien
veteraanikeräyspäivä on lauantaina

ILMAILUKERHO
08.02. kevätkokous kutsui eversti
Jouko Liusvaaran yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina
1991–2003. Ilmailukerhon sihteerinä ja rahastonhoitajana aloittaa 1.4.
Valto Ottovainen, p. 040-742 3097,
email valto.ottovainen@kolumbus.
ﬁ.
Vierailu Satakunnan Lennostoon
sekä Patrialle 12.04. – 13.4.2011.
12.04. Monipuolinen tutustuminen Satakunnan Lennostoon
13.04. Patria Linnavuori
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen (nimi + syntymäaika) Aarne Paukku puh. 040 757 83 53 tai
sähköposti atte.paukku@elisanet.
ﬁ. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.03. Ilmoittautuminen on
vahvistettava maksamalla 50,00e
tilille 800021-25053511 viimeistään
21.3.2011. huhtikuussa vierailu Satakunnan Lennostoon
10.05. ti 18.30 Suomalainen klubi
Antti Saarialho ” Petsamon nikkeli
– Jatkosodan asetoimitusten ”vaihtoraha”?
Toukokuussa haulikkokisa
Tarkennukset ohjelmaan löydät
Helsingin Reservin Sanomista.

Parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14–16 on pienoispistooliammunnat piirien radalla Töölössä.
Lisätietoja antaa aseupseeri
Martti Eerola p. 050-911 4933 tai
martti.eerola@koti.ﬁmnet.ﬁ

ILMATORJUNTAKERHO
Kerhon seuraava tapahtuma on
22.3. järjestettävä sääntömääräinen
kevätkokous. Tilaisuus järjestetään
Katajanokan Kasinolla ja se alkaa
kello 18:00. Tilaisuudessa syödään
pyttipannua, sekä kuullaan Ahti
Lapin esitelmä aiheesta "Ilma- ja ohjuspuolustuksen haasteet - miten ja
millä välineillä voidaan torjua miehittämättömät koneet, ohjukset yms
- vai voidaanko?"
Vuoden 2011 kerhon ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla ovat parillisten viikkojen
keskiviikkoisin kello 16-19. Ilmoittautumiset Timo Niiraselle osoitteeseen timo.niiranen@gmail.com.
Halukkaat voivat edelleen liittyä kerhon sähköpostilistalle Google Groups palvelussa osoitteessa
http://groups.google.com/group/
it-kerho tai ilmoittamalla osoitteensa tiedotusvastaavalle osoitteeseen
toppari@saunalahti.ﬁ.

JÄÄKÄRIKERHO
Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidetään 17.3. klo 18.30
HRUP:n tiloissa, os. Döbelnink. 2.
Kokouksessa käsitellään v. 2010
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Kokouksen jälkeen on
yhteinen kerhoilta Pioneeriosaston
kanssa, jossa evl Anssi Vuorenmaa
pitää esitelmän aiheesta "Helsinkiä
puolustetaan joka ilmansuuntaan".
Hallitus kokoontuu klo 18.00.
Kerho täyttää tänä vuonna 60
vuotta. Juhlimme merkkipäivää
15.4. klo 19.00 Santahaminan Maanpuolustuskerholla. Ilmoittautumiset
sihteerille 8.4. mennessä, puh. 349
3162 tai 050 344 6535, jolloin illan
meny on tiedossa.
Kevätkauden kerho-/saunaillat
ovat 5.4. ja 3.5. Santahaminan Kiltasaunalla.
Kerhon yhteystiedot: Puh.joht.
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM
0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo,
puh. 349 3162 tai GSM 050 344 5635.
Jääkärikerhon kotisivu: http://
www.rul.ﬁ/jaakarikerho/

PIONEERIOSASTO
Pioneeriosaston kevätkokous on
torstaina 17.03.2011 klo 18.30 osoitteessa Döbelninkatu 2 kokoustila
1:ssä. Kokouksen jälkeen kuulemme
mielenkiintoisen esitelmän ja nautimme iltapalan yhdessä Jääkärikerhon kanssa. Hallitus kokoontuu jo
klo 17.30
Vuoden 2011 ratavuorot Töölöntorinkatu 2:ssa keskiviikkoisin klo
19.00 - 21.30 viikoilla 12, 16, 20, 23,
36, 40, 44, 48, 52 ja lauantaisin klo

9.30 - 12 viikoilla 10, 14, 18, 22, 24,
26, 32, 34, 38, 42, 46, 50. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal
ja 10 kpl/kerta/9mm (enintään viideltä kerralta vuodessa). Paikalla
on myös aseita ja kouluttaja. Ota
omat kuulonsuojaimet mukaan, jos
löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan
mennessä puheenjohtajalle.
Järjestämme keväällä 09.04.2011
klo 09.30 alkaen GLOCK-pistoolikurssin Töölöntorinkadun sisäampumaradalla, mukaan mahtuu 5
ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautuminen/vapaiden paikkojen tiedustelu puheenjohtajalta!
Järjestämme mahdollisesti myös
uudelleen MP5-kurssin, asiasta lisää
myöhemmin.
Keväällä on tiedossa retki Upinniemeen tutustumaan taistelusukeltaja-kurssin kalustoon ja toimintaan, tarkemmasta ajankohdasta
myöhemmin!
Johtamispäivä tulossa 14.05.2011,
merkatkaa siis kalentereihinne ylös!
(erityisesti osaston nuoret jäsenet)
Lisää tietoa tapahtumasta kevätkokouksessa!
Osasto järjestää jäsenilleen juoksutestin / UKK-kävelytestin kesäkuun 1:llä viikolla, jonka päätteeksi
tarkoitus käydä saunomassa.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja
pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
Käy katsomassa nettisivujamme
www.pioneeriosasto.org ja anna
palautetta. Mikäli sinulla on kuvia
Pioneeriosaston tapahtumista, voit
lähettää sihteerille.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä. Kaikki
ne osaston jäsenet jotka eivät ole
vielä saaneet s-postia sihteeriltä
vuoden 2011 alussa/aikana ja käyttävät s-postia, ottakaa yhteyttä sihteeriin, niin lisätään teidät postituslistalle!
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ylil Markus Saarela, 040-743 1867, markus.saarela@
sks.ﬁ; sihteeri, tiedotusupseeri Vänr
Eero Korhonen, 040-7650465, eerokorhonensb@hotmail.com ; ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen,
040-570 3718, matti.mahonen@fonet.ﬁ; urheilu-upseeri ltn Toni Teittinen, 050-321 6237, toni.teittinen@
iki.ﬁ
www.pioneeriosasto.org

RESERVIMERIUPSEERIT
Perinteiset HRMU:n johdetut pistooliammunnat järjestetään parittomien viikkojen 1 - 21 sekä 35 - 49 lauantaisin kello 12.00 - 14.30. Ammunnat pidetään piirien ampumaradalla
osoitteessa Töölöntorinkatu 2, jossa
yhdistyksen 22. kaliiperin käsiaseet,
tarvittavat ammukset, kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat jäsentemme
käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina
vähintään vuorokautta etukäteen
ampumaupseeri Harri Pakariselle
gsm. 040-517 9834. Ilmoittautumalla varmistat osallistumisesi ja kuulet
mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.
Yhdistyksen kevään ammuntakilpailu järjestetään tiistaina 10.5.2011
piirien ampumaradalla kello 16.00

- 22.00 välisellä ajalla. Tarkemmasta
ajankohdasta ja järjestelyistä ilmoitamme myöhemmin, mutta varaa
kilpailuajankohta kalenteriisi jo nyt.
Reserviläisten ammuntakilpailuissa
vaaditaan voimassa olevaa ampumavakuutusta (RAT, RST tai SALlis). Lisätietoa ampumavakuutuksista saat mm. RUL:in ja Reserviläisliiton sivustoilta. Huomaa, että myös
yli 70-vuotiaille on oma reserviläisen senioriturva ampumavakuutus, joka antaa oikeuden osallistua
niihin tapahtumiin tai kilpailuihin,
joissa harjoitetaan ammuntaa ja
joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan voimassaoloa.
Kerhomme perinteiset pilkkikilpailut pidetään 9-10.4. Spjutsundin
majalla. Tervetuloa nauttimaan keväisestä säästä hyvässä seurassa.
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestasi hallitus@hrmu.ﬁ, jotta
osaamme varata riittävästi syötävää
ja juotavaa. Erityisesti pyydämme
ilmoittamaan, mikäli saavut majalle
jo perjantaina.
HRMU:n kevätkokouksemme pidetään 14.4.2011 kello 18.00-20.00
osoitteessa Itämerenkatu 1 (käynti
Mechelininkadun puolelta). Esillä sääntömääräiset asiat. Olemme
vihdoin saaneet kotisivumme taas
auki. Käythän tutustumassa sivustoon osoitteessa http://www.hrmu.
fi. Mikäli sinulla on hyvää kuvamateriaalia sähköisessä muodossa
kerhomme tapahtumista, olisimme
kiitollisia jos voit lähettää kopion
käytettäväksi vaikkapa nettisivuillamme.
Kehitämme sähköistä viestintää.
Muistathan käydä päivittämässä
muuttuneet yhteystietosi RUL:n kotisivujen kautta.

RT-KERHO
JOHTORENGAS
AMPUMAVUOROT
TÖÖLÖNTORIN
A M P U M A R A DA L L A
RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot
Töölöntorin ampumaradalla vuoden 2011 osalta ovat viikot: 14, 18,
22, 26, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52.
Aika ratavuorolle on aina tiistai klo
19:00–21:30. Ilmoittautumiset viimeistään kunkin viikon maanantaina Toni Aallolle (toni.aalto@iki.
ﬁ tai 040 311 3348). Kaikki jäsenet
ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva"
-vakuutus on maksettu. Vakuutuksen maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http://www.
reservilaisliitto.ﬁ/ampumaturva.
T U L E VA T
T A PA H T U M A T
Kevään ampumaleiri Padasjoella
21.–22.5.2011. Tervetuloa treenaamaan hienoissa harjoitusolosuhteissa ja hyvässä porukassa! Kaikki
jäsenet ovat tervetulleita ja oma
ase ei ole välttämätön, sillä koko
kerhon omistama asekalusto on leirillä käytettävissä. Ilmoittautumiset
tapahtumaan 6.5.2011 mennessä
johtorengas@gmail.com. Lisätiedot Toni Aalto, p. 040 311 3348.
JÄSENTEN SÄHKÖPOSTIYHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Varmistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan
esim. muuttuneen sähköpostiosoitteesi yhdistykselle osoitteeseen johtorengas@gmail.com.
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VIESTIOSASTO
Maanantaina 28.3. klo 17:30 insinöörimajuri Ismo Viljanen Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksesta pitää esitelmän hallinnon turvallisuusverkkohankkeesta
TUVE:sta. Esitelmä pidetään Aaltoyliopiston Otaniemen kampuksen
sähkötekniikan korkeakoulun salissa S3/S4, käyntiosoite Otakaari 5A,
Espoo. Tervetuloa!
Esitelmän jälkeen pidetään Viestiosaston sääntömääräinen kevätkokous klo 18:30 samassa luentosalissa. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§:ssä määrätyt
asiat, ml. vuoden 2010 toimintakertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Lisätietoja esitelmästä ja kevätkokouksesta verkkosivuiltamme.
Tervetuloa!
Viestiosasto osallistui helmikuussa Valtakunnallisen viestiupseeriyhdistyksen (VUY) laivaseminaariin,
jonka aiheena oli ”Sosiaalinen media – uhka vai mahdollisuus”. Monet jäsenistämme ovat myös VUY:n
jäseniä, puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Tänä vuonna ilmestyy myös uudistettu painos Viestimies-kirjasta, joka kuuluu VUY:n
jäsenetuihin Viestimies-lehden
ohella. Lisätietoja puheenjohtaja@
viestiosasto.net sekä www.viestiupseeriyhdistys.ﬁ.
Seuraavat MPK:n viestikurssit
ovat: Esikunnan viestitoiminta (EsikV) , (VEH): 31.3. + 8.-10.4.2011;
Viestikurssi (Viestik): 23.8. +
27.8.2011; HF-harjoitus (HFharj):
10.-11.9.2011; Viestivälineet ja viestittäminen (Vväl) , (VEH):
8.9. + 17.-18.9.2011; Komppanian viestikurssi (KomppV): 22.9. +
30.9.-2.10.2011; Kenttäviestijärjestelmä (M80), (VEH): 3.11. + 11.13.11.2011. Jos haluat toimia kouluttajana tai apukouluttajana jollain
viestikurssilla, niin ota yhteyttä toimialajohtaja Jyri Putkoseen tai kurssinjohtajaan. Lisäksi vuoden aikana
on 3-4 erilaista tukitehtävää, joissa
tarvitaan kokeneiden viestimiesten/
kouluttajien apua.
MPK-kalenterissa on koko vuoden
kestävä kurssi "Viestikouluttajien
kouluttautuminen Pääkaupunkiseutu 0400 11 12081", jonka puitteissa
organisoimme ja kehitämme viestin
koulutusta. Kurssille ilmoittautuneet
muodostavat "kouluttajapankin".

Jos siis olet kiinnostunut koulutustehtävistä, käy ilmoittautumassa.
Tuon kanavan kautta hoituu sähköpostitus ja materiaalin jakaminen
viestikouluttajille jatkossa. Ilmoittautuminen tälle kurssille ei sido tai
pakota sinua, vaan pikemminkin antaa mahdollisuuden saada tietoa ja
"napata kiinni" sellaisista hommista,
jotka sinua mahdollisesti kiinnostavat. Jos haluat sitoutua vahvemmin MPK- ja KOTU-toimintaan, käy
täyttämässä MPK-sitoutumislomake
(www.mpky.ﬁ -> Helsingin mpp ->
KOTU) ja postita se printattuna piiripäällikkö Mauri Väänäselle. Tutustu muutenkin MPK-toimintaan verkkosivujen kautta. Sieltä löydät tietoa
mm. MPK organisaatiomuutoksesta
1.1.2011 alkaen.
Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat keskiviikkoisin,
vuonna 2011 viikoilla 14, 18, 22, 26,
30, 34, 38, 42, 46 ja 50. Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona.
Huomatkaa pakollinen ilmoittautuminen päivää ennen ampumavuoroa ampumavastaavillemme, tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Huomatkaa
myös HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen:
www.mpky.ﬁ.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta, liikuntatapahtumista sekä
Viestiosaston yhteystiedot löytyvät
verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net.
Tiedotamme tapahtumista jäsenistölle myös sähköpostitse – jos
et ole saanut tätä ilmoitusta sähköpostiisi, niin käy päivittämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.rul.ﬁ,
kohdassa Jäsenpalvelut. Tervetuloa
mukaan toimintaan!

SENIORIUPSEERIT
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Senioriupseerien Kerhon kevätkokous pidetään maanantaina 28.3.2011
klo 13.00 – 15.30 Katajanokan Upseerikasinon, Laivastokatu 1, Karimosalissa. Kokouksessa käsitellään
kerhon 1.12.2008 vahvistetuissa
säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. Kokousesitelmän pitää
Puolustusvoimien koulutuspäällikkö
eversti Pertti Laatikainen. Omakustanteisen, ns kerhopalan hinta on n.
20 euroa. Kokousosallistumisesta ja
mahdollisesta osallistumisesta ruo-

kailuun pyydetään ilmoittamaan
23.3.2011 mennessä arne.lindholm@
kolumbus.ﬁ tai puhelimitse 050 500
4138.
HRUP:n Senioriupseerien kerho
viettää 19. huhtikuuta toimintansa
60-vuotisjuhlaa Katajanokan Kasinon Kenraalisalissa. Juhlaohjelma
alkaa klo 14.00 seminaarilla, jonka
aiheena on pääkaupunkiseudun
puolustaminen mahdollisessa sodassa ja sen siviiliväestön suojelu
sota- ja kriisitilanteissa.
Seminaarin jälkeen noin klo 17.30
on juhlaillallinen. Juhlapuheen pitää RUL:n puheenjohtaja, professori
Mika Hannula. Opetusneuvos Pertti Porenne esittelee kirjoittamansa
kerhon 60-vuotishistoriikin.
Tilaisuuksiin voi ilmoittautua
06.04.2011 mennessä maksamalla
Senioriupseerien kerhon tilille Nordea 138650- 100637 osallistumismaksun. Osallistumismaksu seminaariin sekä illalliselle on yhteensä
65 euroa ja pelkkään seminaariin
20 euroa. Maksuosoituksen viestiosaan tulee merkitä oma nimi sekä
tilaisuus, johon aikoo osallistua. Pukusuosituksena on tumma puku ja
suuret kunniamerkit.
Senioriupseerien kerhon yhte-

ystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja, arne.lindholm@kolumbus.
ﬁ, 0505004138; Pentti Uosukainen,
sihteeri, pentti.uosukainen@kolumbus.ﬁ, 0408406296; Heikki Kaakinen, jäsenasiat; heikki.kaakinen@
kolumbus.ﬁ, 0505895375.

ARU
Akateemisen maanpuolustusyhdistyksen ARU ry:n sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään maanantaina 21.3.2011 klo: 19.00 Suojeluskuntatalolla, osoitteessa Döbelninkatu
2. Käsiteltävinä sääntömääräisten
asioiden lisäksi sääntöjen pykälien
9, 10 ja 14 muutokset, missä ehdotetaan tilintarkastustavan täsmentämistä Yhdistyslain tarkoittamaksi
toiminnantarkastukseksi, jotta säännöistä käy selkeästi ilmi yhdistyksessä käytettävän maallikkotarkastajia.
Lakimuutosten johdosta 1.9.2010 lukien tilintarkastuksella tarkoitetaan
tilintarkastuslaissa määriteltyä tilintarkastusta, jonka voi suorittaa vain
auktorisoitu tilintarkastaja.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HELSINGIN
RESERVILÄISET
Yhdistyksen kevätkokous on maanantaina 21.3. klo 16:30 alkaen Katajanokan Kasinon Pilotti-salissa. Kokouksessa käsitellään normaalit tilinpäätös- ja toimintakertomusasiat.
Tervetuloa!
Kokouksen jälkeen alkaa Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry:n
järjestämä esitelmä, jonka pitää
insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola sotatekniikan viimeaikaisesta
kehityksestä ja sen vaikutuksesta

sodankäyntiin. Tähän liittyen mainittakoon Suomessa viime syksynä
keskustelua aiheuttanut venäläisten
uusi Iskander-ohjus, jonka osumatarkkuus on muutama metri ja kantama yli 400 km.
Esitelmä on maanantaina
21.3.2011 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa. Tilaisuus on
avoin kaikkien reserviupseerikerhojen ja reserviläisyhdistysten jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään
ilmoittamaan osallistumisensa torstaihin 17.3 mennessä e-mail raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040 510
8513.
Kesäyön marssi ja kuntotestit
Lauantaina 16.4. on Santahaminassa Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä MPK:n kurssina. Testi-

päivään kuuluu lihaskuntotesti ja
12 minuutin juoksutesti ("Cooperin
testi"). Lisätietoa saa MPK:n sivuilta
www.mpky.ﬁ, Helsinki ja Tomi Sarilahdelta, jonka yhteystiedot ovat
alla.
Omaa marssikuntoaan voi tutkia 25 km pitkällä reserviläisen testimarssilla, joka järjestetään 14.5,
myös MPK:n kurssina. Lisätietoja
antaa marssin johtaja Peter Korvensyrjä 045 674 8754, peter.korvensyrja@yit.ﬁ
Perjantaina 27.5. on Vantaalla
Kesäyön marssi, joka viime vuoden
tapaan kestää siis vain yhden illan ja
yön. Marssireittejä suunnitellaan ja
niiden pituudet tulevat olemaan 10,
20, 30 ja 40 km (lisäinfoa www.kesayonmarssi.ﬁ). Harjoittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Ainakin Espoossa järjestetään harjoitusmarsseja
MPK:n kurssina. Helsingin Reserviläiset maksaa jäsentensä osallistumismaksun.
Ampumatoimintaa
Yhdistys on käynnistämässä uudelleen ampumatoimintaansa. Luolan ampumavuorot käynnistyvät,
kun yhteisöaselupa saadaan ensin
kuntoon. Asiasta tiedotetaan tällä
palstalla myöhemmin. Vuoro tulee
alustavasti olemaan kerran kuukaudessa maanantai-iltaisin. Lisätietoja
antaa Tomi Sarilahti.
Yhteystiedot
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Tomi
Sarilahti p.040 594 9673, tomi.sarilahti@iss.ﬁ ja sihteeri Timo Elolähde, puh 040 830 4097, timo.elolahde@hsl.ﬁ tai helsinki@helresp.ﬁ.

VANTAAN
RESERVILÄISET
Talvisodan päättymisestä tulee
13.3.2011 kuluneeksi 71 vuotta.
Vantaan Reserviläiset ry järjestää
laturetken lauantaina 12.3.2011. Laturetkelle on vapaa osallistuminen
kaikille. Hiihtovauhdin jokainen
voi sovittaa itselleen sopivaksi. Laturetki alkaa yhteislähdöllä klo 19
Petikosta ja reitillä on opastus. Lisätiedot: Niko Niemistö, GSM 050
5656632.
VaResin vuorot Tikkurilan urheilutalon ampumaradalla jatkuvat
tiistaisin kello 17, torstaisin kello
17 ja sunnuntaisin kello 15. Lisätiedot: Jukka Väänänen, GSM 040
5844568.

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350
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Töölön sisäradan ampumavuorot
ovat parillisen viikon maanantaisin
kello 17 ja parittoman viikon keskiviikkoisin kello 19. Lisäksi parittoman viikon perjantaisin pidetään
SRA-harjoitukset kello 19. SRA-harjoituksiin osallistuminen edellyttää
SRA- tai IPSC-statusta. Lisäksi Helsingin Seudun Reserviläispiiriltä on
anottu varhaisaamun ampumavuoroa, erityisesti vuorotyötä tekeviä
silmällä pitäen. Lisätiedot: Jukka
Väänänen.
Lauantaina 26.3.2011 järjestetään
revolveri- ja perinnepistoolikilpailut
Töölön sisäradalla. Tiistaina 5.4.2011
järjestetään Tikkurilan ampumaradalla 30 ls. kuvioammuntakilpailu.
Lisätiedot: Jukka Väänänen.
Tällä hetkellä tiedossa olevat
Santahaminan ampumaratavuorot
keväällä 2011 on nyt julkaistu VaResin kotisivuilla. Seuraava vuoro on
lauantaina 5.3.2011 pistoolirata ykkösellä. Lisätiedot: Kari Sihvo, GSM
0400 453100.
VaResin vuorot Töölön sisäampumaradalla jatkuvat parillisen viikon maanantaisin kello 17 ja parittoman viikon keskiviikkoisin kello 19.
Lisäksi on uusi vuoro SRA-statuksen
omaaville parittoman viikon perjantaisin kello 19. Lisätiedot Jukka Väänänen, GSM 040 5844568.
Tikkurilan urheilutalon ampumaratavuorot jatkuvat tiistaisin klo
17, torstaisin klo 17 ja sunnuntaisin
klo 15. Yhdistyksen aseet ovat jäsenten käytettävissä.
26.3.2011 järjestetään Töölöntorinkadun sisäradalla Revolveri- ja
perinnepistoolikisa. Osallistujamäärä max. 30 ampujaa.
5.4.2011 järjestetään Tikkurilan
ampumaradalla kuvioammunnan
30 ls. kilpailu.
Syyskaudeksi 2011 on tarkoitus
anoa Vantaan kaupungilta oma salivuoro, tarkoituksena on kohottaa
jäsenistön fyysistä kuntoa pelaamalla futsalia/sählyä tms. Lisätiedot:
Niko Niemistö.
Yhteydenotot ja tiedustelut: puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM
050 5656632. Tarkista aina viimeisimmät muutokset sekä ampumaratojen valvojatilanne kotisivuilta
www.vantaanreservilaiset.ﬁ.

HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
Skyttet i "Luolan" fortsätter på våren
2011 varje parlös veckas torsdag kl.
17.00-19.00. Följande skytten är 17.3,
31.3, 14.4, 28.4.
Triangel kampen 2011
27.4 terränglöpning Kasaberget
Grankulla, 3.5 pistolskytte Baggby
skjutbana, 3.8 miniatyrgevärsskytte Ingå, 20.8 orientering Dragsvik,
15.10 Triangelkampens avslutningsfest.
Övriga evenemang.
7.5 Gentlemannatävling,
Syndalen,deltagaravgift, 15.8 Tammet tävling, Baggby skjutbana,
deltagaravgift 3 eur/person, 24.9
Skogsstigen, Ekenäs, 10-11.9 RESURSUS-MARSCH, Syndalen
www.reservilaisliitto.ﬁ/hsru,
ordförande Markus Liesalho, Tel.
o400-421 002, email. svenska@helresp.ﬁ

Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
17.3. kello 17.30 alkaen osoitteessa
Döbelninkatu 2, Kokoushuone: 6.
kerros. Kokous alustetaan MPKK:n
2010 "Maanpuolustustahto" tutkimuksen tiivistelmällä. Jäsenet tervetuloa!
Ammunnat jatkuvat Töölön radalla kerran kuussa sunnuntaisin
jäsenille ilmoitetun mukaisesti. Ilmoittautumiset kmp.toolo@gmail.
com
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus tai vastuuhenkilöt:
pj. Timo Soininen ja varapj. Antti
Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta kokonaismaanpuolustus@helresp.ﬁ
VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

VÄÄPELIKILTA
Sotiemme veteraanit -keräys
Vääpelikilta ry suorittaa lipaskeräyksen veteraaneille Itäkeskuksen kauppakeskuksessa lauantaina
12.3.2011 klo 10:00-18:00 välisenä
aikana. Keräys tapahtuu 2-3 henkilöllä ja 2 tuntia kerrallaan. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Erkki Joukainen, puh. 050 5471 336, erkki.
joukainen@suomi24.ﬁ
Vierailu metrovarikolle
Vääpelikilta ry vierailee Metrovarikolla tiistaina 15.3.2011 klo 14:00.
Kokoontuminen Itäkeskuksessa laituritasolla, keskiraide klo 13:45. Kuljetus metrojunalla varikolle ja takaisin. Isäntänä toimii huoltopäällikkö
Roger Antell. Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: Erkki Joukainen, puh.
050 5471 336, erkki.joukainen@suomi24.ﬁ
Huollon kurssit
Santahaminassa järjestetään
8.–10.4.2011 useita puolustusvoimien tilaamia huollon kursseja,
joilla Vääpelikilta ry:n jäsenet ovat
kouluttajina. Kursseista löytyy lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta.
Lauantaina 9.4.2011 on yhdistyksen
jäsenillä myös mahdollisuus tulla
tutustumaan vääpelikurssin toteutukseen. Lisätiedot: Ari Hautala, ari.
hautala@kolumbus.ﬁ
Kevätkokous
Vääpelikilta ry:n kevätkokous
järjestetään torstaina 14.4.2011 klo
18:30 alkaen Töölöntorinkadun auditoriossa. Jäsenille lähetetään kokouskutsu seuraavan jäsenkirjeen
mukana. Ennen varsinaista kokousta dosentti Niko Huttunen pitää
esitelmän kaatuneiden huollon historiasta Suomessa. Lisätiedot: Timo
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.
Sisäampumavuoro
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30.
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. Lassi Paavonkallio,
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.ﬁ ja sihteeri Timo

tänäkin vuonna, joten kaikkia kehotetaan varaamaan tilaisuus kalenteriinsa jo näin hyvissä ajoin

MUUT
MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET
AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA

ETELÄ-SUOMEN
KILTAPIIRI
Kutsu kiltapiirin kevätkokoukseen
31.3.2011
Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n kevätkokous pidetään Helsingin Ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa, os. Unioninkatu 39, 00170
Helsinki klo 17.00. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaisesti
piirin toimintakertomus sekä piirin
tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kiltapiirin lipun juhlallinen naulaustilaisuus järjestetään kevätkokouksen yhteydessä noin klo 18.00
alkaen. Naulaustilaisuus on avoin
kaikille kiltojen jäsenille, osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan
kiltapiirin sihteerille sähköpostilla:
sami.kesajarvi(at)helsinginsotilaspoliisikilta.ﬁ 15.3. mennessä.
Kiltapiirille uusi tunnus
Uuden lipun tavoin on Helsingin
ja Uudenmaan kiltapiirien yhdistyminen edellyttänyt uuden tunnuslogon suunnittelemisen Etelä-Suomen
kiltapiirille. Tunnuksen on suunnitellut heraldikko, komentajakapteeni evp Tapani Talari.
Etelä-Suomen kiltapiirin maanpuolustusretki Tallinnaan 9.4.
Kiltapiiri järjestää kaikille alueensa maanpuolustuskiltojen jäsenille (avec) tarkoitetun maanpuolustus-henkisen retken Tallinnaan.
Retken yhteydessä tutustutaan Viron vapaustaisteluun yksityisin voimin hoidetussa museossa, jossa ovat
esillä mm. Viron vapaussota 1918
-1920, Viron ensimmäisen itsenäisyydenajan armeijan (Kaitsevägi) ja
kodinturvajoukkojen (Kaitseliit) kehitys, virolaiset II maailmansodassa, metsäveljet sodan jälkeen sekä
virolaisten vapaaehtoisten toiminta
Suomen maa- ja merivoimissa viime sotien aikana. Toisena käyntikohteena on Miehitysmuseo, jossa
esitellään Viron historiaa ensin Neuvostoliiton, sitten Saksan ja jälleen
uudelleen Neuvostoliiton miehityksen aikana. Museoissa on näytteillä
propagandalehtiä, sotilasvarusteita,
kansan käyttöesineitä, miehityshallintojen rahoja, jne. Retken hinta
on 70 e henkilöltä ja se sisältää laivamatkat ja museoiden pääsymaksut. Kiltapiiri tarjoaa osallistujille
lounaan Vapaustaistelun museossa.
Ohjelma on seuraava:
Lauantai 9.4.2011
08:30 lähtö Tallink Star/SuperStar Helsingistä Tallinnaan
Viron vapaustaistelun museo,
lounas museossa, vierailu Miehitysmuseossa Toompean laidalla
17:00 Lähtöselvitys satamassa
17:30-19:30 Tallink Star/SuperStar Tallinnasta Helsinkiin
Ilmoittautumiset (9.3. mennessä)
ja tiedustelut: Timo Vartiainen, sähköp. timo.v.vartiainen(at)luukku.
com tai puh. 050 5455927.
Lippujuhlapäivän buffet jälleen
4.6.
Puolustusvoimain lippujuhlapäivän buffet Helsingissä järjestetään

Killan johtokunnan jäsenet järjestivät sunnuntaina helmikuun 20.
päivä Kaartin Jääkärirykmentin
Kuljetuskomppanian kiinniolovuoron varusmieskuljettajille tietoiskun killastamme, sen toiminnasta
ja perinteistämme. Tilaisuudessa
sivuttiin autojoukkojen perustamista, muutoksia ennen sotia, niiden
aikana sekä rauhan ajan muutoksia.
Autokomppanian vaiheet Helsingissä olivat myös merkittävästi esillä.
Samoin sivuttiin autokalustoa Mannerheimin autojen kautta, pääpainon ollessa Grosser Mercedeksessä.
Tilaisuus kesti hieman yli 2 tuntia
ja toki keskustelun lomassa tarjottiin kuulijoille myös pullakahvit.
Tilaisuuteen osallistui noin 40 kuljettajaa. Tilaisuudesta jäi niin hyvä
maku, että johtokunta päätti tehdä
tällaisesta toimintasunnuntaista perinteen jokaiselle ikäluokalle.
Tulevia tapahtumia: Suunnitteilla on ase- ja lääkintähistoriallinen
retki Lahteen perjantaina huhtikuun
8 päivä. Sitovat ilmoittautumiset
Markku Remsulle numeroon 0505945 408 perjantaihin 18.3 mennessä. Retki toteutetaan omakustanteisena, kuljetus tarjotaan.
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään asehistoriallinen
retki Viroon. Retki tullaan toteuttamaan pääosin omakustanteisena.
Laittakaa aika kalentereihinne, seuraavassa Helsingin Reservin Sanomien numerossa asiasta tarkemmin.
Killan seuraavia ampumavuoroja: KIVÄÄRI 150 m MPKK:n rata:
09.03. 17.00 - 19.00, 16.03. 17.00
- 19.00, 28.03. 17.00 - 19.00, 11.04.
17.00 - 19.00
KIVÄÄRI 300 m kiväärirata:
16.05. 17.00 - 19.00
PISTOOLIRATA, 07.03. 17.00 19.00 Rata 1, 14.03. 17.00 - 19.00
Rata 1, 21.03. 17.00 - 19.00 Rata 2,
30.03. 17.00 - 19.00 Rata 1, 06.04.
17.00 - 19.00 Rata 1, 21.04. 17.00 19.00 Rata 1, 27.04. 17.00 - 19.00
Rata 1, 28.04. 17.00 - 19.00 Rata 1
Olethan muistanut ilmoittaa sähköpostiosoitteesi rahastonhoitajalle
tekstiviestillä numeroon 050-5205
408 tai sähköpostilla osoitteeseen
erja.remsu@netti.ﬁ.
HELSINGIN ILMATORJUNTAKILTA r.y.
Killan sääntömääräinen vuosikokous pidetään 29.3.2011 Maanpuolustustalon auditoriossa Töölöntorinkatu 2 klo 18:00 alkaen. Tervetuloa!
Ampumavuoro perinteiseen tapaan parillisten viikkojen keskiviikkona Töölöntorinkadun radalla klo
16:00-19:00. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa, GSM 040 502 3754.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com; Sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Syyskokouksessa valittiin killalle
uusi puheenjohtaja Tommi Laakko-

nen (tommi.laakkonen(at)porvoo.
ﬁ, 0400-757048). Muut hallituksen
jäsenet: Ilpo Ervasti, Jorma Kuoppala, Petri Karhumäki, Veikko Kivi,
Hannu Lakee, Ismo Pajarinen, Matti
Passi, Antero Pesonen ja Tarmo Rajavuori.
Killan kevätkokous ke 30.3.2011
Lemminkäisen tiloissa, Salmisaarenaukio 2 Ruoholahdessa. Hallitus
kokoontuu klo 17.30 ja kevätkokous
18.00. Esillä sääntömääräiset asiat ja
kevään toiminta. Ilmoittaudu 28.3.
mennessä puheenjohtajalle ruokailun järjestämiseksi.
Töölöntorinkatu 2:n ampumaradalle pääsee edelleen HRU:n Pioneeriosaston vuoroilla, ks. vuorot
Osaston ilmoituksesta. Kilta tarjoaa
edelleen patruunoita käytettäväksi
50 kpl .22 cal ja 10 kpl 9 mm / kerta.
Perinneaseammunnat pyritään
järjestämään toukokuussa. Santahaminan ampumaratatilanteen vuoksi etsimme sopivaa ampumarataa.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
Pitäkää huoli, että oma sähköpostiosoitteenne on killan tiedossa.
Näin varmistatte tietojen saannin.
Sähköposti- ja osoiteilmoitukset
Ismo Pajariselle (ismo.pajarinen
(at)mbnet.ﬁ).
Killalla on vielä myynnissä pioneeripuukkoja hintaan Euro 50 e
+ postimaksut. Kyselkää niitä Ilpo
Ervastilta(ilervasti(at)gmail.com,
0500-184684).

HELSINGIN
SUOJELUSKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA
TRADITIONSGILLET
FÖR H:FORS
SKYDDSKÅRSDISTRIKT
KEVÄTKOKOUS
Killan kevätkokoustapahtuma
järjestetään sk-piirin vuosipäivänä
12. huhtikuuta 2011. Kukkalaitteen
laskemme muistokivelle klo 16.45 ja
varsinainen kokous alkaa klo 17.00
Suojeluskuntatalon auditoriossa,
Töölöntorinkatu 2 B. Klo 18.00 esitelmöi ﬁl.tri Vesa Määttä aiheesta
Matti Laurila - jääkärieversti ja suojeluskuntapiirin päällikkö. Ennen
esitelmää perinteinen kahvitarjoilu.
KILTAMME TÄYTTÄÄ 20 VUOTTA
Kiltamme perustamisesta tulee
4.6.2011 kuluneeksi 20 vuotta. Kilta
järjestää tämän johdosta juhlatilaisuuden torstaina 26.5.2011 Ritarihuoneella.
MUUTA TOIMINTAA
Kiltamme jäsenillä on mahdollisuus osallistua alla mainittuihin
tilaisuuksiin, joita järjestävät eri perinneyhteisöt.
Kunnianosoitukset Vanhan kirkon puistossa tiistaina 12.4.2011 klo
12.00 sekä maanantaina 16.5.2011
klo 12.00.
Ässä-rykmentin muistotilaisuus
sunnuntaina 13.3.2011 klo 13.00 rykmentin muistomerkillä Alli Tryggin
puistossa (Ässänrinne, Kallio).
YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja killan toiminnasta: puheenjohtaja Markus Anaja, markus.
anaja@kolumbus.ﬁ tai GSM 0400
694 004.
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Berner Oy

K.Jousmaa Oy

ID-Systems IDS Oy

PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

PL 90
10601 TAMMISAARI
(019) 241 4488

Messukatu 23
41340 LAUKAA
0207 689 850

CAG-Corporate
Advisor Group Oy

Sähkösuunnittelutoimisto Forssell Oy

Jeesus Kristus
pelastaa

Bulevardi 1 A II kerros
00100 HELSINKI
(09) 476 4600

Ashland Finland Oy

Marsh Oy

PL 370
06101 PORVOO
(09) 228 420

Ahventie 4 B III krs
02170 ESPOO
(09) 8677 4200

HELSINGIN
RAUHANTURVAAJAT
Tapani Forsström puheenjohtaja/ veteraanivastaava p.0405870352,tforsstrom@hotmail.com;
Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p.040-5848524, kari.kaiponen@pp.inet.ﬁ; Tom Asplund varapuheenjohtaja p.050-5535665,tom.

Kullervonkatu 20
00610 HELSINKI
0400 736 652

asplund@rauhanturvaajaliitto.ﬁ;
veteraanitukitoiminta(VETU), Marja-Leena Pihlajamaa p.040-7240223,
ml.pihlajamaa@gmail.com. Liiton
veteraanituen päivystävä puhelin
0207698111.
Pilkkikilpailut Vuosaaressa, Aurinkolahdella 12.3.2011 klo 10.0016.00. Puh.kartta 2010 s.55/DV 77.
Metrolta bussi 90 Aurinkolahteen.
Koko perheen tapahtuma.
Messi-illat: Milliklubilla klo 19.00
7.4.2011 Tom Emmes EUPOLCOPPS ,EU:n Poliisioperaatio, Palestiinassa

SISSIKERHO
SISSIOSASTO
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä.
Sissien kotisivut ja sissiportaali
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.ﬁ. Muista myös Sissiportaalin
käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Vuosikokouskutsut
Stadin Sissien vuosikokoukset pidetään tiistaina 22.3. klo 18 Maanpuolustusjärjestöjen Auditoriossa Töölöntorinkatu 2. Kokousesitelmänä kuullaan
Sissiteamin kokemuksista Viron Utria Dessant-talvipartiokilpailusta.
Sissiparlamentin seuraava kokous keskiviikkona 16.3. Döbelnink 2, neuvotteluhuone 1 4.kerros.
Maastotoiminta
Sissitaitokilpailu 16.-17.4. Ilmoittautumiset MPK:n sivujen kautta. Lisätietoja: Kilpailun johtaja: Arto Vesamo 040-5946488, arto.vesamo@gmail.com
Kilpailusta kertoo myös Sissiosasto ry:n maastoaliupseeri Christer Mikkonen 050-5722 873, christer.mikkonen (at)elisanet.ﬁ
Sissi-isku Nuijamaan rajavartioasemalle 14.–15. 5. Ilmoittautuminen
ja lisätietoa saa Christer Mikkoselta puh. 050-5722 873 tai s-posti christer.
mikkonen(at)elisanet.ﬁ. Mukaan mahtuu viisitoista sissiä.
Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot seuraavasti su
13.3., ma 21.3., su 27.3., ma 4.4., su 10.4., ma 18.4. Sunnuntaivuoro klo14.30–
17.00 ja maanantaivuoro klo 19.00–21.30 Mikäli kysyttävää, ota yhteys Eki
Monni 050 486 7740. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!
Piirien ampumatoimintatilaisuudet ovat toisaalla tässä lehdessä. Ilmoittautumiset lehden ohjeiden mukaan. Muistakaa myös MPK:n ampumavuorot.
Salitoiminta
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke
18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut
Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01(at)gmail.com
Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona. 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

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Oy Combinent Ab
0207 11 330

Oy Mechelin
Company Ab

Yrjö Pirilä Oy

Odum Oy

Pohj.Esplanadi 25 A
00100 HELSINKI
(09) 4130 0700

Hitsaajankatu 22
00810 HELSINKI
(09) 2511 7170

Pohjois-Karjalan
Sähkö Oy

Rolls-Royce Oy Ab

Telva Oy

Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI
(09) 4730 3301

Arentie 3
00410 HELSINKI
0207 939 300

PL 141
80101 JOENSUU
(013) 266 3311

Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.ﬁ; Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.ﬁ;
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736, tommi.saikkonen@gmail.
com

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET
www.tapiolanreserviupseerit.ﬁ / www.esres.ﬁ
Muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin:
Upseerit: Virpi Kukkonen, (09) 4056 2011, jasenasiat@rul.ﬁ; Aliupseerit ja
miehistö: Sara Väinölä, (09) 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.ﬁ
Talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3.
Klo 09.30 Lipunnostotilaisuus Tapiolassa Kulttuurikeskuksen edessä, klo
10.00 Muistojumalanpalvelus Tapiolan kirkossa, klo 11.30 Seppeleenlasku
Tuomiokirkon sankarihaudoilla. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Asuna tumma puku ja kunniamerkit.
Liikunta
Talvikauden ensimmäiset marssit ovat seuraavat: Reppumarssi 2 (20
km), su 20.3.2011, MPK kurssinro 0404 11 12010. Harjoitusmarssi 4 (25
km) , su 3.4.2011, MPK kurssinro 0404 11 12016. Reppumarssi 3 (25 km), su
10.4.2011, MPK kurssinro 0404 11 12014. Ilmoittautuminen MPK:n sivujen
kautta. Lisätiedot: juha.matikainen@esres.ﬁ tai 050 5977 139 sekä MPK:n
sivuilta.
Vuosikokoukset 14.4.
Tapiolan Reserviupseerit ry:n sekä Espoon Reserviläiset ry:n kevätvuosikokoukset järjestetään torstaina 14.4.2011. Tapiolan Reserviupseerit ry:
Normaalien sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi käsitellään hallituksen esitys uusien sääntöjen hyväksymisestä. Espoon Reserviläiset ry: Kokouksessa käsitellään normaalit sääntömääräiset vuosikokousasiat. Paikka:
Espoon Otaniemi, Otakaari 5 (Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto) kello
18.00 alkaen. Tervetuloa!
Ammunta
Töölöntorinkadun pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00 - 20:30
Töölöntorinkadun pistoolivuorot jatkuvat kevätkaudella perinteiseen
tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes)
0400 212 252. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina
EsRes:llä. Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.ﬁ ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.ﬁ viimeistään vuoroa
edeltävänä keskiviikkona.
Santahaminan vuorot
Vuorot ovat tämän lehden ao. palstalla.
Yhteystiedot
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.ﬁ, 040 544 5763, varapj ja tiedotusvastaava:
ltn panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.ﬁ, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.ﬁ; Puheenjohtaja alik henri.jacobsson@esres.ﬁ, 040 545 1899, varapj kers Jyrki.Helin@esres.ﬁ, 0400 212
252.

KENTTÄTYKISTÖKERHO
UUDENMAAN TYKISTÖKILTA
15.-17.4.2011 Hedberg koulutusviikonloppu Paikka: Niinisalo, Tykistökoulu
Tykistötaidollinen koulutusviikonloppu yhdessä Viron reserviupsee-

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

reiden ja aliupseerien kanssa.
Hedberg-viikonloppu on Kenttätykistökerhon merkittävimpiä toiminnallisia perinteitä. Jos vuoden
aikana pitää valita yksi viikonlopun
mittainen tykistöllinen tapahtuma,
johon osallistua, se on ehdottomasti Hedberg-tapahtuma! Lisätiedot ja
ilmoittautumiset 2.4.2011 mennessä:
Riina Markkula, puh 040 7725 202
riina.markkula@gmail.com. Kuljetukset kimppakyydein.
11.5.2011 Lohjan patterin kuukausiesitelmä, paikka: Lohja
Lohjan seudun patterin esitelmätilaisuus. Lisätietoja : Raine Mönkkönen puh. 0400-400 164
14.5. Tykkien huoltopäivä, paikka: Tykistömuseo, Hämeenlinna.
Aika: kello 10.00 (vahvistamatta).
Lähdemme joukolla tekemään kevyttä huoltotyötä Kerhon ja Killan
kummitykeille Hämeenlinnaan.
Kimppakyydit. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Pekka Vasara, pekka.
vasara@luukku.com
Ampumatoiminta
Yhdistysten harjoitusvuoro Töölöntorinkadun radalla on parillisten
viikkojen keskiviikkona klo.16-19.
Oma ase ei ole välttämätön, mutta
Reserviläisten ampumaturva vakuutus tai muu vakuutus, joka kattaa ampumaharjoittelun on pakollinen. Pakollinen ilmoittautuminen
vuorolle tapahtuu edellisen viikon
perjantaihin mennessä osoitteeseen: jyrppy@hotmail.com. Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja
ampumaharrastuksen aloittamiseen
liittyen.
Muuta: Tykistöyhdistysten hallitus toivoo eri toimikuntien työskentelystä kiinnostuneita jäseniä ottamaan yhteyttä: toimialueina ovat
erilaiset tehtävät nettisivuista veteraanityöhän. Lisätietoja saat parhaiten Markulta tai Pekalta!
Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Markku Mantere
puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ , varapuheenjohtaja Pekka Vasara, pekka.vasara@luukku.com, sihteeri Patrick
Hjelt, sihteeri@ktkerho.fi, Lohjan
patterin päällikkö Tero Merjomaa,
mp 0500 841 585, tero.merjomaa@
nordea.com. Killan verkkosivut:
www.tykistokilta.net. KT-kerhon
verkkosivut: www.tykistö.ﬁ
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Isännöinti Niini Oy
PL 283
00151 HELSINKI
010 321 0721

Isännöitsijäpalvelu
Tapanainen
Punavuorenkatu 20
00150 HELSINKI
(09) 174 300

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

Syrjäsen Hopeatorppa
Ratakatu 1
00120 HELSINKI
(09) 649 096
kultaseppaharrisyrjanen.com

Suomen Unipol Oy

Sam-Systems Oy

Karapellontie 8
02610 ESPOO
(09) 682 3260

Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Vantaan
Luonnonkivi Oy

Vallox Oy

Japcon Oy

JaPeKa Oy

Oy Flinkenberg Ab

Oy Sabik Ab

PL 67
00751 HELSINKI
(09) 346 3545

Heikkiläntie 140
21840 KARINAINEN
010 617 3200

PL 69
02771 ESPOO
(09) 859 911

PL 19
06151 PORVOO
(019) 560 1100

Pentti Lavanko HTM

Linnamäki Steel

Oy Johnson Metal Ab

Pikalähetintie 6 B
00620 HELSINKI
(09) 728 3834

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Turkkirata 14
33960 PIRKKALA
(03) 342 7700

Sanmat Kunnossapito
Oy

Sähköinsinööritoimisto
Delta Oy

Resela Oy/Scandia
Rent

Lai-Mu Oy

Ruosilantie 14
00390 HELSINKI
0500 424 210

Pietarinkatu 22
00150 HELSINKI
(09) 633 194

Niittaajantie 9
26820 RAUMA
(02) 8387 2400

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
0400 414 432

Arkkitehtioimisto
Tähti-Set Oy
Pyhäjärvenkatu 1 A
33200 TAMPERE
(03) 3124 9000

Safe-Team Oy

Ab Haldin & Rose Oy

Anja Pesola Oy

Hirvastie 34
01450 VANTAA
email

c/o Ab Norlic Oy , PL 68
68601 PIETARSAARI
(06) 723 0222

Hyttitie 6
00700 HELSINKI
(09) 836 2150

Cortex Oy

Etelä-Haagan Apteekki

Hirvensalmen kunta

Innovatics Ky

Kutojantie 5
02630 ESPOO
(09) 759 0770

Kauppalantie 26
00320 HELSINKI
(09) 587 2600

Keskustie 2
52550 HIRVENSALMI
(015) 72 711

Ratamestarinkatu 13 A
00520 HELSINKI
(09) 565 3936

Varattu

Järviseudun Sähkövoiman
Kuntayhtymä

Keravan
Keskusapteekki

Kala- ja Äyriäistukkuliike
Arvo Kokkonen Oy

Karhulan Pesuliike

Puistosairaalan
Silmälääkärit Oy

PL 79
62901 ALAJÄRVI
(06) 557 2433

Kauppakaari 4
04200 KERAVA
(09) 274 7930

PL 12
00771 HELSINKI
(09) 278 6070

Kiuruveden kaupunki

Kivitie-Steinway Oy

Kristina Cruises

Harjukatu 2
74700 KIURUVESI
(017) 272 900

Yrjönkatu 15 A
28100 PORI
(02) 641 1550

Kirkkokatu 16
48100 KOTKA
(05) 21 144

Merclean Oy

Metallirakenne Karvinen
& Komulainen Ay

Oilon Oy
PL 5
15801 LAHTI
(03) 85 761

Popin Peltityö

PVK-Kaivu Oy

Ojakulmantie 353
04660 NUMMINEN
0400 456 713

Härkäsuontie 112
47200 ELIMÄKI
0400 552 141

Saimaan Terminals Oy

Peimu Oy

Radial Oy

Lastaajanväylä 22
53420 LAPPEENRANTA
0207 743 2760

Koivurinne 13
01680 VANTAA
(09) 855 5001

Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI
(09) 385 4617

Metallisorvaamo
M.Hakala

Nexet Oy

Tivoli Sariola Ky

Ravurinkatu 11
20380 TURKU
(02) 276 0250

Vehkalantie 35
04200 KERAVA
0400 207 879

Uudenmaan
Autolasipojat Oy

Uudenmaan
Tilipalvelu Ky

Helsinginkatu 42
00530 HELSINKI
(09) 374 5741

Laurinkatu 45
08100 LOHJA
(019) 347 272

Myllykyläntie 9-11
32200 LOIMAA
010 773 2200

Nauharinne 13
01260 VANTAA
(09) 876 4237

Arkkitehtitoimisto
Auto-Expert Ekroos Oy
Sulantie 13
Jeskanen-Repo-Teränne
04300 TUUSULA
Pursimiehenkatu 29-31
00150 HELSINKI
(09) 684 4480

Haapapurontie 75
02880 VEIKKOLA
0400 406 081

0207 558 110
www.autoexpert.ﬁ

Orivillentie 9
16300 ORIMATTILA
040 504 2180

Pohjolan
Arkistotuho Ky

Polytypos Oy
Lomaketehdas

Lapinkatu 14
96100 ROVANIEMI
(016) 318 192

Painotie 5
14200 TURENKI
010 542 5400

Reichold Oy Ab

Risto Rautava
Consulting

Lastenkodinkatu 5 B
00180 HELSINKI
(09) 7420 2200

Saariseläntie 2 C 33
00970 HELSINKI
040 504 5851

Siivousliike
S.Ilvonen Oy

Solupak Oy
Yrittäjäntie 7
21450 TARVASJOKI
(02) 484 8138

PL 86
00421 HELSINKI
050 569 5924

Franke Finland Oy
76850 NAARAJÄRVI
(015) 341 11

EURENKO
Vihtavuori Oy

Virsumäentie 32
48600 KARHULA
(05) 262 118

Puistokatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 339 0150

Lohjan Ase ja Osa

Paparazzi Oy

Vehka-Alhontie 33
03100 NUMMELA
(019) 335 135

Fabianinkatu 4 B 15
00130 HELSINKI
(09) 6866 4100

Parketti Ketonen Oy

Petras Konsultointi

Plymac Oy

Osmolantie 4
04360 TUUSULA
040 501 6336

Suppalantie 13
15540 VILLÄHDE
(09) 6969 3369

Kansankatu 8
15870 HOLLOLA
(03) 780 6606

41330 VIHTAVUORI
(014) 377 9211

Juholankatu 3
45130 KOUVOLA
0207 691 770

Porin Putkirakentajat

TO Tilikirja

karjalankatu 5
28130 PORI
(02) 630 1800

Kontionkatu 19
08100 LOHJA
(019) 326 090

Polarputki Oy

Vallilan Takomo

Aerial Oy

Eemarla Oy

Hitsaajankatu 9 C
00810 HELSINKI
(09) 755 900

Arinatie 5
00370 HELSINKI
(09) 561 7880

PL 22
04401 JÄRVENPÄÄ
(09) 279 0120

Tousanpolku 6 A 4
02400 KIRKKONUMMI
044 562 5601

Ulvilan Seurakunta
28400 ULVILA
(02) 535 0600

Rajavartioliitto ry
Ratamestarinkatu 11
00520 HELSINKI
(09) 148 5824
www.rajavartioliitto.ﬁ

Rakennus-Auridos Oy
Takkatie 21
00370 HELSINKI
(09) 5840 0454

Rakentajat Piippo &
Pakarinen Oy
Kauppamäki 3
02780 ESPOO
(09) 812 036

Kiihtelysvaaran
Osuuspankki
Mäkräntie 8
82140 KIIHTELYSVAARA
(013) 737 3511

Yhtyneet Insinöörit Oy
Kutojantie 11
02630 ESPOO
(09) 452 0600

Luova toimisto
Bolder Helsinki Oy
www.bolder.ﬁ

Vanhustyön Keskusliitto
Malmin Kauppatie 26
00700 HELSINKI
(09) 350 8600

SUOMALAINEN VOITTAA AINA.

Suomen Hiiva Oy
www.hiiva.ﬁ

Seppo Sonkeri

Asumispalvelukeskus Wilhelmiina
Taavetti Laatikaisenkatu 4
00300 HELSINKI
(09) 473 473
www.wilhelmiina.ﬁ

Säkylän Kunta
Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ
(02) 83 281

lehtori, reservin majuri
Perussuomalaisten
ehdokkaana
Eduskuntavaaleissa
Uudellamaalla
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Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja, vt. Tomi Alajoki
puh. 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.ﬁ

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

JR 200:n perinnepäivää
juhlistettiin Paldiskissa
HRUP:n kunniapuheenjohtaja Kari Vilamolle (oikealla) luovutettiin Suomen
Sotaveteraaniliiton ansiomitali
Tallinnassa 26.2. Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen järjestämässä
itsenäisyyspäivän juhlassa.
Ansiomitalin luovuttivat Suomen Sotaveteraaniliiton hallituksen puheenjohtaja Finn-Göran Wennström ja
toiminnanjohtaja Markku Seppä.
Ansiomitali voidaan myöntää tunnustuksena ja kiitoksena merkittävästä
toiminnasta sotaveteraanityön
päämäärien hyväksi.

Teksti ja kuvat: Hans Gabrielsson

vapaaehtoisina palvelleiden virolaisten
oman joukko-osaston JR 200:n perustamisen perinnepäivää vietettiin
juhlavin menoin helmikuussa Paldiskissa.
Päivän tapahtumat aloitettiin
Suomen-poikien kotimaahan palaamisen kunniaksi pystytetyllä muistopaadella, johon Suojeluskunnan
Harjun osasto oli asettanut lippuvartion.
Kenttähartauden paadella piti
I Jalkaväkiprikaatin sotilaspastori
Arvo Orav, jonka jälkeen eri sidosryhmät laskivat paadelle omat seppeleensä. Suomalaisten seppeleen
laskivat perinteen mukaisesti Töölön reserviupseereiden edustajat.

JATKOSODASSA SUOMESSA

tilaisuudessa edusti apulaiskaupunginjohtaja
Andrei Martõnjak.
Päivän ohjelma jatkui museokierroksella ja Paldiskin upseerikerholla pidetyllä esitelmätilaisuudella

PALDISKIN KAUPUNKIA

sekä teemakonsertilla.
Juhlaesitelmistä vastasivat historioitsijat Mati Õun ja Henn Põlluaas. Suomen-poikien tervehdyksen
tilaisuuteen toi Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen puheenjohtaja Uno Järvela. Nyt kahdeksatta kertaa järjestetty perinnepäivä on
mainio osoitus veteraaneille osoite-

tusta kunnioituksesta ja Uno Järvela
esittikin tervehdyksessään parhaat
kiitokset arvokkaan juhlapäivän järjestelyihin osallistuneille tahoille.
Päivä päätettiin kapteeni Jaen
Teärin esittämään taidokkaaseen
konserttiin ja Suojeluskunnan naisjaoksen loihtiman pitopöydän antimiin.

HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN
MAALIS-HUHTIKUUSSA 2011 SEURAAVAT KURSSIT:
12.3., 26.3 ja 9.4.2011 Perinneasekurssi
maaliskuu 2011 Tarkka-ammunta, jatkokurssi (talviolot)
12.-13.3.2011 Turvallisen ampujan kurssi, Vantaan koulutusosasto
19.3.2011 Arjen hallinta- Henkinen tuki
1.4.2011 Vantaan koulutusosaston kevätampumaleiri
3.4.2011 Harjoitusmarssi 4
8.-10.4.2011 Esikunnan viestitoiminta
8.-10.4.2011 Talouskurssi
8.-10.4.2011 Joukkomuonituskurssi
8.-10.4.2011 Huollon johtajakurssi
8.-10.4.2011 Kenttälääkintäkurssi
8.-10.4.2011 Vääpelikurssi
10.4.2011 Reppumarssi 3
15.-17.4.2011 Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 1
15.-17.4.2011 Sissitaitokilpailu
16.-17.4.2011 Reserviläisjohtaja I
16.4.2011 Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n järjestelmän kautta.

