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Ampuma-asekouluttajat

U

usi aselaki astui voimaan 13.6., jonka jälkeen uusia käsiaseen
hallussapitolupia voidaan myöntää vain
henkilöille, jonka harrastuneisuus voidaan
osoittaa vähintään kahden vuoden ajalta.
Aktiiviseksi harrastukseksi katsotaan ampuminen käsiaseella vähintään kymmenen
kertaa kahden vuoden aikana. Käsiaseilla
tässä tarkoitetaan pistoolia, revolveria,
pienoispistoolia sekä pienoisrevolveria. Ei
siis kivääreiksi luokiteltavia aseita.
Lakiin liittyvä asetus vahvistettiin
26.5. Jokaisessa yhdistyksessä, jonka toimintaan kuuluu ammunta, tulee nimetä
ja kouluttaa ampuma-asekouluttaja, joka
tulevaisuudessa kirjoittaa harrastustodistukset uusille ammunnan harrastajille. Poliisihallitus ryhtyy asetuksen pohjalta laatimaan vaatimuksia ja vastuita ampumaasekouluttajille. Ampuma-asekouluttajien
vaatimuksia ei ole vielä julkaistu, koska
asetuksen vahvistamisesta on niin lyhyt
aika. Tosin asetuksessa ei asiasta mainita
rivilläkään.

Ensimmäiset koulutustilaisuudet pidetään viidellä paikkakunnalla. Ne johtaa
Poliisihallitus. Koulutus tulee siirtymään
paikallisille poliisilaitoksille, kun poliisien
koulutus saadaan käynnistettyä. Kutsut
ensimmäisiin koulutustilaisuuksiin tullaan
suunnitelman mukaisesti toimittamaan
valtakunnallisten liittojen kautta. Kursseja
on alustavasti suunniteltu noin yhden päivän pituiseksi. Kurssien sisältö määräytyy
Poliisihallituksen suunnitelmien mukaisiksi, joita ei ole ehditty julkistaa.
Kouluttajien koulutus tuskin alkaa ennen elo-syyskuun vaihdetta, koska kesälomakaudella koulutusta ei varmaankaan
järjestetä. Tämäkin on erittäin positiivinen
ennuste. Todellisuus saattaa olla vuoden
2012 kevät. Myöhemmin koulutus siirtyy
paikallisten poliisilaitosten vastuulle. Tulee riippumaan monesta seikasta, kuinka
paljon esimerkiksi pääkaupunkiseudulla
paikalliset poliisi pystyvät kursseja järjestämään.
Varmaa on kuitenkin se , että ampumaasekouluttajalla tulee olla käsiaseeseen
voimassa oleva hallussapitolupa ja hänen
tulee olla 20 vuotta täyttänyt. Luvasta on

suunniteltu maksullista hallussapitoluvan
tapaan. Hinnasta ei ole vielä edes kuultu
huhuja.
Suunnitelman mukaan ampumaasekouluttajan ei tule olla paikalla jokaisessa ampumatilaisuudessa, vaan uuden
harrastajan tulee pystyä todentamaan
ampumasuoritukset kahden vuoden ajalta. Olisihan kohtuuton vaatimus, että
ampuma-asekouluttaja käyttäisi vapaaaikaansa käytännössä 5–6 iltaa viikossa

Ampuma-asekouluttajien vaatimuksia
ei ole vielä julkaistu,
koska asetuksen vahvistamisesta on niin
lyhyt aika. Tosin asetuksessa asiasta mainita rivilläkään.

uusien harrastajien valvontaan. Todistuksen hakijalla ei ole velvollisuutta suorittaa
ammuntoja samalla radalla, vaan hän voi
osoittaa harrastuneisuuden millä radalla
hyvänsä. Todisteena voi olla esimerkiksi
ammunnanvalvojan todistus tai merkintä
ratakirjassa.
ei voi kieltäytyä kirjoittamasta todistusta, kun vain
edellytykset muutoin täyttyvät. Harrastustodistuksen pyytäjän ei tarvitse kuulua
edes tähän yhdistykseen. Samoin ampuma-asekouluttajan ei tule ottaa kantaa
hakijan terveyden tilaan tai henkiseen tasapainoon.
Uusien harrastajien todistusten saanti
tulee pysähtymään ennen ampuma-asekouluttajien koulutuksen alkamista, mutta todennäköisesti todistuksia voidaan
kirjoittaa takautuvasti. Toistaiseksi asiassa on liian paljon avoimena olevia asioita,
jotta voitaisiin edes suositella reserviläisyhdistyksiä aloittamaan ampuma-asekouluttajien etsintä omissa yhdistyksissään.
Tehtävän luonne näyttäisi olevan sellainen, että vapaaehtoisia saattaa olla vaikea
yhdistyksistä löytää.

Ampuma-asekouluttaja
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Ankarassa ei uskota Saksan ja
Neuvostoliiton sodan mahdollisuuteen.
Unkarista ja Romaniasta saapuneet matkustajat kuvailevat noissa maissa vallitsevaa
mielenkiihkoa saksalais-venäläisen selkkauksen johdosta, jonka katsotaan oleva tulossa. Lyödään vetoa viisi yhtä vastaan, että saksalaiset tunkeutuvat Venäjälle parin
viikon kuluessa. Näistä hälytysuutisista huolimatta Turkin poliittiset piirit pysyvät levollisina ja epälevinä, pitäen sellaisen selkkauksen mahdollisuutta kaukaisena. Näillä
piireillä on saksalais-venäläisistä suhteista seuraavat käsitykset: ”päätettyään ratkaista Euroopan uuden järjestyksen rauhankonferenssin avulla, Saksa pitää Neuvostoliiton poliittista ja taloudellista yhteistyötä oleellisen tärkeänä ja harjoittaa sen vuoksi
ankaraa painostusta, tukien painostustaan näyttelemällä sotavoimansa pakottaakseen siten Neuvostoliiton alistumaan. Tahtoen kiihkeästi säilyttää rauhan Stalin tekee
taloudellisia myönnytyksiä. Vaikea kysymys saksalaisesta valvonnasta Ukrainassa ja
muilla Neuvostoliiton tuotannon lähteillä voitaneen ratkaista sellaisin kiertotein kuin
teknikkojen vaihdoin ym. tavoin. Tämä suuntaiseen sopimukseen voitaneen päästä,
minkä jälkeen poliittinen yhteistyö saattaa saada sen muodon, että Neuvostoliitto
osallistuu rauhankonferenssiin, jonka kolmen vallan sopimuksen allekirjoittajat ja
heidän liittolaisensa kutsuvat koolle ratkaisemaan sodasta johtuvia alueellis-valtiollisia kysymyksiä, palauttamaan Euroopan mantereelle rauhaa ja luomaan perusteita
taloudelliselle yhteistoiminnalle Euroopan kansojen kesken.”
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Jo joutui
armas aika...

Onnea kaikille palkituille
sekä ylennetyille

Koulut päättyivät suvivirteen, ja reserviläisvuoden 2011 ensimmäinen puolikas on
taisteltu. Suomalaiset ovat taas osoittaneet
leijonan mielensä. Kiekkoleijonista ainakin
Granlund aloitti varusmiespalveluksensa
6.6. Lahden urheilukoulussa. On hienoa,
että suomalaiset urheilutähdet suorittavat
kansalaisvelvollisuutensa armeijan harmaissa.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä
4.6. palkittiin ja ylennettiin joukko meidänkin jäseniä sekä yhteistyökumppaneita. Heidän joukossaan oli mm. Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Markku Nikkilä, siis nykyisin kenraalimajuri.
Muista palkituista ja ylennetyistä kerrotaan
enemmän erillisessä jutussa tässä lehdessä.

Ylös, ulos ja liikkumaan!

Ei pidä jäädä tuleen makaamaan
Reserviläisvuoden alku on ollut haastava.
Reserviupseeripiiri kamppaili onnistuneesti ELY-valituksen ensimmäisessä vaiheessa.
Jäsenhuolto on aiheuttanut lisää harmaita
partakarvoja piirihallitukselle ja kerhoille.
Ikärakenteen vääristyminen ja toisaalta jäsenmäärien hiljainen hiipuminen ovat huolen aiheena meillä ja koko Reserviupseeriliitossa. Helsingin piiri on ottanut haasteet
vastaan ja aloittanut tarmokkaasti työn voittaakseen esteet. Kerhojen yhteispalaverissa
Padasjoella hioimme toimintamalleja, joilla
jäseniä saadaan tietoiseksi toiminnastamme
ja sen kautta aktiivisiksi. Olemme kaikki niitä vapaaehtoisen maanpuolustuksen ketjun
lenkkejä, jotka tekevät siitä ketjusta yhtä
vahvan kuin heikoin lenkki. Me kaikki edistämme maanpuolustustyötä toimimalla kerhoissamme suurella tai pienellä panoksella.

Keppi ja porkkana
Puheenjohtajan palstalla on kevään aikana
piiska viuhunut, ja olen vaatinut kerhoilta
aktiivista tiedottamista ja jäseniltä pontevaa
henkilövaikuttamista. On vuoro antaa porkkanaa ja kiittää, näin kesän alussa. Olette
tehneet hyvää työtä. Sotilaallista koulutusta
on annettu ja saatu kertausharjoituksissa,
kerhojen tilaisuuksissa ja MPKY:n koulutuksissa. Kerhot ovat järjestäneet monenlaista toimintaa: ammuntaa, sotilasliikuntaa,
juhlia, retkiä, kilpailuita ja kokouksia. Olen
seurannut monia tilaisuuksia ja nähnyt, että
meillä on loistavaa toimintaa. Näitä hyviä
käytänteitä pitää jakaa tai ottaa muiden yhdistysten jäseniä mukaan yli kerho- tai piirirajojen. Onneksi joitakin meistä on muistettu 4.6. Puolustusvoimien lippujuhlan
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päivänä ylennyksillä tai huomionosoituksilla. Onnittelut kaikille, joita muistettiin.
Ylennystilaisuudessa puhuneen everstiluutnantti Heikki Pohjan sanoin ”ylennykset ja
huomionosoitukset ansaitaan”.

Yhdessä olemme vahvempia!
Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri ovat aloittaneet yhteistoiminnan tehostamisen. Piirit pohtivat, millaista
toimintaa on kannattavaa tehdä yhdessä
piirien välillä ja millaisesta työstä on hyötyä
molempien puolien kerhoille. Käytännössä olemme jo vuosia osallistuneet samoihin ammuntoihin ja muihin tilaisuuksiin.
Olemme vain tehneet samoja asioita, vaikka
voisimme yhdessä kehittää sotilaallisia taitojamme. Toukokuun alun RETU eli Reservi
tutuksi -tapahtuma oli onnistunut yhteinen
tempaus, jossa toimintaamme tehtiin läpinäkyväksi ja helsinkiläisille tunnetuksi.

Reserviläisen kuntokortti
Jos liikunta ja muu harrastus on jäänyt vähemmälle, niin nyt on oikea aika aloittaa
maltillinen nousujohteinen itsensä kuntoon saattamiseksi. Kannattaa antaa itselle
sitä keppiä ja porkkanaa. Grillimakkara ja
vilvoittava olut on ansaittava esimerkiksi
lyhyellä lenkillä. Itsensä petkuttaminen on
helppoa, joten harrastusta kannattaa seurata systemaattisesti. RUL tai RESUL:n sivuilta
löytyy sähköinen kuntokortti. Ole rohkea ja
kokeille, se nimittäin koukuttaa!
Hyvää kesää kaikille!
puheenjohtaja@hrup.fi

Kesällä suomalaista luontoa ei voita mikään,
joten nyt on aika ottaa esiin pölyttyneet ulkoiluvaatteet ja suunnata kohti metsiä, niittyjä ja polkuja. Ulkoilun jälkeen suorituksen
voikin sitten merkitä ReSUL:in sähköiseen
kuntokorttiin (http://www.resul.fi/ -> kuntokortti). Kuntokortti on mainio tapa seurata päivittäistä liikunnan määrää. Samalla
voi haastaa aviopuolison tai vaikkapa naapurin kisaamaan kuntosuoritusten määrästä. Ko. kuntokorttiin voi myös merkitä ampumasuoritteiden määrän ja näin ylläpitää
helposti myös ampumapäiväkirjaa.
Liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi piireissämme on ollut liikuntakoordinaattoriprojekti, jonka tarkoituksena oli kouluttaa
yhdistyksiin ”ammattitaitoisia” liikuntavastaavia. Projektin myötä liikuntavastaaville
avautui ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää sekä omaa taitoaan liikuntatietämyksessä että yhdistyksen liikuntamahdollisuuksia.
Lähi vuosina näemme mitä koulutus on tuo-

Liikunta-aktiivisuuden
lisäämiseksi piireissämme on ollut liikuntakoordinaattoriprojekti,
jonka tarkoituksena oli
kouluttaa yhdistyksiin
”ammattitaitoisia” liikuntavastaavia.

nut tullessaan ja miten projekti jalkautuu
yhdistyksiin.

Yhdistykset koolla Vuosaaressa
31.5. järjestimme neljännen yhdistystapaamisen Vuosaaren saunapirtillä. Paikalle oli
saapunut runsaslukuinen edustajajoukko
suurimmasta osasta yhdistyksiämme. Illan
aikana keskustelimme mm. liiton asioista,
aselaista, palkitsemisista ja yhdistysten yhteistyömuodoista. Keskustelu oli runsasta
ja antoisaa, näin ollen uskon että siitä oli
hyötyä kaikille läsnäolijoille. Kiitoksia vielä
kerran kaikille paikalla olleille.

Ampuma-aselain ja -asetuksen
muutokset tulivat voimaan 13.6.
Nyt se uusi aselaki sitten konkretisoituu ja
lähitulevaisuudessa näemme mitä se tulee
merkitsemään. Sen ainakin voi jo nyt ennustaa, että uusia käsiaselupia ei kesän aikana
myönnetä, koska yhdistyksiin ei ole nimetty
vielä yhtään ampuma-asekouluttajaa, joka
voisi antaa todistuksen aktiivisesta ampumaharrastuksesta. Aika myös näyttää, onko
uusi laki sellainen kuin esim. Reserviläisliitto toivoi sen olevan vai olisiko lakia sittenkin pitänyt tarmokkaammin vastustaa sekä
tehdä yhteistyötä muiden ammuntaa harrastavien tahojen kanssa ja näin ollen edes
oikeasti yrittää ajaa jäsenistön etua. Mene ja
tiedä...
Toivotan kaikille reserviläisille liikunnallista ja aurinkoista kesää. Ottakaa irtiotto
arjesta ja rentoutukaa läheistenne kanssa.
Yhdessä yhteisten asioiden puolesta.
kimmo.karinen@helresp.fi

Sisältä

Operator MSR Oy
2

Pääkirjoitus

3

Puheenjohtajilta

4	Kirjat
8	Kolumni
10 Ylennykset
12 Helsingin valtaus
14	Lombardian
sotilastaitokilpailu
19	Toimintakalenteri

Castreninkatu 13
00530 HELSINKI
045 133 0404

4

17. 6. 2011 < 5 | 2011

Kirjat
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Arvio Suomen puolustuskyvystä
vuoteen 2039

Pohjantähden pojat dokumentoi Suomessa
taistelleiden virolaissotilaiden vaiheita

Erkki Nordbergin uusin teos pyrkii
luotaamaan Suomen puolustuskykyä vuoteen 2039 saakka. Tuolloin
tulee kuluneeksi 100 vuotta talvisodan alkamisesta.
Pamfletin aikaperspektiivi on
melko pitkä, noin 30 vuotta. Edes
valtionhallinnon ennusteet eivät
kata yhtä pitkää aikaa. Kirjoittaja
käyttää arvioonsa ja ennusteisiinsa
julkisia tietoja ja kehitystrendejä,
jotka ovat julkisesti kenen tahansa
käytettävissä.
Nordbergin pamfletissa mm luodaan kuva Venäjän asevoimien kehityksestä lähi vuosikymmeninä.
Asevoimien kalusto alkaa massamittaisemmin uusiutua ehkä 2020- ja
2030-luvuilla. Siinä vaiheessa Suomen maanpuolustus on ehditty ajaa
alas vuosikymmenien Ruususen
unessa. Yksi johtopäätös on myös
se, että Venäjän kalusto ja aseistus
saadaan hitaammallakin vauhdilla
uusittua vuoteen 2039 mennessä.
Vaikka kaluston laatu ei ehkä vastaa länsimaalaista, sen määrä tullee
moninkertaisesti ylittämään Suomen uusitun teknisen välineistön
määrän.
Oman lukunsa on saanut Ruotsin
puolustusvoimien alasajo vuonna
2010. Kirjassa esitetään taulukkona
Ruotsin puolustusvoimien tavoitteet vuonna 2014. Silloin maavoimat
koostuisivat 50 000 miehen palkka-armeijasta. Kirjoittajan arvion
mukaan Ruotsi ei kykene puolustamaan maataan hyökkäystä vastaan,
ei edes tilanteen kiristyessä Itämerellä.
Myös Suomessa valikoiva asepalvelus on astunut kuvaan. Vuosina
1946-86 Suomessa koulutettiin varusmiehinä yli miljoona miestä. Puolustusvoimien sodanajan vahvuus

Arved Viirlaid

Erkki Nordberg, Arvio ja ennuste
Suomen Puolustuskyvyn
kehittymisestä vuoteen 2039
mennessä
ISBN 978-951-884-474-0, Art House 2011,
256 sivua

olikin parhaimmillaan 750000 miestä. Tosin teknisesti melko vaatimattomasti varustettuja. Palvelukseen
käskettävien varusmiesten valikointia tehostettiin 2000-luvulla. Silti
palvelukseen saatiin runsaat 27000
koulutettavaa vuosittain. Vuodesta
2006 lähtien keskeyttäneiden määrä
kasvoi voimakkaasti. Vuonna 2009
peräti 20,4 % palvelukseen astuneista keskeytti palveluksen.
Kirja on hyvin jäsennelty ja antaa
lukijalleen runsaasti ajattelemisen
aihetta. Kirjaa on helppo suositella
jokaisen reserviläisen luettavaksi.

AtlasArt 2011, ISBN 978-952-222-230-5.
214 sivua, kuvitusta.

Napoleon Bonaparten

suomalaisille tärkeästä meritaistelusta Viipurinlahdella ja lopulta
Ruotsinsalmessa. Onhan Ruotsinsalmen taistelun muistopäivä 9.7.
Suomen Merivoimien vuosipäivä.
Taistelussa Ruotsi saavutti merihistoriansa merkittävimmän voiton.
Kesällä 1790 Ruotsi oli katastrofin partaalla. Sekä avomeri – että
saaristolaivasto olivat venäläisten
saartamina Viipurinlahdella, yli
30000 miestä, myös itse kuningas
Kustaa III. Ruoka ja juomavesi alkoivat loppua.

ulos Viipurinlahdelta ja tuottivat
viimein Ruotsinsalmessa lopullisen
voiton.
AtlasArt on erikoistunut karttoihin, myös historiallisiin. Se näkyy
teoksen ulkoasussa.

Teos on paitsi
jännittävä
dokumentti,
myös muistutus voittojen ja
tappioiden sattumanvaraisuudesta.

Arved Viirlaid, Pohjantähden pojat
ISBN 978-951-20-81241-4, Ajatus Kirjat Oy 2010,
448 sivua, suomentanut Eero Riuttala

”Juuri tämä käsitys tekikin minut
erityisen tyytyväiseksi: miten paljon
rikkaampia me olimmekaan näillä Suomen armeijan rautavuoteilla
verrattuina niihin, joita kohtaisimme lähipäivinä Pohjanlahden toisella puolella! Miten onnellisia me
saatoimmekaan olla – valittuinako?
– tiellä vapaaseen maailmaan, jossa

pakeneminen loppui!”
Teoksessa on Viron entisen pääministerin ja historiantutkijan Mart
Laarin esipuhe. Laar kirjoittaa muun
muassa: "Romaanille luovat syvyyttä Viirlaidin omiin muistoihin lisätyt
ystävien muistelut ja kirjoittajalle
lähetetyt kirjeet, neuvostovallan
romahduksen jälkeen arkistoista ilmaantuneet ja kotimaan vierailujen
yhteydessä saadut tiedot.
Tuloksena on yhden sukupolven
kohtaloa ja ajatuksia onnistuneesti
kuvaava teos, joka tarjoaa lukuelämyksen lisäksi myös runsaasti tietoa".

Ranskasta Ruotsin kuninkaaksi

Jussi T. Lappalainen, Kuninkaan
viimeinen kortti

Kuninkaan viimeinen kortti kertoo

ja Ruotsinsalmen
meritaisteluja kuvaava teos käy läpi
yksityiskohtaisesti Ruotsin Kustaa
III:n 1700-luvun lopun poliittista
tilannetta, taloutta ja sodan etenemistä Venäjän kanssa. Emeritusprofessori Jussi T. Lappalainen kertoo
lyhyesti mutta kriittisesti koko Kustaan sodan 1788-1790 tarinan. Sodan tappiot olivat ruotsalaisille yli
21000 miestä. Ruotsin armeijan ja
laivaston kehitys, sekä kalusto että
taistelutekniikat tuodaan selkeästi esille. Teos on hienosti kuvitettu
vanhoin kartoin ja taistelua kuvaavin maalauksin. Ruotsin kuninkaan
päättäväisyys, upseerien oivallukset
ja miesten sisu, sekä tuuli auttoivat

tiukan
kurin jälkeen virolaisten sotataidot
joutuvat lopulta Kannaksen rajuissa taisteluissa koetukselle. Sodan
viime hetkinä Viirlaid maanmiehineen haluaa palata vapauttamaan
Viroa. Saksalaisten vetäytyessä ItäVirosta Viirlaid joutuu joukkoineen
todistamaan Kloogan keskitysleirin
juutalaisten tuhoa. Pian alkaa myös
hänen oma henkiinjäämistaistelunsa neuvostojoukkojen valtaamassa
kotimaassa.

Jalkalan koulutusleirin

Herman Lindqvist on kirjoittanut
useita menestysteoksia Euroopan
suurmiehistä. Nyt hän on tarttunut
Bernadotten tiehen Ruotsin kuningassuvuksi. Nykyinen Ruotsin hovi
on suoraan alenevassa polvessa peräisin Bernadotteista.
Jean Bernadotte syntyi Paussa
Etelä Ranskassa vuonna 1763. Ranskan kuninkaallinen armeija suoritti värväystä joukkoihinsa myös
Paussa. Jean värväytyi vuonna 1780
jalkaväkirykmenttiin, joka oli sijoitettu Korsikaan. Hyvän palveluksen
vuoksi hänet ylennettiin kersantiksi
vuonna 1785.
Vuonna 1792 Ranskassa vallitsi
suuri sotainnostus. Nuori luutnantti
Bernadotte osallistui Suur-Ranskan
valloitukseen. Hänen ensimmäinen
sotaretkensä suuntautui Rein-joelle.
Joukko ei tosin ollut mitenkään vaikuttava. Vain puolella joukon 1350
miehellä oli toimiva kivääri.
Vuonna 1798 hänet nimitettiin
Ranskan tasavallan suurlähettilääksi Wieniin divisioonankenraaliksi
ylennettynä.

Kuninkaan viimeinen kortti

Viipurinlahden

on yksi Viron käännetyimmistä kirjailijoista. Nyt ilmestyneessä dokumentaarisessa
romaanissaan Pohjantähden pojat.
Viirlaid kuvaa jatkosotaan vapaaehtoisena osallistuneiden virolaisten
vaiheita. Teos on paitsi jännittävä
dokumentti, myös muistutus voittojen ja tappioiden sattumanvaraisuudesta. Viirlaid on aikaisemmin julkaissut lukuisia romaaneja, ja hänen
tuotantoaan on palkittu neljä kertaa
maineikkaalla Henrik Visnapuun
kirjallisuuspalkinnolla. Pohjantähden pojat on Viirlaidin ensimmäinen
omaelämäkerrallinen romaani.
Nuori, 21-vuotias Arved Viirlaid
ja hänen toverinsa saapuvat uhkarohkeasti meren yli Suomeen avustaakseen heimoveljiä jatkosodassa.
Heidän päämääränään on myös
hankkia koulutusta ja kokemusta tulevaa Viron vapauttamista varten.

noustessa
Ranskan hallitsijaksi joulukuussa
1799 Bernadotte sai viran johtavan
neuvoston sotilasjaostossa. Silti
Jean Bernadotte kuului niihin, jotka
vastustivat Napoleonin vallan kasvua vaarallisena ilmiönä.
Vuonna 1805 Ruotsi julisti sodan
Napoleonin Ranskalle. Bernadotte
tapasi Lyypekissä ensimmäistä kertaa ruotsalaisia joukkoja. Hän päästi
vapaaksi ruotsalaiset vangiksi jääneet joukot ja jopa maksoi heidän
matkansa Ranskaan. Tällä toimenpiteellä oli suuri merkitys tulevai-

Herman Lindqvist, Ensimmäinen
Bernadotte
WSOY 2011, ISBN 978-951-0-35294-6, 418 sivua,
kuvaliite

suudessa, kun Bernadottea valittiin
Ruotsin kuninkaaksi. Vuonna 1807
Jean Bernadotte nimitettiin Hampurin, Bremenin ja Lyypekin kuvernööriksi.
Ruotsin kuninkaallinen suku
oli vaarassa loppua vuonna 1810,
kun Kaarle XIII oli lapseton ja jo
huonossa kunnossa. Ruotsi lähetti
lähettilään etsimään Ranskasta uutta kuningasta, vahvan Napoleonin
maasta. Lopulta tultiin siihen johtopäätökseen, että Bernadotte olisi
tehtävään sopiva ehdokas. Kesällä

Hän päästi
vapaaksi
ruotsalaiset
vangiksi jääneet
joukot ja jopa
maksoi heidän
matkansa
Ranskaan. Tällä
toimenpiteellä
oli suuri merkitys
tulevaisuudessa,
kun Bernadottea
valittiin Ruotsin
kuninkaaksi.
1810 Örebron valtiopäivillä JeanBaptiste Bernadotte valittiin Ruotsin
kruunuperilliseksi.
Helmikuussa 1818 Kaarle XIII
kuoli 69-vuotiaana. Bernadotte allekirjoitti hetkeä myöhemmin kuninkaanvakuutuksensa Kaarle XIV Juhanan nimellä. Kruunajaiset pidettiin Tukholman Gamla Stanissa 1818
päivälleen 30 vuotta sen jälkeen,
kun hänet oli nimitetty Ranskan armeijan vääpeliksi. Suku on nykyään
maailman ainoa hallitsijasuku, joka
on hallinnut vapaata kansaa 200
vuotta.
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Tie avoimempaan
suuntaan
Urlus-säätiö 60-vuotta
perustamisesta tuli
kuluvana vuonna kuluneeksi 60
vuotta. Urlus-Säätiö vietti 60-vuotisjuhlia 4.5.2011 Helsingin yliopiston
juhlasalissa. Juhlassa esiintyi Kaartin Soittokunta johtajanaan musiikkimajuri Raine Ampuja. Tervehdyssanat esitti säätiön puheenjohtaja
Peter Fagernäs. Juhlapuheen piti
puolustusvoimien aiempi komentaja
amiraali Juhani Kaskeala. Hän kiinnitti puheessaan erityistä nuorten
syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Helsingin kaupungin tervehdyksen esitti ylipormestari Jussi
Pajunen. Juhlassa luovutettiin Eero
Harkian rahaston palkinto Kaartin
Jääkärirykmentille käytettäväksi
varusmiesten virkistystoimintaan.
Palkinto oli suuruudeltaan 40 000
euroa. Juhlapäivä päättyi juhlaillallisiin Katajanokan kasinolla.
Sääntöjensä mukaan URLUS-säätiön tarkoituksena on tukea maan
ja etenkin Helsingin kaupungin liikuntakasvatus- ja urheiluelämää,
niin myös muulla laillisella tavalla
edistää maanpuolustuksellista ja
muuta maan itsenäisyyttä tukevaa
toimintaa. Säätiön hallitus on sääntöjen puitteissa katsonut koko pääkaupunkiseudun ja sen asukkaiden
kuuluvan vaikutusalaansa, Helsingin eritysarvoa ja koko maata unohtamatta.
Säätiön tulevaisuuden painopistealueita ovat nuoriso, urheilu ja vapaaehtoinen, maanpuolustukseen ja
yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin keskittyvä toiminta. Keskiössä
on myös puolustusvoimien asevelvollistemme tukeminen. Historiaan
säätiö panostaa niukalti, kuitenkin
suojeluskuntiemme perinnettä vaalien. Erityisiä avustuskohteita sääntöjen puitteissa ovat ampumahiihto,
suunnistus, partioliike ja maanpuolustusjärjestöt.

Urlus-säätiön

Historiasta
Helsingin Suojeluskuntapiiri lakkautettiin rauhansopimuksen perusteella 4. päivänä marraskuuta voimaan
astuneella lailla 1944. Suojeluskuntapiirin johto oli saanut vihiä jo
useita päiviä eduskuntaa aiemmin,
että järjestö tullaan lakkauttamaan.
Suojeluskunnan omaisuuden siirtämisestä turvaan on täytynyt olla
suunnitelmia jo paljon ennen varsinaista lakkauttamispäätöstä. Helsinkiläiset suojeluskunnat pääsivät sopuun omaisuuden uudelleen järjestelyistä 30.10.1944, jolloin pidettiin
piiriesikunnan kokous. Eduskunta
käsitteli suojeluntien lakkauttamista 31.10.1944. Taloudellisesti suurin
kohde oli tietenkin Pohjoinen Hesperiankatu 15 sijaitseva suojeluntapiirin esikuntarakennus. Osuuskunta Urlus r.l. perustettiin samana päivänä. Rakennus myytiin Urlukselle
1.11.1944. Siis 2 päivää aikaisemmin
kuin eduskunta hyväksyi lain suojeluskuntien lakkauttamisen.
Rakennukseen muutti useita Helsingin kaupungin toimielimiä sekä
mm osia verovirastosta. Sotien jälkeen asuntotilanne oli kaupungissa
heikko, joten talon asunnot helpottivat tilannetta hieman.
Vuonna 1948 perustettiin komitea tutkimaan lakkautettujen suojeluskuntien omaisuuden myyntien
ja luovutusten laillisuutta. Komitea
kiinnitti huomiota kiinteistön myyntiin Urlukselle. Myynnin lainmukaisuutta komitea ei pystynyt kiistämään, mutta myynnin tarkoituksenmukaisuutta ja hintaa kylläkin.
Valtion kannalta pidettiin epätarkoituksen mukaisena sitä, että osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa
jäsenilleen voittoa. Osuuskunta ei
kuitenkaan ollut tuottanut jäsenilleen lainkaan tuottoja.
Tiukkojen neuvottelujen jälkeen
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Säätiön puheenjohtaja Peter Fagernäs
esitti juhlassa tervehdyssanat.

osuuskunnan hallitus päätti säätiöidä omaisuuden. Säätiöittämistä nopeutti myös se, että liikkeellä oli huhuja, joiden mukaan rakennuksen
omistus olisi siirtymässä yksityiseen
omistukseen.
Itsenäinen Urlus-Säätiö perustettiin 2.1.1951. Tuolloin osuuskunta luovutti 52 500 markkaa säätiön peruspääomaksi. Pohjoinen
Hesperiankatu 15 siirrettiin velkoineen säätiölle 21.12.1951. Valtioneuvosto pani pisteen vahvistaessaan
sen hetkisen tilanteen pysyväksi keväällä vuonna 1953 Puolustusministeriön esittelyssä.
Säätiö alkoi tuottaa voittoa jo
heti ensimmäisistä vuosista lähtien. Viimeisetkin velat säätiö maksoi
pois jo 1957. Inflaatio oli toki naker-

tanut velkojen arvoa voimakkaasti.
Ensimmäiset avustukset säätiö maksoi vuonna 1953. Tuen saajia olivat
helsinkiläiset reserviläisjärjestöt
sekä partiolaiset. Avustuksen saajina
olivat myös ratsastuksen ja ammunnan harrastajat.
Vuonna 1958 säätiö tuki Viikin
ampumaratojen rakentamista, koska
mm Huopalahden radasta jouduttiin
luopumaan. Helsinkiin jäi vain Santahaminan radat, joiden käyttö oli jo
tuolloin rajoitettua ulkopuolisilta.
Urlus-Säätiö aloitti kahden muun
säätiön kanssa vuonna 1957 julkaista
Peitsi-lehteä. Lehti keskittyi maanpuolustusasioista kirjoittamiseen
sekä maanpuolustusaatteen julkistamiseen. Lehden ilmoitusmyynti
ei kuitenkaan toiminut toivotulla
tavalla ja lehti jouduttiin lakkauttamaan vuonna 1965.
Peitsen lakkauttamisen jälkeen
Maanpuolustuslehtien Kustannus-

osakeyhtiö, jonka osakas säätiö
myös oli, aloitti Suomalainen-lehden julkaisemisen. Lehti ilmestyi
neljä kertaa vuodessa ja jaettiin jokaiseen kotiin Suomessa. Lehden
tarkoitus oli kehittää kansalaisajattelua ja vahvistaa maanpuolustustahtoa. Taloudellisista syitä johtuen
Suomalaisen julkaiseminen lopetettiin joulukuussa 1977.
Urlus-Säätiö on paljon muutakin
kuin rakennus Töölössä. Säätiö on
tukenut Suomen itsenäisyyttä tukevaa toimintaa merkittävällä tavalla
vuosikymmenten aikana. Säätiön
toiminta on ollut osin luonnollisistakin syistä piilossa julkisuudesta,
mutta viime vuosina säätiö on tullut
julkisuuteen useilla eri tavoilla.
Erityisesti pääkaupunkiseudun
reserviläisten toiminnan aktiivisuudelle Urlus-säätiöllä on ollut ratkaiseva merkitys.

R aimo ahokas

Töölön Reserviupseereille lippu
Risto Piekka, Töölön
Reserviupseerien hallituksen jäsen
Töölön Reservinupseerit perustettiin vuonna 1968. Perustaminen
liittyi Helsingin reserviupseeripiirin
aloitteeseen hajauttaa järjestötoimintaa kaupunginosatasoille. Ratkaisulla haettiin identiteettiä. Sitä
myös on saatu ja tänään Töölön
Reservinupseerit on selkeästi osa
töölöläistä identiteettiä ja sitä kuvaa
myös järjestön uusi lippu.
Töölön Reservinupseerit on menestynyt liittonsa ja piirinsä toimintakilpailuissa erittäin hyvin ja useina vuosina palkittu toiminnastaan.
Perinteisesti se on kuulunut omassa
sarjassaan ”pienet tai keskisuuret
järjestöt” palkintosijalle valtakunnallisesti ja on kuulunut meneistyneimmän tusinan joukkoon jo kauan. Samoin yhdistys on palkittu aktiivisesta veteraanityön tukemisesta
lukuisia kertoja.
Töölön yhdistyksen aktiivisen

toimintansa johdosta Lauttasaaren
yhdistys liittyi Töölön yhdistykseen
2010. Näin toiminta-alue laajeni, samoin toimintamahdollisuudet.
Yhdistys on toiminut ”sormet
ajan valtimolla”. Siksi toimintamuodot ovat vuosikymmenten saatossa
vaihdelleet. Keskeinen toiminnan
peruste on ollut pysyvää ja se on
työ kokonaismaanpuolustuksen
ja –turvallisuuden hyväksi. Kokonaismaanpuolustus sisältää, kuten
sitäkin uudempi termi turvallisuusstrategia työn kansalaisten turvallisuuden puolesta. Toinen perusta on
luonnollisesti maanpuolustushengen ja –tahdon ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Käytännön toimintamuotoina
ovat edellä esitettyjen lisäksi mm
kokous- ja esitelmätoiminta, fyysisen kunnon ylläpitäminen, ampumatoiminta, veteraanityö sekä
kansainvälisessä toiminnassa Viron
veteraanien huoltotyö.
Yhdistyksen jäsenmaksunsa mak-

savien jäsenten määrä on runsaat
160. Yhdistyksen puheenjohtajana
toimii kapteeni (res) Sampo Martiskainen.
Töölön Reserviupseerien lipun
ovat suunnitelleet heraldikot Jukka ja Tapani Talari. Lipun siunasi
käyttöön arvovaltaisten osallistujien
läsnä ollessa sotilaspastori Tapani
Selin.
Lipun värit oivat sininen ja valkoinen kuten Suomen lipussa vapauden tunnuksina. Lipussa on kaksi kuviota: keskeisenä yksi Töölön
keskeisimmistä tunnusmerkeistä eli
Kansallismuseon toirni ja toiseksi
reservinupseerien valtakunnallinen
merkki.
Lipun siunaustilaisuus tapahtui
29.5. Töölön kirkon kauniissa seurakuntasalissa.

Kerhon puheenjohtaja Sampo Martiskainen oli viimeinen naulaaja.
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Väline. Taito. Tahto.
kuukauden Etelä-Suomen sotilasläänin komentajana ajattelin kirjata joitakin
ajatuksia ja jakaa ne kanssanne yhteisesti pureskeltaviksi. Ajatuksiin
sisältyy hieman palautetta näkemästäni, kuulemastani ja kokemastani
sekä joitakin odotuksia tulevan suhteen.
Olen saanut tilaisuuden tavata
eri yhteistoimintaosapuolia hyvin
monipuolisesti – vaikka kierros on
toki vielä kesken. Kiitän saamastani
lämpimästä ja erinomaisen yhteistyöhakuisesta vastaanotosta kaikilla
tahoilla ja tasoilla. Edellinen pitää
sisällään veteraanit, eri reserviläisjärjestöt, alue- ja paikallishallinnon
sekä tietenkin ESSL:n alueella toimivat puolustusvoimien joukot ja
yhteistyöviranomaiset. Olen päässyt
seuraamaan sekä reserviläis- että
varusmieskoulutusta niin kasarmeilla kuin kentällä. Varastotkin on kierretty ja kaikkia henkilöstöryhmiä
tavattu. Ensimmäinen huomioni on,
että ESSL kaikkine toimijoineen ja
joukkoineen on toimiva kone. Pääosa näkemästäni ja kokemastani
asettuu tasolle hyvä, osa saavuttaa
arvosanan erinomainen. Viimeksi
mainittuun kategoriaan nostan esimerkiksi tapaamieni reserviläisten
asenteen.
Edeltäjieni viitoittamaa tietä on
ollut helppo taivaltaa! Mutta mihin

Toimittuani muutaman

tästä? Ja miten? Tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa - tarkka
ennustaminen lähestulkoon mahdotonta. Demokratiassa yhteiskunnallista päätöksentekoa ohjaa poliittinen järjestelmä, joka tuottaa reunaehdot. Tätä kirjoittaessani tulevan
hallituksen kokoonpano ja varsinkin
sen ohjelma on täysin hämärän peitossa. Yritetään nyt kuitenkin kurkotella tuonne hämärään…
Suomi on pinta-alaltaan tarkasteltuna iso maa - ainakin Euroopan
mittapuun mukaan tarkasteltuna.
Maata asuttaa suhteellisen harvalukuinen kansa. Väestön ja elinkeinoelämän keskittymät ovat kaikkien tiedossa. Haasteellisuus kasvaa
pohjoiseen edettäessä. Ison maan
puolustaminen aseellista agressiota
vastaan edellyttää kohtalaisen suurta asevoimaa, jonka täytyy olla ajanmukaisesti varustettu. Väline, taito,
tahto - yhtälön on oltava toimiva.
Jos joku osatekijä putoaa pois, ketju
katkeaa.
Viimeisten kuukausien aikana
on tuotu esille tarve puolustusvoimauudistuksesta. Perustelu on
voimakkaasti yksinkertaistettuna:
puolustusvoimat tulee nykytrendillä
syömään enemmän kuin tienaa. Tämän sanottuani totean heti perään,
että tulevaisuudessakin puolustusvoimien on pystyttävä osoittamaan
sellaista maanpuolustuskykyä, jolla

luoda ns. teknoarmeijaa. Välineen
osalta tulevaisuuden puolustusvoimien tulee olla tasapainoinen kokonaisuus, jossa on keihäänkärkenä
huipputeknologiaa mutta pääosa
kalustosta perinteisiä järjestelmiä.
Hankinnoista puhuttaessa mikään
ei estä käyttämästä vanhaa kunnon
”Sulo Vilen”-metodia.

Taito.

kyetään aidosti ehkäisemään ennalta mahdollisen sotilaallisen voiman
käyttö valtakuntaa vastaan jatkumona poliittiselle ja taloudelliselle
painostukselle. Uskottavuuden taso
on oltava riittävä myös ulkopuolisin
silmin tarkasteltuna.

Väline.
Yhtälö on vähintäänkin haastava.
Palataanpa edellä kuvaamaani kolminaisuuteen. Väline. Tulevaisuuden puolustusvoimat tarvitsevat
modernia tekniikkaa jo rauhan ajan
aluevalvonnan vaatimusten perusteella. Mahdollisen sotilaallisen kriisin uhatessa asevaikutusta pitää pystyä siirtämään nopeasti sinne missä
uhka on suurin. Mutta… Kansakunnalla ei ole taloudellisia edellytyksiä

Saamme parhaan edun opiskelleesta nuorisosta ja osaavasta reservistä
luottamalla edelleen yleiseen asevelvollisuuteen. Kokonaiskustannusvaikutuksesta voidaan väitellä ja
argumentteja esittää puoleen jos toiseenkin. Uskallan väittää, että riittävän ennaltaehkäisykyvyn tuottavan
asevoiman ylläpito palkatulla väellä
moninkertaistaisi puolustusbudjetin
tason. Kertausharjoituksista tulee
pitää huolta. ESSL:n alueella harjoitetaan tänä vuonna 5500 reserviläistä. Tähän käytetään noin 25000 khvuorokautta. Taso on riittävä mutta
samaan hengenvetoon totean, että
luku on ns. ”tapissa”. Kouluttavat
joukot toimivat kapasiteettinsa ylärajoilla.

Tahto.

tamaan teille mielekkäitä tehtäviä
myös tulevaisuudessa. Sodan ajan
vahvuuksia tullaan todennäköisesti peukaloimaan alaspäin. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että vaatimus
isosta reservistä heitettäisiin romukoppaan. Tarvitsemme myös tulevaisuuden puolustusvoimissa sekä
iskukykyisiä liikkuvia elementtejä
että hyvin varusteltuja alueellisia
joukkoja. Ja näille tarvitaan reserviä ja varareserviä. Osaajille löytyy
käyttöä. Ikärasismia emme harrasta! Katsotaan ihan rauhassa eteneekö jonkinlainen suomalainen kodinturvakonsepti mihinkään suuntaan
puolustusvoimauudistuksen tukena.
Poliittista ohjausta tähän suuntaan
olin ainakin ennen vaaleja havaitsevinani. Korostan kuitenkin, että
puolustusvoimilla ei ole takataskussa mitään valmista suunnitelmaa
tältä osin.
Tässä ajatuspaketti tällä erää toivottavasti en sortunut ainakaan
liikaa ”munkkilatinaan”. Olen keskusteluhakuinen. Kun tapaamme
kesän tapahtumissa, kaduilla, toreilla tai turuilla tarttukaa hihasta ja
kertokaa omia ajatuksianne. Olemme yhteisellä asialla!

Tässä haastan mukaan kaikki vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät
organisaatiot ja yhteisöt. Kansakunnan maanpuolustustahto on yhteinen asia ja iso kokonaisuus. Tahdon
ylläpito on myös iso haaste, joka on
oltava muutoksen toteuttajien mielessä kaikissa vaiheissa. Reserviläisten osalta meidän tulee pystyä osoit-

Erinomaista alkavaa kesää kaikille
lukijoille toivottaen,

si, loppujen päätyessä yliluutnantin
arvoon. Tämä koulutustoiminta jatkuu tänä päivänä MPK:n puitteissa
kerhon nykyisten aktiivien suorittamana. Yhteistoiminta ruotsalaisten
reservin tykistöupseerien kanssa
käynnistyi myös edellä mainittujen herrojen aloitteesta 60-luvun
puolivälissä päättyen vuonna 2005
Ruotsin tykistön alasajoon. Bernerin
työpanosta Suomen Kenttätykistön
Säätiön hallinnossa Säätiön omaisuudesta ja sen tuotosta huolehdittaessa ei voida sivuuttaa. Erittäin
suuren kiitoksen ansaitsee Bernerin
toiminta Tykkimiehet ry:n johdossa
erityisesti silloin, kun museota oltiin
siirtämässä Hämeenlinnaan. Siirron
käynnistymisen mahdollisti Bernerin suuri henkilökohtainen taloudellinen tuki hankkeelle.
Berner ei jättänyt veteraaniveljiään vaan osallistui ja tuki monin
eri tavoin sotaveteraanien ja UK 53:n
toimintaa. Riittipä hänellä aikaa olla
myös reserviupseeriyhdistys Hermannien johtotehtävissä.

Vaativan siviilityön johdosta hän
kuitenkin joutui kieltäytymään reserviupseeriliittotason tehtävistä pysytelleen oman aselajinsa puitteissa.
Ansioistaan yritysjohtajana, urheilu ja maanpuolustusmiehenä
hänelle myönnettiin kauppaneuvoksen arvonimi, hänet ylennettiin majuriksi reservissä, hänet kutsuttiin
myös useiden yhdistysten kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi.
Mainittakoon tässä yhteydessä vain
Kenttätykistökerho ja Tykkimiehet
ry. Hänelle myönnetyistä kunnia- ja
ansiomerkeistä huomattavimmat
olivat sodan- ja rauhanajan ansioista myönnetyt vapaudenristit.
Monipuolista isänmaan ystävää
kunnioittaen muistavat lukuisat tykkimiehet ja maanpuolustuksen ystävät eri puolilla Suomea.

Markku Nikkilä
Kenraalimajuri
Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja

Erik Berner 1922—2011
maanpuolustuksen
ja isänmaan mies sekä urheilun ystävä Erik Berner syntyi 18.2.1922
Kulosaaren huvilakaupungissa menestyvään liikemiesperheeseen.
Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Kallion
yhteiskoulusta käskettiin hänet ikäluokkansa muiden nuorten miesten
tavoin saamaan sotilaskoulutus ja
sen jälkeen maata puolustamaan
jatkosotaan. Hän valmistui vänrikiksi Upseerikoulun kurssilta 53
(RUK), jatkaen rintamapalvelustaan
tämän jälkeen. Sotien jälkeen hän
siirtyi perheyrityksen palvelukseen
toimien siellä vuosien kuluessa eri
tehtävissä, jääden lopulta eläkkeelle
yrityksen toimitusjohtajan tehtävästä vuonna 1988. Vielä tämän jälkeen
aina poismenoonsa saakka hänet tavoitti helpoiten Firmasta, kuten hän
yritystä kutsui.
Ennen sotia alkanut kiinnostus
erityisesti pallopeleihin ja urheiluun jatkui aktiivisena aivan viime
vuosiin saakka. Jääpallo ja tennis
olivat hänelle mieluisimmat lajit.

Monipuolinen

In Memoriam
Vielä vuonna 2009 hän saavutti
Australiassa pelatuissa tenniksen
mm-kisoissa kolmannen sijan yli
85-vuotiaiden sarjassa. Erityisen
merkittävää oli hänen henkilökohtainen pyyteetön ja avokätinen tukensa kyseisten lajien aloitteleville
pelaajille, joilla arvioitiin olevan
menestymisen mahdollisuuksia.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli toinen hänelle hyvin läheinen
ja rakas harrastus. Hän liittyi Kenttätykistökerhoon välittömästi kerhon
käynnistettyä toimintansa uudelleen vuonna 1951 ja toimi aktiivisesti
eri tehtävissä kerhon hallituksessa ja
viimein sen puheenjohtajana 60-70
luvun taitteessa. Hänen aikanaan ja
aloitteestaan yhdessä N Seppo Koskisen kanssa kerhossa ryhdyttiin toimenpiteisiin, joiden tuloksena noin

60 kenttätykistökerhon reservin upseeria saivat merkittävää aselajinsa
tieto-taito osaamiskoulutusta. Todettakoon, että kaikille koulutetuille löytyi sittemmin sijoitus ja heistä
runsaat 10 ylennettiin reservissä
majureiksi ja reilut 20 kapteeneik-

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

Kari Vilamo
Majuri
HRUP:n kunniapuheenjohtaja
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Tahtoa ja osaamista:
Taistelukoulutusyksikkö
Teksti ja kuvat Etelä-Suomen Sotilasläänin tiedottaja Minna Ronkainen
Etelä-Suomen

Sotilasläänin

taistelukoulutusyksikkö harjoitteli
5.–6.5. Santahaminassa.
Molemmat päivät alkoivat taistelukoulutusyksikön johtajan, kapteeni Pekka Rytkölän pitämällä oppitunnilla ja ryhmän jäseniin tutustumisella. Kertausharjoituksessa oli
kokeneimpien taistelijoiden lisäksi
myös paljon nuoria reserviläisiä.
Harjoituksen iltapäivät vietettiin
rynnäkkökivääriammunnoissa.

Kolme vuotta kehittyvää
toimintaa
Taistelukoulutusyksikkö perustettiin
1.1.2008, eli takana on reilut kolme
vuotta työtä ja koulutusta.
- Taistelukoulutusyksikön toiminta on nyt saatu vakiinnutettua,
ja toiminta on kehittynyt, iloitsee
kapteeni Rytkölä. - Harjoitukset
ovat nykyään pääosin kertausharjoituksia, ja suunnitelmat ovat jäntevöityneet. Tiedämme, millaista koulutusta pitää antaa, tavoitteet ovat
tarkkoja ja osaamisen taso tiedetään
hyvin tarkasti. Koulutussuunnitelma
on luotu monelle vuodelle.
- Kaikkien mukanaolo on tärkeää, sillä jos yksi pala puuttuu, ei
saada joukon osaamista kohdalleen,
Rytkölä sanoo.

saaminen on pitkä ja monivaiheinen
prosessi. Vaikka puhutaankin oikeudesta johtaa kouluammuntaa, sen
mukana seuraa myös velvollisuuksia
ja ammunnanjohtajan jakamaton
vastuu turvallisuudesta sekä oikeasta tavoitteiden asettelusta.

Taistelukoulutusyksikön
johtajan terveiset
Koulutusteemoina tänä vuonna ovat
taistelukoulutuksen opettaminen ja
taisteluammuntojen järjestäminen.
- Kun nämä asiat on saatu koulutettua kaikille, yhtenä hyvänä vaihtoehtona voisi olla uusien simulaattoriavusteisten koulutustapahtumien
järjestäminen Kaartin Jääkärirykmentin tai aluetoimiston kertausharjoitukseen, kertoo kapteeni Rytkölä.
Simulaattoreita on moneen lähtöön,
mm. ilmatorjuntakonekiväärillä ampujalle, panssarintorjujalle, ja myös
yksittäiselle maajoukkojen taistelijalle.

lutuksen tuki eli KOTU-yksiköissä,
ja toisivat saamaansa koulutuksen
ja tiedon myös muiden käyttöön.
Kapteeni Rytkölä ilmoitti harjoituksen alussa, että jos tämä harjoitus on menestys, vastaavanlainen
harjoitus olisi mahdollisuus järjestää samaan aikaan joka vuosi.
- Tällä hetkellä näyttää siltä, että
näin tehdään, sanoo Rytkölä harjoituksen jälkeen.

Santahamina tärkeä paikka
taistelukoulutusyksikölle

Joukon oikeiden tehtävien
harjoitteleminen
ensiarvoisen tärkeää
Taistelukoulutusyksikön sotilaan
suoritusvarmuus tulee kunnossa
olevista välinehallinnasta ja opetustekniikasta. Taistelukoulutuksessa
opetetaan perusasiat, ja sovelletussa
vaiheessa harjoitetaan joukkoa tai
taistelijaa mahdollisimman todenmukaisissa tilanteissa. Harjoituksia
suunniteltaessa on aina mietittävä,
tehtäisiinkö oikeasti näin ja perustuuko tilanne todellisuuteen. Kaiken
toiminnan pitää perustua todellisuuteen ja joukon tehtävään. Kaikki
resurssit on käytettävä oikeiden tehtävien harjoittelemiseen.
Kouluammunnan johtamisoikeudet on koulutettu muutamalle
reserviläiselle ja näissä tehtävissä
heitä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon, jotta kokemus ja
ammattitaito karttuisivat. On huomattava, että johtamisoikeuksien

Oikea ampuma-asento on kaiken perusta.

Taistelukoulutusyksikön johtaja kapteeni Pekkä Rytkölä ja kouluttajana toiminut kersantti Seppo Siimeslehto.

Tämän toukokuisen harjoituksen
jälkeen osa vanhoista taistelukoulutusyksikön reserviläisistä päätti reserviläisuransa taistelukoulutusyksikössä. - Lämpimät kiitokset näille
henkilöille siitä arvokkaasta työstä,
mitä he ovat maanpuolustuksen
eteen tehneet, viestittää Rytkölä.
- Henkilökohtainen toiveeni on,
että kun taistelukoulutusyksikön
koulutetut reserviläiset siirtyvät
pois taistelukoulutusyksiköstä, he
jatkaisivat esimerkiksi MPK:n Kou-

Taistelukoulutusyksikkö harjoittelee
pääsääntöisesti Santahaminassa. Santahamina on meille hyvä paikka,
kapteeni Rytkölä toteaa. - Siellä ovat
ampuma- ja taisteluampumaradat,
koulutustilat, ja kaikki tarvittava
samassa paikassa. Siirtymismatkat
ovat pieniä, eikä kuljetuksia tarvita.
Santahaminassa voidaankin toteuttaa lähes kaikki koulutustapahtumat ja ammunnat. Jos pitäisi siirtyä
muualle, kuljetuskustannukset olisivat kohtuuttomat. Koulu- ja taisteluammunnat ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta saadaan osaamista Kaartin
Jääkärirykmentin ja Etelä-Suomen
Sotilasläänin kaikkien aluetoimistojen tukemiseen.
Taistelukoulutusyksikkö ei
ammu ”huvikseen”, vaan jokainen
koulutustapahtuma ja ammunta
on tarkasti mietitty ja suunniteltu.
Joka ikinen laukaus on suunniteltu.
Koulutuksessa tapahtuu monen eri
toimijan koulutusta yhtä aikaa; esimerkiksi sinkoammunnoissa koulutusta saavat niin ampuja kuin koko
ryhmäkin. Tulitoiminnan valvojakin

harjaantuu tehtävässään. Taistelukoulutusyksikössä ei tuoteta oikeuksia tulitoiminnan valvojan tehtäviin,
vaan he toimivat henkilökunnan
valvonnassa.
Tätä osaamista tarvitaan, sillä
taistelukoulutusyksikön pitää pystyä
järjestämään perustettaville reservin
joukoille taisteluammuntoja.

Lokakuussa tavataan taas!
Seuraava taistelukoulutusyksikön
harjoitus on tämän vuoden lokakuussa. Harjoituksessa opetellaan
taistelukoulutusta sekä järjestetään
ja ammutaan taisteluammuntoja.
Taistelukoulutusyksikköön voi hakeutua ottamalla yhteyttä omaan

aluetoimiston. Uudenmaan aluetoimistossa yhteyshenkilö on yliluutnantti Stefan Sundström, ItäUudenmaan Aluetoimistossa kapteeniluutnantti Marko Kaipia, ja
Helsingin Aluetoimistossa kapteeni
Jukka-Pekka Tuominen. Näiden
asiantuntijoiden kanssa reserviläinen voi katsoa, onko taistelukoulutusyksikköön tuleminen hänen kohdallaan mahdollista.
Kapteeni Pekka Rytkölä siirtyy
elokuussa vuodeksi esiupseerikurssille, mutta toivoo pääsevänsä reserviläiskoulutuksen pariin vastakin.
Aluetoimistojen internetsivustot
www.puolustusvoimat.fi > Maavoimat > Aluetoimistot.

Seppo Siimeslehto on Taistelukoulutusyksikön
Vuoden Reserviläiskouluttaja
Palkintojakin jaettiin; kersantti res. Seppo Siimeslehto palkittiin
Taistelukoulutusyksikön Vuoden
reserviläiskouluttajan kiertopalkinnolla.
- Taistelukoulutusyksikkö tarjoaa
myös mielekästä tekemistä ja raitista ulkoilmaa, siviilissä rakennusmestarina toimiva ja metsästystä harrastava reservin kersantti Siimeslehto
sanoo. Hän on myös tyytyväinen
tehtävänsä haastavuuteen, sillä jokainen harjoitus on erilainen. -Aina
oppii itsekin jotain uutta kouluttaessaan muita, Siimeslehto toteaa. Hän
on ollut mukana Taistelukoulutusyksikön toiminnassa alusta alkaen.

Siimeslehto palkittavana
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

Erikoisjoukot
Toukokuun 2. päivänä tehtiin viimeinen merkittävä erikoisjoukkojen
sotilasoperaatio, kun Yhdysvaltojen
laivaston Seal-erikoisjoukot nappasivat pitkään etsityn Osama bin Ladenin. Al-Qaida johtaja surmattiin ja
ruumis vietiin mereen haudattavaksi.
Yksinkertaista, mutta sittenkin hyvin
monimutkainen operaatio.
Suomalaiset ovat saaneet televisiosta seurata meidän omien erikoisjoukkojemme rauhanaikaista
koulutusta. Tarjolla on ollut erikoisrajajääkärit, taistelusukeltajat ja laivastomme Pohjanmaa sekä paljon
muutakin. Katsojille ei ole kerrottu
millaisiin operaatioihin näitä "meidän poikiamme" koulutetaan, mutta
kun ohjelmistossa on ollut myös Afganistan-sarja niin jonkinlainen arvio
voidaan tehdä, miksi meidän erikoisjoukkojamme koulutetaan. Lisänä
on ollut vielä viime sotien aikaisesta
suomalais-virolaisesta erikoisjoukosta
kertonut dokumenttiohjelma operaatiosta Haukka.
Meidän sotahistoriamme tuntee

montakin suomalaista erikoisjoukko- operaatiota. Vieläkin tulee julki
syksyisin eri kirjoittajien kirjoittamia
tosikertomuksia kaukopartiomiehistämme. Niitä ei voi tietenkään verrata tähän viimeiseen amerikkalaiseen
erikoisoperaatioon, mutta omana aikanaan ja silloisissa olosuhteissa sekä
silloisilla resursseilla ne ovat olleet todellisia erikoisjoukko-operaatioita.
Julkisuuteen ovat takavuosina tulleet erityisesti Israelin ja sen asevoimien IDF:en suorittamat erikoisjoukko-operaatiot. Suuremmissa Israelin
suorittamissa erikoisoperaatioissa on
saatettu lentää hyvinkin kaukaiseen
kohteeseen tai operaatio on suoritettu muuten vieraassa maassa. Kaukainen operaatio oli Entebbe Ugandassa heinäkuussa 1976. Israelin joukot
vapauttivat silloin yli sata panttivankia ja tätä pidetään yhtenä nykyajan
merkittävimpänä erikoisjoukko-operaationa. Siihen kuului omana osanaan yksityiskohtainen harjoittelu ja
koulutus ennen varsinaisen operaation käynnistämistä.
olemassaoloaikansa
tehnyt pienimuotoisia erikoisoperaatioita valtaamillaan tai miehittämillään
alueilla. Näihin ovat saaneet tutustua
myös Lähi-idässä palvelleet suomalaiset rauhanturvaajat. Samanaikaisesti ovat kuitenkin Israelin naapurit
tehneet omia operaatioitaan Israelia
ja juutalaisia vastaan. Yksi tunnetuimmista tällaisista operaatioista on
Münchenin olympialaisissa vuonna
1972 tapahtunut palestiinalaishyökkäys, jossa tapettiin kaksi Israelin urheilujoukkueen jäsentä ja otettiin useita
panttivankeja. Musta syyskuu-järjestön käynnistämä operaatio päättyi tekijöiden ja panttivankien kuolemaan
ja se voidaan siten merkitä epäonnistuneisiin erikoisjoukko-operaatioihin.
Erikoisjoukkoihin ja niiden tekemiin operaatioihin kuuluu oleellisena

Israel on koko

osana asioiden salaaminen. Toukokuinen Navy Seal-operaatio pitää sisällään paljon myös salaamista, mutta samalla tarkoituksellista tietojen
julkistamista. Maalina ollut Osama
bin Laden oli itse piileskellyt vuosia ja
tullut julkisuuteen omalla erikoisella
tavallaan videohaastatteluin tai muulla tarkoituksellisella tietojen vuodattamisella. Yhdysvallat eikä varmasti
moni muukaan tiennyt missä bin Laden piileskeli. Liittolainen Pakistan
varmasti tiesi, mutta ei julkistanut tietojaan.

Turvaradioharjoitus Spjutsundissa
Jukka Yrjölä, Vantaan Radioamatöörit ry
Jukka Rintala, HRUP/Viestiosasto

ja HRUP/
viestiosaston jäseniä osallistui radioleiriin
Spjutsundissa 3. - 5. kesäkuuta 2011. Tavoitteena oli testata ja kehittää osallistujien liikennöintitaitoja kriisiviestinnässä.
Aikaisemmat valtakunnalliset Turvaharjoitukset ovat olleet teknispainotteisia.
Niissä on testattu lähinnä radioverkkojen ja
teknisten laitteiden toimivuutta erilaisissa
olosuhteissa. Spjutsundin harjoituksessa
tavoitteena oli simuloida käytännön Turvaliikennettä sekä käyttää radioyhteyksissä
vain tietokonepohjaista sanomaliikennettä.
Vain harjoituksen johto, joka esitti pelissä
viranomaistahoa, tiesi tapahtumien kulun
harjoituksessa. Muille osanottajille kerrottiin vain lähtötilanne, joka oli hyvin samanlainen kuin mitä muutaman viime kesän
rajuissa ukkosmyrskyissä on koettu. Metsää
on kaatunut, salamat iskeneet linjoihin,
sähköt ovat menneet, kännykkäverkko kaatunut, tankkeri on saanut pohjakosketuksen
Sköldvikin reitillä, pienveneitä on hakusessa, savuakin nousee... Kaiken kaaoksen keskellä viranomaiset ovat kutsuneet ryhmän
radioamatöörejä auttamaan viestissä ja ensivaiheen tilanteessa myös tekemään laajapohjaisia tiedusteluja alueella.
Vantaan radioamatöörien

Toukokuinen Navy
Seal-operaatio
pitää sisällään
paljon myös salaamista, mutta
samalla tarkoituksellista tietojen julkistamista.

Kun kohde oli löydetty aloitettiin salaiset valmistelut operaatiota
varten. Harjoittelu ja joukon koulutus tehtiin juuri todellisuutta vastaavissa oloissa ja tämä kaikki tietenkin
tapahtui täydellisessä salaisuudessa.
Kun Yhdysvaltojen presidentti Barack
Obama vihdoin valtuutti erikoisjoukon käynnistämään operaation alkoi
uusi salailu. Sellaiset tiedot annettiin
julkisuuteen, jotka voivat edesauttaa
hyvään lopputukokseen pääsemistä.
Samoin julkisuuteen päästettiin presidentin oma osuus ja hänen uudelleenvalintaansa tukevat seikat. Kiinnostavana yksityiskohtana voitiin myös
julkistaa operaatioon osallistuneen
sotakoira Cairon.

jääneet monet operaatiossa otetut kuvat. Niitäkin voitaneen myöhemmin nähdä
julkisuudessa, jos presidentti Obaman
esikunta arvioi julkistamisesta olevan
hyötyä. Eikä ole tietenkään mahdotonta sekään, että nykyinen Wikileaks
julkistaa koko operaation kaikkine
yksityiskohtineen. Tai sen tekee joku
uusi Wikileaks.
Suomenkin uhkakuvissa on nähty
yhtenä mahdollisena uhkana yllätyshyökkäys. Sellainen voisi olla suuremman erikoisjoukon tekemä operaatio.
Kokemukset osoittavat, että tänäänkin jossain valmistellaan ja myös toteutetaan erikoisjoukkojen operaatioita. Pienempiä, mutta mutta myös
suurempia.

Käytettävissä oli kaksi autolla liikkuvaa tiedusteluryhmää. Varusteena oli sanomaliikennettä varten VHF-digimoderadiot
ja lähiliikennettä varten UHF-puheradiot.
Toinen ryhmistä oli varustettu lisäksi ajoneuvon sijaintitiedon automaattisesti johtokeskuksen välittävällä APRS-järjestelmällä.

APRS osoittautui
erinomaisen suureksi avuksi liikkuvan yksikön toiminnan ohjaamisessa ja
seuraamisessa.
Harjoitukseen sisältyi myös kohteessa otetun digikuvan lähettäminen radioteitse
johtopaikkaan. Täältä sanomat välitettiin
Uudenmaan alueelle perustettuun VHF-radioverkkoon ja eri puolella Suomea sijainneisiin HF-radioverkon asemiin.
Uutta harjoituksessa oli APRS:n käyttö.
Oletusarvona oli, ettei internet tai mikään
muutkaan tietoliikenneverkko eikä sähköverkko toimi alueella kuvauksen kaltaisessa tilanteessa. Siksi harjoituksessa oli oma
akkukäyttöinen suljetun järjestelmän APRS
sekä digitoistinasema, joka välitti ajoneuvon sijaintitiedot johtokeskuksen karttapohjalle. APRS osoittautui erinomaisen
suureksi avuksi liikkuvan yksikön toiminnan ohjaamisessa ja seuraamisessa.
Harjoituksen loppupalaverissa todettiin,
että se onnistui tavoitteiden mukaisesti. Oli
melkein kuin olisi ollut tosi kyseessä. Alkukaaoksen jälkeen päästiin kuitenkin nopeasti kiinni selkeään työskentelyrytmiin.
Joukko puutteita ja virheitä kirjattiin parannettavaksi. Tästä on hyvä jatkaa.

Salaisiksi ovat vielä

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi
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Naisten Valmiusliiton
Helsingin seudun
alueneuvottelukunta 15 vuotta
Naisten valmiusliiton (NVL)
Helsingin seudun alueneuvottelukunnan perustamisesta ja
toiminnan aloittamisesta tulee
tänä vuonna kuluneeksi
15 vuotta.
Katariina Siimeslehto
Hgin Seudun Alueneuvottelukunnan pj

juhlistettiin
yhdessä Naisten Valmiusliiton Uudenmaan alueneuvottelukunnan
kanssa 16.5.2011 Naisten valmiusliiton valtakunnallisen Kaiken varalta
-valokuvanäyttely 2011 Järvenpään
näyttelyn avajaisten yhteydessä,
joiden kummiksi oli lupautunut
kansanedustaja Outi Mäkelä Nurmijärveltä. Hän toimi myös näyttelyn
avaajana. Ennen näyttelyn virallista
avausta tilaisuuden tervetuliaissanat lausuivat alueneuvottelukuntien
puheenjohtajat Uudeltamaalta Heli
Eräkorpi ja Helsingin seudulta Katariina Siimeslehto. Paikalle oli saapunut noin 50 kutsuvierasta sekä alueneuvottelukuntien jäsenjärjestöjen
edustajaa.
Naisten valmiusliitto on järjestänyt jo vuodesta 1998 lähtien Arjen
turvallisuutta NASTA-harjoituksia
kahdesti vuodessa, jotka ovat naisille kohdennettuja valtakunnallisia
suurharjoituksia. Nasta –harjoituksiin ovat tervetulleita kaikki suoma-

Sahara 2005 -avajaisiin järjestäytyminen Santahaminassa.

Kulunutta taivalta

Köysilaskeutumiskurssi käynnissä

laiset naiset. Osallistujan ei tarvitse
olla mihinkään NVL:n jäsenjärjestön
jäsen. Näistä Arjen turvallisuutta
Nasta-harjoituksista on kerätty Kaiken varalta -valokuvanäyttely 2011
kuva-aineisto. Näyttely on aloittanut
kiertueensa helmikuussa Kemijärveltä ja on viimeisen kerran avoinna marras-joulukuussa Lahdessa.
Näyttely ehtii vuoden aikana kiertää
11 kaupunkia ja siihen voi tutustua
aina kahden viikon ajan kussakin

Talosuojelukurssin ensisammutusharjoitus alkamassa)

Oy Motoral Ab
Toivottaa hyvää kesää.

kaupungissa. Kiertueaikataulusta ja näyttelyn kuvista lisää tietoa
www.naistenvalmiusliitto.fi.
Helsingin seudun alueneuvottelukunnan vuoden 2011 kurssitoiminta keskittyy pääsääntöisesti seuraavan Nasta – harjoitus Ulappa 2011
järjestelyihin. Suurharjoitus järjestetään 14.–16.10. Kirkkonummella
Upinniemen varuskunnan alueella.
Tämän vuoden Nasta –harjoituksista
ensimmäinen Wilma 2011 pidettiin
15.-17.4. onnistuneesti huhtikuussa
Lappeenrannassa Maasotakoulun
alueella. Nasta -harjoitukset tukeutuvat Maanpuolustuskoulustusyhdistykseen (MPK) ja järjestetään
yleensäkin MPK:n kursseina, mutta
nyt Ulappa 2011 toteutetaan ensikertaa MPK:n meripuolustuspiirin
kursseina. Kursseja ovat: Meripuolustus, Turvallisesti vesillä, Viestintä
kriisitilanteissa, Katuturvallisuus,
Henkinen tuki, Selviytyminen sähköttä, Kanttiinitoiminta maastos-

saekä Johdonkurssi. Kurssienjohtajina ja kouluttajina toimii etupäässä
Helsingin seudun järjestöissä aktiivisesti toimivia naisia. Toiveena on,
että kursseille osallistuisi noin 200
naista. Harjoituksen johtajana toimii Helsingin seudun alueneuvottelukunnan aiempi, pitkäaikainen puheenjohtaja Kristiina Slotte. Ulappa
2011 kurssit ja tarkemmat kuvaukset
ovat nähtävissä harjoituksen omilla
kotisivuilla http://www.naistenvalmiusliitto.fi/ulappa.php. Aiemmin
Helsingin seudulla on järjestetty
Nasta –harjoitukset: ” Itämeren helmi 2001” ja ”Sahara 2005”.
Naisten Valmiusliitto ry:n tavoitteena on yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt. Toiminta on valtakunnallista ja
jakaantunut alueittain 12 eri alueneuvottelukuntaan, joita ovat mm.
Helsingin seudun ja Uudenmaan
alueneuvottelukunnat. Valtakunnalliseen liittoon kuuluu kaikkiaan 11
jäsenjärjestöä. Alueneuvottelukunnan alueella toimivat järjestöt valitsevat omat edustajansa alueneuvottelukunnan johtokuntaan tukemaan
ja kehittämään alueellista järjestöjen välistä yhteistyötä. Liiton yleisenä tavoitteena on vahvistaa naisten
osallistumista kokonaismaanpuolustuksellisiin tehtäviin ja koordinoida
naisille kohdennettua turvallisuusja varautumiskoulutusta. Pääpaino
on kuitenkin herättää kaikissa suomalaisissa naisissa tietoisuus arjen
turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja tarve hakeutua koulutuksiin.
Helsingin seudun ja Uudenmaan
alueneuvottelukunnat tiedottavat
ja tukevat jäsenjärjestöjensä jäsenten osallistumista valtakunnallisiin
Nasta-harjoituksiin, mutta järjestävät lisäksi myös omia ja yhteisiä alueellisia kursseja. Näille kursseille voi

Luonnonmuonakurssilla tehtiin jäkäläkeittoa ja kahvi keitettiin nuotiolla

osallistua teemasta riippuen naisten lisäksi usein myös miehet, joita
vuonna 2011 ovat olleet esim. Henkinen tuki ja Kotitietokoneen tietoturvakurssi. Alueneuvottelukunnat
tekevät myös tiivistä yhteistyötä
MPK:n piiripäälliköiden ja KOTU
–yksiköiden kanssa.
Naisten Valmiusliiton Helsingin
seudun alueneuvottelukunta jatkaa aktiivista Arjen turvallisuuden
myönteistä kehittämistyötä suunnittelemalla sekä toteuttamalla uusia
ajankohtaisia kursseja että yhteistyötä muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen
kanssa.
Lämpimät kiitokset kaikille sekä
kuluneesta yhteistyöstä että Järvenpään 15 –vuotisjuhlahetkeemme
osallistuneille.
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ESSLE:N komentaja Markku Nikkilä kenraalimajuriksi

Janne Kosonen majuriksi

SVR:n ritarimerkillä palkittu everstiluutnantti Heikki Pohja ja majuriksi ylennetty Janne Kosonen.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä ylennettiin EteläSuomen Sotilasläänin komentaja Markku Nikkilä kenraalimajuriksi. Majuriksi puolestaan ylennettiin Suomen
Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen.
Kapteeniksi ylennettiin Tapiolan Reserviupseereiden
Jaro Pietikäinen ja Kenttätykistökerhon Esa Rahkonen.
Yliluutnantin arvon saivat Vääpelikillan Ari Hautala
ja Meriupseereiden Henri Havulinna. Ylivääpeliksi
ylennettiin Sissiosaston Matti Karell. Vääpelin arvon
saivat Vääpelikillan Veikko Hiiri ja Sissiosaston aiempi
puheenjohtaja Petri Nikkilä.

Tasavallan presidentti on
ylentänyt seuraavat Helsingin
Aluetoimiston valvonnan alaiset
reservin upseerit 4.6.2011
MAJURI
Blåfield Erkki Antti Juhana (Helsinki), Holopainen Pekka Antero (Helsinki), Kohvakka Kimmo Aki Samuli (Vantaa), Kosonen Janne Pekka
(Espoo), Löytönen Markku Kalervo
(Helsinki), Nahkala Esa Juhani (Espoo), Viskari Jyri Pentti (Espoo)

KAPTEENI
Aarnio Pertti Antero (Espoo), Erälahti Jussi Olavi (Espoo), Heikkonen Jukka Veikko (Espoo), Heiniö
Eero Jyrki Mikael (Helsinki), Karjalainen Riku Juhani (Espoo), Kortejärvi Petri Olavi (Helsinki), Koski
Harri Antero (Helsinki), Lahti Pekka
Sakari (Vantaa), Lallo Ari Antero
(Helsinki), Leinonen Mika-Markus
(Ulkomaat), Leinonen Pertti Juha
Antero (Helsinki), Mattila Veli-Matti
Tapio (Espoo), Nieminen Timo Kalevi (Vantaa), Palmujoki Juha Kaarlo (Espoo), Pietikäinen Jaro-Petri
(Helsinki), Reunanen Mika Pentti
(Espoo), Syrjänen Hannu Tapani
(Helsinki), Söderholm Arno Henrik
(Ulkomaat), Turtola Matti Kalervo
(Helsinki), Vesterinen Jukka Olavi
(Vantaa), Vuokila Timo Johannes
(Helsinki)

KAPTEENILUUTNANTTI
Hyppänen Veli Olavi Olli (Espoo),
Tiili Harri Ensio (Helsinki)

YLILUUTNANTTI
Ampuja Mikko Einari (Helsinki),
Arrakoski Jori Magnus Joakim (Es-

Kapteeni Jaro Pietikäinen.

Samana päivän palkittiin Suomen Valkoisen Ruusun
1.luokan ritarimerkillä Helsingin Aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Heikki Pohja. Suomen Valkoisen
Ruusun Ritarimerkin saivat Merireserviläisten aiempi
puheenjohtaja Tatu Korhonen sekä Sinisen Reservin
Arno Hakkarainen. Suomen Leijonan Ritarimerkillä
huomioitiin Helsingfors Svenska Reservofficer´n Dick
Lundell ja Kaj Pettersson. Saman ansiomerkin sai myös
Naisten Valmiusliiton aktiivi Kristiina Slotte. Suomen
Leijonan ansioristi myönnettiin Sissiosaston Nils Ingvesille. Suomen Valkoisen Ruusun 1.luokan ansiomitalin
kultaristein sai Ismo Tulikorpi.

poo), Eklund Claes Henrik (Kauniainen), Glantz Johan Eero Martin
(Helsinki), Hautala Ari Pekka, Havulinna Henri Kristian Johannes
(Helsinki), Heimala Jani Matti Kristian (Helsinki), Helaniemi Erkki
Ilmari (Helsinki), Helminen Juha
Petteri (Ulkomaat), Honkio Jarkko
Juho Hermanni (Helsinki), Hottinen
Ari Jukka Einari (Vantaa), Hyvönen
Antti Matti (Vantaa), Härkönen Jorma Mikael (Helsinki), Jussila Jari
Tapani (Espoo), Jäppilä Timo Tapio
(Espoo), Järvi Vili Valtteri (Helsinki), Kerälä Sami Petri Erik (Helsinki), Kiiski Mikko Antero (Espoo),
Koskinen Kimmo Olavi (Vantaa),
Kukkonen Sami Mikael (Helsinki),
Langinvainio Mikaeli Heimo Johannes (Espoo), Lilja Mikko Kristian
(Helsinki), Liljelund Markku Jon
(Vantaa), Makkonen Jukka Tapio
Antero (Helsinki), Marjosola Juha
Matti (Helsinki), Martikainen Mikko Tapio Johannes (Helsinki), Martinkauppi Sami Petteri (Helsinki),
Mellanen Markku Olavi (Espoo),
Mensala Ville Markus (Helsinki),
Nieminen Ari Tapio (Helsinki), Nykänen Immo Tapio (Helsinki), Nykänen Jani Ilmari (Helsinki), Paasivirta Tuukka Juhani (Helsinki), Pahta Jukka-Pekka (Espoo), Rahikkala
Antti Seppo Olavi (Espoo), Rantala
Matti Pekka (Helsinki), Reichenvater Arno Rüdiger (Vantaa), Roini
Marko Olavi (Helsinki), Salo Marko
Kristian (Helsinki), Sara Harri Mikael (Helsinki), Sarkola Pekka Olavi
(Espoo), Savisalo Ari Johannes (Espoo), Schauman Jan Henrik (Helsinki), Sihvonen Olli Pekka (Espoo),
Silvennoinen Sami Tapani (Helsinki), Suomaa Leo Kalervo (Vantaa),
Suvioja Mikael Aleksanteri (Hel-

sinki), Tähtinen Tuomas Antero
(Helsinki), Varjonen Tommi Matti
(Helsinki), Vihervuori Petri Tapani
(Espoo), Virolainen Kimmo Tapani
(Vantaa)

LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Jylhä Pekka Juhani (Espoo), Kauhanen Mika Petteri (Espoo)

LUUTNANTTI
Aaltonen Kalle Jyri Mikael (Helsinki), Ahlholm Ilpo Uolevi (Espoo), Ahlroth Harri Sakari (Helsinki), Ahto Martti Jaakko Johannes
(Helsinki), Apilainen Eero Tapani
(Espoo), Björk Daniel Sven Georg
(Helsinki), Blomberg Tomas Juhani
(Helsinki), Bondestam Pia Maria
(Espoo), Donner Jonas Christian
(Espoo), Erma Tapio Reino Samuli (Espoo), Floman Anders Juhani
(Helsinki), Halonen Mikko Petteri
(Helsinki), Hannula Markus Tapio
(Espoo), Hannulabacka Juha Petri (Helsinki), Helanterä Antti Jussi
(Helsinki), Hintsala Lauri Mikael
(Kauniainen), Hirvensalo Hannu
Olavi (Espoo), Hirvonen Teemu Eerik (Espoo), Hongisto Elmo Eenok
Samuel (Helsinki), Huovila JussiPekka Vihtori (Helsinki), Häikiö
Panu Juhani (Helsinki), Ihatsu Timo
(Espoo), Ikonen Ossi Antero (Kauniainen), Impiö Rauno Ilmari (Espoo), Jaakkola Tero Juhani (Ulkomaat), Jouhten Esa Jaakko (Helsinki), Kajander Jan Mikael (Helsinki),
Kajovaara Jussi Joonas (Helsinki),
Kallionpää Pete Henri Juhani (Helsinki), Kankkunen Kaarlo Kalevi
(Helsinki), Kantonen Jarmo Aarre,
Karhu Risto Juhani (Helsinki), Kari
Jouni Jussi Olavi (Helsinki), Karppinen Vesa Tapani (Helsinki), Kehä

Yliluutnantti Henri Havulinna.

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali
soljen kera myönnettiin Helsingin Reserviupseeripiirin
entiselle puheenjohtajalle Ville Maijaselle ja PohjoisHelsingin Reserviupseereiden Jorma Loimukoskelle
sekä vänrikki Nordon Õunapuu (JR200). RUL:n kultainen
ansiomitali puolestaan myönnettiin Sami Linnermolle
(Meriupseerit), Pekka Appelqvistille (Kanta-Helsinki)
ja Lasse Koskelalle (RT-Kerho). JR200:n veteraani Otto
Peters sai saman mitalin.
Sotilasansiomitali myönnettiin Maanpuolustusnaisten
entiselle puheenjohtajalle Kaarina Drombergille
ja Etelä-Suomen Kiltapiirin puheenjohtajalle Lars
Eklundille.

Petri Kristian (Helsinki), Keskitalo
Lauri Johannes (Helsinki), Kohonen
Axel Juhani (Helsinki), Korpelainen
Jukka Petteri (Helsinki), Kosonen
Antti Juuso Vihtori (Helsinki), Kosonen Jussi Kalervo (Vantaa), Kuha
Jukka Tapio (Helsinki), Kuikka Kari
Pekka (Helsinki), Kumpulainen
Jukka Johannes (Espoo), Kuokkanen Mika Juhani (Espoo), Kyllönen
Juha Matti (Vantaa), Laaksonen
Jarmo Heikki Vilhelm (Helsinki),
Laaksonen Paavo Ilmari (Espoo),
Laiho Sakari Simo Juhani (Espoo),
Laitala Juho Markus (Helsinki),
Laukkanen Jyri Ilari (Vantaa), Lehmus Matti Olavi (Helsinki), Lehtinen Ville Werner (Helsinki), Lehto
Matti Esko Tapani (Vantaa), Leikola
Ossi Henrik (Helsinki), Liehu Eero
Mikael (Helsinki), Lindgren Marko
Juha Sakari (Espoo), Luostarinen
Tapio Antti Juhani (Espoo), Masalin
Lauri Sakari (Helsinki), Miettinen
Niko Tuomas (Helsinki), Mikkola
Jaakko Mauri Tapani (Espoo), Mikkola Tero Ilari (Helsinki),Mäkelä
Ville Johannes (Helsinki), Mäkinen
Jukka Pekka (Helsinki), Nemlander
Niklas Filip (Espoo), Niemi Jesse Johannes (Helsinki), Nieminen Timo
Yki Tapio (Espoo), Nikulainen JuhaVeikko (Vantaa), Niskasaari Arttu
Ilmari (Helsinki), Nummenpää Tero
Tapio Johan (Helsinki), Nyberg Otto
Emil (Helsinki), Orpana Kimmo Tapio (Helsinki), Parikka Niko Antti
Petteri (Helsinki), Parkkinen Marko
Ilmari (Espoo), Pelkonen Mauri Jouni Petteri (Espoo), Peltokangas Timo
Erkki (Helsinki), Peltonen Jere Ilmari, Porokara Ari (Helsinki), Puoskari
Martti Olavi (Vantaa), Pääkkönen
Teemu Olavi (Helsinki), Rautiainen
Tuukka Markus (Helsinki), Remes

Markus Antero (Espoo), Rissanen
Tuomo Teo Julius (Espoo), Saarinen
Timo Olavi (Espoo), Saastamoinen
Pasi Mikael (Vantaa), Sandberg Peter Tomas Juhani (Espoo), Sainio
Harry Olof Hjalmar (Espoo), Salovaara Mikko Juhani (Helsinki),
Salvén Ole Verner (Espoo), Satosuo
Mikko Veikko Markus (Vantaa),
Sierla Esko Jaakko Tapio (Helsinki),
Silvola Tero Tapani (Helsinki), Sivonen Heikki Jouni Olavi (Helsinki),
Slotte Johannes Gabriel (Helsinki),
Soini Heikki Olavi (Espoo), Syrjäläinen Ari Kalevi (Vantaa), Tallqvist
Fredrik Wilhelm (Helsinki), Talvitie Mika Markus (Helsinki), Tolvas
Lauri Heikki (Helsinki), Tuomi Antti Sakari (Helsinki), Tuominen Lari
Antero (Helsinki), Turunen Teemu
Tahvana (Helsinki), Törrö Tapio
Antero (Helsinki), Uskonen Pekka
Janne Tapani (Helsinki), Vacker
Miika Peter (Helsinki), Vahtikari
Vesa Markku (Helsinki), Valkonen
Henri Tapani (Espoo), Valtari Tommi Patrik (Helsinki), Varje Jari Petteri (Helsinki), Vartiainen Antti Tapani (Helsinki), Veijola Timo Jukka
(Helsinki), Vesapuisto Erkki Juhani
(Helsinki), Viinikka Ville Heikki Juhani (Helsinki), Vottonen Jani Petteri (Helsinki), Vuorenmaa Jarkko
Mikko Juhani (Espoo), Vänskä Anssi
Ilmari (Helsinki), Weckström JuhaPekka, Westling Lauri Valtteri Achilles (Helsinki), Wörlund Simon Jakob Björnsson (Helsinki), Åvist Pyry
Paavo Einari (Espoo), Öberg Janne
Pekka Filip (Helsinki)

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Heikkilä Iiro Ilmari (Helsinki),
Kauppi Juha Tuomas (Helsinki),
Keistinen Timo Veikko (Helsinki)
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Veikko Hiiri ja Petri Nikkilä vääpeliksi

Vääpeli Veikko Hiiri.

Vasemmalta ylivääpeli Jari Nisula, ylikersantti Reijo Ronkanen ja kapteeni Sakari Väliahde.

Etelä-Suomen sotilasläänin
komentaja on ylentänyt seuraavat Helsingin Aluetoimiston
valvonnan alaiset reservin
aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 4.6.2011

Teijo Jouni Juhani (Helsinki), Varis
Antti Johannes (Helsinki), Vesalainen Lassi Tapio Johannes (Espoo),
Westerholm Bengt Hilding (Espoo),
Vuoti Marko Iisakki (Helsinki)

YLIVÄÄPELI
Karell Matti Sakari (Espoo), Nisula
Jari Tapani (Helsinki), Pölhö Aapo
Esa Ilmari (Helsinki)

VÄÄPELI
Gustafsson Jari Boris Antero (Ulkomaat), Hiiri Veikko Johannes (Helsinki), Kujala Seppo Antero (Vantaa), Käyhkö Petri Juhani (Espoo),
Leppä Timo Juhani (Espoo), Nikkilä
Petri Tapio (Vantaa), Patoluoto Jukkapekka (Vantaa), Widbom KarlHenrik (Espoo)

PURSIMIES
Pajula Matti Juhani (Helsinki)

YLIKERSANTTI
Aittolahti Janne Jaakko Olavi (Helsinki), Bergström Samuli Markus
(Espoo), Bogujevci Behar (Espoo),
Boström Petter Valdemar (Helsinki), Bourdache Kaci (Helsinki),
Frisk Thomas-Robert Patrick Gustav
(Helsinki), Haarus Ossi Aleksi (Helsinki), Halava Ilkka Antero (Espoo),
Hanhinen Tero Ilmari (Espoo),
Heikkinen Matti Henrikki (Espoo),
Hietala Kimmo Arto Juhani (Vantaa), Järvinen Mika Hannu Henrik
(Helsinki), Kakriainen Sami Olavi
(Vantaa), Keränen Juha-Matti (Vantaa), Keränen Timo Markus (Helsinki), Klén Rami Valtteri (Helsinki),
Kontiainen Esa Pekka Olavi (Helsinki), Kukkonen Vesa Tapani (Helsinki), Laurila Heikki Aleksi (Espoo),
Leinonen Mikko Juhani (Helsinki),
Lindqvist Matts Henrik (Helsinki),
Lönnberg Karl Wilhelm (Helsinki),
Löv Joel Mikael (Helsinki), Maasalo
Heikki Juhani (Helsinki), Muhonen
Kalle Oskari (Espoo), Naukkarinen
Rainer (Espoo), Ojala Ville Johannes Mikonpoika (Helsinki), Piiroinen Matti Olavi (Espoo), Pitkäniemi
Mika Juhani (Vantaa), Ronkanen
Reijo Antti (Helsinki), Rossi Mika
Tapio (Helsinki), Rönnback Jan
Fredrik (Helsinki), Stenberg Johan Markus (Helsinki), Stenström
Anna Tuulia (Helsinki), Terho Sampo Johannes (Helsinki), Valtanen

KERSANTTI
Ahdekivi Arvi Sakari (Espoo), Ahola
Antti Juhani (Vantaa), Ahola Tapio
Juhani (Helsinki), Aholaakko Jani
Tapio (Helsinki), Ahopelto Teuvo
Juhani (Espoo), Aiho Sami Juhani
(Helsinki), Anttila Marko Petteri
(Helsinki), Autio Aki Juhani (Vantaa), Båsk Marko Henrik Mikael
(Helsinki), Ehrnrooth Wilhelm Johan Markus (Helsinki), Geiger Klaus
Juhani (Espoo), Hagberg Mika Herman (Helsinki), Harhanen Antti Oskari (Espoo), Heikkilä Mikko Santeri
(Helsinki), Heiskanen Tomas Arvid
Henrik (Helsinki), Heliö Matti Juhani (Helsinki), Holmberg Michael
Jarl-Wilhelm (Espoo), Hurskainen
Jarno Tapio (Vantaa), Husu Martti Kalevi (Helsinki), Huuhilo Peter
Pallas (Espoo), Hyypiä Juho Otto
Iisakki (Helsinki), Ilmaniemi Jouni
Tapani (Vantaa), Johansson Jussi
Kyösti (Espoo), Kairus Antti Jussi (Espoo), Karhuvaara Lauri Yrjö
Oskari (Helsinki), Karjalainen Toni
Tapani (Vantaa), Karvanen Eero
Ilmari (Helsinki), Kasonen Mika
Sakari (Vantaa), Kauranen Pekka
Olavi (Vantaa), Kesälahti Janne
Tuomo Sakari (Espoo), Kingelin
Thomas Birger (Helsinki), Kivistö
Paavo Aleksanteri (Espoo), Klapuri Antti Juhana (Espoo), Koivisto
Kimmo Kalevi (Espoo), Kokko Antti
Oskari (Espoo), Konttinen Tuomas
Henri Mikael (Helsinki), Koponen
Henri Pauli Aleksi (Vantaa), Korhonen Mika Antero (Helsinki), Kuismin Matti Elias (Espoo), Kuronen
Joonas Aleksi (Espoo), Kärki Eero
Pentti Petteri (Vantaa), Latto Tuomo
Ilmari (Helsinki), Lehto Kalle Terho
Kalervo (Espoo), Levomäki Mikko
Tapio (Helsinki), Lundström John
Christer (Kauniainen), Malmi Jaakko Tapio (Helsinki), Martikainen
Perttu Mikael (Helsinki), Metsänen
Samu Sakari (Helsinki), Muhonen
Ari-Kalevi (Helsinki), Murto Eero
Kalervo (Helsinki), Mustonen Veli
Matti (Helsinki), Naskali Tea Johanna (Vantaa), Nikkilä Mika Juhani
(Helsinki), Nisula Juha Petteri (Helsinki), Oksanen Iivari Olli (Espoo),
Oksman Jarmo Kalervo (Helsinki),
Pajari Tapio Tuomas (Helsinki), Par-

janen Esa Antero (Espoo), Penttala
Henry Juhani (Vantaa), Perkiö Pekka Tapani (Helsinki), Pesonen Timo
Tuukka (Vantaa), Puustinen Pekka
Sakari (Helsinki), Raaska Tapio Olavi (Espoo), Rankila Oskari Topias
(Helsinki), Rauhala Olli Antti (Helsinki), Rihkajärvi Heikki Matti Tapio
(Espoo), Rintamäki Kimmo Kalevi
(Helsinki),Ripatti Hannu Topi Justus (Espoo), Roos Fredrik Mikael
(Helsinki), Roukkula Aapo Matti
Pentinpoika (Helsinki), Ruonala
Juha Tapani (Helsinki), Ryhänen
Mikael Antero (Helsinki), Rytkönen
Timo Matias (Helsinki), Räihä Patrik Johan (Espoo), Räsänen Kauko
Juhani (Espoo), Saarikko Janne
Juhani (Espoo), Sainio Arto Juhani, Salminen Tomi Jaakko (Espoo),
Salo Timo Raimo Kalevi (Espoo),
Sandell Torsten Gustaf (Espoo),
Sandström Timo Juhani (Helsinki),
Sarekko Marko Toni Tapani (Vantaa), Savander Ari Peter (Espoo),
Selänne Frans-Mikkel (Helsinki),
Temmes Asko Antero (Espoo), Tolvanen Ville Olavi (Espoo), Tuomela
Mikko Juhani (Espoo), Vasamies
Mikko Antero (Helsinki), Virta Sune
Gustav Johannes (Kauniainen), Virtanen Kalle Antero (Vantaa), Vuori
Hannu Tapio (Espoo), Vuori Teemu
Samuli (Helsinki), Westerberg Henrik Robert (Vantaa), Wihlman Jari
Martti Antero (Helsinki), Ylisipola
Jaakko Kalevi (Helsinki), Ylkänen
Marko Mikael (Vantaa)

Andsten Ville Aleksi (Vantaa), Antikainen Mikko Johannes (Helsinki),
Anttonen Pekka Tapani (Vantaa),
Hakala Simo Tapani (Espoo), Haverinen Eino Heikki (Espoo), Heinänen
Petri Henrik (Helsinki), Helin Tuomas Ilari Mikael (Helsinki), Hyvärinen Mikko Olavi (Helsinki), Junnila
Joni Mikael (Espoo), Karkkulainen
Timo Sakari (Espoo), Kilkku Pentti
Antero (Espoo), Koivisto Joni Mikael (Vantaa), Kontti Santeri (Helsinki), Kortelainen Ville Markus (Vantaa), Kukkohovi Pauli Olavi (Espoo),
Kumpulainen Kuura Kristian (Helsinki), Kärkinen Simo Matias (Helsinki), Laalo Isto Antero (Helsinki),
Laitinen Jouni Tapani (Helsinki),
Lihavainen Petri Juhani (Espoo),
Loikkanen Tony Mickael (Vantaa),
Loukoila Teemu Olavi (Helsinki),
Miettinen Ilkka Matti (Helsinki),
Mikola Lauri Paulus Akseli (Helsinki), Mäkelä Olli-Pekka (Helsinki),
Mäkinen Tuomo Matti Olavi (Espoo), Mörsky Antti Pekka (Helsin-

Aluetoimistossa reserviläisten ylennykset valmistelee Tarja Maunola.

ki), Nissinen Aki Juhana (Vantaa),
Nokso-Koivisto Jussi Pekka (Helsinki), Nurmi Juha Antero (Espoo),
Nurminen Mick Markus (Helsinki),
Nykänen Toni Juhani (Helsinki), Ottoila Antti Aleksi (Espoo), Partanen
Veli-Valtteri (Espoo), Petas Wilhelm
Fredrik (Helsinki), Puuronen Jaakko Pekka Juhani (Vantaa), Pänkäläinen Veli Aku Kalevi (Helsinki),
Salo Mika Juhani (Helsinki), Stolt
Toni Veikko Olavi (Vantaa), Strömberg Jussi-Petteri (Espoo), Toivonen
Timo Kalevi (Helsinki), Troberg Karl
Henrik (Helsinki), Vehosalmi Jussi
Henrikki (Helsinki), Väisänen Jere
Robert (Espoo), Weckström Mikko
Kristian (Helsinki), Weckström Thomas Michael (Helsinki), Wilén Kari
Petri (Helsinki)

YLIMATRUUSI
Eronen Antti Lennart (Helsinki),
Kokko Jyrki Antero (Espoo), Päivärinta Sami Matti Kristian (Espoo),
Vuorensola Mika Petteri (Espoo)

Medlemmar av HSRK premierades vid
dagen för försvarets fanfest

ALIKERSANTTI
Burtsov Niko Arimo (Helsinki), Hellman Pasi Sakari (Helsinki), Hjelt
Marko Kalervo (Helsinki), Holm Olli
Sakari (Espoo), Hyökki Antti Ilmari
(Vantaa), Kalliosalo Kari Olavi (Helsinki), Karoma Mauri Juhani (Vantaa), Koffert Ahti Juhani (Helsinki),
Lappalainen Petri Tapani (Helsinki), Lehtinen Anssi Juhani (Espoo),
Mitra Vesa-Matti (Vantaa), Mäkelä Heikki Veli (Espoo), Mäntymaa
Tero Antero (Espoo), Mönkkönen
Tuomas Petteri (Vantaa), Oiva Jani
Marko Sakari (Helsinki), Peltonen
Kari Juhani (Espoo), Pietikäinen
Jukka Tapio (Helsinki), Ranne Ville
Aleksanteri (Helsinki), Roisko Niko
Petter (Helsinki), Stoltzenberg Rasmus Erik (Helsinki), Taalikka Kari
Antero (Vantaa)

KORPRAALI
Alaranta Simo Petteri (Helsinki),

Kapten Kaj Pettersson och löjtnant Dick Lundell.

inom Helsingfors Svenska Reservofficersklubb premierades den 4.6.2011,
dagen för försvarets fanfest. Premieringen gick av stapeln vid Döbelnsgatan 2. Klockan 09.00 premierades
major Ulf Dahlman med Finlands
Reservofficersförbunds Gyllene
Förtjänstecken. Klockan 16.00 pre-

Tre reservofficerare

mierades kapten Kaj Pettersson och
löjtnant Dick Lundell med Riddartecknet av Finlands Lejons orden.
På plats kl. 16.00 var bl.a. Y-P Rautalahti, Sakari Väliahde, HSRK:s
ordförande Caspar von Walzel samt
representanter för HSRK:s styrelse
och fotograf.
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Saksalaisten saniteettivoimavaunu ja kuormastoa matkalla kohti Helsinkiä.

Saksalaiset
hyökkäävät Etelä-Suomeen
Piiritoimisto
Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

aikana sak- Helsingin valloitus 1918 osa I
salaisilla
oli
Itämeren
alueen
suhToiminnanjohtaja Arto Pulkki
teenpuh.
omia
tavoitteitaan,
joihin sopi
4056
2073
hyvin
osallistuminen Suomen vaarto.pulkki@hrup.ﬁ
paussotaan.
Suomen suurlähettiläs rauhansopimuksen sekä kauppa- ja
Fax: 499 495
Edvard Hjelt teki pyynnön saksalai- merenkulkusopimuksen ja tämän
Helsingin
Seudun
Reserviläispiiri
ry (HelResP)
sesta
sotilasavusta
Vaasan
senaa- lisäksi
salaisen lisäpöytäkirjan, joka
tissa puheenjohtajana toimineen sitoi Suomen ulkomaankaupan SakToiminnanjohtaja
Kari Talikka
Heikki
Renvallin toimeksiannosta.
san hyvin tiiviisti. Pääministerin
4056 2080
Hjeltpuh.
allekirjoitti
21. helmikuuta so- tehtäviä hoitanut P.E. Svinhufvud
kari.talikka@helresp.ﬁ
pimuksen,
josta muut Vaasan senaa- hyväksyi saksalaisten kanssa tehdyt
Fax: 448 659
tin jäsenet saivat tiedon vasta jälki- järjestelyt jälkikäteen.
käteen maaliskuun alussa. Lisäksi
Saksalaisten yhtenä pyrkimykseHjelt ja professori Erich allekirjoit- nä oli estää Muurmanin rannikolla
tivat Saksan kanssa 7. maaliskuuta maihin nousseiden brittivoimien
Suomen vapaussodan

eteneminen Pietariin. Saksalaiset
pelkäsivät venäläisten vastavallankumouksellisten muodostavan
brittien avulla uudelleen rintaman
Saksaa vastaan.

Saksalaiset valtaavat
Ahvenanmaan
Ensimmäiseksi tavoitteekseen Saksa otti Ahvenanmaan, jonne oli järjestettävä huoltokeskus ja tukikohta
Rauman seuduille suoritettavaa
maihinnousua varten. Maaliskuun
5. päivänä Eckerön edustalle ankkuroikin amiraali Hugo Meurerin
johtama laivasto-osasto. Ongelmaksi muodostui Ahvenmaalla jo olevat

Saksalaisten
kuljetuslaivasto
saapui Hankoon
huhtikuun
3. päivänä.

ruotsalaiset joukot, joiden kanssa
sovittiin että saksalaiset käyttäisivät Ahvenanmaan koillisosia omiin
tarkoituksiinsa. Pataljoonan vahvuinen saksalainen joukko-osasto nousi
maihin 7.3. ja samana päivänä se jo
riisui aseista noin tuhannen miehen
vahvuisen venäläisen joukko-osaston, joka oli juuri lähdössä Turkuun.
Saksalaiset luopuivat alun perin Rauman alueelle suunnitellusta
operaatiosta jääolosuhteiden ja miinavaaran takia. Jäätilanteen takia
Turkukaan ei tullut kysymykseen ja
matkan suuntaaminen Helsinkiinkin
näytti liian vaaralliselta. Kohteeksi
valittiin Hanko.

Veneilijän tavaratalo

UPSEERILIITTO
Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee
puolustajansa
- Upseeriliiton.
Lauttasaari,
Veneentekijäntie
1, 00210 HELSINKI,
0207 65181
Herttoniemi, Hitsaajankatu 14, 00810 HELSINKI, 0207 65182
www.maritim.ﬁ

menoy210108

Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Jukka I. Mattila
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Saksalaiset ovat saapuneet Lohjalle.

Maihinnousu Hankoon
Saksalaisten kuljetuslaivasto saapui Hankoon huhtikuun 3. päivänä.
Punaisten ja venäläisten vastarinta
oli melko laimeaa. Laivaston ilmestyessä 3.4 aamuhämärässä Hangon
redille kaupungin punakaartin pääosa oli Hauhon suunnalla. Paikalla
olleet punakaartilaiset hälytettiin
nopeasti ja he kokoontuivat asemalla olleeseen junaan ja lähtivät vetäytymään. Samaan aikaan 30 venäläissotilaan hallussa ollut Russarön
linnake antautui.
Saksalaisten komentajana oli
kenraalimajuri Rüdiger von der
Goltz. Hänen joukkojensa kokonaisvahvuus oli noin 9 500 miestä, 18
tykkiä, 10 kranaatinheitintä. Divisioonaan oli myös liitetty pataljoonaksi järjestetty 400-miehinen osas-

to suomalaisia suojeluskuntalaisia,
niin kutsuttu Pellingin joukko. Von
der Goltzin alkuperäisenä tavoitteena oli edetä Riihimäelle ja katkaista
sieltä punaisten yhteydet Venäjälle.
Von der Goltz valitsi ensimmäiseksi tavoitteekseen Helsingin. Saksan
päämajassa pidettiin kuitenkin Riihimäen-Viipurin radan katkaisemista niin tärkeänä, että Suomeen päätettiin lähettää lisää joukkoja. Tallinnassa muodostettiin 2 500 miehen
vahvuinen prikaati, joka siirrettiin
Suomen alueelle useassa erässä.

Karjaalta Kirkkonummelle
Von der Goltzin joukot etenivät Tammisaaren suuntaan, samalla kun
sivustavarmistusosasto lähetettiin
Karjaata kohti. Tammisaaren siltojen
kohdalla käytiin noin tunnin kestänyt laukaustenvaihto, jonka jälkeen

Kenraalimajuri Rüdiger von der Goltzin joukot nousevat maihin Hangossa 3. huhtikuuta 1918.

punaiset jättivät Tammisaaren ja
vetäytyivät Karjaalle. Punaisten Helsingin johto osoitti Karjaalle kaksi
panssarijunaa. Reservien puutteessa
joukot koostuivat hajakomppanioista, jotka koostuivat Karjaan, Lohjan,
Helsingin ja Turun punaisista. Karjaalla punaiset ryhmittyivät ankaraan vastarintaan, jonka saksalaiset
saivat murrettua vasta 6. huhtikuuta. Karjaan tappion jälkeen punaiset
pakenivat Salon ja Hyvinkään suuntaan. Lohjan suunnan rintama, jossa
enää olivat pääasiassa helsinkiläiset
ja paikkakuntalaiset, pysähtyi pariksi päiväksi Kirkniemen edessä
olevaan maastoon. Seuraava puolustusasema oli valmisteltuna Nummelan taisteluhautoihin. Saksalaiset
tyytyivät varmistamaan sivustansa
Lohjan valtauksella, joten rintama
pysähtyi Nummelaan runsaaksi viikoksi.
Saksalaiskomppanian tulo 5.4 Fagervikiin oli saanut punaisten Helsingin johdon lähettämään Inkoon
avuksi 300 miestä. Inkoo kuitenkin
jätettiin laukaustakaan ampumatta
saksalaisille. Punaisten vetäytyminen jatkui Kirkkonummelle saakka.
Kirkkonummen puolustusrintama
murtui 9.4. Punaisten joukkoja riitti
vain radan suunnalle. Apuun tullut
punaisten panssarijuna joutui vetäytymään kranaattien alta, joten
punakaartilaiset pakenivat metsiin.
Kahakointia oli pitkin rata- ja maantielinjaa Espoosta Leppävaaraan
saakka. Kirkkonummen jälkeen
saksalaiset pääsivät valmistelemaan
hyökkäystä Leppävaaran läpi kohti
Helsingin kaupunkia.
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Italian auringon alla

Teksti ja kuvat: Henrik Kumlin

noin 70km luoteeseen
sijaitseva Vergiaten kaupunki toimi tukikohtana, kun Lombardia
2011-kilpailu käynnistettiin 20.22.5.2011. Koulun pihalle rakennetut parakit toimivat kilpailijoiden
majoitus- sekä ruokahuoltopaikkoina. Alun perin kilpailu piti järjestää
jo viikkoa aikaisemmin, mutta päivää siirrettiin vaalien takia viikolla
eteenpäin. Tämä aiheutti pientä
hikoilua, kun lennot ja hotellit oli
varattu alkuperäisen aikataulun
mukaan.
Lombardian kilpailu vietti
25-vuotisjuhliaan ja siitä johtuen
loppuparaati vietettiin juhlallisissa
tunnelmissa Milanon keskustan läpi
marssimalla. Paikalle saapui tuhansia ihmisiä katsomaan tapahtumaa.
Suomea paikalla edustivat Helsingin
Reserviupseeripiirin Kenttätykistökerhon ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin Stadin Sissien jäsenistä
koostunut neljän hengen yhteispartio.
Perjantaina suoritettiin perinteiset ammunnat, jossa ensimmäinen
yllätys oli, että aikaisempien vuosien
toiminnalliset ammunnat olivat
muuttuneet kokonaan rata-ammunnoiksi. Haulikkoammunta oli jäänyt
kokonaan pois. Ammunnoista ei jäänyt ihmeitä kerrottavaksi, pistoolin
ja kiväärien toimiessa ”työkaluina”.
Kiväärillä ammuttiin 100, 200 ja 300
m matkoilta eri asennoista. Varsinkaan 300 m:n matkalta ei istualtaan
ammuttu luoti tahtonut löytää maaliaan.
Itse kilpailu kestää vajaan vuorokauden ja kun Lombardian kilpailun
kotisivu on tätä nykyään Italian Raid
Commando- nimellä, niin spekulaatiot kilpailu rakenteen muutoksesta
osoittautuivat oikeiksi. Sveitsiläisten Swiss Raid Commando- kilpailu
on pari vuotta sitten päätetty, ainakin toistaiseksi lopettaa. Sen ”manttelin perijöihin” on tähän mennessä
kuulunut Itävallan Grenadier ja nyt
Lombardia sotilastaitokilpailu.

Milanosta

Alikersantin natsat
tarkoittavat
ammus- ja
tarviketäydennyksen
pudotuspaikkaa.
Viime vuosina kilpailu on pidetty vuoristomaisemissa, mutta tänä
vuonna korkeuserot jäivät huomattavasti pienemmiksi, mutta tilalle
oli kulkua hankaloittamaan löydetty vesistö ja sen ylittäminen. Tänä
vuonna ei myöskään ollut yhtenäistä taustakertomusta, joka olisi sitonut rastien teemaa tosiinsa, vaan tilannekuva annettiin 2 tuntia ennen
virallista starttia.
Taustana toimi löyhästi Libyan tilanteeseen mukautuva kansannousu, jossa kilpailijapartiot toimivat
taisteluosaston tiedustelutehtävissä.
Valitettavasti tarina loppui ensimmäisen rastin jälkeen ja edessä oli
suhteellisen perinteinen kilpailu
vakiorastineen, kuten ensiapu, tulenjohto, pikataival, miinojen tunnistus ja yksi hyvinkin tuntematon
tehtävä, jossa tuli merkitä helikopterin laskeutumisalusta. Tästä lähtien
jokainen partion jäsen tietää, että
maahan esim. kankaan palasista
tehdyt alikersantin natsat tarkoittavat ammus- ja tarviketäydennyksen
pudotuspaikkaa.
Aikaisempina vuosia kilpailuun
on kuulunut pakollinen 3 tunnin lepotauko yöllä. Tänä vuonna turhat
tauot oli jätetty pois ja yön aikana
suoritettiin tiedustelutehtävä, jossa
oli 3 tuntia aikaa tiedustella neljä

kohdetta. Vaikka neljänkymmenen
kahden hengen partioiden lähdöt oli
porrastettu, niin jokaisessa pusikossa suhisi, jos ei oma partio niin joku
toinen partio. Alue oli laajuudeltaan
n. 2x2 kilometriä. Maastoltaan alue
oli erittäin tiheää kasvustoa, joten
teitä oli käytännössä pakko käyttää.
Vihollisen taskulappujen kiiluessa
kohti oli pusikoissa jopa tungosta.
Tilannetta voisi kuvailla taskulappuhipaksi, jossa toinen puoli yrittää
selvittää mitä kohteilla olevaan lappuun on kirjoitettu ja toinen hätistelee taskulapulla urkkijat loitommalle.
Seuraavaksi edessä oli n.30 km
marssi, joka kulki lähinnä teitä ja
metsäpolkuja pitkin, jossa suunnistus oli helpohkoa. Puolessa välissä
matkaa tuli myös vesistönylitystehtävä, jossa partiosta kaksi henkilöä
ylitti edestakaisin n.120m leveän
joen. Kaksi muuta partion jäsentä
suojasivat rannalta käsin ylitystä.
Erikoista tehtävässä oli se, että joki
määrättiin ylittämään maastoasu
päällä ja lenkkarit tai vastaavat jalassa.
Kun 15 tuntia oli jo kulunut lähdöstä ja ainoat lepohetket olivat
olleet kahdella rastilla vietetty jonotusaika, oli viimeinkin viimeisen
tehtävärastin aika. Etukäteisinfossa
oli mainittu sotavangin kohteluun
liittyvään materiaaliin tutustuminen. Ennakkovalmistelussa suomalaispartio oli perehtyneet aiheeseen
vangitsijan näkökulmasta. Rastin alkaessa aseet yllättäen osoittivatkin
meitä kohti ja olimme jääneet keskellä sisällissotaa sotavangeiksi. Uskottavuuden lisäämiseksi emme jääneet kiinni yksin vaan mukanamme
oli statisteja, jotka näyttelivät myös
vangitun osaa ja nähtiinpä myös
vangin ampuminen, kun tämä yritti
karkuun. Tehtävän lopuksi partion
johtaja vietiin kuulusteltavaksi ja samaan aikaan Punaisen Ristin henkilöstöä tuli haastattelemaan muita ja
kyselemään mitä havaintoja olimme
tehneet ja oliko meitä kohdeltu oi-

kein. Pakeneminen vankeudesta oli
myös arvostelukohta.
Kun sitten pääsimme maaliin
vajaata 17 tuntia startista, oli +30
asteen lämpö tehnyt tehtävänsä.
Partion jäsenillä oli juuri ja juuri
vaadittava 10 kg:n minimipaino tallella, vaikka vesipullot huusivat tyhjyyttä. Tässä vaiheessa selvisi myös,
että reppumme olivat ilmeisesti
punnittu jo edellisellä rastilla, kun
olimme sotavankeina, koska taustatarina ei enää edennyt mihinkään,
eikä meidän tarvinnut laatia loppuraporttia.
oli järjestetty 20
km etelään sijaitsevan kylän kaksikerroksiseen ravintolaan, jotta n.
200 henkeä pääsivät syömään valkoisilta pöytäliinoilta. Luonnollisesti
ruoka ja juoma olivat hyvinkin maittavia pitkän nälässä olon jälkeen,
mutta seuraavan aamun aikainen
paraati Milanon keskustassa ja unen
puute pakottivat jättämään illanvieton tavallista lyhempään.
Vaikka kilpailurastit menivät suhteellisen hyvin, niin kilpailun lopputulokset olivat hienoinen pettymys.
100 pisteen menetys heti kärkeen tiputtivat sijoitustamme puolella tusinalla, mutta loppusijoituksen ollessa

Juhlaillallinen

25. oli jotain muutakin tapahtunut.
Syy selvisi yllättäen ammunnasta,
joka oli tänä vuonna huomattavasti
suuremmassa osassa kuin aiemmin.
Voittajapartiolla ammuntojen pisteet olivat yli neljäsosan kokonaismäärästä. Ammunnat hoidettiin alle
puolessa tunnissa koko kilpailussa,
mutta siitä saatu piste-etumatka
takasi voiton Sveitsin Luganosta olleelle ammattisotilaiden joukkueelle. Himmeimmille mitaleille sijoittuivat kotimaa Italian ammattisotilaiden partiot. Reserviläisten sarjan
voiton vei Tsekkien partio.
Joka tapauksessa Lombardiassa oli ainakin selvä rakenteellinen
muutos, kun mukana kannetulla
telttalaavulla ja makuupusseilla ei
ollutkaan mitään käyttöä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun
lentokoneella saavutaan perjantaiaamuna, niin seuraavan kerran
pääsee nukkumaan vasta lauantain
ja sunnuntain välisenä yönä. Näillä
näkymin vaikuttaisi siltä että tulevaisuudessa kilpailupaikalle kannattaisi saapua jo torstaina, jotta saa
nukuttua kunnolla ennen kisaa.
HRUP/HelResP partiossa seikkailivat Jyri Vilamo kapt. res, Aki Mäkirinta ylil. res, Petri Konga ylik. res.
ja Henrik Kumlin alik. res.
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Saako olla
asiantuntevaa
omaisuuden
hoitopalvelua?
Saako olla
monipuolista
pankkipalvelua?

Sotateknologisen kehityksen
vaikutuksia sodankäyntiin
Tiivistelmä insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosolan
pitämästä esitelmästä ja
käydystä keskustelusta KantaHelsingin Reserviupseerikerhon
järjestämässä tilaisuudessa
21.3.2011 Katajanokan Kasinolla.
Raimo Hynynen, majuri reservissä

Sodankäynnin kehitystä
vaikea ennustaa
luotettavasti
Sodankäyntiin vaikuttaa useita asioita ja maailma monimutkaistuu.
Tärkeitä vaikuttavia tekijöitä ovat
mm.: teknologian kehittyminen,
päätökset mihin kehittämiseen satsataan, miten vihollinen haluaa ja
kykenee sotimaan, mitkä ovat voimasuhteet ja monet muut tekijät.
Kaikki yhdessä vaikuttavat ja eri
tekijät ovat lisäksi yhteydessä toisiinsa. Kosola esitti, että seuraavan
15 vuoden aikana sodissa käytettävä
teknologia on nykyisin jo tiedossa.
Eräs esimerkki siitä mitä ei osattu
arvioida vielä 1993, oli täsmäaseitten merkityksen suuri kasvu. Vuonna 2008 tilanne oli muuttunut ja lähes kaikki sodankäyntiä seuranneet
ymmärsivät kuinka keskeisiä täsmäaseet ovat suurvaltojen käymissä
sodissa. Länsimainen yhteiskunta
on erittäin riippuvainen verkoista
kuten sähkö-, tietoliikenne- ja vesiverkko. Pyrittäessä painostamaan
vastapuolen poliittisia päättäjiä eräs
tapa on uhata kaataa yhteiskunnan
elintärkeitä verkkoja. Sähkölaitoksia tuhottaisiin täsmäpommeilla
ja muuntamoitten ja sähkölinjojen
päälle laskettaisiin hiilikuitusuikaleita, jotka aiheuttaisivat sähkökatkoja. Tulevien sotien arviointia vaikeuttaa edelleen se kuinka paljon
niissä käytetään asymmetrisiä eli
epätavallisia sodankäyntitapoja.

mään vaikkakin esimerkiksi raskaitten panssarivaunujen toiminta tulee
vaikeutumaan täsmäaseitten laajan
käyttöönoton myötä. Panssarivaunu
voidaan tuhota ilman että se tietää
edes olevansa havaittu.
Selkeä trendi on, että aselaveteista, kuten panssarivaunut ja
ohjusveneet, siirrytään kohti suorituskykyajattelua. Panssarivaunun
ongelma on, että sensorit ja suoraammuntaan soveltuva pääase on
sidottu lavettiin. Mikäli vastustaja
kykenee osoittamaan maalin ilman
omaa aselavettia (lennokki tai mies
sopivassa paikassa) ja vastustaja voi
ampua ohjuksen katveeseen, niin
vaunu pystytään tuhoamaan ennen
kuin se edes kykenee tulleensa havaituksi. Rannikkosodankäynnissä
usean sadan kilometrin omaavat
meritorjuntaohjukset kannattaa sijoittaa maalle ja maalinhavainnointiin tarvittavat sensorit mm. lennokkeihin tai pieniin miehittämättömiin
pinta-aluksiin.
Raskaasta linnoittamisesta saatava hyöty on vähenemässä tulivaikutuksen ja sen tarkkuuden kasvaessa. Suurten linnoitteiden sijasta
pikalinnoittamisen merkitys kasvaa
liikkuvissa operaatioissa.

Saako olla kattavaa
kiinteistönvälitys
palvelua?

AKTIA SUOMESTA,

länsimaisen median takia heikko
tappionsietokyky ja aika. Kosola totesi, että Venäjän tapauksessa nämä
asiat eivät päde samalla tavoin ja se
on todettu Tsetsenian sodassa.

HAUSKA TUTUSTUA!
Meiltä saat saman katon alta kaikki tarvitsemasi
pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja
kiinteistönvälityspalvelut. Tervetuloa!

suojaa
on käyttää valemaaleja ja harhauttaa. Älykkäiden ja tarkkojen asejärjestelmien määrän kasvaessa
harhauttamisen ja valemaalien merkitys kasvaa. Mikäli taistelukenttä
pystytään kyllästämään valemaaleilla niin kalliita täsmäaseita ei kannata käyttää jokaista maalia vastaan.
Omat järjestelmät kannattaa toteuttaa niin, että niitä matkivia harhautusmaaleja on helppo toteuttaa ja ne
ovat kustannuksiltaan halpoja.
Kauan odotettu bioteknologian
läpimurto nähtäneen seuraavan 15
vuoden aikana. Tällä hetkellä niin
biologisten kuin kemiallisten aseitten käytön tunnistus kestää varsin
kauan ja sitä kehitetään. Kosola
mainitsi myös Iranissa ongelmia
aiheuttaneen Stuxnet viruksen. Se
oli toimitettu muistitikkua hyväksi
käyttäen toimitettu uraanin rikastuslaitoksiin ja Busherin ydinvoimalaan. Virus oli erittäin taitavasti
rakennettu käyttäen useaa Windows
ohjelman haavoittuvuutta. Se tutki

Perinteinen tapa lisätä

www.aktia.fi

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

SUOMEN TYKISTÖMUSEO

Linnankasarmi

Hämeenlinna

Toiminnallinen huone
Perusnäyttelyt
Tykkihalli

Tiloja eri tilaisuuksiin
Elokuvateatteri
Kahvio

Luentoja
Korsulauluiltoja
Lotanpäivän laulajaiset

Leiripäivä
Nenosen päivä
sekä muita tapahtumia

Tykistömuseolle avataan keväällä toiminnallinen
huone, jossa ryhmät pääsevät itse kokeilemaan
sotilaan elämää Rooman ajoista tähän päivään.
Varaukset etukäteen.

Avoinna päivittäin klo 11.00-17.00
toimisto@tykistomuseo.fi
puh. (03) 682 4600

Sodankäynnin
tulevaisuuden trendejä
Kaukovaikutus älykkäillä itsenäisesti
maaliin hakeutuvilla epäsuoran tulen
ohjuksilla.
Isoista keskitetyistä järjestelmistä siirrytään hajautettuihin ja
ketteriin. Järjestelmistä verkostoihin jolloin sen taistelunkestävyys
kasvaa kun ei olla riippuvaisia yhdestä osasta. Perinteisistä kontrolloiduista toiminnasta siirrytään
autonomisiin, itsenäiseen päätöksentekoon perustuvaan toimintaan
eli tehtävätaktiikkaan. Keskeistä on
päätösten nopea toimeenpano jolloin päätökset tehdään siellä missä
ne myös voidaan toteuttaa nopeasti.
Komentaja määrittää haluamansa
lopputuloksen puuttumatta kovin
paljoa siihen miten lopputulokseen
päästään.
Asymmetrisestä sodankäynnistä
on puhuttu paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana Afganistanin
kuin Irakin sodan kokemusten takia.
Viholliset ovat käyttäneet asymmetristä sodankäyntiä teknisesti täysin
ylivoimaisia länsimaalaisia joukkoja vastaan. On käytetty hyödyksi
lännen heikkouksia, joita ovat mm.

tarkoin millaisessa järjestelmässä se
on, ennen kuin se alkoi toimia aiheuttaen ongelmia Siemensin ohjausjärjestelmässä. Iran joutui suurelta
osin sulkemaan uraanin rikastuslaitokset ja ei ole voinut käynnistää
Busherin ydinvoimalaa.
Kosola esitti, että kriisin tullessa
palvelukseen kutsuttavia mahdollisesti pyydettäisiin ottamaan kännykkänsä mukaan. SIM-kortit vaihdettaisiin ja muodostettaisiin kännyköistä lähes jokaisen tavoittava
verkko. GSM-verkko on hankalasti
häirittävissä. Joukon mukana liikkuvan tukiaseman hintaluokka on
n. 10 000 euroa. Tämän tyyppinen
ratkaisu olisi hyvä esimerkki siitä
kuinka käytetään niin siviili kuin sotilasteknologiaa aivan uudella tavalla. Kotimaan puolustuksessa Suomessa valmistaudutaan vielä varsin
pitkään toimimaan suurimmaksi
osaksi perinteistä teknologiaa käyttävää vihollista vastaan. Suomessa
ei kannattane edetä liian nopeasti
käyttämään suuressa määrin uusinta teknologiaa. Sillä pystyttäisiin
varustamaan vain pieni osa perustettavista joukoista.

KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100
Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
120

Tulevaan kehitykseen vaikuttaa erityisesti elektroniikan ja tietojenkäsittelyn nopea kehittyminen. Entistä
suurempi tiedon prosessointi- ja tiedonsiirtokapasiteetti voidaan saada
aiempaa pienempään tilaan. Tietoa
on saatavissa eri lähteitten kautta
enemmän ja keskeiseksi tulee taistelukentältä saatavan informaation
hallinta. Taistelijoitten lukumäärä on pienentynyt ja pienentynee
edelleen. Toisaalta on nähtävä, että
uudella tegnologialla ei voida varustaa kuin pieni määrä sotilaita.
Siksi mm. Suomessa on päätettävä
kuinka paljon joukkoja varustetaan
uudella ja kalliilla materiaalilla ja
kuinka paljon käytetään vanhempaa
ja jo hankittua tai edullisesti hankittavaa kalustoa. Muutama päivä esitelmän jälkeen Suomi osti Ruotsista
2,7 milj. eurolla 147 vähänkäytettyjä
venäläistä MTLB miehistönkuljetuspanssarivaunua. Kosola totesikin,
että Suomi varautuu perinteisempään sodankäyntiin kuin Ruotsi.
Se on linjannut keskittyvänsä kansainväliseen kriisinhallintaan mikä
vaikuttaa sen käyttämään ja tulevaisuudessa hankkimaan kalustoon.
Liikkeen merkitys tulee säily-

Saako olla
ammattitaitoista
vakuutuspalvelua?

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen
tankoa (etu 5 e )
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”Kansalaisten maanpuolustustahto on
vapaaehtoisen maanpuolustuksen perusta.”
Teksti: Jukka Mattila

on
vapaan kansalaisen vapaa tahto
puolustaa isänmaataan. On paitsi kansalaisen velvollisuus, myös
kunniatehtävä asettua yhteisönsä
käytettäväksi vaaroja ja menetyksiä
kaihtamatta. Suomalainen maanpuolustushenki on pitkälti rakentunut isänmaallisuuteen ja sen kautta
kanavoituneeseen kansalaistoimintaan, jota laajimmillaan edustavat
reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt. Viime aikojen kehitys on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa pala
palalta perinteistä vapaaehtoista
maanpuolustusta on kuohittu. Yksi
vaarallisimmista kehityspoluista on
ollut vapaaehtoisen maanpuolustuksen käsitteen ”virkamiesmäistäminen” tai ”viranomaistaminen.
Kun Suomeen säädettiin laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
(556/2007), Eduskunnan annettiin
hyväksyä lakimuotoilu, joka osaltaan vei kehitystä väärään suuntaan.
Lopullinen lakiteksti jätti määritelmät löysiksi ja muotoilukin tehtiin
niin, että vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta kaapattiin viranomaispohjaiseksi. Lailla annettiin
perusteet vesittää suomalainen reserviläis- ja maanpuolustustoiminta.

Maanpuolustuksen perusta

Yksi kärjekäs esimerkki on
viime vuoden Santahaminan ampumaratapäätös. Uudenmaan ympäristökeskus (ELY) kielsi reserviläistoimijoilta ampumisen Santahaminan ampuradoilla. Päätöksessä

viranomainen rakensi tulkinnan, että
”[v]apaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettu laki (556/2007) taas
määrittää reserviläis- ja vapaaehtoistoimijoiden aseman…”.
Tulkinta ei pidä paikkaansa. Laki
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ei määrittele vapaaehtoisen
kansalaistoiminnan asemaa, tehtäviä tai alistussuhteita, eikä laki ota
kantaa siihen mitä vapaaehtoinen
maanpuolustus on tai ei ole. Laki
säädettiin aikanaan selkeyttämään
kehittymässä olevaa vapaaehtoisen
maanpuolustuksen piirissä tapahtuvaa sotilaallista koulutusta ja sen
pääasiallisena tarkoituksena oli
”säännellä vapaaehtoisille annettavaa sotilaallista koulutusta puolustusvoimissa ja puolustusvoimien
ohjauksessa.”

Onnittelemme

Perinteisesti vapaaehtoinen
maanpuolustus voidaan määritellä
toiminnaksi, jota järjestöt sekä yksityiset kansalaiset vapaaehtoisesti
tekevät maanpuolustuksen hyväksi. Se on laadultaan aatteellista
vapaaehtoista kansalaistoimintaa.
Aatteellinen tarkoittaa, että toiminnan tarkoitus ei tähtää voiton tai
taloudellisen edun hankkimiseen
siihen osallisille eikä toiminta ole
pääasiassa taloudellista. Toiminnan
painopiste on aatteellisessa työssä,
perustuen yhteiseen päämäärään,
kiinnostuksen kohteeseen tai haluun toimia jonkun asian puolesta.
Vapaaehtoisuus tarkoittaa, että henkilö osallistuu toimintaan omasta
tahdostaan eikä saa työstään palkkaa. Kansalaistoiminta tarkoittaa
julkista poliittisten oikeuksien käyttöä ja osallistumista yhteiskunnassa.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen perintö on sotia edeltäneen ajan
maanpuolustustyössä. Näitä edustivat muun muassa suojeluskunnat
ja Lotta Svärd. Sotien jälkeisessä
tilanteessa Reserviupseeriliitto jäi
keskeiseksi maanpuolustusjärjestöksi, kunnes 1955 perustettiin Reservin Aliupseerien liitto ja vuonna
1963 Maanpuolustuskiltojen liitto.
Kun samaan aikaan ulko- ja sisäpoliittinen painostus maanpuolustusta
kohtaan lieveni, työtä maanpuolustuksen hyväksi ei tarvinnut peitellä,
ja siitä tuli legitiimimpää harrastuksena ja kansalaistoimintana. Samalla toimintaa ryhdyttiin nimittämään
vapaaehtoiseksi maanpuolustukseksi. Vapaaehtoinen-termi on oikeastaan hieman harhaanjohtava,
sillä Suomen perustuslain 127 §:n
mukaan ”Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan

isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa
säädetään.”
Vuonna 1947 solmittu Pariisin
rauhansopimus kielsi sotilaallisen
koulutuksen antamisen puolustusvoimiin tai rajavartiolaitokseen
kuulumattomille. Rauhansopimuksen rajoitukset purettiin päätöksellä
vuonna 1990, minkä jälkeen maanpuolustusjärjestöissä aloitettiin
sotilaallisia valmiuksia kehittävää
maanpuolustuskoulutusta. Vuonna
1993 perustettiin Maanpuolustuskoulutus ry (MPK), järjestämään ja
koordinoimaan käytännön koulutusta. Puolustusvoimien tehtäväksi
säädettiin vuonna 1994 tapahtuneella lainmuutoksella vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen tukeminen.

koulutus, jota toteutettiin puolustusvoimien ulkopuolella, haluttiin ohjeistaa
ja ottaa yhteiskunnallisen valvonnan piiriin lainsäädäntötoimin. Vapaaehtoistoiminnanjohtamiseen ja
valvontaan liittyvät kysymykset olivat tässä työssä tärkeimpiä, ja myös
toimijoiden vastuuasiat oli järjestettävä. Laista tuli valitettavasti epäselvä ja tulkinnanvarainen. Lain virallisessa versiossa eri toimikuntien ja
mietintöjen käyttämät käsitemäärittelyt eivät tulleet lopulliseen lakitekstiin. Tämä osaltaan on aiheuttanut väärintulkintoja ja virheellisiä
käsityksiä. Komiteanmietinnössä ollut tekstipätkä, joka hallituksen esityksestä jäi pois, harmillisesti, koska
se yksiselitteisesti määrittelee mitä
vapaaehtoisella maanpuolustuksella tarkoitetaan: ”Kysymyksessä on
viranomaisten lakisääteisesti tuke-

Lisääntyvä sotilaallinen

ma toiminta, jota järjestöt ja kansalaiset vapaaehtoisesti harjoittavat
maanpuolustuksen hyväksi”. Ja vielä vähemmän viranomaislähtöisesti
sanottuna: Kyseessä on järjestöjen ja
kansalaisten vapaaehtoisesti maanpuolustuksen hyväksi harjoittamasta toiminnasta, jota viranomaiset
lakisääteisesti tukevat.
Kun lakiteksti lopullisesti hyväksyttiin, lain lopullinen muotoilu jätti
reserviupseerikerhoille suorastaan
naurettavan marginaalisen tehtävän: ne voivat ”sääntöjensä mukaisella tavalla järjestää turvallisuusasioita koskevia valistustilaisuuksia
ja huolehtia liikuntakoulutuksesta
sekä antaa muuta tarpeellista varautumis- ja johtamiskoulutusta omalla
toimialallaan. Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ylläpitävät maanpuolustustahtoa ja -taitoa sekä veteraaniperinteitä.” Reserviupseerit
ovat lojaalisti hoitaneet näitäkin
asioita isänmaan parhaaksi. Valtava
määrä tahtoa, tietoa ja osaamista on
jäänyt käyttämättä reservin upseerien kohdalla, puhumattakaan sadoista tuhansista koulutetuista aliupseereista.

Maanpuolustusjärjestöjen ensisijainen ja kiireellinen tehtävä on saada aikaan
lakimuutos, jolla vapaaehtoisen
maanpuolustuksen kansalaisluonne
turvataan.

Summa summarum:

KTM Jukka Mattila on Helsingin
reserviupseeripiirin hallituksen ja
Reserviupseeriliiton liittovaltuuston
jäsen. Mattila toimii samalla Helsingin liittovaltuutettujen ryhmän vanhimpana.

Kesäkuu
16.6. Järjestöneuvos, majuri Jarmo Merinen (perhepiirissä)
19.6. Sähköteknikko, alikersantti Manfred Schrall

70 v
75 v

Heinäkuu
1.7.
8.7.
9.7.
10.7.
13.7.
13.7.
14.7.
15.7.
17.7.
17.7.
19.7.
22.7.
25.7.
27.7.

Henkilöstöjohtaja, luutnantti Urpo Grön (perhepiirissä) 60 v
Kouluneuvos, yliluutnantti Martti Hölsä (perhepiirissä) 80 v
Rakennusmestari, yliluutnantti Boris Paulomo (matkoilla) 95 v
Teknikkokapteeni Matti Kulmala
70 v
(Ilmatorjuntamuseo klo 16 alkaen, muistamiset It-Säätiön
tilille 136630-127258, viite 259)
Valtiotieteen maisteri, luutnantti Tapani Talvinko
75 v
(perhepiirissä)
Insinööri, alikersantti Pentti Kärki
60 v
(Kittilän Kätkätunturi 12-14)
Eläkeläinen, kersantti Touko Talasterä (ei vastaanottoa) 70 v
Lentokonetarkastaja, vääpeli Toivo Sormunen
90 v
Kauppatieteiden maisteri Matti Pietikäinen (perhepiirissä) 75 v
Everstiluutnantti evp Heikki Pietilä (Nijmegen)
60 v
Fil.mag, löjtnant Björn Federley (Firar på Ronäs klo 13-17) 70 v
Lentokapteeni, kapteeni Martti Siippola (matkoilla)
70 v
Apulaisjohtaja, yliluutnantti Jaakko Kaskia (matkoilla)
75 v
Markkinointipäällikkö, kapteeni Aarne Paukku
70 v
(Suomenlinnan Upseerikerho, kutsutuille)

Elokuu
1.8.
2.8.
6.8.
10.8.
12.8.
13.8.
15.8.
15.8.
16.8.
18.8.
24.8.
28.8.
28.8.

Valtiotieteen maisteri, luutnantti Jaakko Vesanen
80 v
(kahvit kello 12-17 Pappilan juhlahuoneisto, Kirkkotie 45)
Eläkeläinen, korpraali Olli Palokas
75 v
Ekonomi, majuri Kari T Puolakka (matkoilla)
70 v
Metsänhoitaja, luutnantti Juhani Hyvärinen (ei vastaanottoa) 80 v
Toimitusjohtaja, yliluutnantti Heikki Vehosalmi (perhepiirissä) 70 v
Rikosylikonstaapeli, luutnantti Kyösti Kerälä (perhepiirissä) 70 v
TV-toimittaja, luutnantti Kaj Lindén (perhepiirissä)
80 v
Rakennusmestari, kapteeni Erkki Olsson (lähipiirissä)
75 v
Sotakamreeri, sotilasmestari evp Arto Pekkola
70 v
(kahvit Vuolenkosken seuratalolla 11-15)
Senaattori, vääpeli Jukka Pietiläinen (Islamabad)
60 v
Vuorineuvos, yliluutnantti Pertti Tuomala
80 v
Ekonomi, luutnantti Rolf Alander
75 v
Insinööri, kapteeni Jyrki Hiironen (matkoilla)
60 v

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
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

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

Helsingin reserviläispiirien pistoolin
ampumaohjelma – kausi 2011

Tervehdys reserviläisampujat

Vain piirien jäsenet voivat osallistua sarja – ja mestaruuskilpailuihin Kaartin JR:n pistooliradalla Santahaminassa. Vapaaehtoisia tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan vetäjille. Lisätiedot pist. pika-ammmunta: Kapt
Seppo Laitakari p. 050 4626780, sot.pist. pika-ammunta: Ylik Niko Niemistö p. 050 5656632.

Olemme siirtyneet sitten virallisesti kesään, aurinkoa ja lämmintä
meille luvattu runsaasti. Kesäkuun ensimmäinen viikonloppu 4.6.2011
oli poikkeuksellisen vilkas eri tapahtumien muodossa.
Koulujen päättymiset, valmistumiset eri oppilaitoksista,
sekä unohtamatta Puolustusvoimain lippujuhlan päivää.
Onnittelemme tasapuolisesti 4.6.2011 ylennetyille, palkituille, valmistuneille.
Ampumatoiminta ei pääty kesän helteisiin. Jatkamme Santahaminassa aktiivisesti ammunnan harrastamista myönnetyillä vuoroilla
katsokaa kalenterista ja ilmoittautukaa.
Eräs aikakausi päättyy 13.6 uuden ampuma-aselain astuessa
voimaan, meille on arvoitus kuinka harrastajia pystytään palvelemaan
niillä resursseilla mitä viranomaisilla on käytössä varsinkin, kun lomakausi on vasta alussa? Seuraamme aktiivisesti tilannetta kuinka alkaa
kehittyä.
Santahaminan ratojen käytön suhteen emme ole niinkään
huolissaan. Kaartin Jääkärirykmentti on ottanut meidät erinomaisen
hyvin huomioon käynnissä olevassa prosessissa, ja ajaa myös meidän

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA:		
ti 21.6.2011
rata 2 ja 3		
ti 5.7.2011		
rata 3		
ti 19.7.2011		
rata 2 ja 3		
ti 2.8.2011
rata 2 ja 3		
ti 16.8.2011
rata 2 ja 3, mest.
ti 30.8.2011
rata 2 ja 3		
ti 13.9.2011
rata 2 ja 3		
ti 27.9.2011
rata 2 ja 3		

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA:
ti
28.6.2011 rata 2 ja 3
ti
12.7.2011
rata 2 ja 3
ti
26.7.2011
rata 2 ja 3
ti
9.8.2011
rata 2 ja 3, mest.
ti
23.8.2011
rata 2 ja 3
ti
6.9.2011
rata 2 ja 3
ti
20.9.2011
rata 2 ja 3
ti
3.10.2011
rata 2 ja 3

PISTOOLIN MESTARUUSKILPAILUT:
pistooli-pika		
tiistai
sotilaspistooli-pika
tiistai

kello 17.30 - rata 2 ja 3
kello 17.30 - rata 2 ja 3

16.8.2011
9.8.2011

MPKY HELSINKI, Santahaminan vuorot.
ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.mpky.fi
TARKISTAKAA KYSEISEN VUORON KOHDALTA AINA LAINA KALUSTO TILANNE JA TOIMIKAA NIIDEN OHJEIDEN MUKAAN.
La 18.6.2011 Pistooli 1
klo 9-12
KoTu ammunnat / Pist 25 osallistujaa
La 18.6.2011 Kivääri MPKK 150m
klo 12-16
KoTu ammunnat /Kiv 30 osallistujaa
Su 19.6.2011 Kivääri MPKK 150m
klo 12-16
KoTu ammunnat / Kiv 30 osallistujaa
To 23.6.2011 Kivääri 150m
klo 17-19 (21) Kotu ammunnat / Kiv 30 osallistujaa
ei lainakalustoa
To 30.6.2011 Kivääri 150m
klo 17-19 (21) KoTu ammunnat / Kiv 30 osallistujaa
ei lainakalustoa
La 2.7.2011 Pistooli 1
klo 9-12
KoTu ammunnat / Pist 25 osallistujaa
La 2.7.2011 Kivääri MPKK 150m
klo 12-16
KoTu ammunnat / Kiv 30 osallistujaa
Ti
5.7.2011 Pistooli 2
klo 17-19
KoTu ammunnat / Pist 25 osallistujaa
ei lainakalustoa
To 7.7.2011 Kivääri 150m
klo 17-19 (21) KoTu ammunnat / Kiv 30 osallistujaa
ei lainakalustoa
La 9.7.2011 Kivääri 300m
klo 9-16
KoTu ammunnat / Kiv 40 osallistujaa
La 9.7.2011 Pistooli 1
klo 9-12
KoTu Ammunnat / Pist 25 osallistujaa

4e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
4e

ilm. pvä
KE 15.6.2011
KE 15.6.2011
KE 15.6.2011
MA 20.6.2011
MA 27.6.2011
KE 29.6.2011
KE 29.6.2011
SU 3.7.2011
MA 4.7.2011
KE 6.7.2011
KE 9.7.2011

oikeuttamme harrastaa
lajiamme hallitsemillaan
radoilla.
Olemme alkaneet
valmistella
syksyn
tapahtumia,
niistä sitten tulee
aikanaan ilmoituksia.
Mukavaa kesää työn/lomien merkeissä
harrastaen turvallisesti rehdissä porukassa.
Kesäterveisin ”taistelijapari”
Pj. Veijo Rautio
Vpj. Timo Niiranen

PIIRIEN SOTAHISTORIALLLINEN MATKA VIROON
TALLINNA-RAKVERE-NARVA
29.–31.7.2011
HINTA: n. 200 euroa. Mukaan mahtuu noin 30 matkalaista.
Matkakohteet ja kustannukset täsmentyvät valmistelun edetessä. Matkalla tutustutaan
Viron vapaussodan historiaan ja paikkoihin, joissa suomalaiset vapaaehtoiset taistelivat.
Ilmoittaudu pikaisesti viimeistään 23.6.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: tomi.alajoki(at)hrup.fi , 09-4056 2073
kari.talikka(at)helresp.fi, 09-4056 2080

Liikuntaa
perusyhdistyksiin
Reserviläisurheiluliitto järjesti
yhdessä Etelä-Suomen Liikunta
ry:n kanssa liikuntakoordinaattorikoulutuksen vuosina 2010
-2011. Hanketta rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä
KKI-ohjelma. Hanke toteutettiin
yhteistyössä Helsingin Seudun
Reserviläispiirin sekä Helsingin
Reserviupseeripiirin jäsenistölle
ja osallistujia oli kaikkiaan 19
henkilöä.
Hankkeessa oli tarkoitus kouluttaa ko. piirien perusyhdistyksiin
henkilöitä, jotka suunnittelevat
omalle yhdistykselleen vuosittaisen
liikuntaohjelman ja vastaavat myös
sen toteutumisesta. Tavoitteena oli,
että nämä koordinaattorit keskittyvät omassa toiminnassaan erityisesti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuviin reserviläisiin.
Toinen vastaava hanke on menossa Varsinais-Suomessa ja sen yhteenveto julkaistaan syksyllä.

KOULUTUSOSIOT
Ensimmäinen tapaaminen toteutettiin 17.09.2010 Katajanokan Kasinolla Helsingissä, tässä tapaamisessa
pääpaino oli johdatuksessa terveys-

liikuntaan, katsaus liikuntasuosituksiin sekä kansanterveyteen. Lisäksi
käytiin läpi hankkeen tavoitteet ja
aikataulu, perehdyttiin yhdistyksen
kuntokartoituksen suunnitteluun ja
käytännön liikuntaosiona tutustuttiin kahvakuulaharjoitteluun.
Toinen osio järjestettiin Helsingin Reserviupseeripiirin majalla Spjutsundissa 18.-19.09.2010. Pääpaino oli liikuntaohjelmien työstössä
sekä syventymisessä terveysliikuntaan. Lisäksi keskusteltiin liikunnan
kumppanuuksista ja yleensä yhdistystoiminnan vetovoimatekijöistä.
Liikunnallisessa osiossa tehtiin osallistujille ns. SuomiMiehen kuntotestit ja pelattiin norsupalloa.
Kolmas sessio liittyi viestintään
ja markkinointiin. Painopisteenä oli
sähköinen ja sosiaalinen media, sen
uhat ja mahdollisuudet. Tilaisuudessa käytiin läpi myös onnistuneen
tapahtuman edellytykset ja suunniteltiin Reservi tutuksi -tapahtumaa.
Ohjelmassa oli myös hikistä sisäliikuntaa zumban muodossa.
Lisäksi tähän hankkeeseen kuului yhdistyskohtaista konsultointia
n. 2 tuntia/yhdistys, sitä käytti hyödykseen ainoastaan Länsi-Vantaan
Reserviupseerit ry.
Yhteenveto tästä hankkeesta järjestettiin 19.05.2011 Maanpuolustustalon auditoriossa, jossa käytiin läpi
onnistumiset ja kehittämiskohteet.

Yhdistysten liikuntakoordinaattorit kokeilivat Spjutsundissa norsupalloa.

YHTEENVETO
Yleisesti voidaan todeta, että perusyhdistyksissä on hyvää toimintaa ja
liikuntatapahtumia, mutta ne eivät
joko vastaa kysyntää tai niiden vaativuustaso (kestävyyden ja lihaskunnon osalta) on liian kova valtaosalle
yhdistysten jäsenistöä.
Tutkimukset osoittavat, että reserviläisten kunto on huono, jolloin
pitkät hiihtotapahtumat tms. ovat
enemmistölle liian vaativia. Nykyiset tapahtumat vetävät siten jo muutoinkin aktiivisia liikkujia – ja heitä

on väestöstä (myös reserviläisistä)
valitettavan pieni osa.
Tämä hake oli pilottihanke ja tulevaisuutta ajatellen mietittävää jäi
todella paljon.
”Ensinnäkin sitoutuminen hankkeeseen oli epävarmempaa kuin
osasimme arvata, eikä liikuntaohjelmia syntynyt kovin paljon. Osasyynä
lienee se, että reserviläisyhdistyksissä ja reserviupseerikerhoissa ei ns.
terveysliikunta ole in, vaan se koetaan vieraampana kuin esim. ammunta tai hyvää kuntoa edellyttävät
kilpailut ja jotokset. Ilmeisesti reser-

viläisten tietoisuutta fyysisen kunnon merkityksestä tulee kasvattaa
ja informaatiota levittää monikanavaisesti”, toteaa toiminnanjohtaja
Risto Tarkiainen Reserviläisurheiluliitosta.
”Reserviläisten kenttäkelpoisuuden varmistamiseksi kannattaa
liikuntaa sisältää muuhun reserviläisten kannalta mielekkääseen
toimintaan esimerkiksi ammuntatapahtumien yhteyteen”, pohtii Risto
Tarkiainen fyysisen suorituskyvyn
tulevaisuutta reserviläisten keskuudessa.
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ROVAJÄRVEN TYKISTÖLEIRIALUEEN
60-VUOTISJUHLA 23.5.2009
— muistumia matkalta

Taisteluosastojen yhteistoimintakurssit, joissa harjoitellaan mm.
komppanian komentopaikan järjestelyjä ja joukkueiden johtamista.
Käydään läpi keskeisiä osia komppanian huollosta. Simuloidaan
komppanian tulenjohtoa joukkueissa. Kurssilaiset oppivat
tuntemaan komppanian viestitoiminnan järjestelyt ja harjoittelevat
aselajien keskinäistä johtamista ja toimintaa. Mukana myös
panssarintorjunnan ja pioneeritoiminnan järjestelyt sekä jvryhmänjohtajan tehtävät. Kurssikokonaisuus antaa kuvan
todellisesta tilanteesta “siellä jossain”, missä taistelija ei ole yksin!

Komppania-kurssit
30.9.-2.10.2011 Santahaminassa:
Komppanian komentopaikka -kurssi
Joukkueenjohtajakurssi
Ryhmänjohtajakurssi
Komppanian tulenjohtokurssi
Komppanian pst- ja pioneerikurssi
Komppanian viestikurssi
® P U O L U S T U S V O I M AT / J U H A N I K A N D E L L
Komppanian huoltokurssi

Kenttätykki 155 K 98 suora-ammunnassa.

Uudenmaan tykistökillan
kunniajäsen Veli Hynninen
vieraili toukokuun lopussa
Rovajärven ampumaleirillä,
joka juhli 60 – vuotista
taivalta. Ohessa Velin kirjaamia
havaintoja retkeltä. Veli ja
Seppo Sandgren tekivät reissun
yhteistoiminnassa Karjalan
tykistökillan kanssa, ja heidän
isäntänään toimi luonnollisesti
Karjalan tykistörykmentti.
Pitkä bussimatka Lappiin
Aamulla 22.5. herätys oli kello
03.00. Piti ehtiä Karjalan tykistökillan bussiin joka lähti Valkealasta
kello 07.00. Perille Sarriojärvelle
saavuimme perjantai-illan suussa,
kaikkiaan 14 tunnin matkan teon
jälkeen. Menimme suoraan "Johtolaan", jossa meidät vastaanotti
KarTR:n komentaja, evl Jyrki Nurminen. Majoituimme kahteen eri
rakennukseen, toiseen 10 ja toiseen
8 miestä. Iltapalan jälkeen pääsimme nauttimaan saunan löylyistä,
kävinpä muutaman muun "rohkean"
kanssa uimassakin Sarriojärven jäätävänkylmässä vedessä.

Päivän aikana
monipuolinen ohjelma
Lauantaina heräilimme noin kello 7.

Aamiaisen jälkeen siirryimme linjaautollamme Heinuvaaraan, jossa
meille jaettiin lounas paperipussissa sekä kypärä kuulosuojaimineen.
Saimme lisää seuraa Jääkäriprikaatin Killan kiltaveljistä.
Siirryimme tulenjohtopaikkaan
seuraamaan SatTr:n tulenjohtoyksikön suorituksia ja kranaattien iskeytymistä noin 1,5- 2 km:n päässä
meistä oleviin maaleihin. Tuliasemat olivat noin 9 kilometrin päässä
takanamme.
Hyvin ammunta näytti osuvan.
Toiseen maaliin ammunnan jälkeen
näkyi liikettä maalialueen välittömässä läheisyydessä: POROTOKKA !
En tiedä osuiko yhteenkään, mutta
varmasti säikähtivät!
Lounaan jälkeen siirryimme tutustumaan raskaan raketinheitinpatterin toimintaan. Meille esiteltiin itse asejärjestelmä, sääkontti ja
luotauspallot, joita lähetettiin 2 kpl
ilmaan. Itse tapahtuman kruunasi
122 mm:n kranaatin ampuminen raketinheittimellä. Aseeseen oli tehty
sisäputki, joka mahdollisti tuon.

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

Yhteistyössä mukana

pääjuhlaan. Paikalla oli noin
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Taistelulajina
on puolustus. Osallistu oman aselajisi
kiltaveljeä, reserviläistä, sotilaskotija tehtäväsi mukaan yhteistoimintakokonaisuuteen:
sisarta sekä useita kymmeniä kantahenkilökuntaan kuuluvaa. Paikalla
Ilmoittautumiset www.mpky.fi kautta.
oli myös 80-vuotias sotilasmestari
evp., joka oli varusmiehenä mukaLisätietoja kursseista antaa MPK:n Helsingin KoTu-yksikön
na ensimmäisellä tykistöleirillä 60
varapäällikkö Juha Suvisaari: juha.suvisaari@itella.com
vuotta sitten!
Tilaisuus alkoi ilmoituksella
tykistöntarkastajalle. Sitten seurasivat avauspuhe, huomionosoitukset ja eversti evp. Pentti Kivimäen
esityksellä 60 -vuotiaan leirialueen vaiheista kuluneilta vuosilta.
Saimme nauttia todella maukkaan
juhla-aterian: Poronkäristystä perunamuhennoksen, suolakurkkujen
ja puolukan kera! Oli todella hyvää
ja lähes jokainen otti lisäannoksen.
Jälkiruoaksi oli vielä kahvit suklaakonvehdin kera.
Ruokailun jälkeen oli tilaisuus Raskas raketinheitin MLRS.
tutustua vielä juhlanäyttelyyn. Vielä
kello 21 alkoi juhlallinen lipunlasku,
johon meidät oli kutsuttu. Tilaisuu- linja-autolla Hautainmaan suunnaldessa KarTR:n komentaja puhui le seuraamaan omilla moottoreilla Kiitokset hyvistä
Oletko ollut tai haluatko toimia MPK:n kurssien kouluttajana?
sotilaille, ilmoitti ylennetyt kersan- varustettujen tykkien asemaanajoa. järjestelyistä
Kouluttajataidot ovat kaikille sotilas- ja siviilijohtajille
tit ja korpraalit, joille yksiköiden Yhden tykin paikantamisessa oli on- Olen henkilökohtaisesti erittäin
tarpeellisia. Kouluttajien kouluttaminen erityisesti on
päälliköt jakoivat arvomerkit. Lipun gelmia, mutta lopulta sekin onnis- kiitollinen Karjalan Tykistökillan
vaativa taitolaji. Paranna kouluttajavalmiuksiasi:
laskun jälkeen kenttärovasti puhui, tui. Oli hienoa seurata aitiopaikalta varapj. Olli Krögerille, että pääsin
piti rukouksen ja tilaisuus päättyi nykyaikaista toimintaa! Vielä kerran heidän kiltalaisten mukaan nautsuvivirteen. Oli mieleenpainuva ti- palasimme Sarriojärvelle, jossa nau- timaan erinomaisesta ohjelmasta,
timme
lähtölounaan! Saimme myös järjestelyistä ja kohtelusta! On aivan
laisuus ja ilo olla mukana.
Kouluttajakoulutuskurssi
kuulla komentajalta itseltään, että eri asia, kun on oma joukko-osasto
16.-18.9.2011
Ohjelmaa vielä
Karjalan TykistörykmenttiSantahaminassa:
oli voitta- taustatukena.
sunnuntaiaamusta
nut Suorituskyvyn mittauskilpailun Juhlatunnelmista nauttinut Veli
Sunnuntaina aamiaisen ja tavaroi- (Nenonen) jo kolmannen kerran pe- Hynninen
den pakkauksen jälkeen ajoimme räkkäin!
TAVOITE:
Kouluttajataitojen ja -valmiuksien parantaminen
KOHDERYHMÄ:
Kaikille kouluttajatehtävistä kiinnostuneilla
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Kurssilla keskitytään sotilaallisen koulutuksen
menetelmiin ja käytäntöihin
SUOSITELTAVAT ESITIEDOT:
Hieman kouluttajakokemusta

Kellokukantie 4, PL 224, 01301 VANTAA

Ilmoittautumiset www.mpky.fi kautta.

Puh. 010 830 3800, fax 010 830 3825

Lisätietoja kursseista antaa MPK:n Helsingin KoTu-yksikön
varapäällikkö Juha Suvisaari: juha.suvisaari@itella.com

info@starlike.ﬁ, www.starlike.ﬁ

maahantuonti | myynti | asennus
huolto | valo | ääni | mekaniikka
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Skytte
Skytte på Tölötorggatans bana har
paus under sommaren (juni-juli). Vi
fortsätter igen i medlet av augusti.
Under sommaren finns dock flera
andra möjligheter att utöva skytte utomhus. I föregående nummer
av HRS fanns t.ex. information om
pistolskytte i Sandhamn. HSRK:s
medlemmar får också delta i skytteturer som arrangeras av MPKY.
Mera information på www.mpky.
fi. Det finns ofta möjlighet att låna
vapen under dessa turer. Var också
gärna i kontakt om ni har önskemål
gällande HSRK:s skytteverksamhet
under sommaren (jussi@hsrk.fi, 045
315 6910 eller axi@hsrk.fi, 040 773
3830) och följ med informationen
på klubbens webbsidor och på Facebook gällande eventuella skyttetillfällen som klubben ordnar under
sommaren.
Resa till Stockholm
HSRK reser till Stockholm i november! Reservofficerssällskapet i
Stockholm (ROSIS) arrangerar då
ROSIS-balen dit klubben hedersamt
har blivit inbjuden. HSRK ska ha en
stor representation på balen. I planerna står också annat program och
aktiviteter för reservofficerare. Mera
information om resan följer. Håll ett
öga på webbsidan, Facebook samt
denna evenemangskalender. Meddela gärna preliminärt intresse för
deltagande till Axi (axi@hsrk.fi, 040
773 3830).
Premieringar
Tre HSRK:are premierades den
4.6.2011, dagen för försvarets fanfest. Major Ulf Dahlman premierades med Finlands Reservofficersförbunds Gyllene Förtjänstecken. Kapten Kaj Pettersson och löjtnant Dick
Lundell premierades med Riddartecknet av Finlands Lejons orden.
Varma gratulationer!
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Kanta-helsinki
Kerhon pistooliammunnan kilpailu järjestettiin 25.5 ja toinen mahdollisuus osallistua on ke 31.8 klo
17 alkaen kerhon vuorolla Töölön
radalla. Ammumme sekä .22lr että
9 mm pistoolilla. Aseita voi lainata
kerholta. Ilmoittautukaa ennakkoon
ampumaupseereille.
Kerhon ammunnat jatkuvat 22.6
jälkeen 31.8. Töölön 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 Padasjoen ampumatapahtuman elokuun
kolmas viikonloppu 20.-21.8. Leirillä on mahdollista ampua useilla eri
aseilla. Se soveltuu niin aloittelijoille kuin myös ammuntaa enemmän
harrastaneille. Tarkennettu arvio
leirin hinnasta on 60 eur. Valmisteluosasto lähtee jo perjantai-iltana
ja ilmoita halukkuudestasi lähteä jo
silloin. Muut siirtyvät paikalle omilla ajoneuvoilla lauantaiaamuna. Sovimme kuljetuksista ja ilmoittakaa
jos haluatte tulla mukaan jonkun
kyydissä. Ilmoittautumiset ampumaupseereille tai sihteerille 8.8.2011
mennessä. Lisätietoa kerhon nettisivuilta ja ampumaupseereilta.
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.

LÄNSI-VANTAA
Kaatuneiden muistopäivänä, sunnuntaina 15.5. osallistuimme Vantaan maanpuolustusjärjestöjen seppeleenlaskuun Pyhän Laurin kirkon
ja Ruskeasannan sankarihaudoilla.
Tiistaina 17.5. tapasimme toimintakeskuksessamme ESLUn, EteläSuomen Urheilu- ja Liikunta ry:n
toimijoita ideoidaksemme kerhomme liikuntatapahtumia ja jäsenhankintaa yleensäkin.
Kesäyönmarssi 27.5. keräsi sateesta huolimatta muutaman kerhomme
jäsenen yölliseen vaellukseen.
Kerhomme toiminta hiljenee kesäajaksi, mutta pidämmehän kuitenkin itsemme hyvässä kunnossa
ja virkistymme kesäisessä luonnossa
liikkumisesta. Syyskauteen tarvitsemme jälleen "paukkuja" itse kukin.
Alla ovat ampumatoimintamme
vakiovuorot, jotka jäävät myös lomalle juhannuksesta elokuun puoliväliin.
Töölöntorinkadun pistooliradalla on vakiovuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen 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 P: 040 586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2011
toimintakalenteri löytyvät vuoden
ensimmäisen jäsenkirjeen liitteenä.
Pahoittelemme, että verkkosivumme ovat vielä päivittymättä teknisten syiden vuoksi. http://lvru.
rul.fi

munkkivuori
Hallitus toivottaa jäsenille hyvää ja
aktiivista kesää reserviläistaitoja kohottavan toiminnan parissa. Lomakauden jälkeen jatketaan perinteistä
ampumatoimintaa.
Tulevaa ampumatoimintaa:
Kalvolassa ammutaan perinteisin
kuvioin 6.08 ja 10.9. Mahdollisuus
ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja. Santahaminan ja muista piirin
ammunnoista tämän lehden muissa
ilmoituksissa. Tavataan siellä ammunnan ja kesän merkeissä.
Jos et ole saanut lähiaikoina sähköpostia yhdistykseltämme ja haluat
sähköpostilistalle, lähetä sähköpostiosoitteesi tänne: mauri.routio@
sci.fi
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi

Tikkurila
Muistakaa täyttää ResUL:n sähköinen kuntokortti, joka löytyy ResUL:n
nettisivuilta.
Kerho järjestää tutustumismatkan Bengtskärin majakalle lauantaina 6.8.2011. Matka on tarkoitettu
vantaalaisille veteraaneille ja reserviläisille, myös puolisot ovat tervetulleita. Matkan hinta henkilöä
kohden on 55 euroa + bussikulut.
TiRUK maksaa jäsentensä bussikulut
ja VETRES veteraanien bussikulut.
Muilta bussi maksaa max 25 euroa.
Bussi lähtee Korsosta Hirvitieltä klo
8.00 ja ajaa Tikkurilan uimahallin
edustan kautta Martinlaakson asemalle, mistä matka jatkuu eteenpäin
klo 8.30.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Eero Salmiselle eero.salminen(at)
safe-team.fi tai 0500-451 249. Tarkemmin asiasta kotisivuillamme
www.tiruk.net , seuraa niitä muutenkin.
Ammunnoista lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.

Töölö
Parhaat onnittelut kaikille Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4.6.
ylennetyille sekä muutoin ansioistaan huomioiduille.
Töölön Reserviupseereiden lippu
naulattiin ja siunattiin 29.5. Töölön
kirkon seurakuntasalissa. Naulaajina toimivat Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin eversti evp Pentti
Laamanen, Suomen-poikien Elner
Epner, Inkeriläisten ja Karjalaisten
Heimoveteraanien Aleksanteri Dubbelman, Töölön RU:n veteraanien
Ossian Wuorenheimo, Kaunialan
sairaalan Herbert Mäklin, Etelä-Suo-

men sotilasläänin evl Pekka Penttilä,
Helsingin kaupungin hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, Töölön
seurakunnan pastori Markus Lehtimäki, Kaartin Jääkärirykmentistä
majuri Marko Maaluoto, KaartP:n
komentaja evl Rainer Peltoniemi,
Etelä-Suomen Huoltorykmentin evl
Esa Kelloniemi, Viron Sisekaitseakademian kapteeni Maido Rajang,
Ämarin Lennubaasin kapteeni Jaen
Teär, Suomen Reserviupseeriliiton
varapuheenjohtaja Yrjö-Pekka Rautalahti, HRUP toiminnanjohtaja
Tomi Alajoki, HRUP:n Autokerhon
Kai Runela, Itä-Helsingin RU:n
puheenjohtaja Juha-Pekka Kantokoski, Turvakurssin killan Veijo
Meisalo, Helsingin Reservin Sanomien päätoimittaja Kari Talikka, lipun suunnittelija Jukka Talari sekä
Töölön RU:n puheenjohtaja Sampo
Martiskainen. Naulaamisen jälkeen
sotilaspastori Tapani Selin siunasi lipun. Heraldisena suunnittelijana on
toiminut Jukka Talari. Vieraita tilaisuudessa oli n. 70.
Kerhon joukkue saavutti keilailun
SM-hopeaa reserviläiskeilailussa.
Joukkueessa heittivät Markku Pennanen, Jyrki Ratia ja Pekka Rosen.
Töölön kerho osallistui kesäyön
marssiin 27.5. omalla joukkueella.
Kesäyön marssin yhteydessä isännöimme aikaisempien vuosien tapaan Viron Puolustusvoimien ja Rajavartioston yksikköjen osallistumista Kesäyön marssiin sekä pidimme
yhteisen maanpuolustusviikonlopun
Spjutsundissa.
Töölön Reserviupseereiden ampumavuorot Töölöntorinkadun
ampumaradalla jatkuvat tiistaisin
klo 19.00-21.30 seuraavasti: 14.6.;
12.7.; 23.8.; 20.9.; 18.10.; 15.11. ja
13.12. Kerholla on oma ampumaharrastusvakuutus. Kerhon aseet ovat
jäsenistön käytettävissä. Kerhon
ammunnoista saa tietoja ja ohjeita
ampumavastaava Raimo Ahokkaalta 050-5114123, raimo.ahokas(at)
gmail.com.
Järjestämme yhdessä Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirin kanssa
kesän aikana päivän kestäviä virkistystapahtumia sotiemme veteraaneille. Jos kalenterisi aikataulu
joustaa antoisaan yhdessäoloon
veteraaniemme kanssa, ota yhteyttä puheenjohtaja Sampo Martiskaiseen.
Kerho on varannut käyttöönsä
Padasjoen koulutuskeskuksen ja
ampumaradat viikonlopuksi 24.25.9., jolloin ammumme erilaisilla
pienaseilla. Merkkaa kalenteriisi
ampumaleirin ajankohta ja ilmoittaudu puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle.
Kerhon hallitus toivottaa jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää ja rentouttavaa kesää.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle 040-709 8459, sampo.
martiskaine(at)tapiola.fi. tai sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400-705181,
kerkko.kinnunen(at)gmail.com.
Kerhon nettisivut: www.rul.fi/toolo.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ruutiaseammunnat ovat
siirtyneet Santahaminan ulkoradoille. Katso lisätietoja Helsingin Reservin Sanomat 4/2011 13.5.2011 tai soita Juhani Hartela p. 040 834 2839.

Ilma-aseammunnoista kerrotaan
elokuun lehdessä.
Yhdistyksemme lähettää syysjotokselle partion tai useampia mikäli
halukuutta löytyy, lisätietoja saat
kysymällä alla olevilta yhdistyksen
toimihenkilöiltä.
Yhteystietoja: pjoht. Jukka-Pekka
Kantokoski p. 050332 3687, vpjoht.
Jani Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 050 543 6214.IHRU:n
nettisivut www.rul.fi/ihru

Aselajikerhot

AUTOkerho
Tervetuloa kerhon jäsenet Kaartin
Jääkärirykmentin omaistenpäiville
AJHK:n vieraiksi 16-17.7.2011.
Luolavuorot 4.7 ja 5.8.
Syksyn toiminnasta tarkemmin
19.8 ilmestyvässä Helsingin Reservin Sanomissa.

Jääkärikerho
Kerhon seuraava kerho-/saunailta
on 2.8. klo 17.00 alkaen Santahaminan Kiltasaunalla. Uuden kiukaan
ansiosta mahtavat löylyt ja suihkut
asennettu pesuhuoneeseen. Siihen
asti hyvää kesälomaa. Rapujuhlat
pidetään kun rapukausi alkaa, siitä
myöhemmin.
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/

KRH-Kerho
KRH -kerhon kevätkokous järjestetään tiistaina 05.07.2011 Helsingissä ravintola Martinassa Pasilassa
klo 18:00 alkaen. Ilmoittautumiset
osoitteeseen; lentilasami@netscape.
net.

Viestiosasto
Valmistelemme viestiaiheista seminaarisarjaa. Ehdota aiheita ja puhujia, joita haluat kuulla, lähettämällä
sähköpostia puheenjohtaja@viestiosasto.net.
Seuraavat MPK:n viestikurssit
ovat: 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
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myös 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.
Viestiupseeriyhdistys (VUY) on
julkaissut uudistetun painoksen
Viestimies-kirjasta, jonka VUY:n jäsenet saavat edulliseen kahdeksan
euron jäsenetuhintaan. Monet jäsenistämme ovat myös VUY:n jäseniä,
puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Lisätietoja puheenjohtaja@viestiosasto.net sekä www.
viestiupseeriyhdistys.fi. Valmistelemme myös Viestiosaston yhteistilausta Viestimies-kirjasta – jos olet
kiinnostunut, lähetä sähköpostia
puheenjohtaja@viestiosasto.net.
Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat keskiviikkoisin,
vuonna 2011 viikoilla 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.

SENIORIUPSEERIT
22.08.2011 maanantaina järjestää
Kaartin Jääkärirykmentti tapahtuman Santahaminassa. Jääkärirykmentin komentaja on toivottanut
Senioriupseerit avec tervetulleiksi
klo 15.45 alkavaan tilaisuuteen.
Ohjelmasta: klo 15.45 rykmentin
komentaja lausuu tervetuliaissanat
Aliupseerikoulun kentällä, 15.55 kalustoesittely, 16.30 taistelutoimintanäytös, 17.45 siirtyminen taisteluampumaradalle. 17.20 taisteluammunta, 18.00 tilaisuus päättyy. Jos kuljet
yleisillä kulkuneuvoilla: Tule hyvissä
ajoin Herttoniemen metroasemalle,
bussi nro 86 lähtee Santahaminaan
klo 15.05 ja seuraava 15.15. Varaa
mukaasi henkilöllisyystodistus:
bussin matkustajien henkilöllisyys
tarkastetaan Santahaminan sotilasalueen portilla. Luvan saatuasi
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jatka matkaa bussilla päätepysäkille
saakka. Odota omalla autolla kulkijoita, kaikkien tulisi olla pysäkillä
viimeistään 15.30. Kävelemme muutaman sata metriä Aliupseerikoulun
kentälle.
Omalla autolla (ja kimppakyydilla) sekä kävellen tulijat kokoontuvat
Santahaminan portille viimeistään
klo 15.10. Henkilöllisyyksien ( henkilöllisyystodistus!) tarkastuksen jälkeen ajetaan jonomuodossa n 2 km
Santahaminan bussin päätepysäkille. Autot parkkeerataan lähimmille
vapaille paikoille.
Retkelle tulee ilmoittautua viimeistään 15.08.2011 mennessä: arne.
lindholm@kolumbus.fi tai puhelimitse 050 500 4138. Jos tulet omalla
autolla, ilmoita myös autosi rekisterinumero ja keitä kimppakyytiläisiä
autossasi tulee mukana. Kaikkien
osallistujien tulee ilmoittaa tulotapansa; näin siksi, että henkilöllisyyksien tarkastus Santahaminassa
sujuisi juohevasti. Retkelle voi osallistua max 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ilmoita
Arnelle myös yhteystietosi. Muista
henkilöllisyystodistuksesi! Retki on
omakustanteinen, lisäksi Senioriup-

seerien kerho kerää 5 euroa/osallistuja ns tukirahaa.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja arne.lindholm@kolumbus.fi,
050 500 4138; Pentti Uosukainen,
sihteeri, pentti.uosukainen@kolumbus.fi, 040 840 6296; Heikki Kaakinen, jäsenasiat, heikki.kaakinen@
kolumbus.fi, 050 589 5375
Kunniaseniori Klaus A. Raninen
tiedottaa: Lauantaina 20.8.2011 klo
10.00 alkaen vietetään Upseeriratsastajien järjestämää Hevosen Päivää Santahaminassa. Santahaminan
alueelle pääsee tuolloin vapaasti
esim bussilla 86 Herttoniemen metroasemalta. Ohjelmassa on esteratsastuskilpailu kolmessa luokassa,
kouluratsastusesitys, kärryajelua ja
talutusratsastusta nuorimmille sekä
ajelua Pasi-vaunulla. Kenttäkeittiöstä saa hernekeittoa ja Sotilaskodin
autosta kahvia ja mm munkkeja. Kyseessä on siis koko perheen tapahtuma, jonne kaikki ovat tervetulleita.
Niinpä siis isät, iso- ja isoisoisät sekä
isoisoisoisät: järjestäkää jälkikasvullenne unohtumaton, omatoiminen
kesätapahtuma.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Kesäyön marssi järjestettiin 27.5. Yhdistyksellämme ei ollut omaa joukkuetta, mutta mukana oli kuitenkin
joitakin yksittäisiä jäseniä järjestelytehtävissä ja marssimassa eri sarjoissa.
Salpavaellus on jälleen 1.–3.7.
kolmella erilaisella reitillä Virolahden, Miehikkälän, Ylämaan (nykyisen Lappeenrannan) ja Luumäen
alueella. Yksipäiväisen Kyläkierroksen osallistumismaksu on 40 e
aikuisilta. Kivireitillä on yksi ja Luolareitillä kaksi yöpymistä. Niiden
hinnat ovat vastaavasti 75 e ja 85 e.
Osallistumismaksuun kuuluvat vartioitu autopaikoitus, opastus, muonitukset, telttamajoitus, vakuutus ja
kunniakirja. Helsingin Reserviläiset
ry ei tällä kertaa järjestä yhteistä
matkaa, mutta mm. viime kesän
kokemusten perusteella suosittelee
lämpimästi osallistumista. Lisätietoja Salpavaelluksesta ja muustakin
Salpalinjaan liittyvästä saa sivulta
www.salpakeskus.fi.
Ampumatoiminta
Yhdistys on käynnistänyt uudelleen ampumatoimintaansa. Kerran
kuussa maanantai-iltaisin yhdistyksellä on sisäradalla ampumavuoro,
jolla toistaiseksi voivat ampua vain
ne jäsenet, joilla on oma ase, patruunat, kuulosuojaimet, suojalasit,
ampumavakuutus (esim. Reserviläisliiton) ja tietysti aseen hallussapitolupa. Kevätkauden viimeinen
ratavuoro on 20.6. klo 19:00–21:30.

Ilmoittautumiset Tomi Sarilahdelle.
Syyskauden vuorot ovat 18.7, 22.8,
26.9, 24.10, 21.11 ja 19.12.
Yhteystiedot
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Tomi
Sarilahti, puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh. 040 830 4097, timo.elolahde@hsl.fi tai helsinki@helresp.fi.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
On aika siirtyä kesälaitumille nauttimaan Suomen kesästä. Syksyn
toiminta alkaa jälleen syyskuussa,
jolloin ampumavuoro Luolassa jatkuu ja syksyn ensimmäinen Pirttiilta pyörähtää käyntiin 13.9. kello
18. Lokakuun Pirtti-ilta 11.10. onkin
jo yhdistyksen syyskokous.
Yhdistykselle lippu.
Itä-Helsingin Reserviläiset ry
juhlistaa puolivuosisataista taivaltaa keväällä 2012. Tuolloin on tavoitteena saada naulattua yhdistyksen lippu. Vanhat ehdotukset kaivetaan esiin ja uudetkin ehdotukset
otetaan mieluusti vastaan. Mikäli
sinulla on mielessäsi sopiva ehdotus
yhdistyksen lipuksi, tee ehdotuksestasi värillinen piirustus paperille tai
sähköisenä ja toimita se yhdistyksen
puheenjohtajalle syyskuun loppuun
mennessä.
Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen www-sivuilta Reserviläisliiton
sivujen alta.
Lipun toivotaan sisältävän seuraavat asiat: Yrjönristi, Helsingin värit, viittaus itään tai Itä-Helsinkiin.

Vantaan
reserviläiset
VaRes Cup 3:n (2.7.2011) ilmoittautuminen on täynnä. Osallistujalista
vahvistetaan, kun osallistumismaksut ovat saapuneet tilille. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
VaRes Cup 4 ammutaan 13.8.2011.
Lisätietoja: Sampsa Olkinuora, kilpailunjohtaja, GSM 040 5221339.
Jukka Väänänen kokoaa piirin
edustusjoukkueet (H ja H50) Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailuihin, jotka tänä vuonna
ammutaan 20. – 21.8. Oulun Hiukkavaarassa. Edustusjoukkueeseen
valitaan ne, jotka täyttävät piirien
ampumatoimikunnan asettamat kriteerit eli ovat osallistuneet karsintakilpailuihin, joita ovat piirinmestaruuskisat iso- ja pienoispistoolissa
sekä alkukauden meriitit pistoolipika-ammunnassa. Lisätiedot: Jukka
Väänänen, GSM 040 5844568.
VaRes tekee retken Tarttoon
NKK:n vieraaksi 5. – 7.8.2011. Alustava ohjelma sisältää ampumakilpailun, taistelusimulaattoritaistelun
Baltic Defence Schoolin simulaattorissa, esityksen virolaisesta tarkkaampujakoulutuksesta ja kalustosta,
vierailun Suomenpoikien museoon
ja grillijuhlan. Mukaan mahtuu
max. 16 henkilöä. Matkan hinta on
vielä auki, mutta tulee olemaan verrattain edullinen. ilmoittautumiset:
Niko Niemistö, GSM 050 5656632,
niko.niemisto@vantaanreservilaiset.fi
VaRes-perinneosasto järjestää
elo-syyskuun vaihteessa tutustumiskäynnin Hangon rintamamuseoon.
Tarkemmat tiedot tulevat kotisivuille myöhemmin.
Tikkurilan urheilutalo on suljettu
24.6. – 31.7.2011. Ampumaratavuorot
jatkuvat siihen saakka tiistaisin klo
17, torstaisin klo 17 ja sunnuntaisin
klo 15. Tarkista valvojatilanne kotisivuilta www.vantaanreservilaiset.
fi. Lisätiedot: Jukka Väänänen.
Töölön sisäradalla on kesätauko,
ja toiminta jatkuu syksyllä alkaen
3.10.2011 klo 17. Ensimmäinen SRAvuoro on perjantaina 14.10. ja SRAvuorot jatkuvat aina parittoman viikon perjantaisin. Tarkista valvojatilanne kotisivuilta. Lisätiedot: Jukka
Väänänen.
Pistoolin sarjakilpailut Santahaminassa jatkuvat vuorotiistaisin ilman kesätaukoa. Seuraava pistoolin
pika-ammunta on 21.6. ja seuraava
sotilaspistoolin pika-ammunta on
28.6.
Lisätiedot:
Vantaan Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM
050 5656632. Tarkista aina viimeisimmät muutokset ja ampumaratojen valvojatilanne kotisivuilta www.vantaanreservilaiset.fi.
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Vääpelikilta
Vierailu Santahaminaan
Vääpelikilta ry:n vierailu Santahaminaan on siirretty elokuulle. Vierailulla on mahdollisuus tutustua
suljetun sotilassaaren monipuoliseen historiaan, luontoon ja nykypäivään. Lisätiedot: Timo Tuomi,
puh. 040 5401 625, timo.tuomi@

gmail.com
Vierailu HUS-logistiikkaan
Vääpelikilta ry järjestää elo-syyskuussa vierailun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSlogistiikkaan. Vierailun tarkempi
ajankohta sekä sisältö ilmoitetaan
Vääpelikilta ry:n verkkosivuilla. Lisätiedot: Janne Kuloheimo, puh.
050 5703 335, janne.kuloheimo@
gmail.com
Suomalaiset asepuvun kehitys
tutuksi
Vääpelikilta ry on järjestämässä
syksyllä kiinnostuneille mahdollisuutta tutustua suomalaisten asepukujen historiaan ja kehitykseen.
Asiantuntijana toimii yhdistyksen
kunniajäsen Juha E. Tetri, joka on
toiminut mm. monien sotaelokuvien puvustuksen asiantuntijana.
Kokonaisuuteen sisältyy tutustumismatka Jalkaväkimuseoon Mikkeliin.
Lisätiedot: Taneli Do, puh. 040 3514
407, doxuanthuong@gmail.com
Komppanian huolto -kurssi (0400
11 12051)
MPK:n kurssi järjestetään 30.9.2.10.2011 Santahaminassa. Kurssin jälkeen koulutettavat tuntevat
komppanian huollon järjestelyt ja
toiminnot. Lisätiedot: Juha Suvisaari. puh. 040 315 4071, juha.suvisaari@itella.com
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölön 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.
Vääpelikilta ry onnittelee kaikkia
4.6.2011 ylennettyjä jäseniään.
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
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Santahaminassa vietetään jälleen
16.-17.7. Kaartin Jääkärirykmentissä
omaistenpäiviä. Esillä on erilaista
historiaa vuosien varrelta aseista
ajoneuvoihin. Kiltaveljet ovat paikalla molempina päivinä esittelemässä
toimintaamme. Lauantaina 16 päivä tapahtuma on klo. 11.00-14.00 ja
sunnuntaina 17 päivä 13.00-16.00.
Kiltalaiset, tervetuloa poikkeamaan
perinnetalolla tapaamassa muita
maanpuolustushenkisiä.
Kiltamme järjesti retken Viroon,
Tallinnaan 29.-30.5.. Mukana oli
11 kiltamme jäsentä sekä puolisoa.
Majoitus oli järjestetty Pirita Top
Spa hotelliin purjehduskeskukseen.
Maanantaina vierailimme Johannes “Jussi” Törsin perustamassa
Viron Vapaustaistelun Museossa.
Isäntä esitteli sujuvasti kokoelmiaan ja kahvin lomassa muisteltiin
vanhaa aikaa. Palatessamme kaupunkiin poikettiin laskemassa kukat JR 200:n ”Suomen Poikien”
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muistomerkille metsäkalmistoon ja
katsomassa pronssisotilaspatsasta
sotilashautausmaalla. Sitten olikin
ostosten aika ja paluumatka edessä.
Matkan suunnitteli kiltaveli Heimo
Yrjönsalo, joka toimi myös matkan
vetäjänä. Kiitos mukanaolijoille mukavasta matkasta.
Ampumavuoroja: KIVÄÄRI 150 m
MPKK:n rata: 20.06. 17.00 - 19.00,
27.06. 17.00 - 19.00, 04.07. 17.00 19.00
PISTOOLIRATA: 21.06. 17.00 19.00 Rata 1, 23.06. 17.00 - 19.00
Rata 1, 28.06. 1700 - 19.00 Rata 1,
29.06. 17.00 - 19.00 Rata 1, 04.07.
17.00 - 19.00 Rata 1, 06.07. 17.00
- 19.00 Rata 1, 07.07. 17.00 - 19.00
Rata 1.
”Perinteisen AJHK:n pistooliammunnan 6.6.2011 tulokset: 1. Jari
Virtanen 95 p 2. Timo Koukkari 95 p
3. Paavo Virtanen 94 p 4. Eero Hakkarainen 82 p 5. Harri Heikkonen 80
p 6. Marcus Björndahl 72 p.
HOX HOX
Olethan muistanut ilmoittaa sähköpostiosoitteesi ja uudet yhteystietosi rahastonhoitajalle tekstiviestillä
numeroon 050-5205 408 tai sähköpostilla osoitteeseen erja.remsu@
netti.fi.

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
KILLAN 20-VUOTISJUHLAT ONNISTUIVAT
Killan perustamisen 20-vuotisjuhlapäivää vietettiin 26.5.2011 Ritarihuoneella. Lue lisää tilaisuudesta
toisaalla tässä lehdessä.
PERINTEINEN KESÄRETKI
Perinteinen kesäretki suuntautuu
tänä vuonna Lahteen 8.9.2011. Retken järjestää Viipurin Suojeluskunta- ja Lotta Svärdpiirin Perinnekilta,
joka on kutsunut meidät mukaan.
Tarkempia tietoja seuraavassa lehdessä.
YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja killan toiminnasta: puheenjohtaja Markus Anaja, markus.
anaja@kolumbus.fi tai GSM 0400
694 004.

Helsingin
Rauhanturvaajat
Tapani Forsström puheenjohtaja/
veteraanivastaava p.040-5870352,
tforsström@hotmail.com; Kari
Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava
p.040-5848524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi; Tom Asplund varapuheenjohtaja p.050-5535665,tom.
asplund@rauhanturvaajaliitto.fi;
VETU-tukitoiminta, Marja-Leena Pihlajamaa p.040-7240223,
ml.pihlajamaa@gmail.com. Liiton
veteraanituen päivystävä puhelin
0207698111.
Messi-illat: Milliklubilla klo 19.00
Kaivokatu 12, Stadin vilpoisin paikka helteellä. Heinäkuussa 7.7.2011,
Juha Tetri ilahduttaa meitä yllätysohjelmalla. Kaikille rauhanturvaajille avoin golfkilpailu Kullo Golfin
kentällä 23.7.2011 alkaen kello 13.00.
Ilmoittautumiset kilpailuun sähköpostilla paso@holkkari.net

Sissikerho
Sissiosasto
Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta

Kevät on takana ja kohta on aika
viettää rentouttavaa kesää. Palataan taas syksyllä asiaan. Toivotamme kaikille jäsenille sekä sidosryhmille hyvää kesää.
29.07.2011 täyttää Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta. Ohjelmaa on klo.
15:00 alkaen. Tervetuloa kaikki ! Lisää tietoa antaa museoisäntä Matti
Kulmala GSM 040 538 5515. Ei järjestettyä kuljetusta.
Ilmatorjuntamuseo täyttää 50
vuotta, ja sen kunniaksi järjestetään
JUHLARAHASTOKERÄYS. Keräys
toteutetaan Ilmatorjuntamuseon
toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Poliisihallituksen lupa
n:o 2020/2010/4086 (22.02.2011)
Toimeenpanija: Ilma-torjuntasäätiö
Keräysaika: 01.03.2011-28.02.2013.
Lisää tietoa Killan keräyspäälliköltä:
Jorma Lahtinen, GSM 040 067 9738
jorma.lahtinen@pp.inet.fi Keräystilit: NORDEA IBAN 1366 3000 1285
87 Sampo IBAN 8043 0710 1264 85
sekä OP – Pohjola IBAN 5092 1220
1174 81. Maksaessasi suoraan keräystilille on tärkeätä, että laitat ”viesti
maksun saajalle” kohtaan oman nimesi. Keräystavoitteena on, että jokainen it-mies ja -nainen osallistuu
keräykseen väh. 20 e:lla. Kaikkien
lista- ja pankkikeräykseen osallistuneiden nimet liitetään museolle
luovutettavaan keräyskansioon,
siksi on tärkeätä ilmoittaa maksajan nimi. ILMATORJUNTAMUSEO
www.ilmatorjuntamuseo.fi
Ampumavuoro parillisten viikkojen keskiviikkona Töölön 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

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin uudistettuihin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi. Tästä eteenpäin
ao.toimikunnan vetäjä vastaa oman toimikuntansa osion ajankohtaisuudesta. Kehitys- ja sisältöehdotukset pyydetään laittamaan toimikuntien vetäjille. Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Osoitteenmuutokset
Muistathan päivittää muuttuneet tietosi Tommi Saikkonen 050 554 4736/
tommi.saikkonen(at)gmail.com. Ja lisäksi siitä riippuen kuulutko kerhoon
vai osastoon. Kerholaiset Virpi Kukkonen 09 4056 2011 / jasenasiat(at)rul.fi.
Osastolaiset 09 4056 2010/ jasenasiat(at)reservilaisliito.fi
Sissiparlamentti
Sissiparlamentin seuraava kokous ja strategiapalaveri Spjutsundissa 26.27.8. HRUP:n majalla.
Onnittelut
Sissiparlamentti onnittelee kaikkia lippujuhlapäivänä 4.6. ylennettyjä
sekä kunniamerkein ja mitalein huomioituja Sissejä.
Maastotoiminta
Varaudu jo keskikesän tulevaan toimintaan. KAARTJR:n varusmiesten
omaistenpäivän esittelyt heinäkuussa. Lisätietoa Christer Mikkoselta puh.
050-5722 873 tai s-posti christer.mikkonen(at)elisanet.fi.
Sissitoiminnan kurssi Lopella elokuun 19.–21. Kurssi on suunniteltu Pahkiksella syyskuussa tarvittavien taitojen harjaannuttamiseen. Lisätietoa
Christer Mikkoselta puh. 050-5722 873 tai s-posti christer.mikkonen(at)elisanet.fi.
Pahkis 2011
”Toiset tekee mitä ne uskaltaa, sissit mitä ne haluaa.”
Pahkis 2011, perinteikkääksi muodostunut harjoitus, pidetään Vekarajärven varuskunnan lähialueella 23.9-25.9.2011. Luvassa reipasta sissitoimintaa
ja vauhdikkaita juonen käänteitä kaikille, tehtävästä riippumatta. Merkitse
jo nyt kalenteriin vuoden kovin maastoharjoitus ja lähde oppimaan uutta
sekä kertaamaan vanhaa. Nähdään Vekaralla. Ilmoittaudu kilpaileviin osastoihin heti. Osasto Vihreä Aleksi Ilmonen; aleksi.ilmonen@gmail.com puh
050-9109791 tai Osasto Keltainen Aapo Pöyhönen, aapoaleksi@yahoo.com
puh 050-3548556. Lisätietoa koko tapahtumasta Kilpailun Johtaja Teo Stranden 0400-901331
Maastotoiminnasta saa lisätietoa maastoaliupseeri Christer Mikkoselta
050-5722 873, christer.mikkonen (at)elisanet.fi
Ampumatoiminta
Kesän aikana on useita ampumavuoroja Santahaminassa sekä kivääriettä pistooliradalla. Katso lisätiedot kalenterista http://www.stadinsissit.fi/
kategoria/ampumatoimikunnan-tapahtumat/. MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet ovat toisaalla tässä lehdessä. Katso ilmoittautumisohjeet
tämän lehden Ampumatoimintaa sivulta.
Lisätietoa ampumatoiminnasta Eki Monni eki.monni@nokia.com puh
050 486 7740.
Salitoiminta
Sali on muuten kesätauolla mutta kesäkauden ajan vapaat harjoitukset
ma 1800–1930 ja ke 1800–1930. Vedetyt harjoitukset alkavat taas 10.8. kes-

kiviikkona. 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; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@
kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi; Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.
fi; Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.
com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset

Ammunta
Padasjoen kesäpäivät 5.–7.8.2011. Lisätiedot web-sivujen tapahtumakalenterista tai Henri Jacobsson, henri.jacobsson@esres.fi.
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot ovat pääosin tauolla kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Heinäkuussa TaRun vuorot järjestetään (3.7., 17.7. ja 31.7.).
Seuraa tilannetta web-sivujen toimintakalenterista. 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.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai
sitä pienemmillä. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.
fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään
vuoroa edeltävänä keskiviikkona. Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi, laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai
SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen
tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi.
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta 
MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: Upseerit: Virpi Kukkonen, (09) 4056 2011, jasenasiat@rul.fi; Aliupseerit ja miehistö: (09) 4056
2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 544 5763, varapj ja tiedotusvastaava:
ltn res panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja alik res henri.jacobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj
kers res Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 212 252.

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Viime lehden jälkeen tapahtunutta:
Kenttätykistökerhon pitkäaikainen kunniapuheenjohtaja ja toiminnan
aktiivinen osallistuja ja tukija Erik Berner on poissa. Erik kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon 8.5.2011.
Hedberg – tapahtuma järjestettiin perinteiseen tapaan Tykistökoululla
15.-17.04. Kisan voitti Tapani Larikka, jolle luovutettiin samalla 6.3 myönnetty Tykkimiesmitali. Onnea Tapanille!
Tulevia tapahtumia
la 10.9. Perinnetykkien huoltopäivä, Paikka: Tykistömuseo, Hämeenlinna. Keväällä peruuntuneen tilaisuuden uusinta! Nyt kaikki huolehtimaan
tykeistä! Ilmoittaudu Pekka Vasaralle, pekka.vasara@luukku.com
pe 23.9 Tykistöyhdistysten ampumailta, kello 17-21, Paikka: Töölöntorinkadun ampumarata. Ilmoittautuminen Jyri Vilamo. (jyrppy@hotmail.com.)
ke 19.10. KT-kerhon ja Killan pistoolimestaruuskisa klo.16.30-19. Paikka:
Töölöntorinkadun ampumarata. Ilmoittautuminen Jyri Vilamolle. (jyrppy@
hotmail.com.)¨
ke 26.10. Sotamuseon vierailu klo 17-19,
Ohjattu käynti museolle. Ilmoittautuminen pekka.vasara@luukku.com
to 17.11 Tykistöyhdistysten vuosikokoukset klo 18 alkaen (paikka ilmoitetaan myöhemmin). Perinteinen kokousesitelmä ennen kokousten alkua!
Lohjan patterin esitelmätilaisuudet jatkuvat 14.9. ja 13.10. Aiheet ilmoitetaan myöhemmin. Lisätiedot tero.merjomaa@nordea.com.
MPK:n kursseja: Sääkurssi Niinisalossa 19-21.8, Tykistön ja heittimistön
taidot 17-18.9
Kesän aikana ei Luolan ampumavuoroja! Asiaan palataan syksyllä!
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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Pysyvää etua päivästä toiseen
Asiakasomistajana saat Bonusta yli 2000 S-ryhmän ja yhteistyökumppaneiden bonustoimipaikasta.
Kun maksat ostoksesi S-ryhmän toimipaikoissa S-Etukortilla, saat
lisäksi maksutapaetua. Asiakasomistajana saat myös hintaetuja
tuotteista ja palveluista.
Kannattaa siis liittyä asiakasomistajaksi vaikkapa lähimmässä toimipaikassa tai netissä, osoitteessa S-kanava.fi.

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

SEK & GREY Oy
Annankatu 28
00100 HELSINKI
(09) 69 571

Jeesus Kristus
pelastaa

PL 90
10601 TAMMISAARI
(019) 241 4488

Laippatie 5
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

Korkeavuorenkatu 32
00130 HELSINKI
0207 207 500

Merikasarminkatu 4
01060 HELSINKI
(09) 696 2480

Asuntosäätiö
Kiinteistöt Oy

PL 151
00101 HELSINKI
0105 69 11

Capman Oyj

Katajanokan
Huolto Oy

K.Jousmaa Oy

Veho Group Oy Ab

Transpap Oy

Kalevantie 6
02100 ESPOO

Berner Oy
PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

VARATTU

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

Viking Line Abp

Turvaa
työ-

elämään!
Tammesvirta Oy
Elannontie 5
01510 VANTAA
020 728 9880

Onnittelut
Lippujuhlista

Hollming Oy
PL 14
26101 RAUMA
0204 865 5000

Jyty
w w w. j y t y l i i t t o . f i
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
MUOVITUOTTEITA RUISKUVALUTEKNIIKALLA

Asumispalvelukeskus
Wilhelmiina

¾ ALIHANKINTANA
¾ OMAT TUOTTEET
¾ VÄLITYSTUOTTEET

Ruiskuvaletut kestomuovituotteet,
ultraäänihitsaus, tampopainatus
Kalusteteollisuuden tuotteet,
laipparullat, rullanpäätytulpat
Ruiskuvalumuotit

Taavetti Laatikaisenkatu 4
00300 HELSINKI
www.wilhelmiina.fi

Lentiläntie 6, 37800 Toijala, 03 342 8244, fax 03 342 8210, www.piiplast.fi

INFOA:
Ordior
Oy
Konalantie 47 A

HELSINKI
1. 00390
teksti
kenttä Otsikko: arial 9 + sin.+bold
(09) 530 8000
2. teksti kenttä arial 8
3. teksti kenttä Osoite arial 7 (tiivistetty)
www.sako.fi

Lisätietoja materiaalista:
Juha-Pekka Piippo 0500 732 561

Linnamäki Steel
Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

TO Tilikirja

Teruxcon Ky

Asianajotoimisto
Risto Kärjä Oy

Harvialan Taimimyymälä
Jokinen & Maunula

Insinööritoimisto
JS-Suunnittelu Oy

13330 HARVIALA
0400 415 882

PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650

Kontionkatu 19
08100 LOHJA
(019) 326 090

Metsätorpantie 5 A 5
02430 MASALA
045 651 6091

JR-Office Oy
Toimistokalusteet

JT-Kaivoskoneet Oy

Karhulan Pesuliike

Marepe Oy

Nastakiekko Oy

Noormarkun Murske Oy

Marjeena Salmela

Pj-Tilit Oy

Polarputki Oy

Polytypos Oy
Lomaketehdas

Popin Peltityö

Porin
Putkirakentajat Oy

Rema TipTop Oy

RI-Plan Oy

PL 106
01721 VANTAA
(09) 853 4619

Tapionkaari 5
21530 PAIMIO
(02) 477 0400

Radial Oy

Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI
(09) 385 4617

Kytkintie 51
00770 HELSINKI
(09) 343 4970

PL 28
00751 HELSINKI
(09) 347 8130

Profecons Oy
PL 38
04251 KERAVA
040 900 6812

Virsumäentie 32
48600 KARHULA
(05) 262 118

Hitsaajankatu 9 C
00810 HELSINKI
(09) 755 900

Pukkila Oy Ab
PL 29
20521 TURKU
0207 219 750

Suomen
Kongressitekniikka

Tammisaaren
Kirjanpitotoimisto

Tampereen
Kassajärjestelmät Oy

Anja Pesola Oy
Hyttitie 6
00700 HELSINKI
(09) 836 2150

Aerial Oy

PL 22
04401 JÄRVENPÄÄ
(09) 2709 0120

Tilitoimisto
Anttinen Ky

Buslink Oy

Energiainsinöörit
Strangnäs & Nylund

Sulmu Oy
PL 19
06101 PORVOO
(019) 576 7300

Kaskitie 17
33540 TAMPERE
0400 736 322

Merivalkama 2 A 8
02320 ESPOO
(09) 810 540

Puolarmetsäntie 8
02230 ESPOO
(09) 455 1127

Tulppatie 14
00880 HELSINKI
(09) 454 8878

Rautatienkatu 21
10600 TAMMISAARI
(019) 241 4995

Maxmontie 242
66640 MAXMO
(06) 345 0270

Kiinteistöhuolto
Sami Oy

Hessumobiili Oy

Varattu

Kirjansitomo
Haglund Oy

Kymen
Teollisuuskoneistus Oy

Laatumetalli Oy

Karvaamokuja 4
00380 HELSINKI
(09) 4136 6500

Pohjolankatu 43, 00610 HELSINKI
(09) 777 2656,
www.pikkusitomo.fi

Kiertokapula Oy
www.kiertokapula.fi

Tapahtumapalvelu
Paristo
Olympiastadion B 3 krs
00250 HELSINKI
040 503 2049

Moreenitie 3
45200 KOUVOLA
(05) 321 2334

Lai-Mu Oy
Niittaajatie 9
26820 RAUMA
(02) 8287 2400

Rosenlew RKW
Finland Oy
PL 22
28601 PORI
(02) 517 8899

PL 38
03100 NUMMELA
040 545 8833

Rakennuspalvelu
Lahtinen Oy
Rinnetie 1
10520 TENHOLA
0400 729 681

Viitasen
Hautaustoimisto

Sibeliuksenkatu 23 C 26
04400 JÄRVENPÄÄ
(09) 291 1922

Sinikalliontie 10
02630 ESPOO
(09) 4355 0320

Painotie 5
14200 TURENKI
0105 425 400

Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

Tekopa Py

PL 30
03601 KARKKILA
(09) 225 2280

Topi-Kalustaja Oy
PL 46
85101 KALAJOKI
(08) 469 5500

Expedit Finland
Mestarintie 8 B
01730 VANTAA
0207 433 640

JaPeKa Oy

Heikkiläntie 140
21840 KARINAINEN
0106 73 200

Lahden Kaivin
ja Kuljetus
Tarmontie 6 C
15860 HOLLOLA
(03) 788 2100

Uudenkyläntie 450
05510 HYVINKÄÄ
0207 209 699

Ojakulmantie 353
04660 NUMMINEN
0400 456 713

Ilmarinkuja 3
45100 KOUVOLA
0400 558 322

Pohjolankuja 9
29570 SÖÖRMARKKU
(02) 546 8581

Karjalankatu 5
28130 PORI
(02) 630 1800

Sanmat
Kunnossapito Oy
Likolammentie 12
70460 KUOPIO
0400 414 432

Uudenmaan
Tilipalvelu Ky

Yrjänäisen Puutarha

Resela Oy/
Scandia Rent

Sähköinsinööritoimisto
Delta

Hautaustoimisto
Vemino

Sam-Systems

Kantakaupungin
Isännöinti Oy

Kiinteistö Oy
Opintanner

Liedon Kunta

Hämeenlinnan
Seurakuntayhtymä

Laurinkatu 45
08100 LOHJA
(019) 347 272

Pietarinkatu 22
00150 HELSINKI
(09) 633 194

Kainuuntie 88
88900 KUHMO
(08) 636 700

Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

PL 24
21421 LIETO

Erkintie 1
90650 OULU
040 540 6127

Ruosilantie 14
00390 HELSINKI
0500 424 210

Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Aleksis Kivenkatu 26
33200 TAMPERE
(03) 225 3000

www.lieto.fi

Rauhankatu 14
13100 HÄMEENLINNA
(03) 62 641

Helsinki-Santahaminan
Sotilaskotityhdistys ry

Cortex Oy

Pelti-ja Rautatyö
E.Salminen

Arkkitehtotoimisto
Kari Hyvärinen

Gühring Oy Ab

Sotilaskoti, HELSINKI
(09) 684 6368

Töölönkatu 6 C, 00100 HELSINKI
(09) 241 0833
www.trium.fi

Kutojantie 5
02630 ESPOO
(09) 759 0770

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

Kyläsaarenkatu 10 D
00580 HELSINKI
(09) 761 933

Vantaan
ASEKORJAAMO
www.aseteam.fi
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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

L eena S aurama

Vartioparaatit
alkavat jälleen
Puolustusvoimien perinteikkäät vartioparaatit
ja niiden jälkeen kuultavat MIL-Espa-konsertit
alkavat jälleen Helsingissä.
Viime vuosina suuren suosion saavuttaneet Helsingin varuskunnan vartioparaatit
elävöittävät pääkaupungin kaupunkikuvaa
tänäkin kesänä lähes joka perjantai 20.5.-26.8.
Vartioparaateissa esiintyvät joko vuorollaan
tai yhdistettynä maamme sotilassoittokunnat
joukko-osastolippuineen.
Vartioparaatikulkueet lähtevät Helsingin
Senaatintorilta kello 12.30. Osastot marssivat
Senaatintorilta Kauppatorin kautta päävartioon sekä sieltä takaisin Esplanadia pitkin paraatin päättyessä Kasarmitorille. Soittokunnat
tarjoavat vartioparaatien jälkeen perjantaisin
kello 14.00 noin tunnin mittaisen konsertin
Esplanadin lavalla.
Vartioparaatit ja MIL-Espa-konsertit kesällä 2011
1.7. Laivaston Soittokunta ja Satakunnan
Sotilassoittokunta 15.7. Puolustusvoimien
Varusmiessoittokunta 22.7. Puolustusvoimien
Varusmiessoittokunta 29.7. Puolustusvoimien
Varusmiessoittokunta 5.8. Pohjanmaan Sotilassoittokunta ja Kaartin Soittokunta 12.8.
Panssarisoittokunta 19.8. Kaartin Soittokunta
26.8. Kaartin Soittokunta

Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali (4.6.2011 kenraalimajuri) Markku Nikkilä, FT Jarkko Kemppi sekä
kenraalimajuri Sami Sihvo keskustelemassa.

Helsingin suojeluskuntaperinnettä juhlittiin
Suojeluskuntapiirin Perinnekilta
järjesti 26.5.2011 juhlatilaisuuden Ritarihuoneella perustamisensa 20-vuotispäivän kunniaksi. Tilaisuuteen osallistui runsaasti entisiä lottia ja suojeluskuntalaisia, sidosryhmien
edustajia sekä killan nuorempia jäseniä.
Killan puheenjohtaja Markus Anaja mainitsi tervehdyssanoissaan mm. seuraavaa:
"Tiistaina 4. kesäkuuta 1991 – puolustusvoimien lippujuhlapäivänä – kokoontuivat
Helsingin Suomalaiselle Klubille viisitoista
entistä lottaa ja suojeluskuntalaista tarkoituksenaan perustaa Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnekilta. Kokouksen puheenjohtajana
toimi kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. Kokouksessa perustettu kilta oli Suomen ensimmäinen suojeluskuntaperinnettä paikallisesti
vaaliva yhdistys.
Perustavassa kokouksessa killan tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin suojeluskuntapiirin historian dokumentointi ja tallentaminen. Ensimmäinen askel oli everstiluutnantti
Stig Roudasmaan kirjoittama sk-piirin laaja
historia, joka ilmeisesti on toiminut esikuvana

Helsingin

monille myöhemmille vastaaville teoksille.
Seuraava suuri askel oli suojeluskuntapiirin oma perinnehuone, joka avattiin
syksyllä 2008 entisessä suojeluskuntatalossa. Sinne on taltioitu erilaista suojeluskuntapiirin historiaan liittyvää esineistöä, pukuja, merkkejä, asiakirjoja jne.
Etsimme jatkuvasti täydennystä tähän
kokoelmaan.
Tänään pidettävä juhlaseminaari täydentää osaltaan killan perinnetyötä."
Juhlaseminaarissa esitelmöivät kenraaliluutnantti Ermei Kanninen, FT Kari Selén,
everstiluutnantti Stig Roudasmaa, KTM Göran Lindgren (Ässä-rykmentti) sekä FT Jarkko Kemppi.
Seminaarin jälkeen osallistujat jatkoivat
vilkasta keskustelua perinteistä ja niiden merkityksestä samalla nauttien sotilaskotisisarten
tarjoaman kevyen buffén antimista.
Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnekilta
toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Lisätietoja antaa killan puheenjohtaja Markus Anaja
(markus.anaja@kolumbus.fi).

LAITA VERI
KIERTÄMÄÄN!
Testaa, voitko sinä luovuttaa
www.sovinkoluovuttajaksi.fi

OJENNA KÄTESI. Jokainen verenluovutuksesi on arvokas. Verivalmisteita tarvitaan esimerkiksi leikkaus- ja syöpäpotilaiden, onnettomuuksien uhrien ja keskosvauvojen hoidossa. Verta voi luovuttaa,
jos on terve, vähintään 50 kiloa painava ja 18–65-vuotias. • Ota virallinen henkilötodistus mukaan.
Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Veripalvelutoimistot 16 paikkakunnalla: • Helsinki • Hämeenlinna • Joensuu • Jyväskylä • Kokkola • Kuopio • Lahti • Lappeenranta • Mikkeli • Oulu • Pori • Rovaniemi • Seinäjoki • Tampere • Turku • Vaasa • Lisätiedot ja liikkuvan veripalvelun kalenteri osoitteessa
www.veripalvelu.fi.

