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MP-MYYMÄLÄ UUDISTUU
MP-myymälän ulkoasu ja  sisätilat  uusitaan  elokuun 
aikana. Uudistustyön ajan myymälä on auki  normaa- 
listi. Voit seurata uudistuksen etenemistä myymälän 
nettisivuilta ja Facebook sivulta osoitteessa 
www. maanpuolustusyhtio.fi

Uusitun myymälän avajaiset järjestetään syyskuussa  
lauantaina  10.9.2011  klo:  10.00-16.00.  Osoite on  
MP-myymälä, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 
Helsinki.

Luvassa  on  lyömättömiä  avajaistarjouksia.
Avajaispäivänä voit lisäksi virittäytyä aitoon 
inttitunnelmaan myymälässä sotkun munkki-
kahvien   merkeissä.  Tarjoilusta  vastaavat 
sotilaskotisisaret.

MP-myymälä  on Suomen  Reserviupseeriliiton ja 
Reserviläisliiton yhdessä tasaosuuksin omistama 
reserviläisten oma kauppa.

TERVETULOA AVAJAISIIN!
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Kunto ratkaisee

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, 19. 8. 1941

44. vuosikerta

526. ilmestymiskerta

19. 8. 2011

Tallinna, Hanko ja Paldiski enää vain jonkinlaisia 
ulkoasemia.

Uuden Suomen Berlin-toimitukselta

Völkischer Beobachterin merisotatilannetta käsittelevässä artikkelissa todetaan, että 
Poljarnoje ja Muurmansk ovat Neuvostoliitolle tärkeitä yhteyden säilyttämiseksi Eng-
lantiin. Neuvostoliitto on aina pitänyt Jäämeren rannikkoa erikoisen tärkeänä. Muur-
mannin ja Kuolan niemimaan lujilla linnoituksilla ei suojella vain Kuolan kaivosteolli-
suutta, vaan myös pääsyä Vienanmerelle ja Stalinin-kanavan suuta Sorokassa. 

Saksan merivoimat ovat nyt kuitenkin tuottaneet venäläisille katkeria yllätyksiä poh-
joisessa. Rannikko- ja vartioaluksia on upotettu. Näinä päivinä on Kuolan rannikolla 
upotettu myös hävittäjä. Neuvostoliitto lähetti hädissään avun pyynnön Englannille ja 
saikin englantilaiset tekemään ilmahyökkäyksen Kirkkoniemeen ja Petsamoon, mutta 
tämäkin sotatoimi epäonnistui.

Lehti toteaa tilanteen Itämerellä kehittyneen nopeasti saksalais-suomalasten sotavoi-
mien eduksi. 

V
arusmiespalvelukseen 
tulleiden vuosittainen 
määrä vaihtelee ikä-
luokan koon mukaises-
ti. 2000-luvun alusta 
lukien palveluksensa 
aloittaneiden määrä on 

laskenut osin sen vuoksi, että kutsunta-
lääkärintarkastuksissa on otettu tiukempi 
kanta tulevien varusmiesten terveydelli-
seen tilanteeseen. Tiukemmilla kriteereil-
lä on pyritty vähentämään palveluksenai-
kaisia keskeyttämisiä.

Vaikka varusmiespalveluksensa suo-
rittaa noin 80 % saapumiserästä, on kes-
keyttäneiden määrään pyrittävä vaikut-
tamaan kaikin keinoin. Usein jo valmiiksi 
yhteiskunnasta syrjäytyneet eivät saa edes 
varusmiespalveluksessa onnistumisen elä-
myksiä, jotka parhaimmillaan saattaisivat 
ohjata heidät yhteiskunnan normaaleiksi 
jäseniksi. Eurooppalaisen mittapuun mu-
kaan 80 % on suuri luku.

Peruskoulutuskaudella poistuma on 
nykyisin 10-13 %. Tämän vuoden ensim-
mäisessä saapumiserässä tammikuussa 
peruskoulutuskaudella palveluksensa 
keskeytti 10,6 % saapumiserästä. Mielen-
terveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 
vuoksi palveluksesta poistui lähes 37 % 
alokkaista. Tuki- ja liikuntaelinten saira-
usten vuoksi palveluksen keskeytti lähes 

20 %. Ennen varusmiespalvelusta aloitet-
tu säännöllinen liikunta voisi vaikuttaa 
juuri tähän ryhmään eniten.

Suuri osa keskeyttäneistä keskeyttää 
palveluksensa terveydellisistä syistä, jois-
ta mielenterveydelliset syyt ovat olleet 
kasvussa. Varusmiespalveluksesta selviy-
tyminen ei ole nuorelle miehelle suinkaan 
ylivoimaista, mutta hyvä fyysinen kunto 
auttaa palveluksessa paljon. Uudessa va-
rusmieskoulutusjärjestelmässä liikunta-
koulutuksen osuus on kasvanut merkittä-
västi. Liikuntakoulutukseen käytetään ny-
kyisin noin 20 % koulutusajasta, kun koko 
fyysisen koulutuksen osuus on jo melkein 
puolet.

PUolUStUSvoimat on aloittanut myös 
projekteja, joilla pyritään vaikuttamaan 
ennenaikaisiin keskeyttämisiin. Suomen 
Palloliiton kanssa on viime vuoden joulu-
kuussa käynnistetty Futaa itsesi kuntoon-
projekti, jossa jalkapalloseurat järjestävät 
1-2 kertaa viikossa tuleville alokkaille oh-
jatuissa harjoituksissa kuntoa parantavia 
harjoitteita. Harjoitukset ovat osallistujille 
ilmaisia. 

Varusmiespalveluksen aikaisen lii-
kuntakoulutuksen päämääränä tulee olla 
pysyvän liikuntaharrastuksen synnyttä-
minen tulevissa reserviläisissä. Hyvän fyy-
sisen kunnon myötä kohenee myös oma 

terveys, työkyky ja elämisen laatu.
Kestävyys ja lihaskestävyys ovat tär-

keimmät sotilaskoulutuksessa tarvittavat 
perusominaisuudet. Jokainen liikuntahar-
joitus kehittää myös kestävyyttä. Kestä-
vyysharjoituksia tulisi tehdä 1-2 kertaa vii-
kossa. Tavoitteena tulee pitää 1-2 tunnin 
yhtämittaisia kestävyysharjoituksia.

Reserviläiset eivät suinkaan ole par-
haassa mahdollisessa kunnossa. Puo-
lustusvoimissa tutkittiin vuonna 2008 
kahdeksaan eri kertausharjoikseen osal-

listuvien reserviläisten fyysistä kuntoa. 
Tutkimukseen osallistui noin 850 vapaa-
ehtoista reserviläistä.

Tutkimuksessa todettiin, että vain 15 
% reserviläisillä oli hyvä tai erinomainen 
kestävyyskunto. Sotilaiden minimivaati-
muksen täytti vain alle puolet tutkituista 
reserviläisistä. Vuonna 2003 tehtyyn tut-
kimukseen verrattuna kestävyyskunto oli 
laskenut.

Nyt tUtkitUiSta noin 60 % oli normaa-
lipainoisia. Keskipaino oli noussut edelli-
seen tutkimukseen verrattuna 2 kiloa.

Reserviläisistä 40 %:a liikkui liikunta-
suositusten mukaisesti kestävyysliikunnan 
osalta. Vapaa-ajan liikunnan määrässä ei 
havaittu eroa vuosien 2003 ja 2008 välillä.

Reserviläisurheiluliiton eräänä tehtävä-
nä on pyrkiä aktivoimaan reserviläisiä liik-
kumaan riittävästi, jotta kestävyyskunto 
olisi riittävä. Olisiko reserviläisjärjestöillä 
mahdollisuutta tutkia mahdollisuutta, 
että me järjestöinä ottaisimme osaltam-
me hoitaaksemme tulevien varusmiesikä-
luokkien kunnonkohottamisen. Tehtävä 
on laaja, mutta hyvin suunniteltu ohjelma 
voisi pienentää varusmiespalveluksensa 
keskeyttämisiä. Ainakin tuki- ja liikunta-
elinten sairauksien osalta.

vaikka varusmies-
palveluksensa  
suorittaa noin 80 %  
saapumiserästä, 
on keskeyttäneiden 
määrään pyrittävä 
vaikuttamaan  
kaikin keinoin. 
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ReSeRviläiSliitoN toimiNNaNjoHtajaN 
useammasta pyynnöstä huolimatta en voi 
olla puuttumatta uudelleen roihahtanee-
seen aselakikeskusteluun. Norjan traagisten 
tapahtumien jälkeen moni poliitikko on hai-
rahtunut populismin tielle ja lähtenyt kerää-
mään irtopisteitä. Suomalaiset aseharrastajat 
ovat taas joutuneet tikun silmään ja ilmaan 
heitettyjen mielipiteiden pohjalta mitä ilmei-
simmin ovat myös osasyyllisiä Norjan tapah-
tumiin. Kesäkuussa tullut aselain tiukennus 
ei olekaan riittävä vaan lakia tulee uudelleen 
tiukentaa. Aseet tulee kerätä keskitettyihin 
säilytystiloihin joko poliisilaitoksille tai am-
pumaradoille. Jopa aseiden kieltämistä on 
väläytelty, koska sivistysvaltiossahan aseet 
kuuluvat vain viranomaisille. Tällaisia sivis-
tysvaltioitahan ovat mm Egypti, Kiina, Libya 
sekä Pohjois-Korea. Kaikkea sitä poliitikot 
keksivätkin vain sillä varjolla, että äänestäjät 
muistaisivat ensi vaaleissa antaa äänensä oi-
kealle henkilölle.

Asevastaisuudestaan tunnettu Helsingin 
Sanomat kirjoitti sunnuntainumerossaan 
7.8. ison jutun aseista, ampuma-aseharras-
tuksesta sekä aselainsäädännöstä Suomes-
sa. Jutussaan Hesarin toimittaja oli jostain 
syystä unohtanut kertoa sen, että Jokelan ja 
Kauhajoen koulusurmien suuruusluokkainen 
joukkosurma tehtiin pommilla vuonna 2002. 
Myös se oli unohdettu kertoa, että 2000-lu-
vulla neljästä käsiaseella tehdystä joukko-
murhasta puolet tehtiin laittomalla käsiaseel-
la.

 Samaisessa jutussa HS:n toimittaja asetti 
järjestökentälle miinan, jossa etsittiin syyllis-
tä ammuntaa harrastavien yhdistysten sekä 
poliitikkojen ja virkamiesten ”myrkyttynei-
siin” väleihin viimeisen aselain uudistuksen 
tiimoilta. Ja löytyihän se syyllinen: Tuorein, 
pienin ja äänekkäin yhdistys! Voisi sanoa 
jopa, että pieni ja pippurinen, joka nyt vaan 
on ottanut asiakseen ajaa kaikkien aseharras-
tajien etuja. Ja mikäs järjestö siihen miinaan 
lankesi? No kukapas muukaan siihen osui ja 
upposi kuin RES-liitto. On se kyllä käsittä-
mätöntä, mitä sitä suustaan päästelee vain 
sillä verukkeella, että pääsee Hesarin sivuille. 
Ensinnäkin järjestöjen yhteistyön kannalta 

on erittäin vahingollista lähteä haukkumaan 
julkisesti muiden järjestöjen tekemisiä ja sa-
nomisia sekä toisaalta oman jäsenistön syyl-
listäminen on myös arveluttavaa toimintaa. 
Tietenkään, jos yhteistyöllä ei ole merkitystä 
ja jäsenistöäkään ei tarvitse kunnioittaa…

Vaikka Reserviläisliitto on Suomen suurin 
maanpuolustusyhdistys, niin emme me yksin 
saa mitään ihmeitä aikaiseksi. Mm. lainsää-
dännölliset asiat ovat sen verran suuria asioi-
ta että näissä on toimittava yhteistyössä mui-
den alan järjestöjen kanssa, jotta jäsenistön 
etujen ajaminen olisi tehokkaampaa. 300000 
jäsentä vaan on enemmän kuin esim. 36000 
jäsentä.

Siinä olen Hesarin kanssa täysin samaa 
mieltä, että jos kaikki aseharrastajat kuu-
luisivat yhteen ja samaan puolueeseen, niin 
se olisi Suomen suurin puolue. Ajatus on si-
nänsä mielenkiintoinen, mutta käytännössä 
mahdoton. Sen verran jo nyt kentällä olevien 
järjestöjen ajatusmaailma eroaa toisistaan, 
että niiden hitsaaminen yhteen olisi tuhat-
vuotinen projekti. Jotta yhteistyötä voidaan 
kehittää ja näin saada painovoimaa asiallem-
me, on puolin ja toisin tultava vastaan ja an-
nettava periksi ”vain oman edun ajamisesta”. 
Asiahan on kuitenkin yhteinen.

Tulipahan taasen mölväistyä. Loppujen 
lopuksi virkamiestenhän on puhuttava hal-
lituksen linjauksien mukaisesti, eikä vain 
esittää omia mielipiteitään asioista. Ne kun 
muuttuvat julkisuudessa helposti järjestön 
viralliseksi kannaksi. Kaikesta huolimatta hy-
vää loppukesää ja syksyn alkua.

Yhdessä yhteisten asioiden puolesta!

kimmo.karinen@helresp.fi

keSä oN ReSeRviUPSeeRille huollon ai-
kaa: levätään, korjataan varusteet, han-
kitaan uusia tietoja ja taitoja. Totuuden 
nimissä monet meistä ovat keskittyneet 
lomailuun, mökkeilyyn, hyvään ruokaan 
ja juomaan. On aika järjestää maanpuolus-
tusjärjestöjen rivit loppukesän ja syksyn toi-
mintaan ja edunvalvontaan. Yksittäiset tais-
telijat voivat kaivaa sähköisen kuntokortin 
RESULin sivuilta. Kamppailussa kesäkiloja 
vastaan kannattaa sopia kaverin kanssa ta-
voitteet ensi kesälle. Aloitetaan säännölli-
nen yhteinen harjoittelu ja asetetaan tavoite 
esimerkiksi Kesäyön marssiin tai Nijmege-
niin Alankomaissa – sotilaskunto nousee ja 
kilot putoavat.
 Tämä kesä ei ollut pelkästään lokoisaa 
aikaa, vaan Norjan terroriteko järkytti Poh-
joismaita ja koko maailmaa. Demokratia sai 
puukon iskun takaapäin. Valitettavasti su-
run hetkellä poliittisen kannatuksen kalas-
telussa unohdetaan vastuullinen politiikka 
ja maltillinen tilanteen harkinta. Suomessa 
uusi aselaki nostettiin otsikoihin ja sitä vaa-
dittiin kiristettäväksi. Ammunnan harrasta-
jat pelkäävät jo voimaan tulleen lain kiristä-
neen tilanteen mahdottomaksi ampumaur-
heilijoille, metsästäjille ja reserviläisille. 
Uutta lakia halutaan tiukentaa, vaikka lais-
ta ei ole käytännön kokemuksia. Kenttä on 
huolissaan oikeusnormien kohtuuttomasta 
kireydestä, erityisesti aloitteleville ja uusille 
harrastajille. Halpa populismi nousee uh-
kaamaan vakavaa ja vastuullista harrastus-
ta.
 
SUomi oN ollUt mUkaNa vuodesta 1956 
Yhdistyneiden kansakuntien rauhantyös-
sä, jossa ansioitui myös sunnuntaina 7. elo-
kuuta menehtynyt Harri Holkeri. Meillä on 
yli puolen vuosisadan kokemus aktiivisesta 
rauhantyöstä, johon liittyy oleellisesti so-
tilaallinen rauhanturvatyö. Sinibaretit eli 
rauhanturvaajat ovat tuoneet Suomeen 
kansainvälisen työnsä mukana tietotaitoa 
ja käytännön kokemusta. Rauhanturvaajien 
hyvät kansainväliset kontaktit tuovat meille 
reservinupseereillekin mahdollisuuksia toi-
mia monikansallisissa yhteistyöprojekteis-

sa. Elokuussa Virossa pidetyssä toistaisek-
si viimeisessä Erna-sotilastaitokilpailussa 
suomalaiset rauhanturvaajat muodostavat 
kansainvälisen tuomariston ydinjoukon. 
Päätöstilaisuudessa Viron puolustusminis-
teri Mart Laar kiitteli erityisesti suomalaisia 
tuesta Erna-kilpailussa. Onneksi me muut 
reserviläiset olemme päässeet osaksi näitä 
kontakteja ja oppeja. 
 
PiiRimme PadaSjoeN talviseminaarissa 
aloitettu kehittämistyö jatkuu Töölön syys-
seminaarissa 24.9.2011. Kapteeni Kinoksen 
työryhmä kiteytti haasteet, joihin pureu-
dumme seuraavassa kerhojen edustajien 
tapaamisessa. Meillä on samat huolet kuin 
Reserviupseeriliitolla ja kerhoilla ympäri 
Suomea. Viestiyhteyksien pitää toimia mo-
lempiin suuntiin, piiristä kerhoihin ja sieltä 
yksittäisille jäsenille sekä päinvastoin. Ei 
riitä, että tiedämme, mitä edessä tai takana 
tapahtuu, vaan on muistettava myös yhteys 
sivulle eli naapurikerhoihin tai yhdistyksiin. 
Kaveria ei jätetä. Jäsenhuollolla pidetään 
siis huolta uusista ja vanhoista jäsenistä. 
Vaikka määrä ei korvaa laatua, niin meidän 
kannattaa olla myös jäsenmäärältämme 
uskottavia. Jokainen voi olla mukana täs-
sä hyvien reserviupseerien värväystyössä 
– olemmehan kaikki asiantuntijoita toimin-
nastamme.
 Syksyn tuleville puheenjohtajan pals-
toille varapuheenjohtajat ja toimisto ovat 
luvanneet tuoda tuoretta näkemystä ja uut-
ta näkökulmaa kirjoitteluun. Odotan innol-
la. Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä!

puheenjohtaja@hrup.fi 
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HiStoRiaNtUtkija Tuomas Tepo-
ran väitöskirjaan perustuva teos 
tutkii lippusymboliikkaa nuoren 
kansallisvaltion ja uhrautumisen 
välisen suhteen kautta. Tutkimusote 
nojaa vahvasti kulttuuri- ja sosiaali-
antropologiaan sekä sosiologiaan, 
mikä on varsin tyypillistä nationa-
lismitutkimuksessa, mihin tämäkin 
tutkimus lienee luettavissa. Kaiken 
kaikkiaan Teporan voi katsoa kulke-
van vahvasti Risto Alapuron jalan-
jäljissä. Mukana on myös ripaus psy-
kohistoriaa, mistä voinemme kiittää, 
tai syyttää, Juha Siltalaa.

Kirja on jaettu kronologisesti 
kolmeen osaan, joista ensimmäinen 
käsittelee lähinnä siniristilipun syn-
tyä 1917–18. Toinen osa käsittelee 

lippukulttuurin syntymistä ja va-
kiintumista aina vuoteen 1938 asti. 
Kolmas ja viimeinen osa käsittelee 
lippua kollektiivisen uhrin symboli-
na vuosien 1939–45 sodissa. 

mUtta liPPUkUlttUURi on kir-
jassa kuitenkin vain väline, jonka 
avulla Tepora pyrkii käsittelemään 
uhriajattelun ja väkivallan merki-
tystä suomalaisessa nationalismis-
sa. Taustalla ovat sosiologi Émile 
Durkheimin ajatukset totemismista 
ja niistä edelleen johdetut näkemyk-
set lipuista kansallisvaltioiden totee-
meina. 

Vaikka kirjan tarkastelujakso lop-
puu vuoteen 1945, elää toteemilippu 
edelleen vahvasti Suomessa, vaikka 

tosin vahvasti laitostettuna. Saadun 
tiedon mukaan kuva viime vuonna 
Viipurin linnan torniin talvisodan 
päättymistilanteen muistoksi noste-
tusta Suomen lipusta aiheutti kovaa 
närää Suomen ylimmässä valtio- ja 
sotilasjohdossa – siinä missä paikal-
liset vain nauroivat historian elä-
vöittämiselle tällä tavoin.

Tuomas Teporan kirjaa ei voi 
kehua helppolukuiseksi tai kansan-
tajuiseksi, eikä se ole tarkoitettu 
Suomen lipun historiaksi. Se on kui-
tenkin aivan erinomainen teos nyky-
aikaisesta, kulttuuri- ja sosiaaliant-
ropologiaan sekä psykohistoriaan 
nojautuvasta nationalismitutkimuk-
sesta kiinnostuneille.

Arto Pulkki

Sota ei jätä kaHteeN nuorukai-
seen pelkkiä ruumiillisia vammoja, 
vaan poistaa myös värin miesten 
kasvoilta. Kalpeat sotilaat ovat kal-
peita siksi, että he käyttävät heroii-
nia.

Eletään 40-luvun alkuvuosia Hel-
singissä. Parikymppiset Lenne ja As-
ser ovat haavoittuneet sodassa pysy-
västi. Lenne menetti toisen jalkan-
sa, Asser sai vakavan päävamman. 
Lennen tyttöystävä Nelli ihmettelee, 
miksi pojat ovat niin kalpeita, vaik-
ka muut sotilassairaalaan potilaat 
alkavat jo näyttää terveen punakoil-
ta. Syy, jota Lennen tyttöystävä ei 
tuolloin vielä tiedä, on heroiini.

Huumeisiin tottuminen tapahtui 
jo rintamalla ennen haavoittumi-
sia. Yskänlääketableteissa oli pieniä 
määriä heroiinia. Sotilaat oppivat 
rintamalla murentamaan pillereitä 
tupakan sekaan ja poltettaessa se 
vaikutti elimistöön huumaavasti.

Haavoittumisen jälkeen sairaalat 
antoivat vakavasti haavoittuneille 
morfiinia suoraan suoneen ja se ai-
heutti jo aiemmin huumeisiin tutus-

tuneille vakavaa riippuvuutta. Kun 
Lenne ja Asser kotiutettiin, he eivät 

pystyneet sopeutumaan elämään il-
man huumeita.

Huumeriippuvuus ajaa entisten 
erinomaisten sotilaiden elämän 
jyrkkään alamäkeen. Tarinaa lä-
hestytään paitsi sisältä Lennen ja 
Asserin näkökulmasta, myös asioita 
sivusta seuraavan Lennen tyttöystä-
vän Nellin silmin. Kalpeat sotilaat 
on romaani, jonka ihmisiin sattuu 
niin henkisesti kuin fyysisesti.

Pekka Jaatinen kirjoittaa näky-
väksi vaietun aiheen: sodassa huu-
mekoukkuun jääneiden miesten 
tarinan. Karu kertomus ei tuomitse 
eikä hymistele, vaan ymmärtää ja 
auttaa ymmärtämään.

Näistä entisistä sotilaista toinen 
selviytyi uskoontulon avulla, mut-
ta toinen menehtyi traagisesti. Toki 
kirjan päähenkilöt eivät edusta so-
tainvalidien enemmistöä. Yli 90 % 
sotainvalideista palasi työelämään.

Jaatinen (s. 1966) on rovanieme-
läinen kirjailija, joka tunnetaan eri-
tyisesti Lapin sodan kuvaajana. Kal-
peat sotilaat on Jaatisen yhdestoista 
romaani. 

vR HelSiNgiN ReSeRviUPSeeRit 

täytti 50 vuotta. Juhlavuoden kun-
niaksi kerho päätti tehdä historiikin 
toiminnastaan. Kerho on niin Hel-
singin Reserviupseeripiirissä kuin 
koko valtakunnassakin erikoinen, 
koska sen jäsenistö on tai on ollut 
Valtion Rautateiden palveluksessa.

Työpaikkakerho vaatii käytän-
nössä suuren työpaikkakeskittymän, 
mikä VR tietenkin on Helsingissä. 
Kerhon perustamisen aikoina VR:llä 
oli suuri merkitys poikkeusolojen 
toimijana. Nykyaikaan tultaessa 
VR:n merkitys sodanajan joukkojen 
siirtäjänä on pienentynyt. 
 Julkaisussa kerrotaan kerhon 
toiminnan käynnistämisestä. Ker-
hon johtokunta lähetti ensi töikseen 
kaikille Helsingissä tai lähiympäris-
tössä asuville VR:n palkkalistoilla 
oleville reservin upseereille kirjeen, 
jossa kerrottiin kerhon toiminnasta. 
Parhaimmillaan 1970-luvun puo-
livälissä kerhossa oli toista sataa 

jäsentä. Hiljalleen jäsenmäärä on 
laskenut. Lasku saattaa johtua siitä, 
että VR:n henkilöstön määrä on hil-
jalleen supistunut. 

Nyt laadittu historiikki ei ole vain 
kerhon toimintaa kuvaava teos. Sii-
hen on sisällytetty katsaukset reser-
viupseeriston syntyhistoriasta sekä 
alkuaikojen koulutuksesta. 

Julkaisussa on myös Puolustus-
voimien suorituskykyyn ja kehityk-
seen liittyviä katsauksia 1960-luvul-
ta nykypäivään. 

kUN Sota USa:N ja Saksan välil-
lä syttyi 8. joulukuuta 1941, viiden 
miehen ryhmä USA:han paenneita 
nuoria juutalaisia päätti ottaa siihen 
osaa. Heitä motivoi taistelu Hitlerin 
valtakuntaa vastaan, sillä se oli aihe-
uttanut suunnattomia kärsimyksiä 
heille ja heidän sukulaisilleen. Solut-
tautujat kertoo uskomattoman, hyy-
tävää vakoilutrilleriä muistuttavan 
tositarinan näistä kovia kokeneista 
sankareista, jotka eivät salassapi-
tovelvollisuutensa vuoksi saaneet 
pienintäkään tunnustusta uroteois-
taan. Juutalaispakolaisryhmän viisi 
jäsentä olivat paenneet natsi-Saksan 
kynsistä ja janosivat kostoa. Heidän 
koulutuksensa alkoi OSS:n koulu-
tustukikohdassa Country Clubilla 
Marylandissa, jossa heille opetettiin 
kommandomiesten perustaitoja. He 
osallistuivat Yhdysvaltojen armei-
jan laskuvarjohyppykelpoisuuteen 
johtavaan koulutusohjelmaan, joka 
on tunnetusti ankara – koulutuksen 
myötä saa Yhdysvaltojen armeijassa 
yhä kovan soturin maineen. Koulu-
tuksen tavoite ei ollut helppo: tehtä-
vänä oli soluttautua vihollislinjojen 
läpi Alpeille, kolmannen valtakun-
nan sydänmaille ja saada selko alu-
eesta, jolla Hitler aikoi käydä veri-
sen viimeisen puolustustaistelun. 

 Kaikki ryhmän vakoojat puhui-
vat saksaa, mikä auttoi soluttautu-
misessa. He onnistuvat tuhoamaan 
junia, selvittämään Saksan ase-
tuotannon salaisuuksia ja Hitlerin 
bunkkerin sijainnin. Tehtävä oli 
erittäin vaarallinen – kaksi miehistä 
joutui SS:n vangiksi ja kidutuskam-
mioihin, joissa he joutuivat mitä 
kammottavimpien kuulustelumene-
telmien uhreiksi. 

 ”Vastassamme on verenhimoisia 
ja kostonjanoisia vihollisia, jotka 
tahtovat toteuttaa pirulliset uhkauk-
sensa, jos annamme heille siihen 
mahdollisuuden. […] Kun sodan 
taakka nostetaan lopulta harteil-
tamme, omistaudumme uusiin rau-
han töihin. Mutta niin kauan kun 
se nojaa harteillamme, ei meillä ole 
kuin yksi käsky: vastusta vihollista 
päättäväisesti, vastusta hinnalla mil-
lä hyvänsä, horjumatta ja heikenty-
mättä, ja pidä uskosi kilpeä sitä va-
kaammin, mitä suurempi uhka on 
ja mitä repaleisempana pyhä viiri 
liehuu myrskyssä.” 

 Sota Päättyi loPUlta Saksan 
antautumiseen. Juutalaisryhmän 
jäsenet selvisivät sodasta hengissä 
kuin ihmeen kaupalla. Heidän vä-
lilleen syntyi ainutlaatuinen side, 
joka kesti loppuelämän. Viisikko oli 
vannonut vaitiolovalan, ja heidän 
lupauksensa pitivät sodan jälkeen 
vuosien ajan. Kun heidät kotiutet-
tiin, ei sankarin fanfaareja soitettu. 
Miehet ripustivat hiljaa asepukunsa 
naulaan ja palasivat siviilielämään. 

 Patrick O’Donnell on sotahisto-
rioitsija, joka on erikoistunut toisen 
maailmansodan vakoiluun ja eri-
koisoperaatioihin. Hän on kirjoitta-
nut useita kiitettyjä tietokirjoja sekä 
ollut myös tekemässä tv-ohjelmia 
kuten Taistelutoverit-tv-sarjaa sekä 
useita dokumentteja, mm. BBC:lle. 

kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Huumeiden viemät sotamiehet

Aika rientää — pyörät pyörivät

Soluttautujat on hyytävä tositarina 
vakoilusta Natsi-Saksassa

Suomen liput ja nationalismi 1917—45

Pekka jaatinen, kalpeat sotilaat

ISBN 978-951-0-37849-6, Johnny Kniga 2011, 350 
sivua.

aika rientää – pyörät pyörivät, vR 
Helsingin Reserviupseerit ry 50 v

166 sivua, kuvitusta

Patrick o’donnell, Soluttautujat 
– juutalaisvakoojien tehtävä 
natsi-Saksassa

ISBN 978-951-20-8548-4, Gummerus 2011, 247 
sivua, kuvitusta, suomentanut Simo Liikanen

tuomas tepora: Sinun puolestas 
elää ja kuolla.

480 sivua. WSOY 2011. ISBN 978-951-0-37402-3 

kerhon  
perustamisen  
aikoina vR:llä oli 
suuri merkitys  
poikkeusolojen  
toimijana. 

tutkimusote nojaa 
vahvasti kulttuuri- ja 
sosiaaliantropologi-
aan sekä sosiologi-
aan, mikä on varsin 
tyypillistä nationalis-
mitutkimuksessa.

kun heidät kotiutettiin, 
ei sankarin fanfaareja 
soitettu. miehet ripus-
tivat hiljaa asepukunsa 
naulaan ja palasivat  
siviilielämään. 
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Teksti: Seppo Kulmala 

Kuvat: Seppo Kulmala ja Kimmo Karinen

PiiRieN tämäNvUotiNeN sotahis-
toriallinen matka suuntautui Itä-Vi-
roon ja erityisesti Narvan seudulle. 
Narvan seutu on ollut idän ja lännen 
taistelutantereena jo vuosisatojen 
ajan aina 1700-luvun alussa käydys-
tä Suuresta Pohjan Sodasta lähtien, 
jolloin Kaarle XII löi miesmääräisesti 
ylivoimaiset venäläiset Narvan tais-
telussa. Viime vuosisadalla alueella 
taisteltiin kahdessa sodassa, Viron 
vapaussodassa 1918-19 ja toisessa 
maailmansodassa 1940-44. Viron 
vapaussodassa alueella taistelleiden 
joukkoyksiköiden koko oli korkein-
taan tuhansia miehiä, kun taas 1944 
toisen maailmansodan taisteluihin 
Narvan rintamalla osallistui koko-
naisia armeijoita eli satojatuhansia 
miehiä kummallakin puolella. Alu-
eelta löytyy paljon muistomerkkejä 
näistä tapahtumista.

Matkan sotahistoriallisen sisällön 
ja materiaalin oli suunnitellut Jukka 
I. Mattila. Ensisijainen sotahistorial-
linen teema oli Viron vapaussota ja 
suomalaisten vapaaehtoisten jouk-

kojen osuus Viron vapauttamisessa 
vuonna 1919 mutta matkalla tutus-
tuttiin myös vuoden 1944 Narvan 
rintaman taistelupaikkoihin Sinimä-
en alueella.

matkamme alkoi Rautatientorilta 
Helsingistä jatkuen laivalla Tallin-
naan. Tallinnasta suunnattiin itään 
kohti Narvaa. 

Menomatkalla, Jukan opastuk-
sella, reittimme seurasi Viron vapa-
ussodassa taistelleen 1. Suomalaisen 
vapaajoukon – niin kutsutun Ekströ-
min rykmentin jäljillä Pohjois-Viron 
rannikkoalueella ja Narvassa. Osas-
to saapui Viroon osissa joulukuun 
lopun 1918 ja tammikuun alun 1919 
aikana. Vapaajoukkoa johti ruotsa-
lainen majuri Martin Ekström, joka 
oli osallistunut Suomen vapausso-
taan. Valklan, Kahala-järven seudul-
la, Loksassa ja Haljalassa taistelleet 
suomalaiset lähtivät 16.1. Kundasta 
tekemään maihinnousun Utrian ja 
Merikylän seudulle 17. tammikuu-
ta 1919 ja tämän jälkeen valloittivat 
Narvan.

Narva-Joesuuhun, joka oli yö-
pymispaikkamme molempina öinä, 

saavuimme myöhään illalla. 
Toinen matkapäivä valkeni satei-

sena. Oppaanamme toisena matka-
päivänä toimi virolainen sotahistori-
antutkija Mati Öun. Reittimme kulki 
Merikylän kautta Sinimäelle ja sieltä 
edelleen Narvan kaupunkiin. Meri-
kylään tehtiin Viron vapaussodassa 
merkittävä maihinnousu. Sinimäel-
lä, jossa käytiin vuonna 1944 Narvan 
rintaman kovimmat taistelut, tutus-
tuttiin Sinimäen taisteluiden muse-
oon sekä käytiin taisteluiden muis-
tomerkillä ja alueella sijaitsevassa 
näkötornissa.

 Narvan kaupungissa tutustut-
tiin Narvan linnan Viron puoleiseen 

osaan, joka tunnetaan myös Her-
mannin linnana. Narvan kaupungis-
sa löytyy lukuisia eri sotien muisto-
merkkejä aina Ruotsin vallan ajalta 
lähtien. 

Matkalla Narvasta hotelliin py-
sähdyttiin mm. saksalaisella sanka-
rihautausmaalla.

kolmaNteNa matkaPäiväNä suun-
nattiin kohti Tallinnaa. Matkalla 
pysähdyimme Rakveren kaupungis-
sa, jossa käytiin Viron vapaussodan 
muistomerkillä, jonka kyljessä ole-
vassa taulussa ovat 1. vapaajoukon 
kaatuneiden nimet. Ekströmin ryk-
mentin esikunta sijaitsi Rakveressa 

1919 tammi-helmikuussa. Talo, jossa 
esikunta sijaitsi, on edelleen pystys-
sä.

Tallinnaan saavuttaessa pidet-
tiin lyhyt ostostauko paikallisessa 
ostoskeskuksessa. Paluu Helsinkiin 
tapahtui laivalla Tallinnasta.

Matkalle osallistui 25 piirien jä-
sentä. Kuljetukset, majoitus- ja muut 
järjestelyt toimivat erinomaisesti, 
niistä vastasi TEP Tours Service Oy.

Osanottajat olivat tyytyväisiä 
matkan sotahistorialliseen antiin. 
Viron vapaussota ja suomalaisten 
panos siihen ovat olleet lähes tun-
tematon käsite monille. Nyt saatiin 
asiasta seikkaperäistä tietoa.

Piirien Sotahistoriamatka Itä-Viroon 29.–31.7.2011

Tässä talossa Rakveren kaupungissa toimi Viron vapaussotaan osallistuneen ensimmäisen suomalaisen vapaajoukon esikunta 

tammi-helmikuussa 1919

Matkalaiset Utrian maihinnousun muistomerkillä.
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teksti Tomi Alajoki

SUomeN SotaveteRaaNieN Viron 
yhdistyksen reserviupseerikerho, 
Suomen-poikien upseerit. Suomen 
puolustusvoimissa palvelleiden ve-
teraanien kerho piti viimeisen 15. 
juhlavuosikokouksensa Tallinnassa 
11.6.2011. Kerhon Virossa asuvista 
12 jäsenestä saapui 9 paikalla. Viron 
ulkopuolella arvellaan olevan vielä 
n. 10 elossa olevaa jäsentä, Kaikki 
jäsenet ovat saavuttaneet jo yli 90 
vuoden iän. Kerhon jäsenistä suu-
rin osa palveli jalkaväkirykmentti 
200:ssa talvi- ja jatkosodan aikana. 
Rykmenttiä komensi ev Eino Kuu-
sela. Alunperin virolaisia upseeri-
koulutuksen saaneita oli UK/JR200 
kurssilla 4.3. – 31.7.1944 n. 190 op-
pilasta, joista Mannerheimin päivä-
käskyllä 125 ylennettiin vänrikeiksi 
147. Villem Ahas totesi vänrikeistä: 
olemme kaikki vielä vänrikkejä, 
vaikka olemme olleet mukana pit-
kissä kertausharjoituksissa, aina 

Siperiaa myöten. Heidät kaikki oli 
tuomittu sodan jälkeen työ- ja pak-
kotyöleireille. Rangaistuksien pi-
tuus vaihteli 8 ja 25 vuoden välillä. 
Syy tuomioihin oli se, että he olivat 
Suomen armeijan upseereja ja tais-
telivat Neuvostoliittoa vastaan. Suu-
rin osa heistä pääsi vapaaksi 1955-56 
yleisen armahduksen perusteella.

Päivä alkoi kUNNiavieRailUlla 

Metsäkalmistun Sankarihautaus-
maalle, jossa suoritettiin seppeleen-
laskut. Tämän jälkeen siirryttiin 
pitämään kerhon vuosikokousta 
juhlatilaan. Kerho päätti lakkauttaa 
virallisen toimintansa jäsentensä 
korkea iän vuoksi. Viimeisessä ko-
kouksessaan jäsenet allekirjoittivat 
kerhon purkamisasiakirjan puheen-
johtaja Uno Järvelän ja kerhon ai-
kaisemman puheenjohtajan Villem 
Ahaksen johdolla. Nykyiset jäsenet 
siirtyivät samalla Töölön reserviup-
seerien jäseniksi. Tilaisuus jatkui 
palkitsemisilla. RUL:n edustajat 

maj Pekka Selin ja komkapt Yrjö-
Pekka Rautalahti luovuttivat RUL:n 
KAM sk vänr Nordon Öunapuulle ja 
RUL:n KAM vänr Otto Petersille. Vi-
ron kerho valitsi maj Kari Vilamon 
kunniajäsenekseen. Kokouksen ja 
palkitsemisien jälkeen alkoi juhlail-
lallinen. Juhlaväki tutustui runsaa-
seen ja maistuvaan ruokatarjontaan 
sekä nautti kerholaisten puolisoi-
den pitämästä musiikkiesityksestä. 
HRUP:n edustajina paikalla olivat 
maj Kari Vilamo, kapt Ville Maija-
nen ja ylil Tomi Alajoki. HRUP on 
tukenut kerhoa taloudellisesti. Tuki 
on käytetty kerhon jäsenten tervey-
den ja toimeentulon turvaamiseen 
sekä joukosta poistuneiden jäsenten 
hautausmenoihin. Suomen poikien 
perinneyhdistys järjestää Viron itse-
näisyyden palauttamisen ja JR 200 
muistomerkin 20-vuotisjuhlan Luu-
mäellä 27.8.2011. Katso tarkemmat 
tiedot Suomenpoikien perinneyh-
distyksen sivuilta: www.suomenpo-
jat.fi.

jR 200 historiaa

Suomen-pojat (viroksi soomepoisid) olivat Suomen puolella jatkoso-
dassa taistelleita virolaisia vapaaehtoisia. Kaikkiaan Suomen puo-
lustusvoimissa oli virolaisia vapaaehtoisia 3 350, joista Suomen rin-
tamilla kaatui noin 200.

Virolaiset olivat hyvin isänmaallista kansaa ja olisivat jo 1939 ha-
lunneet taistella Suomen tavoin Neuvostoliiton miehitystä vastaan. 
Viron valtionjohto kuitenkin päätyi tekemään Neuvostoliiton kanssa 
yhteistyö- ja tukikohtasopimuksen. Kun Saksa oli 1943 häviämässä 
sotaansa, alkoi se toimeenpanemaan Virossa kutsuntoja. Virolainen 
yhtymä oli tarkoitus lähettää taistelemaan Kaukasukselle. Virolaiset 
eivät kuitenkaan tahtoneet taistella saksalaisten joukossa vaan ihai-
livat Suomen armeijaa. Osa saksalaisten kutsuntoja pakoilleista vi-
rolaisista saapui Suomeen jo kevättalvella 1943. Virolaiset tahtoivat 
taistella Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta, mutta myös 
saada sotilaskoulutusta oman isänmaansa vapaustaistelua silmäl-
lä pitäen. Ensimmäisestä vapaaehtoiserästä muodostettiin Jalka-
väkirykmentti 47:n III pataljoona, jonka komentajana oli marsalkka 
Mannerheimin sisarenpoika, majuri Claës Gripenberg. Myöhemmin 
saman vuoden syksyllä saapui uusi vapaaehtoiserä. Heidän saatua 
koulutuksensa muodostettiin kaikista virolaisvapaaehtoisista Jal-
kaväkirykmentti 200, joka osallistui Kannaksen suurhyökkäyksen 
torjuntataisteluihin etulinjasta ja antoivat näin oman osansa koko 
toisen maailmansodan ainoan suurhyökkäyksen pysäyttämiseen.

Jalkaväkirykmentti 200:n virolaiset vapaaehtoiset saivat palata 
kotimaahansa taistelemaan elokuussa 1944 saksalaisten aloitettua 
vetäytymisensä Virossa. Välittömästi Suomen-pojista muodostettu 
pataljoona suunnattiin vastahyökkäykseen Tarton rintamalla läpi-
päässeen neuvostodivisioonan kylkeen. Vaikka saksalaiset olivat 
vieneet kaiken raskaan aseistuksen mukanaan ja neuvostojoukoilla 
oli erittäin merkittävä ylivoima, onnistuivat Suomen-pojat pysäyt-
tämään neuvostodivisioonan hyökkäyksen kolmeksi viikoksi. Tuona 
aikana 70 000 virolaista sivistyneistön edustajaa saatiin evakuoitua 
Tallinnasta turvaan venäläisten teloituksilta ja pakkotyöltä. Lopul-
ta ilman raskasta aseistusta ja ulkopuolista apua taistelleet virolai-
set joutuivat taipumaan venäläisten murskaavan ylivoiman edessä. 
Kaikkiaan pienestä virolaisten kansasta kaatui sodissa noin 46 000 
miestä. Lisäksi noin 100 000 virolaista teloitettiin tai kuoli Siperi-
aan karkotettuna, samaten toiset sata tuhatta pakeni maasta. Tilalle 
tuli venäläismiehityksen aikana 700 000 venäläistä. (Lähde: Eversti 
Matti Lukkari 2009, Suomen poikien perinneyhdistys).

Suomen pojat 15 vuotta
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Teksti: Arto Pulkki 

Kuvat: Jyri Favorin

HeiNäkUUN loPUSSa kymmenen 
piiriemme eri kerhojen reserviläistä 
suuntasi sota- ja asehistorialliselle 
omatoimimatkalle Moskovaan. Kes-
kitys- ja paluumarssit suoritettiin ke-
sän -41 perinteitä noudattaen junal-
la – tosin tällä kertaa Tolstoi-junan 
makuuvaunuissa. Laki ei myöskään 
sallinut majoitusta puolijoukkuetel-
tassa, joten senkin osalta oli tyyty-
minen erinomaiseen Izmailovo Vega 
hotelliin.

Matkan pääkohteina olivat Ve-
näjän panssarivoimien keskusmu-
seo, Venäjän asevoimien keskus-
museo sekä Suuren isänmaallisen 
sodan museo. Kokoelmien laajuus 
on näissä kaikissa päätähuimaava.  
Aiempien matkojen kokemusten 
perusteella aikaa olikin nyt varattu 
yksi päivä jokaista museota koh-
ti – ja se myös aina kului. Kameraa 
mukana kantaneet ottivat matkalta 
keskimäärin reilusti yli tuhat valo-
kuvaa.

Kubinka
Venäjän panssarivoimien keskus-
museo on Kubinkan varuskunnan  
yhteydessä ja sijaitsee noin 80 km 
Moskovasta länteen. Lähes 300 tais-
telu-, rynnäkkö- ja kuljetusvaunua 
sekä erilaisia telakanuunoita sisältä-
vän museokokoelman lisäksi paikka 
toimii edelleen panssarihallinnon 
kehittämiskeskuksena. Vierailu 
siellä vaatii siten aina Venäjän puo-
lustusministeriöltä etukäteen haet-
tavaa lupaa. Paikalle ei myöskään 
pääse julkisilla liikennevälineillä – 
ainakaan kovin helposti.

Vaivannäkö kuitenkin kannattaa, 
sillä museo on eräs maailman kat-
tavimmista panssarimuseoista. 188 
tonnia painavan Maus-vaunun lisäk-
si kokoelmiin kuuluu muun muassa 
kaikki Tiikerin eri variaatiot sekä 
maailman isoin telamörssäri, eli 60 
cm Karl-Gerät. 

Viereiseltä harjoitusalueelta päi-
vän aikana kuuluneet vaunuaseiden 
ja –moottoreiden äänet loivat vielä 
hienosti oikeaa tunnelmaa.

Keskusmuseo
Venäjän asevoimien keskusmuseo 
sijaitsee Moskovan kaupungin alu-
eella. Tällä(kin) kertaa osa museon 
osastoista oli kiinni, mutta nähtävää 
riitti silti hyvin koko päiväksi. Mu-
seon sisätiloista löytyy varsin hyvät 
kokoelmat nykyisiä sekä entisiä jal-

kaväen aseita. Pihalla on muun mu-
assa KV-1 ja KV-2 vaunut sekä useita 
uudempia lentokoneita (Su-27, Su-
25, MiG-29). 

Materiaalia on esillä kiitettävän 
runsaasti myös Neuvostoliiton ja 
Venäjän käymistä uudemmista kon-
flikteista.

Sotamuseo
Suuren isänmaallisen sodan mu-
seo on nyt remontoitu – ilmeisesti 
vuosipäiviä varten. Nyt sisätiloista 
löytyi perinteisten isojen dioraamo-
jen lisäksi erittäin kattava ja todel-
la hienosti ja nykyaikaisesti esille 
pantu asenäyttely. Esillä oli muun  
muassa useita harvinaisia rekyylit-
tömiä aseita 1930–40 luvuilta. 

Puistossa olevaa kalustonäyttelyä 

oli myös laajennettu. Siellä on nyt 
näytillä varsin laajasti niin vaunu- 
kuin tykkikalustoa, sekä useita kes-
keisiä lentokonemalleja. Paviljongis-
ta löytyy muun muassa molemmat 
”maatalouskoneet”, eli perinteinen 
IL-2 ja nykyinen Su-25 , sekä tietysti 
Mi-24 Hind. Museon suurin ja näyt-
tävin esine on kuitenkin edelleen 
305 mm:n rautatietykki.

Matkaan
Helsingistä on matkaa Venäjän pää-
kaupunkiin suurin piirtein saman 
verran kuin Kittilään. Silti Mosko-
vaan matkustetaan lomalle aika pal-
jon harvemmin kuin vaikka Leville, 
vaikka nähtävää ja tekemistä tässä 
yli kymmenen miljoonan asukkaan 
suurkaupungissa kyllä riittää.

Keskustan alueella alkaa pärjätä 
jo pelkällä englannilla, ainakin jos 
osaa edes lukea kyrillisiä aakkosia. 
Metro on myös erittäin toimiva tapa 
liikkua kaupungissa ja ihmiset ystä-
vällisiä.

Meidän ”omatoimisen ryhmä-
matkan” sujuvuutta lisäsi toki se, 
että muutamat meistä puhuivat 
jonkin verran venäjää, useampi oli 
ollut Moskovassa aiemmin ja mel-
kein kaikki osasivat lukea kyrillisiä 
aakkosia. Näillä eväillä pärjättiin 
erinomaisen hyvin ja iltaisin voitiin 
aina tarvittaessa suorittaa hajautet-
tua jalkapartiointia.

Matkajärjestelyt ja tarvittavat 
propuskat hoiti Bair Travels Oy, jota 
voi lämpimästi suositella vastaavia 
Venäjän matkoja suunnitteleville.

Sotaretki Moskovaan
Kuluneena kesänä tuli kuluneeksi 70 vuotta jatkosodan, operaatio 
Barbarossan ja suuren isänmaallisen sodan alkamisesta. Vuoden 
vaihtuessa taisi tulla myös vierähtäneeksi 400 vuotta siitä, kun 
suomalaiset asevelvolliset olivat viimeksi vierailleet isommalla 
joukolla Moskovassa.

Suuren isänmaallisen sodan museon 12”/305 mm:n rautatietykki (TM-3-12) on todella vaikuttava näky — ja todella hankalasti kuvattavissa ilman erikoislinssiä. Kolme tällaista tykkiä osallistui Hangon rintaman 

taisteluihin syksyllä 1941.

Kubinkan panssarimuseossa on ehkä maailman kattavin kokoelma saksalaisia vaunuja. Kuvassa huhtikuussa 1945 valmistettu 

Jagdtiger (s.Pz.Jg.Abt 653). Näitä Tiikeri II:n alustalle rakennettuja raskaita panssarintorjuntavaunuja on säilynyt vain pari 

kappaletta.

lähes 300 taiste-
lu-, rynnäkkö- ja 
kuljetusvaunua sekä 
erilaisia telakanuu-
noita sisältävän 
museokokoelman 
lisäksi paikka toimii 
edelleen panssari-
hallinnon kehittä-
miskeskuksena.
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lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti 
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

viRolaiSet jUHlivat kesäkuussa vapaussotaansa ja itsenäistymi-
seensä liittyvää Voitonpyhää. Puolustusvoimien komentaja Ants Laa-
neots ylennettiin silloin täyden kenraalin arvoon. Laaneotsasta tuli 
kolmas virolainen, joka on ylennetty tähän sotilasarvoon. Aikaisem-
mat ovat Johan Laidoner ja Aleksander Einseln.
 Kenraali Johan Laidoner on virolaisille yhtä tärkeä kuin Suomen 
Marsalkka. Mannerheim on suomalaisille. Laidoner taisteli eversti-
luutnanttina tsaarin armeijassa ja sitten Viron vapaussodassa virolai-
sena everstinä.
 Laidoner toimi Viron puolustusvoimien komentajana kolmeen eri 
otteeseen. Ensiksi 1918-1920. Sitten 1924-1925 ja lopuksi 1934-1940. 
Virkanimike oli silloin "Eesti söjavägede ülemjuhataja" eli ylipäällik-
kö.

maRtti tURtolaN tUtkimUk-

SeSSa Laidonerin toiminta pre-
sidentti Pätsin rinnalla todetaan 
osiltaan moitittavaksikin, mutta 
se ei Laidonerin mainetta ole 
heikentänyt.
 Elokuussa 1991 Viro itse-
näistyi uudelleen ja presidentti 
Lennart Meri kutsui Yhdysval-
loissa sotilasuransa luoneen 
Aleksander Eiselnin Viron puo-
lustusvoimien komentajaksi. 
Amerikkalaiseversti - syntyjään 
kuitenkin virolainen - ylennet-
tiin kenraalimajuriksi kesäl-
lä 1993 kun hän oli aloittanut 
tehtävänsä puolustusvoimien 
komentajana toukokuun 4. päi-
vänä 1993.
 
eiNSelN oN SyNtyNyt vuon-
na 1931 ja komentajaura antoi 
hänelle nopeasti ylennyksen 
kenraaliluutnantiksi eli Voitonpyhänä 22.6.1995. Saman vuoden lo-
pussa 3. joulukuuta Einseln ylennettiin täyden kenraalin sotilasar-
voon, mutta jo 22. joulukuuta 1995 presidentti vapautti - antoi potkut 
- Aleksander Einselnin puolustusvoimien komentajan tehtävästä. Ein-
seln elää nyt eläkeläisenä Tallinnassa.

aNtS laaNeotS oN SyNtyNyt 16.1.1948. Virolaisen metsäveljen po-
jan kohtalona oli tulla muiden virolaisten kanssa myös kyyditetyksi 
Siperiaan jo vuonna 1949. Kymmenvuotiaana hän pääsi takaisin Vi-
roon ja koulun jälkeen Laaneots hakeutui sotilasuralle.
 Panssariupseeriksi neuvostoasevoimissa koulutettu Ants Laaneots 
ylennettiin everstiksi ja hän ehti palvella Etiopiassa sodan olosuhteis-
sakin 1987-1988 jalkaväkidivisioonan ja armeijakunnan komentajien 
neuvonantajana. Viimeinen palvelustehtävä neuvostaikana Laaneot-
salla oli toiminta Tartossa sotakomissaarina 1989-1991.

itSeNäiStyNyt viRo taRvitSi Ants Laaneotsaa ja hänestä tulikin 
syksyllä 1991 Viron puolustuvoimien organisaattori sekä sen jälkeen 
pääesikunnan päällikkö.

PReSideNtti leNNaRt meRi ei luottanut entiseen neuvostoeverstiin 
ja puolustusvoimien komentajaksi tuli amerikkalaiseversti. Ants Laa-
neots on parinkymmenen vuoden aikana palvellut useampaan ottee-
seen pääesikunnan päällikkönä ja syksystä 2001 aina joulukuuhun 
2006 hän toimi Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtaja-
na.

2000-lUvUlla viRo oN luottanut Ants Laaneotsaan. Ylennys ken-
raalimajuriksi tuli jo Merin presidenttikaudella 1998 ja nykyinen pre-
sidentti on ylentänyt Laaneotsan kenraalimajuriksi vuonna 2008 ja 
nyt kenraaliksi.
 Ants Laaneotsalla on korkeatasoinen koulutus neuvostoasevoi-
missa ja sittemmin hän on hankkinut lisätietoja Nato-kurssilla ja Suo-
messa järjestetyllä Viron ylimmän johdon erikoiskurssilla. Laaneot-
san komentajanimitys oli tarkoitettu viiden vuoden määräaikaiseksi. 
Loppuvuosi näyttää joko kenraali ehtii eläkeläiseksi.

kolumni

itsenäistynyt 
viro tarvitsi 
ants laaneotsaa 
ja hänestä 
tulikin syksyllä 
1991 viron 
puolustuvoimien 
organisaattori 
sekä sen jälkeen 
pääesikunnan 
päällikkö.

Kolmas virolainen 
kenraali
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Saamme elää vaPaaSSa Suomen maas-
samme viime sotiemme veteraanien  
ankarien ponnistelujen ansiosta. Niinpä tätä 
veteraaniemme panosta eivät saa mitkään 
tulevatkaan sukupolvet unohtaa. Se olisi 
synti ja häpeä!

Reserviupseerikurssi 107 haluaa haastaa 
kaikki reserviupseerit yksilöinä ja kaikki 
vanhemmat ja nuoremmat kurssit työhön 
sen hyväksi, että ”muistot koskaan himmetä 
ei saa”.

Haastamme Sinut, 
reserviupseeriveli 
henkilökohtaisesti
Reserviupseeri, pidä itse huolta siitä, että 
tunnet vähintään perusasiat niistä historiam-
me vaiheista, jolloin kohtalomme ratkaistiin 
Suomen sodissa 1939 – 1945.

Parhaiten paneudut itse asioihin osallis-
tumalla matkatoimistojen järjestämille sota-
historiallisille matkoille niille taistelutante-
reille, joilla koko kansan kohtalo ratkaistiin. 
Vasta siellä, aidossa ympäristössä, ”puskan 
juuressa”, historiallisten tapahtumien kulku 
alkaa avautua Sinulle.

Valmistaudu kertomaan näistä asioista 
jokaiselle, jonka saat pysäytettyä kuuntele-
maan, ennen muuta tietysti nuorisollemme.

Sinulla on varmaan yksi tai useampia 
kummilapsia, jotka nyt ovat jo aikuisia. Ole 
heihin yhteydessä ja saa heidät kiinnostu-
maan sotahistoriastamme. Paras mahdol-
linen tapa on kutsua kummilapsi mukaan 
jollekin sotahistorialliselle matkalle. Siellä 
on näin mahdollisuus tutustua nuorempaan 
sukupolveen ja keskustella asioista rauhassa. 

Ole aktiivinen oman reserviupseerikurs-
sisi toiminnassa. Ellei toimintaa ole, selvitä, 
ketkä oppilaskuntasi hallituksessa istuivat 
ja koeta saada toimintaa aikaan. Todennä-
köisesti monet kurssiveljesi kaipaisivat yh-
teydenottoa ja jotain yhteistoimintaa. Siihen 
tarvitaan ryhmä aktivisteja, joita voivat olla 
esimerkiksi kurssin oppilaskunnan hallituk-
sen jäsenet. Jos juuri heitä ei hanke kiinnos-
ta, muita voi hyvinkin löytyä.

Haastamme reserviupseerikurssisi
Jokaiselle reserviupseerikurssille tulee väis-
tämättä eteen velvoite toimia sata kurssia 
nuoremman kurssin kummina. Varmista, 
että oma kurssisi ottaa tämän tehtävän va-
kavasti. Se on perinnetyötä parhaimmillaan. 
Kummi on velvollinen huolehtimaan ”kum-
milapsensa” kasvamisesta vastuulliseksi ai-
kuiseksi. Tähän kuuluu sotiemme historiaa 
koskeva valistustyö. Tämän työn voi aloittaa 
vielä vuosien jälkeenkin, kun kummina toi-
mimisen tilanne on jo ohi. Jos omalla kurssil-

lasi on jotakin toimintaa, jota voitte ylpeänä 
esitellä kummikurssillenne, tehkää se. Vielä 
ei ole myöhäistä aloittaa.

Millä lihaksilla tässä haastelemme?
Uskallamme väittää, että oma RUK kurssim-
me 107 on ollut näissä asioissa aika aktiivi-
nen. Silti meilläkin on vielä paljon tehtävää 
yhteistoiminnan virittämisessä kummikurs-
simme 207 kanssa. Omassa piirissämme 
olemme kuitenkin tehneet hyvin paljon sen 
jälkeen, kun kummitehtävämme myötä vii-
tisentoista vuotta sitten ensimmäisen kerran 
aktivoiduimme. Kummin tehtävää varten 
nimitimme keskuudestamme toimikunnan, 
josta on vuosien mittaan tullut kurssimme 
Perinnetoimikunta. Siinä on edustus jokai-
sesta kurssimme yksiköstä, ja nämä kurssi-
veljet toimivat kukin yhdysupseereina oman 
yksikkönsä veljien suuntaan.

Vuosien mittaan olemme tehneet paljon 
mukavaa yhdessä. Olemme viettäneet 35-, 
40- ja 45- vuotiskurssijuhlia ja tänä vuonna 
elokuussa ovat vuorossa ”riemukurssijuh-
lat”, kun tulee 50 vuotta kurssimme aloituk-
sesta. Olemme myös järjestäneet ”Kirkkiksen  
kertausharjoitukset”. Kurssimmehan oli il-
meisesti viimeinen, joka kävi läpi vanhamuo-
toisen, marssikilpailuun perustuvan Kirkko-
järven marssin. 

Sotahistorialliset retket ovat olleet toi-
mintamme kantava teema. Olemme tehneet 
kymmenen matkaa kohteina ja teemoina 
Karjalan kannas, Tuntemattoman sotilaan 
sotatie, Jääkärien jäljet Baltiassa, Manner-
heim Pietarissa, Lapin sota, Murmansk ja 
Petsamo, Viipurin taistelu 1944 ja Suomen-
lahden kierros. Ensi vuonna suuntaamme 
Vienaan. 

Kun reserviläislehtien palstoilla ovat jot-
kut muutkin kurssit esitelleet aktiivisuuttaan 
ja arvelleet olevansa kursseista aktiivisim-
pia, haastamme kaikki kurssit, jotka uskovat 
olevansa meitä parempia, astumaan esiin ja 
kertomaan toiminnastaan. Olemme kyllä tie-
tävinämme, että muutamilla muilla kursseil-
la on mahdollisuus haastaa meidät. Voimme 
kaikki varmasti oppia jotakin tällaisesta kil-
voittelusta. 

Astukaa siis, Veljet, rivin eteen ja vastat-
kaa haasteeseen! Olkaamme siten esimerk-
kinä niille, joilla ei vielä ole esiteltävää. RUK 
107 odottaa!

RUK 107 Perinnetoimikunta

Martti Kekomäki
puheenjohtaja
Göran Lindgren
sihteeri

RUK 107 haastaa!
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Teksti: Veikko Vaikkinen

maaNaNtaiNa 23.5.2011 vietettiin 
VR Helsingin Reserviupseerikerhon 
50-vuotisjuhlia. Tilaisuus alkoi kuk-
kien laskulla Hietaniemen sankari-
ristille, jonka jälkeen oli pääjuhla il-
lallisineen Helsingin Seurahuoneel-
la. Juhlatilaisuutta pidettiin kaikin 
puolin onnistuneena, lämminhenki-
senä ja isänmaallisena.

Paikalla olivat Kaartin soitto-
kunnan puhaltajat. Juhlaesitelmän 
piti valtiot. tohtori Martti Turtola. 
Tilaisuudessa julkistettiin merkki-
vuoden kunniaksi tehty juhlakirja, 
jonka pääsisältö on kerhon histo-
riikki, mutta myös mm. maamme 
reserviupseeriston syntyvaiheita on 

kirjassa käsitelty. RUL:n myöntä-
miä ansiomerkkejä jaettiin kuusi ja 
RUL:n standaareja kolme. 

Pienenä erikoisuutena voidaan 
mainita, että paikalla oli eräs ker-
hon perustajajäsen 50 vuoden takaa. 
Hän on kerhon kunniapuheenjohta-
ja Reino J. Auvinen, joka työuransa 
loppuvuosina oli liikenneministeri-
ön kansliapäällikkönä. 

 Kerho perustettiin keväällä 1961 
Helsingin Reserviupseerit ry:n rau-
tatieosastoksi, mutta se muuttui 
itsenäiseksi kerhoksi v. 1978. Tälle 
hetkellä se on tiettävästi RUL:n ai-
noa ”itsenäinen” työpaikkakerho. 
Kaikki jäsenet ovat tai ovat olleet 
VR:n palveluksessa. Kerhon jäsen-
määrä on tällä hetkellä runsaat 60.

Teksti: Kapt Pekka Rintala, 

Majatoimikunnan puheenjohtaja

HelSiNgiN ReSeRviUPSeeRiPiiRiN 
Spjutsundin piirimajalla järjestettiin 
kevään ja alkukesän mittaan kahdet 
talkoot majan kunnostus- ja ylläpito-
toimiin. Kesäkuun alun tilaisuuteen 
saatiinkin runsas osanotto - paikalle 
saapui puolijoukkueen verran tal-
kooväkeä. Alueyhdistyksiä edusti-
vat Munkkivuori, Töölö ja Pohjois-
Helsinki sekä Vantaan Reserviläiset, 
jonka edustaja antoi samalla myös 
Viron Kaitseliiton panoksen. Aselaji-
yhdistyksiä edustivat Kranaatinhei-
tinkerho, Rannikkotykistökerho ja 
Viestiosasto vahvennettuna Vantaan 

Radioamatöörien ryhmällä. Pohjois-
Helsinki ansaitsee erityiskiitoksen 
runsaasta osanotosta (paikalla 5 
edustajaa). 

HyväN oSaNotoN ansiosta tehtä-
välistaa saatiin lyhennettyä muka-
vasti: päätehtävänä oli majan huol-
tomaalaus mutta lisäksi sekä vajan 
että myös pihakalusteiden pintakä-

sittelyä saatiin paranneltua ja ma-
jan sisätiloja, keittiötä ja ikkunoita 
pestyä. Saatiinpa vajan taakse myös 
pystyyn rakenteet ilma-aseiden am-
pumapaikalle, jossa käytettävät am-
pumahiihtotaulut on jo koestettu ja 
toimiviksi todettu. Majatoimikun-
nan kiitokset vielä kaikille paikalla 
olleille.

SPjUtSUNdiN PiiRimaja on tar-
jonnut hyvät puitteet yhdistysten 
toimintaan ja jäsenten virkistyskäyt-
töön jo neljättä vuosikymmentä. 
Edellisten hallitusten sekä toimin-
taamme tukeneiden tahojen hyvän 
pelisilmän ja hereilläolon ansiosta 
maja on nyt tontteineen kokonai-

suudessaan piirin omistuksessa. 
Muutaman viimevuoden aikana 
majan käytettävyyteen onkin panos-
tettu melkoisesti: kulkuyhteyksiä ja 
turvalaitteita on parannettu, majoi-
tusvarustusta on uudistettu, majan 
uudet keittiökalusteet mahdollista-
vat vaativampiakin suoritteita, eikä 
se puu-ceekään ole uuden sisä WC.n 
johdosta enää käytössä. 

Maja on käytettävissä HRUP:n ja 
HelResP:n yhdistysten virallisiin ti-

laisuuksiin veloituksetta ja jäsenten 
omaan virkistyskäyttöönkin lähinnä 
nimellistä korvausta vastaan. Näi-
nollen majan tuotot ovatkin varsin 
vaatimattomat ja talkoiden merkitys 
yhteisen varallisuutemme ylläpi-
dossa on hyvin suuri. Niinpä onkin 
toivottavaa, että osanotto on jat-
kossakin yhtä hyvää kuin se oli nyt 
kesäkuun alun talkoissa. Jatkamme 
myös investointeja joten palataan 
tähän asiaan loppusyksystä. 

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRISSÄ JA
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN
ELO-LOKAKUUSSA MM. SEURAAVAT KURSSIT:

21.08.2011 KoTu kivääriammunta 150 m viikkovuorot alkava
katso järjestelmästä päivät ja ilmoittaudu

23.08.2011 KoTu pistooliammunnan viikkovuorot alkavat
katso järjestelmästä päivät ja imoittaudu

23.08.2011 Viestikurssi, sopii kaikille taistelijoille
04.09.2011 KoTu 300 m perinnekiväärikilpailu
10.09.2011 Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä
10.09.2011 KoTu/Turvallisen ampujan SRA-kurssi
16.09.2011 Kouluttajakoulutuskurssi
17.09.2011 Viestivälineet ja viestittäminen, johtajille ja viestim.
18.09.2011 KoTu Palvelusasekilpailu 150 m, 300 m
30.09.2011 Komppanian aselajikurssit ja johtamiskurssit

7 kurssia; katso erillinen ilmoitus ja ilmoittaudu 
01.10.2011 KoTU/22 turvakurssien ammunnan kouluttajat
01.10.2011 Elektroninen sodankäynti (ELSO), sopii kaikille
08.10.2011 KoTu/Jääkäripäivä Ampumatapahtuma

150 m, 300 m, askäs 1, pist 1, pist 2 
14.10.2011 Kohteensuojauskurssi
15.10.2011 Johtamiskouluttajien koulutustilaisuus MPKK
29.10.2011 Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi
01.11.2011 Maastomarssi 3 Nuuksio

Ilmoittautukaa kursseille MPK:n järjestelmän kautta, 
jossa myös paljon muita kursseja tarjolla.

Talkoot Spjutsundissa

VR Helsingin 
Reserviupseerit 
viisikymppinen

VR Helsingin reserviupseereiden edustajat laskemassa kukkia Hietaniemen sankariristille. 

Vasemmalta Juhani Poutanen, Veikko Vaikkinen ja Timo Jaakonsalo.

Talkooväki juuri huoltomaalatun majan luona.
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Teksti: Juhani Koivisto 

reservin luutnantti

Aurinkoa, hiekkaa, kuumia 
öitä, täysihoito ja aktivoivaa 
toimintaa – ja kaikki vielä ilmai-
seksi! Ei ihme, että tällaiseen 
lomamatkatarjoukseen tart-
tuivat tuhannet. Sotaharjoitus 
Lohtajalla tarjosi kokemuksen, 
joka ei aivan heti unohdu. 

PyöRRemyRSky iSki sekä pääkau-
punkiseutuun että itäiseen Suo-
meen, mutta ensimmäisellä viikolla 
eniten tapahtui Lohtajan Vattajan-
niemen luonnonkauniilla alueella 
alkukesän polttavassa helteessä. Si-
joituspaikkani oli Etelä-Suomen So-
tilasläänin esikunnassa tiedottajana. 
Tehtävänä oli muiden töiden ohella 
kirjoittaa uutisia harjoituksen verk-
kosivuille ja tehdä ohjelmia radio 
Kipinään. Työ tarjosi kiinnostavan 
mahdollisuuden tutustua harjoitus-
alueeseen, tavata ihmisiä eri jouk-
ko-osastoista ja saada kokonaiskuva 
toiminnasta. 

Harjoitus alkoi sunnuntai-iltana, 
maanantaina yhteydet oli saatu toi-
mimaan, ja tiistaina voitiin todeta 
yhteistyön reserviläisten, varusmies-
ten ja kantahenkilökunnan välillä jo 
sujuvan mainiosti. Kysyin vaikutel-
mia yhteistoiminnasta myös keski-
viikkona harjoitusta seuranneelta 
kenraalimajuri Markku Nikkilältä. 

- Vuorovaikutus reserviläisten 
ja kantahenkilökunnan välillä on 
avointa, Etelä-Suomen sotilasläänin 
komentaja arvioi. 

- Reserviläisten asenne on koh-
dallaan, kaikki haluavat päästä rei-
lusti yli riman. Kun katson reservi-
läisiä, katson kahta asiaa: asennet-
ta ja osaamista. Asenteesta näkee, 
onko maanpuolustustahto kohdal-
laan. Tahto ei kuitenkaan riitä, jos 
ei ole osaamista. Sekin on pääosin 
hyvää, joskus jopa loistavaa. 

Harjoituksia tarvitaan
Reserviläisten taitojen riittäminen 
riippuu tietenkin harjoitusten mää-
rästä. Takavuosina oli kausi, jolloin 
harjoituksia järjestettiin vain vähän, 
ja Nikkilä katsoo harjoituskatkon 

näkyvän edelleen joidenkin osaa-
misessa. Harjoituksia pitää pystyä 
järjestämään säännöllisesti: 

- Haluan, että jatkossakin reser-
viläisillä on mielekkäitä tehtäviä, 
jotka ylläpitävät osaamista. 

Omat haasteensa Pyörremyrs-
kyssä asetti eri puolustushaarojen 
yhteistyö, mukanahan oli joukkoja 
maavoimista, ilmavoimista ja meri-
voimista. Suuria ongelmia ei Nikki-
län mielestä koitunut. 

- Meillä on erilaisia järjestelmiä, 
ja on selvää, että ottaa oman aikan-
sa ennen kuin puhutaan samaa kiel-
tä. Mitään päällekaatuvaa ei kuiten-
kaan ole tullut vastaan. Olen tyyty-
väinen siihen, mitä olen havainnut. 

Kenraalimajuri Nikkilä piti har-
joituksen onnistumiselle tärkeänä, 
että esikunnan toimintaa oli paikan 
päällä johtamassa kokenut upseeri. 
Hän kertoi luottavansa täysin Loh-
tajalla asioita johtaneeseen eversti 
Keijo Suomiseen. 

- Lohtajan suurkohteessa kaikki 
näyttää olevan kunnossa. Luotan 
omien joukkojen taistelukykyyn 
kuin pukki suuriin sarviinsa. 

Sotilaspassi täynnä
Kuulun itse ikäluokkaan, jolla har-
joitukset jäivät välillä todella vä-
hiin. Taukoa kertyi välillä peräti 13 
vuotta. Kaikilla ei käy näin huonos-
ti. Haastattelin kahta reserviläistä, 
joilla sadan vuorokauden raja alkoi 
tulla täyteen jo kolmikymppisenä. 
Molemmista teki kysyttyjä kertaajia 
koulutus BUK-ohjusjärjestelmään. 
Varusmiehiä ei tähän tehtävään 

enää kouluteta, koska järjestelmä 
poistuu ja tilalle tulee norjalais-
amerikkalainen NASAMS. 

- Passi on ollut täynnä useamman 
vuoden, kertoi yliluutnantti Mikko 
Vulli johtokeskusvaunun vierellä. 
Ennen Pyörremyrskyä hänelle oli 
kertynyt harjoituksia jo 16. 

Ylikersantti Olli Hoskari taas 
kertoi saaneensa kokoon jo 91 vuo-
rokautta, vaikka ikää on vasta 32. 
Kutsut saattavat kuitenkin pian lop-
pua, kun venäläisohjuksilla ei enää 
harjoitella. 

- On tässä tosin jo viisi vuotta sa-
nottu, että tämä on viimeinen har-
joitus tällä kalustolla, Mikko Vulli 
sanoo. 

Tapaamillani reserviläisillä ei 
yleensä ollut vaikeuksia työn ja 
harjoitusten yhteensovittamisessa. 
Mutta mitä työnantaja ajattelee, kun 
harjoituksia on näin usein?

- Työnantaja on aina suhtautunut 
hyvin, Olli Hoskari vastaa. 

- Varoitin jo työhönottohaastat-
telussa, että harjoituksia on tulossa 
usein, kertoo Mikko Vulli. 

Siviilitaidoista apua
Harjoituksessa oli helppo huomata, 
mitä etua on asevelvollisuusarmei-
jasta. Siviilielämään voidaan viedä 
armeijasta taitoja ja toimintatapo-
ja. Harjoituksiin taas tuodaan sivii-
liosaamista, jota palkka-armeija ei 
välttämättä voisi hankkia. Kalliiksi 
tulisi esimerkiksi sellaisen joukon 
palkkaaminen, joka ESSLE:ssä har-
joituksen aikana toimi. Kaikki olivat 
omien alojensa kokeneita huippu-
osaajia, ja kaiken lisäksi erittäin mo-
tivoituneita tekemään parhaansa. 

Tapasin ja haastattelin harjoituk-
sen aikana myös tulevia reserviläi-
siä. Varusmiehilläkin vaikutti asen-
ne olevan kunnossa. Kaikki vakuut-
tivat asepalveluksesta jäävän hyviä 
muistoja. 

- Pakkasta, paljon itikoita, hy-
viä kavereita, kiteytti armeija-ajan 
muistot alikersantti Pitkänen Lapin 
Ilmatorjuntarykmentistä. 

Ilahduttavaa oli myös, että kaikil-
la haastattelemillani varusmiehillä 
oli jo työpaikka tai opiskelupaikka 
tiedossa. Moni työnantaja ja oppi-
laitos saa epäilemättä hyötyä ase-
palveluksesta: tämän kokemuksen 
jälkeen halu tehdä työtä tai oppia 
uutta on korkealla. 

Raskas harjoitus
Lohtajalta jäi hyviä muistoja jo Vat-

tajanniemen kauneudenkin vuoksi. 
Luontoarvot oli otettu tarkasti huo-
mioon, ja ajamista ja toimintaa oli 
rajoitettu. Dyyni Life –projektilla 
huolehditaan alueen pysymisestä 
kunnossa kovasta käytöstä huoli-
matta. 

Luonto ja ihminen viettivätkin 
rauhanomaista rinnakkaiseloa. 
Kalsonnokassa oli tähystystornin 
räystään alla pääskysenpesiä vieri 
vieressä eivätkä linnut häiriintyneet 
ihmisen läsnäolosta. Pesiään puo-
lustavat tiirat eivät olleet aivan var-
moja maastopukuisten häiritsijöiden 
vaarattomuudesta. Ne tekivät kirku-
en hurjia syöksyjä kohti sotilaita ja 
pommittivatkin varsin tarkasti. 

Kevyt tämä harjoitus ei kuiten-
kaan ollut, sillä nukkuminen jäi 
vähiin. Siitä pitivät huolen hytty-
set ja toisaalta helle. Yöt olivat niin 
kuumia, että telttamajoituksessa oli 
kaksi vaihtoehtoa: paistua makuu-
pussissa tai antautua hyttysten riis-
taksi.

Viikko kului kuitenkin nopeasti. 
Kävi kuten yleensäkin harjoitukses-
sa: juuri kun kaikki sujuu saumat-
tomasti, on aika lopettaa ja aloittaa 
paluu siviiliin. Äkkiä oli lauantai ja 
odotimme juuri puettuja siviilivaat-
teita oudoksuen paluubussiin nou-
semista. Joku kiteytti haukotellen 
tuntemukset: 

- Olihan meillä sentään kuuden 
tunnin yöunet: kuusi yötä ja tunti 
nukkumista joka yö. 

Aurinkoa, hiekkaa ja kuumia öitä

asenteesta nä-
kee, onko maan-
puolustustahto  
kohdallaan. 
tahto ei kuiten-
kaan riitä, jos ei  
ole osaamista. 

Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja Markku Nikkilä tutustui sotaharjoitukseen.

Harjoituksen tiedottajat Stefan Holmström ja Juhani Koivisto liikkuivat omalla 

UAZ-maastoautolla.
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Teksti: Alik Markku Nieminen  

Kuvat: Ltn Juha Parkkonen

tämäN vUodeN Baltic Sea Shooting 
Cup (BSSC) käytiin 10.-13.6. Liettu-
assa Panevezysin kaupungissa, joka 
sijaitsee 130 km Vilnasta luoteeseen. 
Kilpailuun osallistui joukkueet Suo-
mesta, Virosta, Ruotsista, Tanskasta 
sekä isäntämaa Latviasta. Suomen 
joukkueessa ampuivat ltn Timo Veh-
viläinen, kers Peter Kaseva, alik Jan-
Erik Kulmala ja alik Markku Niemi-
nen. Joukkueen johtajana toimi ltn 
Juha Parkkonen sekä piirin virallise-
na edustajana vänr Kimmo Karinen.

Kilpailumatkamme alkoi ko-
koontumisella perjantaina Helsinki-
Vantaan lentoaseman terminaali 
1:n ala-aulassa. Turvatarkastuksen 
jälkeen lensimme Latvian kautta 
Liettuaan ja perillä olimme n. 14.20. 
Lentoasemalla jäimme odottamaan 
Ruotsin ja Tanskan joukkueita, jotka 
saapuivat hieman myöhemmin. Ilma 
oli mitä parhain ja lämpöä oli lähes 
30 astetta. Kun kaikki joukkueet 
olivat kasassa, siirryimme järjestä-
jien kanssa bussiin ja suuntasimme 
kohti Trakain linnaa. Siellä pysäh-
dyimme tutustumaan keskiaikai-
seen rakennusarkkitehtuuriin. Illan 
suussa saavuimme Panevezysiin ja 
majoituimme paikalliselle kasarmil-
le, jossa saimme omat tuvat mait-
tain. Huomioitavaa oli, että alueella 
toimi aseistettu kiertovartio, joten 
meillä ei ollut lupaa lähteä alueelle 
omin päin.

Seuraavana aamuna heräsim-
me klo 07.00. Aamutoimien jälkeen 
menimme aamiaisella paikalliseen 
muonituskeskukseen. Klo 09.30 
siirryimme moottorimarssilla soti-
laskuorma-auton lavalla kilpailu-
alueelle ja kilpailu alkoi klo 10.00. 
Ensimmäiseksi oli kiväärirasti, joka 
ammuttiin AK-74 kivääreillä: ampu-
mamatka 100 m, 30 laukausta, kol-
me taulua. Rastilla ammuttiin kol-
mesta asennosta pystystä, makuulta 
ja istualtaan. Kivääri ja lipastettu li-
pas valmiina ampuma-alustalla. En-
sin ammuttiin kymmenen laukausta 
pystystä, jonka jälkeen ase laskettiin 

varmistettuna alustalle. Seuraavak-
si ammuttiin makuulta kymmenen 
laukausta. Viimeiseksi ammuttiin 
istualtaan kymmenen laukausta ja 
aika loppui, kun ampuja kosketti 
tuomarin kättä.

Suomen joukkue ampui seu-
raavassa järjestyksessä: Nieminen, 
Kaseva, Kulmala ja Vehviläinen. 
Emme saaneet kohdistaa aseita 

ennakkoon, joten emme ihan tien-
neet minne kyseiset aseet veivät. 
Tuloksista huomasi, että eihän ne 
ihan sinne vienytkään minne piti. 
Osumat olivat pääsääntöisesti va-
semmalla ja ylhäällä. Siitä sitten an-
tamaan vinkkiä muulle joukkueelle. 
Aurinko paistoi erittäin kuumasti ja 
sää oli tyyni, mutta puoliltapäivin 
pilvet lisääntyivät ja alkoi ukkostaa 

ja sataa. Saimme kuitenkin kivääri-
rastin suoritettua loppuun.

Klo 14.00 siirryimme jälleen 
kuorma-autokuljetuksin takaisin ka-
sarmille ja vuorossa oli lounas, jon-
ka jälkeen siirryimme takaisin kil-
pailupaikalle. Onneksi sade oli ruo-
kailun aikana loppunut ja pääsimme 
hyvissä olosuhteissa suorittamaan 
seuraavaa rastia, jossa ammuttiin 
pistoolilla. Aseina käytettiin Sig Sau-
er ja Tokarev-pistooleita. Ampuma-
matkana oli 25 m. Rastilla ammut-
tiin 16 laukausta kahteen tauluun. 
Rasti alkoi siten, että pistoolit olivat 
pöydällä ja lipastetut lippaat olivat 
vieressä. Ensin ammuttiin oikealla 
kädellä Sig Sauerilla kahdeksan lau-
kausta oikean puoleiseen tauluun, 
jonka jälkeen ase laskettiin luisti ta-
kana pöydälle. Sen jälkeen ammut-
tiin Tokarevilla vasemmalla kädellä 
kahdeksan laukausta vasemman 
puoleisen tauluun ja aika loppui kun 
tuomarin kättä kosketettiin.

Kierto pistoolirastilla oli sama 
kuin kiväärilläkin. Pistoolissa Suo-
men joukkue sentään pystyi paran-
tamaan ja kokonaisuutena oman 
joukkueen pisteet olivat varsin hy-
vät. Kilpailun jälkeen Team Leaderit 
ampuivat oman suorituksensa revol-
verilla ( Barracuda) saman kaavan 
mukaan, kuin pistoolilla suoritettu 
ammunta.

Kilpailun päätyttyä n. klo 17.30 
siirryimme takaisin kasarmille, jos-
sa kävimme suihkussa ja vaihdoim-
me juhlapuvut päälle mitaliseremo-
niaa varten. Siirryimme paviljon-
kiin, jossa komppanian päällikkö 
piti vieraille lyhyen info-tilaisuuden 
komppanian historiasta. Sen jäl-
keen alkoi mitalien jakotilaisuus. 
Tänä vuonna voitto meni vaih-
teeksi Viroon Suomen sijoituttua 
kolmanneksi. Lopulliset sijoituk-
set olivat siis Viro, Liettua, Suomi, 
Ruotsi ja Tanska. Seremonioiden 
jälkeen vaihdoimme ”siviilit” päälle 
ja suunnistimme pikku-bussilla kes-
kustassa olevalle keilahallille. Pe-
laamisen lomassa nautimme iltapa-
laa sekä jälkipuimme päivän saldoa 
oman ja myös muiden joukkueiden 
kanssa. Ilmassa oli maajoukkuehen-
keä, kun kilpailimme Ruotsin jouk-
kueen kanssa keilakilpailuvoitosta, 
koska muiden joukkueiden keilaa-
minen meni vähän niin kuin päivän 
kiväärikisakin ”ylävasemmalle”. Ja 
kyllä se ”pokaali” voitettiin. Takai-
sin kasarmille saavuimme jälkipeli-
en jälkeen yön pikkutunneilla. Sun-
nuntaina herätys oli klo 08.00 ja 
aamiaisen jälkeen lähdimme kohti 
lentoasemaa, jonne oli muutaman 
tunnin ajomatka. Ensivuonna Bal-
tic Sea Shooting Competition am-
mutaan Tallinnassa.

BSSC Liettuassa
Varuskunnan kimmokesuojattu kiväärirata.

Kiväärirastilla ammuttiin kolmesta asennosta.



12 19. 8. 2011  <  6 | 2011

Teksti: Jukka I. Mattila

kevättalvella 1918 punakaartin 
hallintaan siirtyivät vähitellen ve-
näläisten tekemät maalinnoitukset 
pattereineen ja ampumatarvikeva-
rastoineen. Merilinnoituksen osina 
Harakka, Särkkä, Vallisaari, Kunin-
kaansaari ja Santahamina luovu-
tettiin punaisille 1.4.1918. Viaporin 
keskuslinnoitukseen saatiin sijoit-
taa 100:n miehen vahvuinen puna-
kaartilaisosasto. Venäläisten olisi 
pitänyt poistua keskuslinnoituksesta 
1.5.1918 mennessä. Hangossa huh-
tikuussa tehdyn venäläisten ja sak-
salaisten sopimuksen jälkeen Pieta-
rista kerrotaan saapuneen erityinen 
komennuskunta, joka poisti linnoi-
tuksen tykeistä lukkoja. Tykkien 
vaarattomaksi tekemiseen osallistui 
myös vastavallankumouksellisten 
venäläisten toimesta ja valkokaartin 
toimesta.

Saksalaisten joukot etenivät län-
nestä junarataa ja Turun maantietä 
pitkin ja saapuivat Helsingin maa-
linnoituksen läntisen rintamaosan 
tukikohta XXIX:n etumaastoon 
11.4.1918 Leppävaarassa. Saksalais-
ten kärkijoukkona oli kenraalimajuri 
Karl Wolfin johtama taisteluosasto, 
vahvennettu 95. reservijalkaväkip-
rikaati. Punaisten joukossa alkoi 
kuhina. Helsingin punakaartin esi-
kunta antoi 10.4.1918 käskyn liike-
kannallepanosta: ”Kaikki Punaseen 
Kaartiin kuuluwat miehet käsketään 
ikään katsomatta kokoontumaan 
kasarmeihinsa heti, tahi Työwäenta-
lolle k l o 1/2 8 tänä iltana. Joka ei 
saawu, langetetaan towerioikeuden 
tuomittawaksi. On saawuttava nii-
denkin, jotka on lomalle päästetty. 
Ei wahtipaikoista!” Puolustukseen 
saatiin haalittua vain noin 1500 ki-
väärimiestä.

Punaiset pohtivat 
antautumista
Saksalaiset tarkastelivat tilannetta 
Haukkakalliolta, noin 1500 met-
riä varsinaisten punaisten asemien 
länsipuolella. Kalliorinne laskeutui 
laaksoksi, jonka toisella puolella ko-
hosi Gransinmäki ja taaempana kal-
lioista maastoa. Punakaarti oli mie-
hittänyt linnoitteet Gransinmäen ja 
siitä koilliseen sijaitsevan Nupuki-
vikallion, sekä asemat Vallikallion 
ja Friisinmäen alueella. Aamuyöstä 
11. huhtikuuta kello 01:00 saksalai-
set saivat neuvottelijana toimivalta 
ruotsalaiselta kapteeni S. af Ekströ-
miltä tiedon, että punaiset aikovat 
luopua Helsingistä, mutta haluavat 
24 tunnin miettimisajan.

Kenraali von der Goltz ja 2. kaar-
tinratsuväkiprikaatin komentaja 
eversti Hans von Tschirschky und 
Boegendorff saapuivat ratsumestari 
Merzin tiedusteluosaston luo Kilon 
luoteispuolelle kello 6:00 aamul-
la. Divisioonan voimat olivat tällä 
aikaan marssimassa Kauklahdesta 
(Köklaks) Espoon halki. Kello 8:45 
jalkaväen kärkijoukot saapuivat Ki-
lon ja Leppävaaran alueelle. Baijeri-
laisen 2. vuoristotykistörykmentin 8. 
ja 12 patterit asettuivat tuliasemaan 
Haukkakallion aukean laitaan. 
Joukkojen annettiin levähtää ja sen 
jälkeen alkoi valmistautuminen 
hyökkäykseen.

Saksalaisten edessä punakaarti 
arpoi, aikoiko se puolustaa pääkau-
punkia vai ei. Rintamalle saapuneen 
punaisten kansanvaltuuskunnan eli 

hallituksen jäsenen Antti Kiviran-
nan kiihotuspuhe sai antautumisen 
partaalla olevat punakaartilaiset 
vastarintaan. Saksalaiset vaativat 
antautumista välittömästi ja ilmoit-
tivat kello 10:30 olevansa hyökkä-
ysvalmiina. Neuvottelijoiden oli 
määrä tulla Espoon maantielle. Kun 
neuvottelijoista ei ollut merkkiä, 
annettiin hyökkäyskäsky klo 10:45. 
Kello 12:15 alkoivat saksalaiset tulit-
taa punaisten asemia. Tykistökeski-
tyksen jälkeen kello 12:30 punaisten 

neuvottelijat ilmaantuivat valkoisilla 
lipuilla merkityllä autolla ja heidät 
ohjattiin saksalaisten komentopai-
kalle. Punaiset neuvottelijat kysyi-
vät kenraalimajuri von der Goltzilta 
millä valtuuksilla tämä toimi. Von 
der Goltz vastasi, että jokainen sak-
salainen kenraali on keisarillinen 
kenraali, ja täten hänen pelkkä läs-
näolonsa Suomessa todistaa itses-
sään, että hän on liikkeellä Saksan 
keisarin asialla.

Saksalaiset etenevät
Punaisille myönnettiin kahden tun-
nin aselepo. Sopimuksen mukaan 
kello 16 piti punaisten asemissa nä-
kyä valkoiset liput antautumisen 
merkkinä. Saksalaiset ovat muis-
telleet punakaartin tyhjentäneen 
Kilon kohdalla Turun maantien ete-
läpuolella olevan tukikohdan juuri 
ennen hyökkäyksen alkua. Asemat 
otti haluttunsa 1. kaartinulaaniryk-
mentin taistelijat. ”Kun kellon vii-

Helsingin valloitus 1918 osa 2

Taistelut Leppävaarassa

Venäläiset tykit Leppävaaran linnoitusasemissa olivat potentiaalinen uhka eteneville saksalaisjoukoille. Punakaartin riveissä ei 

kuitenkaan ollut osaavia tykkimiehiä, mikä esti tykkien tehokkaan käytön.

Malmia tulittanut saksalaisten patteri tuliasemassa 11. huhtikuuta 1918.
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sarit näyttivät 4:ää, nousi jännitys 
korkealle. Kiikareilla tarkasteltiin vi-
hollisen asemia piinallisen tarkasti. 
Punaisten nähtiin estoitta hyörivän 
sinne tänne, mutta valkoiset liput 
eivät liehuneetkaan.” Huolimatta 
siitä, että antautumisen merkkejä 
ei ollut nähtävissä, lähti divisioo-
na etenemään, ilmeisesti olettaen, 
että punaiset eivät taistele. Prikaati 
Tschirschky, jonka kokoonpano oli 
3. Kyrassieerirykmentin 2. eskadroo-
na, Osasto Röder, Jääkäripataljoona 
4 ja 1. Kaartinulaanirykmentti. 

Kun saksalaisten etujoukko läh-
ti liikkeelle tietä pitkin, sitä kohti 
avattiin tuli kello 16:05. Saksalaiset 
vastasivat välittömästi hyökkäämäl-
lä. Kaartinulaanit iskivät Turun tien 
pohjoispuolelta, heidän vasemmalle 
sivustalleen liittyi karabinieeriryk-
mentti. Punaisten rintama murtui 
ja puolustusketjun miehiä alkoi ir-
rota muihin toimiin. Taaempi puo-
lustusasema tyhjeni saarrostuksen 
pelosta ja tie Helsinkiin oli auki. 
Saksalaisten edetessä kohti Helsin-
kiä vahvojen linnoitteiden hyöty jäi 
vähäiseksi. Punaisten vastarinta oli 
jo romahtanut muualla Suomessa, 
muun muassa keskeinen Tampereen 
kaupunki oli vapautettu huhtikuun 
alussa. Vaikka maalinnoitus oli va-
rustettu tykkipattereilla, osaavia 
tykkimiehiä ei punakaartilla ollut. 
Joitain hajalaukauksia punaiset ky-
kenivät ampumaan.

Punaiset irtaantuivat Mäkkylän 
ja Pitäjänmäen kautta sekasortoise-

na joukkona kohti Huopalahtea. Yh-
den vuorokauden aikana Leppävaa-
ran kautta kulki noin 10 000 henkeä 
kohti Helsinkiä ja pohjoista. Saksa-
laisten joukot jatkoivat hyökkäystä 
voimalla. Hyökkäyskärki eteni rat-
sumestari Georg Merzin johtaman 
Saksin karabinieerien 1. eskadroo-
nan ja 2. eskadroonan osien johdolla 
Haagan taajaväkisen yhdyskunnan 
ja Vähä-Huopalahden kylän alueelle 
(nykyinen Etelä-Haaga) kohtaamat-
ta suurempaa vastusta. 

Saksalaiset Tikkurilassa
Kenraalimajuri von der Goltz oli lä-
hettänyt iltapäivällä 3. kaartinulaa-
nirykmentin Helsingin pitäjän kir-
kolle. Helsingin pitäjän kirkonkylä 
vallattiin lyhyen rynnäkön jälkeen. 
Osaston tehtävänä oli vallata rauta-
tieyhteyksiensä takia tärkeät Malmi 
ja Tikkurila. Vastassa olivat paikal-
liset punakaartit, joille saksalaisten 
ilmestyminen oli pitkään odotettu 
kauhukuva: ”Saksalaisten tuloa oli 
pelätty kuin maailmanloppua. Mi-
näkin lähdin kiireesti kotiin. Radan 
yli mennessäni huomasin, että pu-
naisten panssarijuna ajoi Malmin ja 
Tikkurilan väliä edestakaisin”, muis-
teli malmilainen Aina Toivonen. 

Punaisille Tikkurilan puolustus 
oli tärkeää, sillä siellä kulki elintär-
keä junayhteys pohjoiseen. Tikku-
rilan asemalla oli varmistamassa 
panssarijuna. Lisaksi sinne saapui 
taistelun kestäessä evakuointi- ja 
avustusjunia sekä Helsingin että 

Hyvinkään suunnalta. Tikkurilan 
puolustus oli pääasiassa juuri lin-
jaan hälytettyä täysin kokematonta 
paikallisjoukkoa.

Ratsumestari von Berchem hyök-
käsi suojaamattoman maaston läpi. 
”Vastustaja puolustautui ankarasti 
monilukuisissa yksityisissä taloissa, 
metsästyspyssyilläkin ammuttiin. 
Naisia otti osaa taisteluun. Muuan 
näistä, joka ampui erään ulaanin 
20 m:n päästä, lopetettiin käsikra-
naatilla”. Kello 14:45 oli asema val-
lattu. Rata katkaistiin väliaikaisesti 
paksuilla ratapölkyillä. Punaisten 
panssarijunat olivat alituinen uhka. 
Kello 16:00 lähetettiin 5. eskadroona 
etenemään kohti Malmia. ”Saksalai-
set painuivat Puistolaa kohti. Tikku-
rilan punakaartilaiset levittäytyivät 
ratapenkan Tikkurilan puoleiseen 
päähän ja Malmin hätäisesti kootut 
vähät kaartilaiset tänne Puistolan 
puoleiseen päähän. Siinä käytiin 
Tikkurilan taistelu. Miehiä kaatui; 
meni Pekka Lappalainen, meni lä-
hettipoika hevosineen ja meni pal-
jon muita, jotka sitten kuljetettiin 
Puistolan Elannon lähettyville ol-
leelle tyhjälle palstalle. Siellä omai-
set kävivät tunnistamassa omansa”, 
Aina Toivonen muisteli. Saksalai-
set saivat Malmin iltaan mennessä. 
Erän muistelun mukaan ”malmilai-
set lähtivät pakenemaan Porvoon-
tietä itäänpäin. Pakokauhu oli val-
lalla, kerrottiin Porvoontien olevan 
täynnä pakolaisia.” Saksalaisten ote 
Helsingistä kiristyi entisestään.

LAATUA
AMMATTILAISILLE

Oletko ollut tai haluatko toimia MPK:n kurssien 
kouluttajana? Kouluttajataidot ovat kaikille sotilas- ja 
siviilijohtajille tarpeellisia. Kouluttajien kouluttaminen 

erityisesti onvaativa taitolaji. 
Paranna kouluttajavalmiuksiasi:

Kouluttajakoulutuskurssi
16.-18.9.2011 Santahaminassa:

TAVOITE: 
Kouluttajataitojen ja -valmiuksien parantaminen

KOHDERYHMÄ:
Kaikille kouluttajatehtävistä kiinnostuneilla

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Kurssilla keskitytään sotilaallisen koulutuksen 

menetelmiin ja käytäntöihin

SUOSITELTAVAT ESITIEDOT:
Hieman kouluttajakokemusta

Ilmoittautumiset www.mpky.fi kautta.
Lisätietoja kursseista antaa MPK:n Helsingin KoTu-yksikön

varapäällikkö Juha Suvisaari: juha.suvisaari@itella.com

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 jv-ryhmänjohtajan 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
Komppanian huoltokurssi

Taistelulajina on puolustus. Osallistu oman aselajisi 
ja tehtäväsi mukaan yhteistoimintakokonaisuuteen:

Ilmoittautumiset www.mpky.fi kautta.
Lisätietoja kursseista antaa MPK:n Helsingin KoTu-yksikön 

varapäällikkö Juha Suvisaari: juha.suvisaari@itella.com

Saksalaisia joukkoja Leppävaaran asemalla 11. huhtikuuta 1918.

Venäläinen sotilaskartta Kilon ja Leppävaaran alueelta vuodelta 1911.
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Pohjoismaiset kiltapäivät pidet-
tiin jo 33.kerran. Tällä kertaa 
järjestämisvuorossa oli Norjan 
kiltajärjestö. Päiville osallistui 
noin 200 kiltojen jäsentä 
Tanskasta, Ruotsista, Suomesta 
ja tietenkin isäntämaa Norjasta.

PoHjoiSmaiNeN kiltatoimiNta 
sai alkunsa jo vuonna 1859, kun 
Tanskassa perustettiin De Danske 
Vaabenbrodre. Yhdistys oli vuosien 
1848-1850 käydyn sodan veteraa-
nien yhteenliittymä. Ensimmäinen 
varsinainen joukko-osastokilta pe-
rustettiin 1885, jolloin Kööpenhami-
nassa sijainnut Gardeforeningen i 
Københavnissa palvelleet perustivat 
yhdistyksen. Keskusjärjestö perus-
tettiin vuonna 1936. Sen nykyinen 
nimi on Danske Soldaterforeningers 
Landraad (DSL).

Ruotsin kiltatoiminnan katso-
taan alkaneen vuonna 1899, kun 
Kuninkaallisen Vaxholmin Rannik-
kotykistörykmentin kotiutuneet 
varusmiehet perustivat Vapenbrö-
derna-nimisen yhdistyksen. Myö-
hemmin yhdistykseen hyväksyttiin 
myös kaikki Vaxholmin rannikko-
tykistössä palvelleet. Ruotsalainen 
keskusjärjestö perustettiin vuonna 
1950. Liiton nykyinen nimi on Sveri-
ges Militära Kamrat- föreningarnas 
Riksförbund (SMKR).

Norjassa kiltatoiminta käynnistyi 

kahta muuta pohjoismaata myö-
hemmin. Vuonna 1934 perustettiin 
Jegerkorpsets Soldatforeningen. 
Ennen toista maailmansotaa perus-
tettiin useita vastaavanlaisia soti-
lasyhdistyksiä. Poliittisen tilanteen 
kiristyttyä Euroopassa 1930-luvun 
lopulla, perustettiin vuonna 1939 
Norges Soldatforeningers Hjelpe-
komitén keräämään varoja Norjan 
puolustuslaitokselle. Vuonna 1940 
Norjan sotilasyhdistykset perustivat 
Norges Soldatforbundetin, mutta 
sen toiminta ei ehtinyt edes käyn-
nistyä ennen saksalaisten joukkojen 
miehitystä. Liiton nykyinen nimi on 
Norges Militäre Kameratforeningers 
Forbund (NMKF).

Suomessa ensimmäinen maan-
puolustuskillaksi luokiteltavan 
yhdistyksen perustaminen tuli 
ajankohtaiseksi vuonna 1920, kun 
Uudenmaan Rakuunarykmentti siir-
rettiin Helsingistä Lappeenrantaan 
Ratsuväkiprikaatiksi. Helsinkiin jäi 
paljon ratsuväessä palvelleita reser-
viläisiä, jotka perustivat Hakkape-
liitta ry:n 26.9.1926.

Maanpuolustuskiltojen liiton 
Pohjoismainen kiltayhteistyö sai al-
kunsa vuonna 1970, kun silloinen 
toiminnanjohtaja Jarmo Merinen 
ja Sven Harno vierailivat Tanskassa 
maanpuolustusjuhlassa. Tässä tilai-
suudessa norjalaiset esittivät, että 
pohjoismaiset kiltapäivät pidettäi-
siin seuraavana vuonna 1971. Suo-
malaiset saivat kutsun XIII kiltapäi-

ville Norjaan. Tuolloin suomalaiseen 
delegaatioon kuului 38 kiltalaista. 
Tuosta tapaamisesta alkoi näihin 
päiviin jatkunut perinne osallistua 
eri pohjoismaissa järjestettäville kil-
tapäiville.

NykyiSiN PoHjoiSmaiSet kiltapäi-
vät järjestetään joka toinen vuosi. 
Tämän vuoden kiltapäivät olivat 
järjestyksessään 33. päivät. Ne jär-
jestettiin Oslon lähellä sijaitsevassa 
Sessvollmoenin varuskunnassa. Va-
ruskunta sijaitsee noin 65 kilomet-
riä Oslosta pohjoiseen. Kiltapäivien 
maakohtaista osallistujamäärää on 
käytännön syistä rajoitettu 60 osal-
listujaan per maa. Suomalaisia päi-
ville osallistui yhteensä 47 henkeä 
eri puolita Suomea. 

Torstaipäivänä järjestettiin va-
ruskunnassa juhlallinen lippujen 
nosto. Tilaisuudessa puhuivat järjes-
täjien edustaja puheenjohtaja Arne 
Broberg ja joukko-osaston komen-
taja eversti Kurt Gimre. Varsinaiset 
päivien avajaiset pidettiin Oslon 

Kiltapäivät Norjassa
Kiltapäiville osallistuneet delegaatiot marssivat Oslon läpi.

Norja käyttää monitoimirobotteja mm. EOD-tehtävissä.
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keskustassa Akershusin linnoituk-
sen muistolehdossa, jossa avauk-
sen lisäksi pidettiin kenttähartaus 
ja seppeleenlasku sotaveteraanien 
muistomerkille. Avajaisten jälkeen 
kiltalaiset järjestäytyivät avajais-
marssille, joka kulki keskellä kiireis-
tä Osloa Karl Johanin kävelykatua 
pitkin Oslon raatihuoneelle, jossa 
Oslon kaupunki järjesti vastaanoton 
vieraille.

Perjantaina osallistujille esiteltiin 
Norjan puolustusvoimien kalustoa 
sekä koulutusta. Joukko-osaston 
komentaja esitteli Norjan puolustus-
ratkaisua sekä esitteli puolustushaa-
rojen toimintaa ja tavoitteita.

Päivien ohjelmassa oli lauantaina 
tutustuminen Oslon raatihuonee-
seen, Vigelandin puistoon sekä Hol-
menkolleniin. Kaikki paikat esitel-
tiin ainakin meille suomalaisille suo-
menkielisen oppaan johdolla. Illalla 
pidettiin varuskunnan ruokalassa 
veljesillallinen, jonka yhteydessä 
palkittiin eri maiden kiltalaisia.

Vaikka pohjoismaiset kiltapäi-
vät ovat järjestäjille työläät ja kal-
liit järjestää, ei kaikki ole rahassa 
mitattavissa. Päivät antavat kuvan 
eri pohjoismaiden maanpuolustuk-
sen tilasta sekä lähentävät maiden 
reserviläisiä toisiinsa. Väheksyä 
ei pidä myöskään tutustumista eri 
maiden siviilikohteisiin, jotka aina-
kin näiden päivien osalta olivat mie-
lenkiintoisia.
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Meillä peset edullisesti
matot, täkit, peitot ja 
petauspatjat, kaikki 
kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai 
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia 
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen 
tankoa (etu 5 e)
 

toimisto@tykistomuseo.fi
puh. (03) 682 4600

Avoinna päivittäin klo 11.00-17.00

Linnankasarmi
S U O M E N  T Y K I S T Ö M U S E O

Hämeenlinna

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

Varaukset etukäteen.

Leiripäivä
Nenosen päivä

sekä muita tapahtumia

Tiloja eri tilaisuuksiin
Elokuvateatteri

Kahvio

Luentoja 
Korsulauluiltoja 
Lotanpäivän laulajaiset 

Toiminnallinen huone
Perusnäyttelyt 
Tykkihalli

Saako olla 
monipuolista  

pankkipalvelua?

Saako olla kattavaa 
kiinteistönvälitys

palvelua?

Saako olla 
asiantuntevaa 
omaisuuden

hoito palvelua?

Saako olla 
ammatti taitoista 

vakuutuspalvelua?

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.www.aktia.fi

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

AKTIA SUOMESTA,
HAUSKA TUTUSTUA!

Nykyisin Poh-
joismaiset kilta-
päivät järjeste-
tään joka toinen 
vuosi. tämän 
vuoden kiltapäi-
vät olivat jär-
jestyksessään 
33. päivät. 

Lounas syötiin sotamuseon yhteydessä olevassa lippuhallissa.

Suomen delegaation lippua kantoi Veli-Matti Puranen Laskuvarjojääkärikillasta.
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m/31 Suomi ykkösmalli

775 €

m/31 Suomi kp suujarrulla

675 €

m/44 “Peltih
eikki” kp

575 €

m/27 Degtjarev pk “Emma”

625 €

Jokaisen aseen mukana
toimitetaan

 kenttälapio ja
 saksalaismallinen kypärä

www.finnenterprise.fi
 puh. 09-135 1358
Pohjoisranta 22, 00170 Helsinki

Kaikki aseet ovat viranomaisten hyväksymiä 
deaktivoituja ja lupavapaita muistoesineitä. 
Aseet ovat käytettyjä ja niissä on eroja värin 
yms. suhteen. 

KERÄÄ ARVOKAS
4 ASEEN SARJA 

SOTIEMME SANKARIASEITA

www.asenetti.fi 
puh. 09- 480 003
www.asetalvitie.fi 
puh. 02- 473 2108

MYYNTI:

 
elokuu
24.8.  Vuorineuvos, yliluutnantti Pertti Tuomala 80 v
28.8.  Ekonomi, luutnantti Rolf Alander 75 v
28.8.  Insinööri, kapteeni Jyrki Hiironen (matkoilla) 60 v

Syyskuu
3.9.  Diplomimerkonomi, luutnantti Tapani Tammisto  75 v
 (vastaanotto 13-15 Riistavuoren vanhustentalo) 
3.9.  Erikoishammasteknikko, alikersantti Yrjö Rautiala 70 v
5.9.  Web designer, kersantti Juhani Greinert (matkoilla) 60 v
8.9.  Merkonomi, alikersantti Heikki Kärjä 50 v
9.9.  Rehtori, luutnantti Aimo Purhonen 90 v
9.9.  Luutnantti Veijo Rautio 50 v
14.9.  Hallintojohtaja, ylikersantti Sauli Kiiskinen (perhepiirissä) 75 v
14.9.  Autoilija, alikersantti Urpo Leinonen (kotona) 75 v
14.9.  Merikapteeni, aliluutnantti Lasse Ericsson (Pohjanmerellä) 60 v
15.9.  Insinööri, LJK, luutnantti Jorma Hotanen (matkoilla) 75 v
16.9.  Teknikko, alikersantti Reijo Rekorius (matkoilla) 60 v
17.9.  Insinööri. insinööriluutnantti Pertti Mäkelä (lähipiirissä) 70 v
18.9.  Diplomi-insinööri, majuri Osmo Knaapi (matkoilla) 70 v
18.9.  Teknologiajohtaja, luutnantti Olli Lötjönen (matkoilla) 50 v
19.9.  Osastopäällikkö, luutnantti Otto Rannala 90 v
20.9.  Johtaja, yliluutnantti Jyri Mustonen 50 v
22.9.  Professori, luutnantti Eero Paavilainen (perhepiirissä) 75 v
26.9.  Toimitusjohtaja, MKT, ylikersantti Terho Kulmala (matkoilla) 70 v

onnittelemme

         RES-URSUS MARSCH nr 2
                                         Syndalen 10.-11.9.2011
RES-URSUS marschen är en årligen återkommande c. 18 timmars patrulltävling, en 
”tillämpad mini-barettmarsch”, som mäter deltagarnas militära och andra färdigheter.
Marschens start-, mål- och underhållsområde är på Nylands Brigads övningsområde 
Syndalen.

Vi inbjuder dig alltså till RES-URSUS marsch på Hangö udd!

Marschen är en patrulltävling med fyra deltagare i patrullen som utfört
beväringstjäns. Marschrutten innefattar uppgiftskontroller, bl.a. skytte, samt 
obemannade kontroller.

Närmare uppgifter om marschen hittar du på sidan FUF (MPK) / Nyland, där du 
även anmäler dig. Kursen har numret 1700 11 12023, www.mpk.fi.
Anmäl dig som tävlingsdeltagare eller funktionär senast den 22. augusti, detaljerade 
direktiv skickas till dig efter anmälan. Anmäl också ditt deltagande med email till 
kurschefen med uppgift om vilken patrull du ingår i eller om du ställer upp som 
funktionär.

Marschen berättigar till 2 repetitionsövningsdygn och kostar 40 euro. Avgiften 
omfattar måltid på fredag för dem som kommer redan då och lunch på söndag efter 
marschen samt tältinkvartering och terrängdräkt för att använda i tävlingen.

Marschen startar lördag kl. 10. Patrullerna bör anmäla sig på tävlingskansliet i 
Syndalen senast lördag kl. 8.

Väl mött på marsch!

Kaj Pettersson
Marschchef, utbildningschef  FUF (MPK) / Nyland 
pesson@kolumbus.fi tel. 040 7036464

KUTSU

Finnairin lentävän 
henkilökunnan ja Helsingin
Aluetoimiston järjestämään 

sekä Keskon tukemaan 
VIIHTEELLISEEN 

ROSVOPAISTI-TAPAHTUMAAN

Paikka: Santahamina
Aika: 2.9.2011 klo 13.00 
ULKOILMAJUHLA

Sotiemme Veteraaneille 
ja heidän Puolisoilleen

Everstiluutnantti 
Heikki Pohja
Helsingin Aluetoimiston
Päällikkö

Bussikuljetus 
Mannerheimin 
ratsastajapatsaalta klo 
12.15
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Teksti: Timo Martikainen 

Kuvat: Ilkka Meriläinen

Sovelletun Reserviläisammun-
nan 17. Suomenmestaruus-
kilpailu käytiin helteisessä 
säässä 30.-31.7.2011 Hätilän 
ampuma-aluella Hämeenlin-
nassa. Järjestelyistä vastasi 
Etelä-Hämeen Reserviupseeri-
piiri ja Reserviläispiiri. Puolus-
tusvoimien puolelta kilpailuja 
tuki Panssariprikaati sekä 
paikallinen Sotilaskotiyhdistys. 
Sotilaskotiauto oli molempina 
kilpailupäivinä maastossa ja 
perinteinen munkkikahvi mais-
tui monelle kesken kilpailun. 

kilPailUSSa ammUttiiN 12 rastia, 
joista kiväärillä 6 rastia, pistoolilla 
3 rastia, haulikolla 2 rastia ja tarkka-
ampuja kiväärillä 1 rasti. Ammunto-
jen osalta rastit olivat selkeitä peru-
sampumataitoa mittaavia reservi-
läishenkeen sopivilla oheistehtävillä 
maustettuna.

Rasteilla oli rekvisiittana T-55M 
panssarivaunu, BMP-1 rynnäkkö-
panssarivaunu, BTR-60 miehistön-
kuljetusajoneuvo, kuorma-auto, 
pakettiauto ja henkilöauto. Kaikkia 
mainittuja ajoneuvoja käytettiin ta-
valla tai toisella tehtävien suoritta-
miseen, mm. ammuttiin ajoneuvon 
sisältä, alta tai päältä. Ajoneuvojen 
lisäksi yhdellä rastilla käytössä oli 
mellakkavarusteet: kilpi, pamp-
pu, kypärä ja sirpaleliivi, Toisella 
rastilla vaunumiehistön käyttämä 
’nakkipipo’ ja kolmannella rastilla 
piikkilankaleikkurit ja harjoituskä-
sikranaatti, neljännellä kevyt ker-
tasinko. Varusteiden käyttö aiheutti 
osaltaan lisähaastetta suorituksiin, 
esimerkiksi mellakkavarusteiden 
osalta nähtiin lukuisia ohilauka-
uksia mellakkakilven aiheuttaman 
vääristymän vuoksi, osalla rastia 
ammunta suoritettiin yhdellä kä-
dellä kilven takaa tähdäten.

Hieman kritiikkiä sai joidenkien 
rastien pakotetut ampumapaikat 
jotka hidastivat suorituksia, toi-
saalta puitteet olivat samat kaikille, 
eikä asiasta nostettu sen isompaa 

numeroa. Sunnuntaina kilpailun 
katkaisi alueelle sovittu kirkollinen 
tauko, jonka aikana kilpailijat naut-
tivat maastolounaan.

Helsingin Seudun Reservi-
läispiiri ja Reserviupseeripiiri 
lähettivät kilpailuun täydet neli-
henkiset joukkueet. Kaiken kaik-
kiaan kilpailuun osallistui 239 
henkilöä ja 39 joukkuetta. Kilpaili-
joiden joukossa oli myös kaksi nais-
ta ja 4 juniori-luokan edustajaa. 
 Yleiskilpailun voitto meni Kes-
ki-Suomeen ja joukkue-kilpailun 
voitto Pohjois-Karjalaan. Mikael 
Kaislaranta saavutti pronssia va-
kioluokassa ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin joukkue sai ho-
peaa joukkuekilpailussa, upseeri-
en joukkueen jäädessä 14. sijalle. 
 
Alla helsinkiläisten sijoitukset yleis-
kilpailussa.

 
8. Mikael Kaislaranta HELRESP 
10. Samuel Kaseva HELRESP 
13. Timo Martikainen HRUP 
20. Mika Riste HELRESP 
80. Mikko Pasanen HRUP 
81. Markus Kaseva HELRESP 
92. Timo Mikkonen HRUP 
127. Ilkka Meriläinen HRUP

Tulokset ja rastikuvaukset koko-
naisuudessaan löytyvät mm. osoit-
teesta www.sra2011.ammunta.net/

kivääRiRaSti

Olette palaamassa tiedustelutehtävältä viholliselta 
käyttöönottamallanne kuorma-autolla, kun mutkan 
jälkeen eteenne ilmestyy tiesulku. Kääntyminen ei 
enää ole mahdollista, joten päätätte murtautua läpi. 
Kun ajoneuvo pysähtyy tuli on vapaa.

- Rasti on pitkärasti.
- Pistelaskutapa on rajoittamaton.
- Osuudella on 8 kpl pahvitauluja, 2kpl etenemistä 
estäviä plateja ja 6 kpl 10 pisteen arvoisia Jaster–
maalilaitteita.
- Minimilaukausmäärä on 24.
- Max. pistemäärä on 160.
- Ampumaetäisyys on 25-200 m.
- Juoksumatka noin 10 m.
- Käsittelysektorit on sivuilla merkitty keltaisin mer-
kein.
- Ylöspäin käsittelysektori on 90 astetta.
- Ampumasektori on merkitty punaisin merkein, ylös-
päin ampumasektori on vallin yläreuna.

- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen 
laukaukseen.
- Lähtöasento on lavalla olevalla penkillä normaalis-
ti istuen, kivääri jalkojen välissä perä lattiaa vasten, 
kummatkin kädet kiinni etutukissa, jalat merkityillä 
paikoilla. Kiväärissä lipas kiinni, ei ladattuna, lukko 
edessä.
Äänimerkistä noustaan ylös ja ammutaan lavalta 
(alue A) taulut T1-T4 auton hytin yli.
Varmistetaan ase ja poistutaan lavalta, aseen voi 
laskea varmistettuna lavalle piippu turvalliseen suun-
taan lavalta laskeutumisen ajaksi. Alueelta B ammu-
taan etenemistä estävät platet P1-P2 ja taulut T5-T8.
Siirrytään auton alle vasemmalle tai oikealle puolel-
le alueelle C josta ammutaan jasterit 1-6, siirtymän 
ajaksi kivääri varmistetaan.
- Osuma auton rakenteisiin on vaarallinen laukaus ja 
se aiheuttaa hylkäyksen sekä korvausvelvollisuuden.
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä.
- Rangaistukset voimassaolevan sääntökirjan mu-
kaan.

SRA SM Hätilässä

RASTI 4 
“Tiedustelutehtävä” 

KIVÄÄRIRASTI 

Olette palaamassa tiedustelutehtävältä viholliselta käyttöönottamallanne kuorma-autolla, kun mutkan jälkeen 
eteenne ilmestyy tiesulku. Kääntyminen ei enään ole mahdollista joten päätätte murtautua läpi. Kun ajoneuvo 
pysähtyy tuli on vapaa.  

- Rasti on pitkärasti. 
- Pistelaskutapa on rajoittamaton. 
- Osuudella on 8 kpl pahvitauluja, 2kpl etenemistä estäviä plateja ja 6 kpl 10 pisteen arvoisia jaster –maalilaitteita. 
- Minimilaukausmäärä on 24. 
- Max. pistemäärä on 160. 
- Ampumaetäisyys on 25-200 m. 
- Juoksumatka noin 10 m. 
- Käsittelysektorit on sivuilla merkitty keltaisin merkein. 
- Ylöspäin käsittelysektori on 90 astetta. 
- Ampumasektori on merkitty punaisin merkein, ylöspäin ampumasektori on vallin yläreuna. 
- Ajanotto alkaa äänimerkistä ja loppuu viimeiseen laukaukseen. 
- Lähtöasento on lavalla olevalla penkillä normaalisti istuen, kivääri jalkojen välissä perä lattiaa vasten, kummatkin   
  kädet kiinni etutukissa, jalat merkityillä paikoilla. Kiväärissä lipas kiinni, ei ladattuna, lukko edessä. 
  Äänimerkistä noustaan ylös ja ammutaan lavalta (alue A) taulut T1-T4 auton hytin yli.  
  Varmistetaan ase ja poistutaan lavalta, aseen voi laskea varmistettuna lavalle piippu turvalliseen suuntaan lavalta  
  laskeutumisen ajaksi. Alueelta B ammutaan etenemistä estävät platet P1-P2 ja taulut T5-T8.   
  Siirrytään auton alle vasemmalle tai oikealle puolelle alueelle C josta ammutaan jasterit 1-6, siirtymän ajaksi  
  kivääri varmistetaan. 
- Osuma auton rakenteisiin on vaarallinen laukaus ja se aiheuttaa hylkäyksen sekä korvausvelvollisuuden. 
- Kaikki rakenteet ovat läpäisemättömiä. 
- Rangaistukset voimassaolevan sääntökirjan mukaan.

kilpailussa 
ammuttiin  
12 rastia, 
joista kiväärillä 
6 rastia, 
pistoolilla 3 
rastia, haulikolla 
2 rastia ja 
tarkka-ampuja 
kiväärillä  
1 rasti.
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Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fiampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

ampumatoimikunta@hrup.fi
Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Maj Timo Niiranen

Tervehdys pääkaupunkiseudun reserviläiset ja ammunnan harrastajat.
Olemme saaneet viettää lämpimän kesän lomaillen ja keräten voimia 
syksyn koitoksiin niin työ kuin harrastusten pariinkin. Olemme har-
miksemme taas nousseet tapetille Norjan tapahtuminen vuoksi.Meitä 
harrastajia syyllistetään taas jopa tästäkin tapauksesta, jolla ei ole mi-
tään yhteyttä meidän suomalaisten harrastajien toimintaan. Sunnun-
taina 7.8.2011 Helsingin Sanomissa sivulla D6 käytettiin reilusti palsta-
tilaa ampuma-aseille sekä sille mikä on sopiva ase harrastukseen ja 
mikä ei, kuten myös siihen miten harrastajat suhtautuvat asiaan.
 Kyllä harrastajat saavat etujaan ajaa, sillä tuntuu että eräskin 
suuri tekijä (36 000 maksavaa jäsentä) ei niinkään aja etuja, vaan 
suuntaa voimavaransa jonnekin muualle. En tiedä mitä tarkoittaa 
”aseporukoissa on paljon fanaatikkoja, jolle mikään uudistus ja kiristys 
ei käy”. Tuntuu kuin olisi unohdettu, kuka maksaa palkan ja miksi siellä 
istuu, eikö olekin niin, että jäsenten kuten myös ammunnan harrasta-
jien etuja täytyy ajaa ponnekkaasti hyvässä hengessä. Harrastukseen 
kuuluvat olennaisena myös ne niin kamalaksi leimatut puoliautomaat-
tiset aseet - niin mikä on puoliautomaattinen ase? Termit ovat kadok-
sissa kuten myös tietämys. Kysehän on toimintatapa 3 luokan aseista 
”itselataava lippaallinen” näin lukee lomakkeessakin, ja näin myös 
lukee hallussapitoluvassa.
 Puoliautomaattinen ja automaatti on tietysti raflaava sanonta 
ja herättää yleisössä enemmän hämmennystä kuin oikeiden termien 
käyttö. Lisäksi mainintaan, että käsiaseisiin on ollut helppo saada 
lupia? Niin onko? Kyllä viranomaiset ovat tarpeellista tiukkuutta pitä-
neet. Ei jokainen ovesta kävellyt saanut hallussapitolupaa.
 Totta - puolustusvoimat ei pysty, ja ei ole tarkoituskaan kaikkia 

reserviläisiä kertauttaa. 
Lisäksi on säästöjä ja 
supistuksia, jotka 
koskettavat 
kaikkia, ra-
hastahan 
tässä on 
kysymys. 
Mutta 
silti 
harrastamme, oli sijoitus tai sitten ei, 
sillä kuka voi sanoa, että ammunnan 
harrastaminen on jotenkin huonompi 
kuin jokin toinen harrastus.
 13.6 käynnistyi ampuma-asekouluttajakoulutus Poliisin voimin. 
Jokainen tilaisuus oli ääriään myöten täynnä. Onko se huono vai hyvä, 
sen näyttää aika sekä kuinka homma toimii, mitä kertoo uusi lupakäy-
täntö. Emme usko,että näin lyhyellä aikavälillä saadaan vielä mitään 
konkreettista näyttöä uuden käytännön sujuvuudesta.
 Tässä hieman kesän mietteitä alustukseksi . Tältä sivulla löytyvät 
syksyn uudet ratavuorot, ohjeet miten ilmoittautua sekä tietysti syk-
syn tulevat kilpailut.
 Turvallisuutta yhdessä, rehdissä seurassa rehdin harrastuksen 
parissa yhteisen asian puolesta.

AMTK pj Veijo Rautio vpj Timo Niiranen

Tervehdys reserviläisampujatOhjeet ampumavuoroille

Ampumavuoromme ovat Santaminan pistooli - ja kivääriradoilla pidettäviä ohjattuja ja 
valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina käytetään pistoolia ja kivääriä. Maksi-
mikaliiperi on 8.6mm / 338LM. Ampujilla oltava mukana: henkilöllisyystodistus, reserviläis-
yhdistyksen jäsenkortti, reserviläisen ampumaturva / senioriturva kortti, vakuutuksen saat 
osoitteesta: www.rul.fi tai www.reservilaisliitto.fi
 Vuoroille ilmoittautuminen tapahtuu osoitteen www.mpky.fi/ Helsinki kautta. Sivuilta 
löydät kyseisen vuoron tarkat ohjeet. Jos et ole vielä rekisteröitynyt www.mpky.fi – järjestel-
mään, tee se välittömästi.
 Ilmoittautumisen viimeinen päivä on vuorokohtainen, viikonlopun vuoroihin edellisenä 
keskiviikkona klo. 16.00 mennessä. Tämän jälkeen toimitamme listat ampujista Kaartin 
Jääkärirykmentin komendantille ampumavuorolle pääsyä varten. Ketään ei noudeta portilta 
erikseen eli jälki-ilmoittautumista ei ole.
 Käytettävissä on lainakalustoa, se joka tarvitsee vuorolla lainakalustoa laittaa kalus-
topyynnön ilmoittautumisen yhteydessä viestillä: ratavuorolle(at)luukku.com nimi pistooli 
/ kivääri paljonko patruunoita. Ilmoittautuva saa kuittauksen ja lisäohjeet s-postiin ilmoit-
tautumisen päätyttyä, sekä lainakaluston tarvitsevat myös erikseen oman viestin ja lisätoi-
mintaohjeet. Selkeyden ja tunnistavuuden vuoksi suosittelemme käyttämään sähköpostia 
muodossa: etunimi.sukunimi (at) XXXX.XX
 Ratavuoroilla on ammunnan johtaja, joka on isäntä ja esimies radalla. Ammunnan vas-
tuuhenkilön kanssa ei käydä periaatteellisia keskusteluita vaan toimitaan hänen antamien 
ohjeiden mukaan. Vuorolle myöskään ei tulla ns. omilla luvilla tai jonkun muun seuran luval-
la. Kaikki ovat velvollisia näyttämään kysyttäessä reserviläisyhdistyksen voimassa olevan 
jäsenkortin ja ampujanturvakortin. 
 Vuorot on tarkoitettu ensisijaisesti reserviläisyhdistyksien jäsenille, muiden asiat 
ratkaisee ammunnanjohtaja, jos mahtuu radalle. Jos et ole vielä piiriemme jäsen, hoida asia 
kuntoon seuraavaksi ampumakerraksi. Vuoroille saavutaan ilmoitettuna alkamisajankohtana, 
vuorolta voi poistua vapaasti harjoittelun jälkeen ilmoitettuaan ammunnanjohtajalle ampu-
mansa laukausmäärän.
 Ampumavuoroilla noudatetaan ampuma-aselakia, alueen johtosääntöjä ja ampumara-
dan ilmoitustaululla olevia ratakohtaisia / ajankohtaisia / rataa koskevia määräyksiä. Am-
puminen on sallittu aloitus klo. ja lopetus klo. välisenä aikana, silloin kun vuoro on varattu. 
Radoilla ei saa liikkua ja harrastaa ammuntaa, jos kyseinen rata ei ole varattu. Puolustusvoi-
mien toiminta ohittaa harrastustoiminnan ilman eri selvennystä. Katsokaa aina ennen radalle 
tuloa sähköpostinne, tiedotamme mahdollisista muutoksista.

Helsingin reserviläispiirien pistoolin  
Santahaminan ampumaohjelma – kausi 2011
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA:  SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA:

     ti 23.8.2011 rata 2 ja 3
ti 30.8.2011 rata 2 ja 3  ti  6.9.2011 rata 2 ja 3
ti 13.9.2011 rata 2 ja 3  ti 20.9.2011 rata 2 ja 3
ti 27.9.2011 rata 2 ja 3  ti 3.10.2011 rata 2 ja 3

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana HRUP / HELRESP v. 2011 jäsenkortti/maksu-
kuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. 
Kilpailuaika on klo 17.30 – 20.00. Aloitus klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen alkua. Kilpai-
lijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta klo 17.20. Osallistumismaksu 3 euroa per 
kilpailija. Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikat. 

Lisätiedot pist. pika-ammmunta: Kapt Seppo Laitakari p. 050 4626780, sot.pist. pika-ammun-
ta: Ylik Niko Niemistö p. 050 5656632

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       Vuoro pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero 
ELOKUU 
KoTu/ pistooli Ti 23.8 klo.17-21 pist1 viikkovuoro Ma 22.8 0400 11 12134 
KoTu/ kivääri To.25.8 klo.17-21 150m viikkovuoro Ke 24.8 0400 11 12135 
KoTu/ pistooli Ti 30.8 klo.17-21 pist1 viikkovuoro Ma 29.8 0400 11 12044  
KoTu/ kivääri Su 21.8 klo.12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 17.8 0400 11 12136 
SYYSKUU 

      KoTu/ kivääri To.1.9 klo.17-21  150m viikkovuoro Ke 31.8 0400 11 12079 
KoTu/ pistooli La 10.9 klo.9-12 pist1 viikkovuoro Ke7.9 0400 11 12043 
KoTu/ kivääri La 3.9 klo.9-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 31.8 0400 11 12042 
KoTu/ kivääri La 25.9 klo.9-12 150m viikkovuoro Ke 21.9 0400 11 12049 
LOKAKUU 

      KoTu/ kivääri La 22.10 klo 9-12 150m viikkovuoro Ke 19.10 0400 11 12048 
KoTu/ kivääri La 29.10 klo.9-12 mpkk150m viikkovuoro Ke 26.10 0400 11 12061 
KoTu/ pistooli La 29.10 klo.12-16 pist  1 viikkovuoro Ke 26.10 0400 11 12139 
MARRASKUU 

      KoTu/ kivääri La 12.11 klo.9-12 mpkk150m viikkovuoro Ke 9.11 0400 11 12140 
KoTu/ pistooli La 12.11 klo.9-12 pist 1 viikkovuoro Ke 9.11 0400 11 12141 
KoTu/ kivääri Su 27.11 klo-12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 23.11 0400 11 12063 
JOULUKUU 

      KoTu/ kivääri Su 4.12 klo.12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 30.11 0400 11 12142 
KoTu/ kivääri La 10.12 klo.12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 7.12 0400 11 12143 
KoTu/ kivääri La 17.12 klo.12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 14.12 0400 11 12144 

liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi 

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

ARVOISA LUKIJA!

Kesä jatkuu edelleen ja tarjoaa mitä par-
haimmat mahdollisuudet liikuntaan ulkona 
kauniissa suomalaisessa luonnossa.
Lisäksi kuntosalit houkuttelevat ihmisiä 
liikkumaan ja panostamaan oman hyvin-
vointinsa edistämiseksi.
Syyskuun alussa pääsee sitten sisähalleihin 
ja koulujen liikuntasaleihin harrastamaan 
vaikkapa palloilulajeja.

Sotilasliikuntatoimikunta kokoontuu syk-
syllä kahteen otteeseen ja jälkimmäisessä 
tapaamisessa ovat mukana yhdistysten 
liikuntakoordinaattorit. Tavoitteena on 

laatia kummallekin piirille yhteinen vuoden 
2012 sotilasliikuntakalenteri, josta näkyvät 
ensi vuoden liikunta-aktiviteetit ja muut 
toimikunnan järjestämät tai koordinoimat 
tapahtumat.

Muistammehan kaikkia liikkua meille kulle-
kin sopiva tavalla ja sopivin annoksina!

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Etelä-
Suomen maanpuolustuspiirin Helsingin 
koulutus- ja tukiyksikön tarjonta koulutus-
tarjonta tämän syksyn osalta osoitteessa 
www.mpk.fi

SYKSYN  
MAASTOMARSSIT
Maastomarssi 1, 15 km, Solvalla Nuuksio, 
su 11.9.2011.
Maastomarssi 2, 15 km, Sipoonkorpi, su 
16.10.2011, MPK kurssinro 0404 11 12057.
Maastomarssi 3, 15 km, Salmen ulkoilu-
alue, su 13.11.2011, MPK kurssinro 0404 
11 12058.
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta. 
Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi 
tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Erä- ja maastotaidot, Helsinki ja Nuuk-
sio, 8.-9.10., MPK:n kurssinumero 0400 
11 13025

 

 

 

TAPAHTUMAT pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu numero 
KoTu/ perinnease kilpailu Su 4.9 klo.9-18 300m perinnekiväärikilpailu Ke 31.8 0400 11 12137 
KoTu/ palvelusasekilpailu Su 18.9 klo.9-18 150m / 300m palvelusasekilpailu Ke 15.9 0400 11 12145 

KoTu ”PAK” ammunnat rk2 , rk7 Su 18.9 klo.12 -16 mpkk150m 

Mahdollisuus testata oma 
ampumataito, kaikille KoTu yksikköön 
mukaan tulleille. Lue lisää mpky:  Ke 15.9 0400 11 12138 

KoTu/ Jääkäripäivä 
Ampumatapahtuma La 8.10 klo.9-16 mpkk150m 

Monipuolista ammuntaa sisältävä 
kaikille reserviläisille, lue lisää mpky 
Ao.  Su 2.10 0404 14 12046    

KoTu/22 kouluttajat La 1.10 klo.9-12 150m 
Lukiolaisten turvakurssin valmistava 
koulutus 22cal ammuttajat. 

 
0400 11 12047 

KoTu/ Avoin kiväärikilpailu 2011 La 3.12 Klo.9-18 150m / 300m 
Perinteinen vuoden viimeinen kisa, 
kaikille kiväärityypeille avoin 

 
0400 11 12147 
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HelSiNgfoRS SveNSka 
ReSeRvofficeRSklUbb

Skytte
Skytte på Tölötorggatans bana 

har startat efter sommarpausen. 
Skytteövningarna går av stapeln 
udda veckors torsdagar kl. 17-19. Vi 
har pistoler av modell Glock 17 att 
låna på plats. Meddela gärna innan 
att du är på kommande. Kontakt: 
jussi@hsrk.fi eller 045 315 6910 och 
axi@hsrk.fi eller 040 773 3830. Yt-
terligare information om skyttet 
hittas på www.hsrk.fi. För HSRK:s 
medlemmar finns det också möj-
lighet att utöva skytte utomhus; 
bl.a. får medlemmar delta i skyttetu-
rer som arrangeras av MPKY. Mera 
information på www.mpky.fi. Det 
finns ofta möjlighet att låna vapen 
under dessa turer.

RES URSUS -marsch i Syndalen 
10-11.9.2011

Den andra RES URSUS -mar-
schen arrangeras i år den 10-
11.9.2011 i Syndalen. Det är fråga om 
en patrulltävling på ca 18 timmar, 
en s.k. "tillämpad barettmarsch". Yt-
terligare information och anmälan 
på www.mpky.fi / Koulutuskalente-
ri / Uusimaa (kursnummer 1700 11 
12023).

Gymnasiernas säkerhetskurs 
9-11.9.2011

HSRK:s styrelsemedlem, major 
Ulf Dahlman, är kursledare för gym-
nasiernas säkerhetskurs i Dragsvik 
och Syndalen 9-11.9.2011. Utbildare 
till kursen efterlyses! Att fungera 
som utbildare på kursen berättigar 
till ett antal reservövningsdygn. 
Mera information och intressean-
mälan till 040 533 6312 eller ulf.
dahlman@peugeot.fi.

Underlöjtnant Thomas Laine bäs-
ta aspirant

Vid hemförlovningen på Nylands 
Brigad den 8.7.2011 premierade 
HSRK underlöjtnant Thomas Laine 
med klubbens förtjänstmedalj för 
sina utomordentliga prestationer. 
Underlöjtnant Laine valdes till 'Bäs-
ta Aspirant' av brigadens ledning 
enligt deras kriterier. Klubben gra-
tulerar till utmärkelsen! 

Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: 
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

kaNta-HelSiNki

Yhdistyksen pistooliammunnan kil-
pailu järjestettiin 25.5 ja toinen mah-
dollisuus osallistua on ke 31.8 klo 17 
alkaen yhdistyksen vuorolla Töölön 
radalla. Ammumme sekä .22lr että 9 
mm pistoolilla. Aseita voi lainata yh-
distykseltä. Ilmoittautukaa ennak-
koon ampumaupseereille. 

Yhdistyksen ammunnat jatkuvat 
31.8. Töölön sisäradalla parittomien 
viikkojen keskiviikkona klo 16:30 
– 19:00. Uudet harrastajat ovat ter-
vetulleita ratavuoroille; radalla on 
tarjolla opastusta sekä tarvittaessa 
yhdistyksen laina-aseita. Ottakaa 
yhteyttä ampumaupseereihin ennen 
ensimmäistä kertaa tuloa. 

Kehitämme sähköistä viestintää. 
Päivittäkää sähköpostiosoitteenne 
RUL:lin sivuille, koska käytämme 
siellä olevia osoitteita. 

KHRU yhteystiedot: verkkosi-
vusto: www.khru.net; sähköposti: 
khru@khru.net.

Puheenjohtaja: pekka.appel-
qvist@hut.fi, p. 050 368 4141; sih-
teeri: 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.siita-
ri@gmail.com, p. 044 206 1717.

läNSi-vaNtaa

Moni on palailemassa kesävietois-
taan arkeen ja sähköiseen kunto-
korttiin on toivottavasti kertynyt 
merkintöjä. Tervetuloa toimintaan 
mukaan niin nykyiset kuin uudetkin 
jäsenet. 

Allakkaan on hyvä varata ajat jo 
seuraaville tapahtumille, joista ker-
romme tarkemmin syyskuun alun 
sähköisessä jäsenkirjeessämme. 

Ma 5.9.11 klo 18:00 LVRU-iltaret-
ki, pe-su 16.-18.9.11 syysjotos Säky-
lässä, su 18.9.11 klo 10:00 maanpuo-
lustuksellinen kirkkopyhä / VMN ry 
ja Hämeenkylän srk. 

Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-
postilaatikkoomme: lvrury@gmail.
com

Ampumavuoromme ovat jälleen 
käynnistyneet kesätauon jälkeen.

Töölöntorinkadun pistooliradal-
la on vakiovuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00.

Tikkurilan Urheilutalon radalla 
osoitteessa Läntinen Valkoisenläh-
teentie 52-54 Vantaa, on ampuma-
vuoro perjantaisin klo 15:00-17:00, 
22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumati-
laisuuksiin Ilmoittautumiset Seppo 
Kulmalalle P: 040 586 9252.

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2011 
toimintakalenteri löytyvät vuoden 
ensimmäisen jäsenkirjeen liitteenä. 

mUNkkivUoRi

Hallitus toivottaa kaikille jäsenille 
hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan 

syksyn toiminta painottuu perintei-
sesti ammuntaan.

Piirin ammunnoista Santahami-
nassa on tietoja Helsingin Reservin 
Sanomien muissa ilmoituksissa. 
Tiistai-iltojen ammunnat jatkuvat 
edelleen. Kaikki joukolla mukaan!

Seppälä: Koko päivän vuoroja 
100m:n radalla 10.9. ja 1.10. Voi am-
pua pistoolilla, kiväärillä sekä hauli-
kolla. Eväät ja makkarat mukaan ja 
nähdään radalla.

Urheilutalon .22 ammunnat ja 
Töölöntorinkadun pistooliammun-
nat alkavat lokakuussa. Tarkemmat 
tiedot myöhemmin.

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi. 

PoHjoiS-HelSiNgiN 
ReSeRviUPSeeRit

Ammuntaa
Yhdistys on hankkinut kolme Glock-
pistoolia kal: 9x19. Ampumavuo-
romme Luolassa on jokaisen parit-
toman viikon perjantaina. Seuraa-
vat ampumavuorot ovat 19.8., 2.9., 
16.9., 30.9 ja 

14.10. klo 16-19. Ammunta-aikaa 
siis 3 tuntia. Soita ovisummeria, niin 
tullaan avaamaan. Hanki reservi-
läisten ampumaturvavakuutus Re-
serviläisliitosta puh: (09) 40562040 
tai tilaa Reserviläisliiton kotisivul-
ta: http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumavakuutus ja tule mukaan. 
Patruunoita saatavilla omakustan-
nushintaan. Ilmoittaudu etukäteen 
ampumaupseerille, Jouko Kylmäläl-
le: 0400-

430632, jouko.kylmala@kolum-
bus.fi. 

Padasjoelle
Suosittu ampuma ja -ulkoilulei-

ri järjestetään jälleen kesän jälkeen 
23.-24.9., josta tarkemmin tässä 
lehdessä myöhemmin. Lähtö omil-
la autoilla tai kimppakuljetuksena 
Malmin Teboililta klo 17:00.Yhteys-
henkilönä toimii Lauri Kylmälä: 041-
5360310 lauri.kylmala@helsinki.fi. 

Hallitus
Hallitus kokoontuu keskiviikkona 

31.8.2011 klo 18:30 Malmilla. 
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Kar-

ri Kupari 050-4640050 kkupari@
gmail.com, sihteeri Jarkko Paananen 
040-7239641 jarkko.t.paananen@
gmail.com, tiedotus Jorma Loimu-
koski 040-3433400 jorma.loimukos-
ki@finpro.fi

tikkURila

Syksyn ensimmäinen kuukausi-
kokous 29.9.2011 klo 19.00 alkaen 
”Karjatalolla” Vantaan Hiekkahar-
jussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). Kah-
vitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo 
18.00 alkaen. Seuraa myös kotisivu-
jamme www.tiruk.net

30.8 alkaen jatkuvat tiistaisin klo 
19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon 
ampumaradalla pienoispistooliam-
munnat. Syyskuussa harjoitellaan 
tarkkuussarjoja varten. Myös pie-
noiskiväärillä voi tulla harjoittele-
maan. Rohkeasti mukaan! Lisätie-
toja antaa ampumaupseeri Jukka 
Luotola puh.0500-455474. 

töölö

Syyskauden toiminta käynnistyy 
reippaassa tahdissa ja tiedossa on 
useita mielekkäitä tapahtumia:

Ammunnanharrastajille olem-
me hankkineet aiemman kaluston 
lisäksi kolme kivääriä ja kaksi pis-
toolia sekä muita tarvikkeita. Nyt 
on mainio aika hioa ampumataito-
ja kerhomme ampumavastaavien 
opastuksella.

Ensikertalaisille kerho tarjoaa 
patruunat ja muuten niitä on saata-
vissa omakustannushintaan.

Töölön Reserviupseereiden syys-
kauden ampumavuorot Töölönto-
rinkadun ampumaradalla jatkuvat 
tiistaisin klo 19.00-21.30 seuraavasti: 
23.8., 20.9., 18.10., 15.11. ja 13.12.. Li-
säksi olemme sopineet HRUP:n Au-
tokerhon kanssa, että voimme käy-
dä ampumassa heidän vuorollaan 
(ja Autokerho vastaavasti voi käydä 
ampumassa kerhomme vuorolla) 
Kerhollamme on oma Reserviläisen 
ampumaharrastusvakuutus. Kerhon 
ammunnoista saa tietoja ja ohjeita 
ampumavastaava Raimo Ahokkaal-
ta, 050-5114123, raimo.ahokas@
gmail.com.

Töölön RU osallistuu 27.-28.8. 
Suomen-poikien kesäjuhlaan Luu-
mäellä, jossa järjestämme myös yh-
teisen illanvieton. Lisätietoja mat-
kasta saa Sampo Martiskaiselta ja 
Hans Gabrielssonilta. 

Kerho on varannut käyttöönsä 
Padasjoen koulutuskeskuksen ja 
ampumaradat viikonlopuksi 24.-
25.9., jolloin ammumme erilaisilla 
pienaseilla. Padasjoelle mennään 
kimppakyydeillä ja kerho huolehtii 
muonituksesta. Ammuntojen jäl-
keen nautitaan makoisista löylyis-
tä ja iltanuotiosta. Tätä tilaisuutta 
suositellaan varsinkin nuoremmille 
jäsenillemme, joten rohkeasti mu-
kaan! Merkkaa kalenteriisi ampu-
maleirin ajankohta ja ilmoittaudu 
puheenjohtaja Sampo Martiskaisel-
le. Lisää tietoa ampumaleiristä ker-
hon nettisivuilta ja tämän lehden 
seuraavassa numerossa.

Töölön RU jatkaa sotaveteraani-
keräystä, johon voi osallistua mo-
nella eri tavalla. Keräysvastaavana 
toimii Antero Jauhiainen 050 368 
3539, jolta voi tiedustella veteraani-
keräykseen osallistumismahdolli-
suuksia. 

Tavoitteena on järjestää alkusyk-
systä matka Viroon ilmakuljetukse-
na perinteikkäällä DC-3 koneella. Li-
sätietoja matkasta saa Sampo Mar-
tiskaiselta ja Hans Gabrielssonilta.

Hallitus kokoontuu seuraavan 
kerran 30.9. kello 17.30 osoitteessa 
Döbelninkatu 2, Helsinki.

Tietoja erilaisista tilaisuuksista 
myös omakohtaiseen liikkumiseen 
eri puolilla Suomea löytyy netti-
sivuiltamme sekä tämän lehden 
kerhosivulta. Henkilökohtainen 
liikunta ja ampumatilaisuudet on 
hyödyllistä merkitä ResUL:n sähköi-
seen kuntokorttiin osoitteessa www.
resul.fi/kuntokortti. 

Toimintamme tiedot löytyvät 
HRS:n kerhopalstalta ja kerhon net-
tisivuilta www.rul.fi/toolo sekä tilai-
suuksien yhteyshenkilöiltä.

Muista myös ilmoittaa mahdol-
lisesti muuttuneet yhteystietosi sih-
teerille, näin saat varmemmin tie-
dot ajoissa kerhomme tapahtumista. 
Erityisesti s-posti osoitteet tulisi päi-
vittää mahdollisimman pian. 

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo Mar-
tiskaiselle 040-709 8459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi. tai sihtee-
ri Kerkko Kinnuselle 0400-705181, 
kerkko.kinnunen@gmail.com. Ker-
hon nettisivut: www.rul.fi/toolo.

itä-HelSiNgiN 
ReSeRviUPSeeRit

 
Ammunta: Ruutiaseammunnat jat-
kuvat Santahaminan ulkoradoilla. 
Syyskuun alussa ammunnat alkavat 

Töölöntorinkadun Luolassa tors-
taisin parittomina viikkoina klo 19. 
- 21.30. Lisätietoja antaa Juhani Har-
tela p. 040 834 2839.

Syysjotos: Reserviläisurheilulii-
ton syysjotos järjestetään tänä vuon-
na Porin Prikaatin harjoitusalueella 
16. - 18.9. Yhdistyksemme osallistuu 
syysjotokseen yhden tai tarvittaessa 
kahden partion voimin. Lisätietoja 
jotoksesta saat "Reserviläinen kesä-
kuu 4/2011". 

Padasjoki: Padasjoen syysam-
pumaleiri järjestetään 26. - 28.8. 
Ammutaan kiväärillä, pistoolilla ja 
haulikolla. Ruokailusta vastaa Soini 
Hyttinen. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Klaus Koivu p. 050 5623211 tai 
kakoivu@gmail.com

Yhdistyksen oma ilma-aserata tu-
lee käyttöön lokakuun aikana, asias-
ta ilmoitetaan myöhemmin syksyllä.

Yhteystietoja: pjoht. Jukka-Pekka 
Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht. 
Jani Riekkinen p. 050 5984759, siht. 
Juha Iiskola p. 050 543 6214. IHRU:n 
nettisivut www.rul.fi/ihru

aSelajikeRHot

ilmailUkeRHo

Parittomien viikkojen tiistaipäivinä 
klo 14–16 pienoispistooliammunnat 
piirien radalla Töölössä. Syksyn en-
simmäiset ammunnat pidetään 13.9. 
Lisätietoja antaa aseupseeri Martti 
Eerola p. 050-911 4933 tai martti.ee-
rola@koti.fimnet.fi.

07.09. keskiviikko, klo 15:00 Sep-
peleenlasku alppilentäjien haudal-
la Hietaniemen hautausmaalla klo 
16:00 Helsingin Suomalainen klubi, 
esitelmä Carl-Fredrik Geust: Nobi-
len pelastus vuonna 1928 - Ilmavoi-
mien ensimmäinen kansainvälinen 
operaatio?

11.10. tiistai, Helsingin Suomalai-
nen klubi, klo 17:00 Ilmailukerhon 
syyskokous, klo 18:30 esitelmä Matti 
Wikman: Lennonopettajana Kauha-
valla

jääkäRikeRHo

Rapujuhlaa vietämme 27.8. klo 18.00 
alkaen Santahaminan Kerholla. Irja-
emäntä hoitaa tarjoilun vanhaan 
malliin ja siihen sisältyy mm. alku-
drinkki ja yksi kaato viiniä. Illallisen 
hinta on 35  e. Ilmoittautumiset sih-
teerille 22.8. mennessä, Y.Saulamo, 
puh. 349 3162 tai GSM 050 344 5635. 

Syyskauden toiminnan aloitam-

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

toimintakalenteri
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me tiistaina 6.9. Santahaminan Kil-
tasaunalla. Löylyt ovat valmiit klo 
17.00.

Yhteystiedot: Puh.joht. Jorma 
Nisula,puh. 698 4260, GSM 0400 
453 709. Siht. Yrjö Saulamo, puh. 
349 3162 tai GSM 050 344 5635.

Jääkärikerhon kotisivu: http://
www.rul.fi/jaakarikerho/

PioNeeRioSaSto

Kesä alkaa olla vietetty ja syksy hää-
möttää edessä! On taas aika aktivoi-
tua kesälaitumilta ja pitää Osaston 
hallituksen kokous. Osaston hallitus 
kokoontuu asianomaisille sähköpos-
titse ilmoitettuna ajankohtana pu-
heenjohtajan tai sihteerin toimesta.

Syysjotos lähestyy ja innokkaita 
osallistujia haetaan osaston jouk-
kueeseen / joukkueisiin! Jotokselle 
mukaan innostuneet halukkaat, ol-
kaa yhteydessä osaston sihteeriin!

Ammunnat jatkuvat osastolla 
perinteiseen tyyliin. Loppuvuoden 
2011 ratavuorot Töölöntorinkadun 
radalla ovat; Keskiviikkoisin klo 
19.00 - 21.30 viikoilla 36, 40, 44, 48, 
52 ja lauantaisin klo 9.30 - 12 viikoil-
la 34, 38, 42, 46, 50.

Pioneeriosasto tarjoaa mak-
saneille jäsenilleen patruunoi-
ta 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm (enintään viideltä ker-
ralta vuodessa). Paikalla on myös 
aseita ja kouluttaja. Ota omat kuu-
lonsuojaimet mukaan, jos löytyy. 
Ilmoittaudu edelliseen iltaan men-
nessä puheenjohtajalle.

Pioneeriosastolla on myynnis-
sä mustia pioneeri t-paitoja, joiden 
rintamuksessa on pieni keltainen 
pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 
10 eur. Myynnissä myös pioneerilip-
piksiä ja pioneeripatsaita. Kysy lisää 
sihteeriltä.

Käy katsomassa nettisivujamme 
www.pioneeriosasto.org ja anna 
palautetta. Mikäli sinulla on kuvia 
Pioneeriosaston tapahtumista, voit 
lähettää sihteerille.

Jäseneksi voit liittyä netissä tai 
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoit-
teenmuutokset myös netissä. Kaikki 
ne osaston jäsenet jotka eivät ole 
vielä saaneet s-postia sihteeriltä 
vuoden 2011 alussa/aikana ja käyt-
tävät s-postia, ottakaa yhteyttä sih-
teeriin, niin lisätään teidät postitus-
listalle!

Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
ylil Markus Saarela, 040-743 1867, 
markus.saarela@sks.fi; sihteeri, tie-
dotusupseeri vänr Eero Korhonen, 
040-7650465, eerokorhonensb@
hotmail.com; ampumaupseeri evl 
evp Matti Mähönen, 040-570 3718, 
matti.mahonen@fonet.fi; urheilu-

upseeri ltn Toni Teittinen, 050-321 
6237, toni.teittinen@iki.fi

www.pioneeriosasto.org

ReSeRvimeRiUPSeeRit

Perinteiset HRMU:n johdetut pis-
tooliammunnat järjestetään parit-
tomien viikkojen 35 - 49 lauantaisin 
kello 12.00 -14.30. Ammunnat pide-
täänpiirien ampumaradalla, jossa 
yhdistyksen 22.kaliiperin käsiaseet, 
tarvittavat ammukset, kuulosuojai-
met sekä suojalasit ovat jäsentemme 
käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina 
vähintään vuorokautta etukäteen 
ampumaupseeri Harri Pakariselle 
gsm. 040 - 517 9834. Ilmoittautumal-
la varmistat osallistumisesi ja kuulet 
mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Kerhomme nettisivut http://
www.hrmu.fi kaipaavat edelleen 
kuvia. Mikäli sinulla on hyvää kuva-
materiaalia sähköisessä muodossa 
kerhomme tapahtumista, olisimme 
kiitollisia, jos voit lähettää kopion 
emaililla hallituksen sähköposti-
osoitteeseen.

Kehitämme sähköistä viestintää. 
Muistathan käydä päivittämässä 
muuttuneet yhteystietosi RUL:n ko-
tisivujen kautta.

HRMU:n hallitus onnittelee 
4.6.2011 ylennettyjä ja toivottaa suo-
tuisia veneilykelejä loppukesälle.

vieStioSaSto

Seuraavat MPK:n viestikurssit 
ovat: Viestikurssi (Viestik): 23.8. + 
27.8.2011; HF-harjoitus (HFharj): 
10.-11.9.2011; Viestivälineet ja vies-
tittäminen (Vväl) , (VEH): 8.9. + 
17.-18.9.2011; Komppanian viesti-
kurssi (KomppV): 22.9. + 30.9.-
2.10.2011; Kenttäviestijärjestelmä 
(M80) , (VEH): 3.11. + 11.-13.11.2011. 
Jos haluat toimia kouluttajana tai 
apukouluttajana jollain viestikurssil-
la, niin ota yhteyttä toimialajohtaja 
Jyri Putkoseen tai kurssinjohtajaan. 
Lisäksi vuoden aikana on erilaisia 
tukitehtäviä, joissa tarvitaan koke-
neiden viestimiesten/kouluttajien 
apua. MPK-kalenterissa myös on 
koko vuoden kestävä kurssi "Vies-
tikouluttajien kouluttautuminen 
Pääkaupunkiseutu 0400 11 12081", 
jonka puitteissa organisoimme ja 
kehitämme viestin koulutusta. Kurs-
sille ilmoittautuneet muodostavat 
"kouluttajapankin". Jos siis olet 
kiinnostunut koulutustehtävistä, 
käy ilmoittautumassa. Tuon kana-
van kautta hoituu sähköpostitus ja 

materiaalin jakaminen viestikoulut-
tajille jatkossa. Ilmoittautuminen 
tälle kurssille ei sido tai pakota si-
nua, vaan pikemminkin antaa mah-
dollisuuden saada tietoa ja "napata 
kiinni" sellaisista hommista jotka si-
nua mahdollisesti kiinnostavat. Jos 
haluat sitoutua vahvemmin MPK- ja 
KOTU-toimintaan, käy täyttämäs-
sä MPK-sitoutumislomake (www.
mpky.fi -> Helsingin mpp -> KOTU) 
ja postita se printattuna piiripäällik-
kö Mauri Väänäselle. 

Valmistelemme viestiaiheista 
seminaarisarjaa. Ehdota aiheita ja 
puhujia, joita haluat kuulla, lähettä-
mällä sähköpostia puheenjohtaja@
viestiosasto.net.

Viestiupseeriyhdistys (VUY) on 
julkaissut uudistetun painoksen 
Viestimies-kirjasta, jonka VUY:n jä-
senet saavat edulliseen kahdeksan 
euron jäsenetuhintaan. Monet jäse-
nistämme ovat myös VUY:n jäseniä, 
puollamme mielellämme jäsenhake-
muksianne. Lisätietoja puheenjohta-
ja@viestiosasto.net sekä www.vies-
tiupseeriyhdistys.fi. Teemme myös 
Viestiosaston yhteistilauksen Viesti-
mies-kirjasta – jos olet kiinnostunut, 
lähetä sähköpostia puheenjohtaja@
viestiosasto.net syyskuun loppuun 
mennessä.

Ampumavuoromme Töölön pis-
tooliradalla ovat keskiviikkoisin, 
vuonna 2011 viikoilla 34, 38, 42, 46 
ja 50. Kokoontuminen klo 18.50 si-
säänkäynnin luona. Huomatkaa pa-
kollinen ilmoittautuminen päivää 
ennen ampumavuoroa ampumavas-
taavillemme, tarkemmat ohjeet ja 
yhteystiedot löytyvät verkkosivuil-
tamme. Huomatkaa myös HRUP:n 
ampumavuorot Santahaminassa, 
ilmoittautuminen: www.mpky.fi. 

Lisätietoa toiminnastamme, am-
pumavuoroista, MPK:n ja jäsenis-
tömme järjestämästä viestikoulu-
tuksesta, liikuntatapahtumista sekä 
Viestiosaston yhteystiedot löytyvät 
verkkosivuiltamme www.viestiosas-
to.net. Tiedotamme tapahtumista 
jäsenistölle myös sähköpostitse – jos 
et ole saanut tätä ilmoitusta säh-
köpostiisi, niin käy päivittämässä  
yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi, kohdassa Jäsenpalvelut. Ter-
vetuloa mukaan!

SeNioRiUPSeeRit

06.09.2011 klo 9.45 alkaen järjestää 
jo yli 40 vuotta toiminut fysiotera-
pian ja terveysliikunnan asiantunti-
jayritys Fysiosporttis Oy Senioriup-
seereille tilaisuuden tutustua yrityk-
sen Tilkan sairaalan uusiin tiloihin 
sekä saada hyötytietoa liikunnan 
terveyttä ylläpitävistä vaikutuksista.

Kokoonnumme Tilkan aulaan klo 
9.45, josta klo 10.00 alkavalle luen-
nolle meitä ohjaavat Arne Lindholm 
ja Jorma Hotanen. Luennon aihees-
ta "Diabeteksen ja sydänsairauksien 
ennaltaehkäisy liikunnan avulla" 
pitää työfysioterapeutti Piia Ham-
maren-Luoso. Opastetulle kierrolle 
kuntosalille lähdemme n klo 11 jon-
ka jälkeen Fysiosporttis on luvannut 
tarjota kahvia ja pientä purtavaa n 
klo 12.

Parhaiten paikalle pääsee yleisil-
lä kulkuneuvoilla, esim ratikalla 10.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 
31.8.2011 mennessä: arne.lind-
holm@kolumbus.fi tai puhelimitse 
050 500 4138. 

Luento- ja kuntosalitilojen koon 
vuoksi mukaan mahtuu 20 ensin il-
moittautunutta. 

Kesäkuussa ilmoitettujen Santa-
hamina-vierailujen osalta kannatta-
nee vielä lukea ko ilmoitukset Hel-
singin Reservin Sanomien numeros-
ta 5, ilmestyi 16.6.2011

Senioriupseerien kerhon yhte-
ystiedot: Arne Lindholm, puheen-
johtaja, arne.lindholm@kolumbus.
fi, 050 500 4138, Pentti Uosukainen, 
sihteeri, pentti.uosukainen@kolum-
bus.fi, 040 840 6296, Heikki Kaaki-
nen, jäsenasiat, heikki.kaakinen@
kolumbus.fi, 050 589 5375

kaNta-HelSiNgiN 
maaNPUolUStUSNaiSet

Kanta Helsingin maanpuolustusnai-
set kokoontuvat syksyllä seuraavas-
ti: maanantai 12.9 kuukausikokous, 
maanantai 3.10 syyskokous, maa-
nantai 7.11 kuukausikokous, lauan-
taina 10.12.2011 klo.10.00 - 14.00 
Joulumyyjäiset, Döbelninkatu 2, 
Helsinki. Tervetuloa. 

eiran isännöitsijätoimisto oy
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

HelSiNgiN  

ReSeRviläiSet

Liikunta
Reserviläisen, varsinkin sodanajan 
joukkoihin sijoitetun, on syytä pi-
tää huolta tiedoistaan, taidoistaan 
ja fyysisestä kunnostaan. Viimeksi 
mainitulla on myös kansantervey-
dellistä merkitystä.

Hyvä tapa osoittaa liikuntasuo-
rituksensa muillekin on kirjata ne 
Reserviläisurheiluliiton sähköiselle 
kuntokortille, joka löytyy osoittees-
ta http://www.resul.fi/ välilehdeltä 
Kuntokortti. Jokaiselle jäsenelle on 
henkilökohtainen käyttäjätunnus, 
joka on sama kuin jäsennumero 
(löytyy jäsenkortista, 6-8 numeroa). 
Ensimmäisellä kirjautumiskerralla 
salasana on oma sukunimi muodos-
sa VIRTANEN eli kaikki kirjaimet 
isolla. Sen jälkeen salasana on muu-
tettava tietoturvasyistä.

Kuntokortille voi kirjata kaiken-
laiset liikuntasuoritukset hiihdosta 
laskuvarjohyppyjen kautta yleisur-

heiluun. Jo puolen tunnin suorituk-
sesta saa yhden peruskuntopisteen. 
Päivää kohden voi olla monta suori-
tusta eri lajeista, yhteensä kuitenkin 
korkeintaan kolme peruskuntopis-
tettä. Ammuntasuorituksiin kirja-
taan laukausten määrä ja ammun-
nan johtajan nimi, joten kuntokortti 
toimii myös todisteena ampumahar-
rastuksesta. 

Sähköiselle kuntokortille kirjat-
tuja suorituksia voi lisätä, muokata 
ja poistaa. Suorituksen kopiointi-
mahdollisuus on kätevä, jos niissä 
on paljon samanlaisia (esim. kun-
tosali tai työmatkapyöräily). Kun-
tokortti kannattaa siis ottaa aktiivi-
seen käyttöön.

Ampumatoiminta
Yhdistys on käynnistänyt uudel-

leen ampumatoimintaansa. Kerran 
kuussa maanantai-iltaisin yhdistyk-
sellä on sisäradalla ampumavuoro. 
Mukana on oltava kunnossa oleva 
vakuutus (esim. Reserviläisen am-
pumaturva) sekä Reserviläisliiton 
jäsenkortti. Oma ase (.22 – .45ACP), 
patruunat ja suojaimet ovat myös 
tarpeen. Syyskauden 2011 ratavuo-
rot ovat maanantaisin 22.8, 26.9, 
24.10, 21.11 ja 19.12. klo 19:00 - 21:30. 
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@
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logistiikkaan. Vierailun tarkempi 
ajankohta sekä sisältö ilmoitetaan 
Vääpelikilta ry:n verkkosivuilla. Li-
sätiedot: Janne Kuloheimo, puh. 
050 5703 335, janne.kuloheimo@
gmail.com

Suomalaiset asepuvun kehitys 
tutuksi

Vääpelikilta ry on järjestämässä 
syksyllä kiinnostuneille mahdolli-
suutta tutustua suomalaisten ase-
pukujen historiaan ja kehitykseen. 
Asiantuntijana toimii yhdistyksen 
kunniajäsen Juha E. Tetri, joka on 
toiminut mm. monien sotaeloku-
vien puvustuksen asiantuntijana. 
Kokonaisuuteen sisältyy tutustumis-
matka 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. Kurs-
sin jälkeen koulutettavat tuntevat 
komppanian huollon järjestelyt ja 
toiminnot. Lisätiedot: Juha Suvi-
saari. puh. 040 315 4071, juha.suvi-
saari@itella.com

Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro

Töölöntorinkadun sisäampuma-
radalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. 
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 
ACP kaliiperiin saakka. Kysy rata-
vuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi 
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 
7837. 

Katso tiedot muista tapahtumis-
ta yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai 
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio, 
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkal-
lio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo 
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuo-
mi@gmail.com. 

HfoRSNejdeNS SveNSka 

ReSeRvUNdeRofficeRaRe

Skytte i Luolan, Tölötorgsgatan 2, 
fortsätter igen vecka 35, torsdagen 
1.9 kl. 17-19.

Triangelkampen 2011
lördagen 20.8, Orientering, sam-

ling vid Idrottshallen i Västerby kl. 
10.00

lördagen 15.10,  avslut-
ningsfest kl. 19.00, Restau-
rang Tekniska Helsingfors 

mUUt  
maaNPUolUStUS-

yHdiStykSet

aUtojoUkkojeN 
HelSiNgiN kilta

KaartJR:n alokkaiden omaistenpäi-
vää vietettiin 16 ja 17 heinäkuuta, 
aurinkoisessa kesäsäässä. Paikalla 
oli taas hyvä joukko kiltalaisia ker-
toilemassa kiltamme toiminnasta ja 
entisten aikojen ajokalustosta varus-
miehille ja heidän omaisilleen. Mu-
kaan ulkoalueen vetonaulaksi saim-
me tällä kertaa espoolaisen Bengt 
von Gerdenin Zündapp KS 750 
moottoripyörineen. Suuri kiitos hä-
nelle, hieno mies ja hieno oli pyörä-
kin. Pala puolustusvoimien historiaa 
poikkesi taas Santahaminassa. Kii-

tokset mukana olleille kiltalaisille. 
Automiesten ammuntailtaa vie-

tetään Santahaminassa torstaina 1. 
syyskuuta. Asiasta kiinnostuneet ot-
takaa yhteyttä ampumavastaavaan 
Heikki Heikkoseen. Kokoontuminen 
portilla klo.16:00.

Syksyn ammuntavuoroja:
Pistoolirata: 22.8, 25.8, 29.8, 2.9, 
5.9, 6.9, 12.9
Kiväärirata: 28.8, 1.9, 11.9, 15.9

Vuoro aina klo: 17-21.00

HelSiNgiN 
ilmatoRjUNta-

RykmeNtiN kilta

Hieno kesä, jonka aikana on osallis-
tuttu mm. Ilmatorjuntamuseon 50v 
juhliin. Juhlarahastokeräys jatkuu:

Ilmatorjuntamuseo 50 vuot-
t a  J U H L A R A H A S T O K E R Ä -
YS. Poliisihallituksen lupa n:o 
2020/2010/4086 (22.02.2011) 
Toimeenpanija: Ilmatorjuntasäätiö. 
Keräysaika: 1.3.2011-28.2.2013. Lisää 
tietoa antaa Killan keräyspäällikkö 
Jorma Lahtinen: GSM 040 067 9738 
jorma.lahtinen@pp.inet.fi. Keräysti-
lit: NORDEA 136630-128587, Sampo 
804307-10126485 sekä OP – Pohjola 
509212-21174 81 Maksaessasi suo-
raan keräystilille on tärkeätä, että 
laitat viesti maksunsaajalle kohtaan 
oman nimesi. www.ilmatorjunta-
museo.fi 

Ampumavuoro normaalisti pa-
rillisten viikkojen keskiviikkoisin 
1600-1900. Lisätietoja: Ari Vaaras-
maa, GSM 040 502 3754. 

Puh.joht. Timo Niiranen GSM 
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein 
GSM 044 333 1027 edward.breiten-
stein@gmail.com 

kaaRtiN 
jääkäRiRykmeNtiN 

kilta

Kaartin Jääkärirykmentin Killan esi-
telmä Perinnetalolla 26.9. klo 18.00. 
Aiheena tämän päivän rajavalvonta 
ja siihen vaikuttavat tekijät. Ilmoit-
tautuminen viim edellisenä iltana 
ko 18.00 mennessä 050 4654088 tai 

kai.wigren@pp.nic.fi.

HelSiNgiN 
SUojelUSkUNtaPiiRiN 

PeRiNNekilta 
tRaditioNSgillet 

föR H:foRS 
SkyddSkåRSdiStRikt

Tutustuminen Lahden varuskun-
taan ja Sibelius-taloon maanantaina 
29.8.2011

Viipurin sk-perinnekilta on kut-
sunut myös meidän jäsenemme ter-
vetulleiksi osallistumaan Lahteen 
ja Hennalan varuskuntaan suun-
tautuvalle retkelleen maanantaina 
29.8.2011.

Ohjelma: 
09.00 Lähtö Mikonkadun tilaus-

autopysäkiltä (Fenniaa vastapäätä), 
11.00 Opastettu kierros Sibelius-
talossa, 13.00 Selvitys Lahden va-
ruskunnan toiminnasta ja lounas 

iss.fi saman päivän aikana klo 12:00 
mennessä. 

Yhteystiedot
Lisätietoja yhdistyksen toimin-

nasta antavat puheenjohtaja Tomi 
Sarilahti, puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi tai helsinki@hel-
resp.fi ja sihteeri Timo Elolähde, 
puh. 040 830 4097, timo.elolahde@
hsl.fi.

S-RyHmäN 
ReSeRviläiSet

Yhdistyksen syyskausi aloitetaan 
herrasmieskisalla Vuosaaren pirtillä 
2.-3. syyskuuta. Tarkemmat tiedot 
lähempänä ajankohtaa. 

SOK:n Maanpuolustuskerho te-
kee retken Inexin uuteen logistiik-
kakeskukseen 31. elokuuta. Lähtö 
Ässäkeskuksesta klo 16.30. Ilmoit-
tautumiset: carola.nylund@sok.fi 
Tämänsyksyinen varuskuntavierailu 
tehdään Turkuun Pansion laivasto-
asemalle lauantaina 24. syyskuuta. 
Bussi lähtee klo 8.00 Fennian edestä 
tilausbussilaiturista. Ohjelma peril-
lä klo 11.00 – 13.30, minkä jälkeen 
nautimme lounaan Bore laivalla 
(entinen Kristina Regina). Lounaan 
jälkeen lähdemme kotimatkalle ja 
arvioitu paluuaika Helsinkiin klo 
17.00. Matkan hinta 20  e henkilöltä. 
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajal-
le.

Mikäli sinulla on sähköpostiosoi-
te, mutta saat tiedotteet edelleen 
postissa, ilmoita sähköpostiosoittee-
si sihteerillemme.

Yhteystietoja: Puheenjohta-
ja juha.dahlman@sok.fi tai 040-
7693816, varapuheenjohtaja ja 
sihteeri sami.keino@sok.fi tai 050-
3096210, II varapuheenjohtaja ari.
kovalainen@sok.fi 0107681824, toi-
minnanjohtaja makinen.teuvo@
gmail.com tai 050-3385636, varain-
hankintajohtaja jukka.hallikainen@
hotmail.fi 0500-607874

meRiReSeRviläiSet

Merireserviläiset ry osallistuivat 
Ahven3:lla Merivoimien vuosipäivä-
regattaan 8.-10.7.2011 Turussa. Ah-
ven 3:n kuljetus Helsingistä Turkuun 
ja takaisin oli opetuksellinen MPK:n 
kurssi. Kiitokset kurssin johtaja Ma-
tias Kaivokselle ja muille aktiivisille 
osallistujille.

Ajankohtaista
Merireserviläiset ry:n toiminta 

aktivoituu taas kesän hiljaisempien 
hetkien jälkeen. Nettisivuiltamme 
löydät tiedot ajankohtaisista tapah-
tumista sekä runsaasti muutakin 
tietoa, perinteitä ja historiaa unoh-
tamatta. Aktiivista meri- ja ampu-
matoimintaa on tarjolla jokaiselle. 
Ota yhteyttä rohkeasti ja liity mu-
kaan toimintaan! Opastajat ja neu-
vojat ovat aina paikalla niin ampu-
matoiminnassa kuin koulutusalus 
Ahvenella.

Ahven 3:lla tapahtuu tiistaisin klo 
17.30 alkaen. Tiistai-iltojen teemoja 
ovat Ahvenen huolto ja kunnossa-
pito sekä ajoharjoittelu. Tarkemmat 
tiedot ajoharjoittelusta löytyvät yh-
distyksen nettisivuilta. Ota yhteyt-
tä alushuoltohenkilöihin – ja kerro 
mahdollisesta tulostasi Ahven-tiis-
taihin tai ajoharjoitteluun. Paikalla 
opetetaan merenkulun perusasioita 
aina vaativampiin tehtäviin osallis-

tujien taidon ja halun mukaisesti. 
Ahven 3:n aktiivinen käyttö moni-
puolistaa jäsenten meritaitoja. Tule 
oppimaan veneen käsittelyä tai na-
vigointia – tai vain nauttimaan me-
rellisestä tunnelmasta. 

Ammunta jatkuu perinteen mu-
kaisesti. Nettisivujen lisäksi infoja 
aikatauluista ja ohjeistuksesta voi 
tiedustella Mikko Paavilaiselta tai 
Jukka Soinilta. 

Aselakimuutoksesta johtuen en-
simmäiset merireserviläiset ovat 
käyneet poliisin järjestämän am-
munnanvalvontakurssin. 

Syyskuussa järjestetään MPK:n 
puolesta öljyntorjuntakurssi siviileil-
le. Ota yhteyttä Vesa Karuvaaraan 
– ja hanki siviilipuolen koulutusta 
öljyntorjuntatehtäviin.

Perinteinen purjehduskauden 
päättäjäissauna on suunnitteilla 
perjantaiksi 21.10.2011 Suomenlin-
nan Merisotakoulun saunatiloissa. 
Varaathan perjantain jo kalenterista 
yhteistä illanviettoa varten. 

Pikkujoulut vietetään marras-
kuun puolella 19.11.2011 lauantaina 
Vuosaaren saunapirtillä. Varaa tä-
hänkin mukavaan hetkeen aika jo 
nyt kalenteristasi. 

Muistutus
Yhdistyksen hallitus on aina 

tavoitettavissa jäseniä varten, jos 
sinulla on ehdotuksia siitä miten 
haluaisit toimintaa kehittää, tai mil-
laista toimintaa haluaisit yhdistyk-
sen tarjoavan – älä epäröi lähestyä 
yhdistyksen puheenjohtajaa tai hal-
lituksen jäseniä! Yhteystiedot löyty-
vät yhdistyksen nettisivuilta.

Metsästystä tai kalastusta – tai 
erämaanseikkailua

Yhdistyksen koulutusalus Ahven 
3 on käytettävissä, mikäli jäseniä 
kiinnostaa esimerkiksi syyskaudella 
osallistua kalastus-, metsästys – tai 
sienestysreissuun. Tarjolla on myös 
mahdollisuus vierailla eri saarilla. 

Toimintakalenterista voi tarkis-
taa etukäteen onko Ahven 3 vapaana 
toimintaan. Lähetä ehdotuksesi hal-
litukselle – ja järjestetään yhdessä 
jäsenistöä kiinnostava tapahtuma.

Toimintakalenteri 2011 
Elokuu
La-Su 20.-21.8. Reserviläisliiton 

ampumamestaruuskilpailut, Hiuk-
kavaara

Su 28.8. Tiedoksi HVA:n jäsenil-
le: Mestaruuskilpailu pienoiskivääri 
50m makuu Santahaminassa.

Ti 30.8 Ahven3 ajoharjoittelu. 
Lähtö Katajanokalta klo 17.30 ja pa-
luu n. klo 20.30

Syyskuu
To 1.9. Ilma-aseratavuoro klo 18-

19:30 
La 3.9. ResUL Pystykorva-SM 

-kilpailu, Keuruu
La 3.9. Sinisen Reservin perinne-

kivääri 150m 3x10ls ja perinnepis-
tooli 15+15ls -mestaruuskilpailut

To 8.9. Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-20 

La - Su 10.9 - 11.9 Öljyntorjunta-
kurssi SLMEPA Kirkkonummi. 

Kurssi on siviilikurssi, johon il-
moittaudutaan MPK:n nettiportaa-
lin kautta. Kurssin tavoite on kou-
luttaa ammattitaitoinen rauhanajan 
öljyntorjuntayksikkö, joka kykenee 
huoltamaan öljyntorjuntatehtävässä 
olevat joukot. Tehtävänä on antaa 
virka-apua viranomaisten pyynnös-
tä, öljyntorjuntatehtävässä torjunta-
alueella.

 - maa- ja merikuljetukset
 - polttoaineenjako ja korjaamo-

työt
 - majoitus, muonitus
 - varaston materiaalit, koneet, 

työkalut
 - viestiyhteydet, kenttäsähkö-

verkko

 - öljyjäte- ja yleisjätehuolto
 - palontorjunta
 - ensiapu
 - vartiointi, opastus
I l m o i t t a u t u m i s e t  v e s a .

karuvaara(at)gmail.com ja MPKY 
koulutusportaaliin

Ti 13.9 Ahven3 ajoharjoittelu. 
Lähtö Katajanokalta klo 17.30 ja pa-
luu n. klo 20.30

To 15.9. Ilma-aseratavuoro klo 18-
19:30 

To 22.9. Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-20 + MeriRes-mestaruuskisa: 
Itselataava pienoiskivääri 30 ls ku-
vio

Ti 27.9 Ahven3 ajoharjoittelu. 
Lähtö Katajanokalta klo 17.30 ja pa-
luu n. klo 20.30

To 29.9. Ilma-aseratavuoro klo 
18-19.30

Lokakuu
La 1.10. Sinisen Reservin Rk-mes-

taruuskilpailu (MPK-kurssi SinRes 
Ampumapäivä 2), Upinniemi

To 6.10. Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-20

La 8.10. Navigaatiojaoston jäse-
nille tiedoksi: Suomen Navigaatio-
liiton auktorisoiva opettajainfo. Kts 
lisätiedot Navigaatiojaosto-sivul-
tamme.

Su 9.10. XI Heikki Tuokko perin-
nekiväärikisa + perinnepistoolikisa 
(MPK-kurssi)

To 13.10. Ilma-aseratavuoro klo 
18-19:30 + MeriRes-mestaruuskisa: 
Ilmapistooli 20+20 ls

To 20.10. Sisäampumarata "Luo-
la" klo 16-20 + MeriRes-mesta-
ruuskilpailu: Reserviläisammunta 
10+10+10 (=pistoolin pika-amm.)

Pe 21.10. Merireserviläisten pur-
jehduskauden päättäjäissauna

Ma 24.10. YK:n päivä
To 27.10. Ilma-aseratavuoro klo 

18-19:30
Marraskuu
To 3.11. Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20 + MeriRes-mestaruuskil-
pailu: Palveluspistooli 20 ls koulu + 
20 ls kuvio (2:n käden ote sallittu) 

To 10.11. Ilma-aseratavuoro klo 
18-19:30 

Ma 14.11. Merireserviläisten Navi-
gaatiojaoston syyskokous

Ti 15.11. Helsingin Seudun Reser-
viläispiirin syyskokous

To 17.11. Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-20

La 19.11 Pikkujoulusauna Vuosaa-
ren saunapirtillä

To 24.11. Ilma-aseratavuoro klo 
18-19:30

Joulukuu
To 1.12. Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20 
Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän vas-

taanotto
To 8.12. Ilma-aseratavuoro klo 18-

19:30 
To 15.12. Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20
To 22.12. Ilma-aseratavuoro klo 

18-19:30 
To 29.12. Sisäampumarata "Luo-

la" klo 16-20.

vääPelikilta

VÄÄPELIKILTA

Vierailu Santahaminaan
Vierailulla on mahdollisuus tu-

tustua suljetun sotilassaaren moni-
puoliseen historiaan, luontoon ja 
nykypäivään.

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

Vierailu HUS-logistiikkaan
Vääpelikilta ry järjestää syksyn 

aikana vierailun Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin HUS-
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(kahvi ml) Hennalan upseeriker-
holla, 14.30-15.30 Tutustuminen So-
tilaslääketieteen ja Sotilasmusiikin 
museoihin, oppana evl Seppo Toivo-
nen, 17.00 Paluu Helsinkiin.

Matkan hinta 40,00 euroa mak-
setaan Viipurin Suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd piirin killan tilille: FI66 
2262 1800 021260 19.8.mennessä, 
johon mennessä myös ilmoittautu-
miset. Mahdollisista ruoka-aller-
gioista pyydetään ilmoittautuessa 
ilmoittamaan. 

Ilmoittautumiset ja mahdolliset 
tiedustelut: Sami Sihvo, puh. 040 
701 3052 ja s-posti ssi.sihvo@welho.
com. Tervetuloa mukaan!

Helsingin perinnekillan yhteys-
tiedot: puheenjohtaja Markus Anaja, 
puh. 0400 694 004 tai s-posti mar-
kus.anaja@kolumbus.fi.

 

 

 

 

 

 

 

    
HelSiNgiN 

RaUHaNtURvaajat

Tapani Forsström puheen-
joht aja/  veteraanivast aava 
p.0405870352,tforsström@hotmail.
com, Kari Kaiponen, sihteeri/jäsen-
vastaava p.040-5848524, kari.kaipo-
nen@pp.inet.fi, Tom Asplund, vara-
puheenjohtaja p.050-5535665,tom.
asplund@rauhanturvaajaliitto.fi.

Kotona ja kaukana–tukitoiminta, 

Marja-Leena Pihlajamaa p.040-
7240223, ml.pihlajamaa@gmail.
com. Liiton veteraanituen päivystä-
vä puhelin 0207698111.

Tapahtumat:
Jäsenet aveceineen kutsutaan 

YK-päivän vastaanotolle Königiin 
Mikonkatu 4 22.10.2011 klo 18.00.

Osallistumisesi varmistat mak-
samalla yhdistyksen tilille Nordea 
21418-33733 35 euroa per henkilö 
14.10.2011 mennessä. Maksun ilmoi-
tusosaan osallistujien nimet, erikois-
ruokavaliot sekä ruoka-allergiat. 
Hintaan sisältyy alkupaukku sekä 
hyvä noutopöydän ruoka jälkiruo-
kineen ja tanssimusiikkia ym. Yö-
kerhoon pääset ilmaiseksi. Narikan 
joudut maksamaan itse. Kysymykset 
ja peruutukset Tapani Forsström 
tforsstron@hotmail.com puh.040-
5870352 tai Kari Kaiponen kari.kai-
ponen@pp.inet.fi puh.040-5848524. 

Messi-illat jatkuvat syyskuusta 
lähtien normaalisesti Milliklubilla 
01.09.2011 alkaen, klo 19.00. Huom! 
RT-lehdessä, joka ilm.26.08.11 
on syyskuun messi-ilta ilmoitettu 
08.09.11, ei pidä paikkaansa, oikea 
päivä on 01.09.11. Syyskuun messi-
ilta: 01.09.11 toiminnanjohtaja Kari 
Talikka kertoo tämän päivän reser-
viläistoiminnasta.

Lokakuu:06.10.11 Juha Pokka, 
joka osallistui Atalanta-kriisinhal-
lintaoperaatioon Adeninlahdella 
kertoo tunnelmista paikanpäältä. 
Marraskuu:03.11.11 syyskokous

SiSSikeRHo 
SiSSioSaSto

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vas-
tuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustus-
henki.

SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin uu-

distettuihin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi. Tästä eteenpäin 
ao.toimikunnan vetäjä vastaa oman toimikuntansa osion ajankohtaisuudes-
ta. Kehitys- ja sisältöehdotukset pyydetään laittamaan toimikuntien vetäjil-
le.

Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissi-
sivuilta.

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 Päivi Ruusuvuori 09 4056 2010/ jasenasiat(at)reservilaisliito.fi

SISSIPARLAMENTTI
Sissiparlamentin seuraava kokous ja strategiapalaveri Spjutsundissa 26.-

27.8. HRUP:n majalla. 
MAASTOTOIMINTA
Sissitoiminnan kurssi Lopella elokuun 19.–21. Kurssi on suunniteltu Pah-

kiksella syyskuussa tarvittavien taitojen harjaannuttamiseen. Lisätietoa 
Christer Mikkoselta puh. 050-5722 873 tai s-posti christer.mikkonen(at)eli-
sanet.fi.

Pahkis 2011
” Toiset tekee mitä ne uskaltaa, sissit mitä ne haluaa.”
Pahkis 2011, perinteikkääksi muodostunut harjoitus, pidetään Vekarajär-

ven varuskunnan lähialueella 23.9-25.9.2011. Luvassa reipasta sissitoimintaa 
ja vauhdikkaita juonen käänteitä kaikille, tehtävästä riippumatta. 

Ilmoittaudu Pahkikselle Maanpuolustuskoulutuksen järjestelmässä osoit-
teessa https://www.mpk.fi/. Pahkis löytyy järjestelmästä valitsemalla yläva-
likosta “Koulutuskalenteri” ja kirjoittamalla hakulaatikkon “Pahkis” tai vaih-
toehtoisesti vasemmalla olevaa aluehakua käyttämällä “Kaakkois-Suomi > 
Kymenlaakso”. Ilmoittauduttuasi MPK:n järjestelmään, muista ilmoittautua 
myös joko vihreään tai keltaiseen osastoon.

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
Loppukesän ja alkusyksyn aikana on useita ampumavuoroja Santahami-

nassa sekä kivääri- että pistooliradalla. Katso lisätiedot kalenterista http://

www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/
MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet ovat toisaalla tässä lehdes-

sä. Katso ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa sivulta. 
Seuraa Luolan vuorojen alkaminen Sissien nettisivulta www.stadinsissit.

fi.
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 ovat alkaneet 10.8. Nit-
rojumppa alkaa taas 2.9. klo 18.00 salilla. Tervetuloa.

Tiedustelut salitoiminnasta 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-poh-
jalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit 
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. 
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikai-
nen (juha_matikainen@suomi24.fi ). 

YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi, Sis-

siosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.
fi, jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.
com.

taPiolaN ReSeRviUPSeeRit 
eSPooN ReSeRviläiSet

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi

TAPAHTUNUTTA: PADASJOEN KESÄPÄIVÄT
Kesäpäivät vietettiin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna aurinkoises-

sa säässä. Mukana oli ammunnasta kiinnostuneita niin EsRes:stä, TaRu:sta, 
VaRes:stä, TRes:stä kuin Sissiosastostakin, yhteensä noin 30 miestä ja nais-
ta. Lauantaina ammuttiin kolmella radalla; pistoolilla, kiväärillä ja toimin-
tamontussa haulikolla. Niin kesä- kuin talvipäivillekin on ominaista mukava 
yhdessä tekeminen ja mahdollisuus tutustua mielenkiintoiseen ja monesti 
harvinaiseenkin kalustoon.

Sunnuntaina ammuttiin toiminnallinen leirikilpailu. Kilpailussa oli kol-
me rastia, haulikko, pistooli ja kivääri.

Tulokset:
1. Kari Virtanen (EsRes), 2. Jukka Hujanen (EsRes), 3. Tomi Bergius (Es-

Res), 4. Erkki Lintunen (VaRes), 5. Konsta Ruotsalainen (EsRes)
LEPPÄVAARAN RAITTIKARNEVAALIT TO 1.9. KLO 10–21
Tervetuloa tutustumaan kerhojemme toimintaan osana perinteisiä Rait-

tikarnevaaleja! Tietoa tapahtumasta: http://www.raittikarnevaalit.fi/
ESITELMÄTILAISUUS MA 12.9.
Anssi Kullberg esitelmöi aiheista "Arabikevät" sekä "Breivikin  

taustaideologia". Anssi Kullberg on tutkija joka on virkavapaalla ulkopoliit-
tisen sihteerin työstä viimeistelemässä uusinta kirjaansa "Suomi, terrorismi 
ja Supo - koira joka ei haukkunut". Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisista 
aiheista.

Aika: ma 12.9 klo 18.00, paikka: Töölöntorinkatu 2
 

SOTAHISTORALLINEN RETKI HAN-
KONIEMELLE SU 25.9.

Aika: su 25.9.2011 Espoon Reser-
viläiset ry:n järjestämien sotahistori-
allisten retkien sarja saa jatkoa syk-
syllä, kun suuntaamme jatkosodan 
etulinjoille Hankoniemelle. Retken 
aikana liikumme jalan etulinjojen 
taisteluasemia seuraten sekä puna-
armeijan, että suomalais-ruotsalais-
ten linjoja pitkin. Kenelle: kaikille 
pk-seudun reserviläisyhdistysten 
jäsenille. Kuljetus: kimppakyytiperi-
aatteella omilla ajoneuvoilla. Liikku-
minen: jalan maastossa. Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautuminen: perttu.
salonen@esres.fi , 0400 280 378.

LIIKUNTA
Syyskauden ensimmäiset marssit 

ovat:
Maastomarssi 1, 15 km, Solvalla 

Nuuksio, su 11.9.2011. Maastomarssi 
2, 15 km, Sipoonkorpi, su 16.10.2011, 
MPK kurssinro 0404 11 12057. Maas-
tomarssi 3, 15 km, Salmen ulkoilu-
alue, su 13.11.2011, MPK kurssinro 
0404 11 12058. Ilmoittautuminen 
MPK:n sivujen kautta. Lisätiedot: 
juha.matikainen@esres.fi tai 050 
5977 139 sekä MPK:n sivuilta.

AMMUNTA
TÖÖLÖNTORINKADUN PISTOO-

LIVUOROT SUNNUNTAISIN 14.8. 
ALKAEN KLO 17:00–20:30

Töölöntorinkadun pistoolivuorot 
jatkuvat syyskaudella perinteiseen 
tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko 
(TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin 
(EsRes) 0400 212 252.

Parillisina viikkoina on vetovas-
tuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. 
Ampujilla on oltava ampujavakuu-
tus sekä suojalasit ja kuulosuojai-
met. Tämä on helppo tapa ylläpitää 
ampumataitoaan 9 mm sotilaskalii-
perilla tai sitä pienemmillä. Ilmoit-
tautumiset parittomina viikkoina 
toolontori@esres.fi ja parillisina 
viikkoina toolontori@tapiolanre-
serviupseerit.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 Ammun-
ta  MPK:n vuorot. Muista ampu-
matilaisuuksista, piirin tai muiden 
kerhojen järjestämistä kisoista saat 
lisätietoja nettisivuiltamme sekä 
seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuok-
ko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 
212 252.

MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIE-
TOSI

Jotta aktiivinen jäsentiedotuk-
semme tavoittaa Teidät, muistakaa 
päivittää yhteystietonne (sähköpos-
ti- ja kotiosoite) liittoihin: Upseerit: 
Virpi Kukkonen, (09) 4056 2011, ja-
senasiat@rul.fi; Aliupseerit ja mie-
histö: Päivi Ruusuvuori (09) 4056 
2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi

YHTEYSTIETOMME
Tapiolan Reservinupseerit ry: pu-

heenjohtaja; kapt res marko.puuma-
lainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 
040 172 1716, varapj ja tiedotusvas-
taava: ltn res panu.korpela@tapio-
lanreserviupseerit.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.

Suomen Sotilassosiologinen Seura järjestää 
Knut Pippingin hengessä avoimen englan-
ninkielisen yleisöseminaarin

JOUKKOKIINTEYS 
JA SOTILAIDEN 
SUORITUSKYKY

Kansallismuseon auditoriossa, Mannerhei-
mintie 34, 20.9.2011, Klo 09.30 – 16.00 

Pääesiintyjinä maailmanlaajuisesti tunnetut 
sotilassosiologit sparraajinaan suomalaiset 
asiantuntijat ja yleisö

Roots and future of Finnish Military Socio-
logy by the Military Sociological Society of 
Finland

Keynote speech by Dr., Col James Griffith
Seminar: Cohesion Forgotten? Redux 2011 – 
Knowns and Unknowns

Short comments by Prof. Jukka Leskinen

Keynote speech by Dr. Guy L. Siebold
The Science of Military Cohesion
Short comments by Prof. Klaus Helkama and 
Olli Harinen

Keynote speech by Dr., Col Reuven Gal
Why is Cohesion Important? 
Short comments by Dr. Vesa Nissinen 

Panel Discussions: the Importance of Small 
Unit Cohesion and Leadership on Unit 
Effectiveness
Dr. Juha Mälkki Opening Address of the 
Panel Discussion
Professor Aki-Mauri Huhtinen as the mo-
derator
Participants: Gal, Griffith, Siebold, Nissinen
 
TERVETULOA!

Tilaisuus on maksuton.
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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Safe-Team Oy
Hirvastie 4

01450 VANTAA
(09) 872 1155

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900 LAMMI
(03) 633 4064

Kiinteistöalan 
Kustannus Oy

Annankatu 24
00100 HELSINKI
(09) 1667 6500

Weg Oy
Koronakatu 1 B
02210 ESPOO
010 666 1340

Joleta Floors Oy
Fleminginkatu 10 A
00530 HELSINKI

(09) 760 787

Oy Promotor Ab
Sahaajankatu 41

00880 HELSINKI
(09) 755 2480

Rema TipTop Oy
Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

LVI-Työt Putkari Ky
Sahamäenrinne 3
01860 PERTTULA

0400 412 312

Merclean Oy
Haapurontie 75

02880 VEIKKOLA
0400 406 081

Gühring Oy Ab
Lämmittäjänkatu 4 A

00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

T:mi H.Nyström
Pornaistentie 235

07230 MONNINKYLÄ
0400 215 813

P.M.Adventure
Linnanherrankuja 4
00950 HELSINKI

0400 670 744

Karhulan Pesuliike
Virsumäentie 32

48600 KARHULA
(05) 262 118

Anki Desing Ky
Fabianinkatu 4

00130 HELSINKI
(09) 653 575

Trailer-Metalli Oy
Asematie 52

03100 NUMMELA
(09) 222 4538

Ase-Team
Vesikkotie 11 B
01450 VANTAA
044 388 1231

Masino Oy
Kärkikuja 3

01740 VANTAA
010 834 5500

JaPeKa Oy
Heikkiläntie 140

21840 KARINAINEN
010 617 3200

JPS Maalaus Oy
Puusepäntie 25

04360 TUUSULA
(09) 385 8151

Kirjansitomo  
Haglund Oy

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
(09) 777 2556

www.pikkusitomo.fi

Sanmat  
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
0400 414 432

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Finnparts
Lehtisaarentie 1

00340 HELSINKI
(09) 480 822

VARATTU

Katajanokan 
Huolto Oy

Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI
(09) 696 2480

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy
Castreninkatu 8

00530 HELSINKI
(09) 272 7350

K.Jousmaa Oy
PL 90

10901 TAMMISAARI
(019) 241 4488

Yrjö Pirilä Oy
Pohjoisesplanadi 25 A

00100 HELSINKI
(09) 4130 0700

Talin Tenniskeskus 
Oy
PL 81

00381 HELSINKI
(09) 565 6050

Hammaslääkäri 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI

(09) 765 735

Mechelin 
Company Oy

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI

(09) 755 151

Lektar Oy
PL 92

00701 HELSINKI
(09) 4135 5100

Velarium Oy
Koskenporras 10
55100 IMATRA
(05) 688 200

Oy Combinent Ab
Kipinätie 3

06150 PORVOO
0207 311 330

Hollming Oy
PL 14

26101 RAUMA
0204 865 000

Berner Oy
PL 15

00131 HELSINKI
(09) 134 511

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

www.slo.fi

keNttätykiStökeRHo 
UUdeNmaaN tykiStökilta

 
  
Tulevia tapahtumia
la 10.9. Perinnetykkien huoltopäivä, Paikka: Tykistömuseo, Hämeenlinna

Kokoontuminen museolla klo 10.00, lounaan jälkeen tutustuminen mu-
seoon. Tilaisuus päättyy noin klo 15.00. Kuljetukset kimppakyydeillä. Nyt 
kaikki huolehtimaan tykeistä! Ilmoittaudu viimeistään 6.9. Pekka Vasaralle, 
pekka.vasara@luukku.com

pe 23.9 Tykistöyhdistysten ampumailta, kello 17-21, Paikka: Töölöntorin-
kadun ampumarata. Ilmoittautuminen Jyri Vilamo. (jyrppy@hotmail.com.)

ke 19.10. KT-kerhon ja Killan pistoolimestaruuskisa klo.16.30-19. Paikka: 
Töölöntorin ampumarata. Ilmoittautuminen Jyri Vilamolle. (jyrppy@hot-
mail.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 Töölöntorinka-

dun auditoriossa. Perinteinen kokousesitelmä ennen kokousten alkua!
Lohjan patterin esitelmätilaisuudet jatkuvat syksyn aikana.
Paikka ja aika seuraavassa lehdessä. Lisätiedot tero.merjomaa@nordea.

com.
Ampumatoiminta: 
Yhdistysten ampumavuoro Töölöntorinkadun radalla on parillisten viik-

kojen keskiviikkona klo.16-19. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen edel-
lisenä perjantaina osoitteeseen: jyrppy@hotmail.com 

Kerholla on oma 9mm pistooli ja ampumavarusteet joita voi lainata pat-
ruunakustannuksia vastaan ratavuorolla harjoitteluun. Omaa asetta ei tar-
vita siis ampumaharrastuksen aloittamiseen. Huom! Jokaisella ampujalla 
pitää olla pakollisena joko Reserviläisen Ampumaturva (RAT) vakuutus (20 
e/vuosi) tai muu vapaa-ajan vakuutus, joka kattaa ampumaharjoittelun. Li-
sätiedot edellämainitusta e-mail osoitteesta. 

Toimihenkilöt

Puheenjohtaja Markku Mantere puheenjohtaja@ktkerho.fi , varapuheen-
johtaja 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

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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Teksti: Eki Monni 

Kuvat: Thomas Eckered 

RUotSiN vaPaaeHtoiNeN maan-
puolustuskoulutusjärjestö Försvar-
sutbildarna (www.fbu.se) kutsui 
alueemme reserviläisiä kenttäam-
muntakilpailuihin Tukholmaan 
viime toukokuussa. Kilpailuun 
osallistui Stadin Sisseistä kaksi sis-
siampujaa, ja vierailun tuloksena oli 
erinomainen kokemus kisaisäntien 
järjestelytaidoista, monia kontakte-
ja paikallisiin vapaaehtoisiin maan-
puolustajiin, ja vieläpä tuliaisina 
hopeiset ja pronssiset mitalit am-
munnoista.

Försvarsutbildarna järjestää 
MPK:n tapaan puolustusvoimien 
tukemana vapaaehtoisten maan-
puolustajien sotilaallista koulutusta. 
Kursseja on yksistään Tukholman 
läänissä vuosittain kymmenittäin. 
Kursseille ja kilpailuihin on voitu 
osallistua myös Suomesta, ja osal-

listuminen Suomesta näyttääkin li-
sääntyvän.

Ampumakilpailuun osallistumi-

nen oli tehty mahdollisimman hel-
poksi. Matkat Suomesta kisapaikka-
kunnalle hoidettiin piirin toimesta, 
ja Ruotsin päässä kilpailijoita odotti 
lentoasemalla kyydit hotelliin tarjot-
tuine illallisineen ”suuren maailman 
tyyliin”, vaikka olisimme olleet telt-
tamajoitukseen ja trangiaan varsin 
tyytyväisiä. 

kilPailU oli eRiNomaiSeSti jär-
jestetty. Aseet ja patruunat saatiin 
järjestäjiltä, ja ennen kilpailua ku-
kin kilpailija valitsi aseekseen joko 
AK4- tai AK5 -rynnäkkökiväärin. 
Jokaiselle ampujalle kerrattiin tur-
vallisuussäännöt, ja aseen käsittely 
kuivaharjoiteltiin ruotsinkielisten 
komentojen mukaan. Jokaisella ra-
dalla oli oma valvojansa, joka vasta-
si ammunnan kulusta ja turvallisuu-
desta. Ensiapupistekin osoitettiin 
joka radalla erikseen.

Ampuma-alueena oli Livgardetin 
ampuma-alue Kungsängenissä. Kil-

pailutehtävänä oli kenttäammunta, 
jossa määräajassa ammuttiin kuvio-
tauluihin tuplalaukauksin. Kilpailu 
käsitti kuusi eri rataa, joissa ammut-
tavia laukauksia oli käytettävissä 
olevaan aikaan nähden varsin pal-
jon. Kilpailuun osallistui 21 ampu-
jaa, ja koko kilpailu oli ohi parissa 
tunnissa.

yHteiSHeNki kilPailUSSa oli 
mahtava. Ajatus vaisuista ja pidät-
tyväisistä suomalaisista ulkomail-
la tuli jälleen kerran vähintäänkin 
korjattua, kun kilpailun jälkeen 
moottorimarssilla nauru raikui hy-
väntahtoisesti koko kilpailusakilla 
naapurimaa-aiheisten juttujen tah-
dittamana. Pohdiskeltiin Suomen 
vaikeaa länsinaapuria, vitsailtiin 
suomalaisten nyt tulleen Ruotsiin 
auttamaan heitä maansa puolusta-
misessa, ja lopulta yhteen ääneen 
ihmeteltiin erästä kilpailijaa, joka 
osallistui tähän vapaaehtoiseen 

kilpailuun viikonloppuna palvelus-
vapaallaan! Nauru raikui, henki oli 
mahtava ja veljeskansat sopivat hy-
vin samaan pataan.

Kilpailun loputtua pääsimme 
vielä tutustumaan Försvarsutbildar-
nan samalla alueella tapahtuvaan 
sissikurssiin, ja meitä kierrätettiin 
tarkastelemassa hajautetun sissitoi-
minnan pesäkkeitä lähimetsissä. Sis-
sikurssin oppilaiden ja kouluttajien 
motivaatiosta ei jäänyt paljoakaan 
kysyttävää, toiminta oli tarkkaa ja 
jämäkkää. 

yHteiStyö yli RajojeN kannattaa 
myös maanpuolustusasioissa, kun 
tositilanteessakin voisimme toimia 
yhteistyössä. Kun kutsu Ruotsiin 
kurssille tai kilpailuun tulee, ei kan-
nata epäröidä. Tapahtumat ovat ol-
leet poikkeuksetta erinomaisesti jär-
jestettyjä. Samaten naapurimaasta 
pitäisi saada oppilaita ja kouluttajia 
tänne. Tätä kannattaisi edistää.

Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi

FBU:n ampumakilpailu Tukholmassa

Ensimmäinen rata Livgardetin ampuma-alueella Kungsängenissä 21.5.2011. Aki Virtanen ja Eki Monni Stadin Sissien ampujista saapuivat Arlandaan perjantai-

iltana, ampuivat lauantaina ja olivat iltapäivällä jo kotimatkalla.

Kilpailijoita odotti viimeisen päälle val-

misteltu ampumakenttäalue.

Erinomaisesti järjestetyt ampumakilpailut Tukholmassa


