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Tukkuhinnat nousseet 80 prosenttia vuodesta 1939 
lähtien. Tuontitavarain hinnat nousseet 130 % ja 
vientihinnat 50 %.

Oy Pohjoismaiden Yhdyspankin Suomen taloudellista elämää valaiseva neljännes-
vuosijulkaisun Unitaksen juuri ilmestyneeseen kolmanteen tämän vuoden numeroon 
sisältyvässä katsausosastossa käsitellään mm. hintojen kehitystä kuluvan vuoden toi-
sen neljänneksen aikana ja mainitaan, että hintakehitys on yleensä jatkunut ylöspäin. 
Vientitavaroidemme fob-hinnat ovat kuitenkin nousseet suhteellisen vähän neljän-
neksen aikana arviolta noin 10 % eli  50 % yli vuoden 1939 vastaavan tason. Sen sijaan 
ovat tuontitavaroiden cif-hinnat kohonneet varsin tuntuvasti. Lisäys neljänneksen 
aikana arvioidaan keskimäärin vähintään 15 %:iin, mikä merkitsee lisäystä aina noin 
130 %:iin yli vastaavan ajankohdan tason vuonna 1939. Viimeksi mainitusta ajankoh-
dasta lähtien ovat esim. kivihiilen ja sokerin cif-hinnat nousseet yli 200 %, radan ja 
teräksen, vuotien ja viljan hinnat yli 100 %.
 Näin paljon eivät kotimarkkinatavarain tukkuhinnat ole kylläkään nousseet, mut-
ta lienevät nekin kohonneet noin 80 % yli sen tason, millä ne olivat kaksi vuotta sit-
ten. 
 Elinkustannusten muutokset ovat pienemmät tämän vuoden kesäkuuhun men-
nessä rauhanajan kulutuksen pohjalla laaditun virallisen elinkustannusindeksin mu-
kaan 42 % ja säännöstellyn kulutuksen pohjalla 20 %, kummassakin tapauksessa suh-
teessa sodan edelliseen tasoon suurinta nousun lämpö ja valo eli 70 % lähtien ajasta 
1938/39, vaatetustavarat 60 % ja ravinto 50 %.

P
uolustusvoimat teki ai-
van viime aikoihin saak-
ka suunnittelutyötä sillä 
perusteella, että mää-
rärahat nousevat noin 
kaksi prosenttia vuosit-
tain. Tältä suunnittelu-

työltä on nyt pohja täysin pois. Muista hal-
linnonaloista poiketen on maanpuolustus 
ollut koko sotien jälkeisen ajan erilaisten 
säästöjen ja leikkausten kohteena, joten 
lisälaihdutus suunnataan jo valmiiksi lan-
ganlaihaan kohteeseen.

Puolustuskyvyn rakentaminen ja yllä-
pito ovat kymmenien vuosien hankkeita. 
Hankkeiden osat, kuten materiaalivalmi-
us, koulutus, taktiikan kehittäminen ja 
suunnittelu liittyvät toisiinsa. Kokonai-
suus on monitahoinen, ja äkkimuutokset 
johtavat helposti katastrofinomaiseen tu-
lokseen.

Puolustusvoimat on suunnitellut alu-
eellisten joukkojen kehittämistä erityisesti 
vuosina 2012…2016. Kehittämiseen kuu-
luu mm. vanhentuneen taistelutavan kor-
vaaminen uudella, mikä vaatii niin kou-
lutusta, suunnittelua kuin uusia välinei-
täkin. On erittäin suuri vaara, että tämä 
hanke romuttuu.

Seuraavassa vaiheessa, vuosina 
2016…2020, on kaavailtu operatiivisten 

joukkojen kehittämistä. Koska operatiivis-
ten joukkojen toiminta perustuu yhteis-
toimintaan alueellisten joukkojen kanssa, 
estää alueellisten joukkojen kehittämisen 
romutus myös operatiivisten joukkojen 
kehittämisen järkiperäisellä tavalla. 

Tarjolla on siis koko maavoimien ja 
maapuolustuksen suorituskyvyn erittäin 
vakava vahingoittuminen.

Merivoimat ja ilmavoimat vaativat suu-
ria kalustohankintoja 2020- ja 2030-lu-
vuilla. Muun ohella Hornet-kalusto tulee 
käyttöikänsä päähän. Koska aluevalvonta 
ja kriisien ennaltaehkäisy edellyttävät riit-
tävää suorituskykyä nimenomaan meri- ja 
ilmavoimilta, jää maavoimien kehittämi-
nen väistämättä toissijaiseksi puolustus-
haarojen keskinäisessä vertailussa.

Jos nyt esitetyt määrärahaleikkaukset 
toteutetaan, päästäneen maavoimien ke-
hittämiseen vasta noin vuonna 2040. Sil-
loin kehittäminen on aloitettava pahasti 
jälkeenjääneestä tilasta.

Tänä syksynä ratkeaa tosiasiallisesti, 
onko puolustusvoimien tehtävät rajattava 
resurssien mukaisiksi leikkausten myötä.

PUolUStUSvoimain komentajan suulla 
on todettu, että puolustusvoimauudis-
tus edellyttää kansalaisten tukea. Kansa-
laismielipiteellä on suuri merkitys myös 

puolustusvoimien määrärahoihin, mikä 
voidaan päätellä pelkästään Kreikan tuke-
misen vakuuskiemuroista, jotka ovat syn-
tyneet paljolti juuri sisäpoliittisista syistä.

Kansalaisten mielipiteeseen vaikuttaa 
myös se, voidaanko puolustusvoimien 
tiedotukseen luottaa. Puolustusvoimat 
tiedottaa kiitettävästi yksittäisen pauk-
kupatruunalaukauksen mahdollisista 

kuuloriskeistä, mutta isompien asioiden 
tiedotus ei aina vakuuta. Hyvänä huono-
na esimerkkinä on ”massavanhenemisen” 
julkistaminen. Rynnäkkökiväärien massa-
vanheneminen ei kuulosta uskottavalta, 
loppuun kulumisen saattaisi vielä ymmär-
tääkin.  Vaikuttaa siltä kuin tykkikaluston 
ja panssarivaunujen romuttamisen tiedot-
tamisesta ei olisi opittu mitään. 

PUolUStUSminiSteRi Stefan Wallin on 
ottanut esiin puolustuksen taakan jakami-
sen liittymällä Natoon, mikäli puolustus-
kykymme vaarantuu leikkausten vuoksi. 
Wallin on tästä syystä saanut osakseen 
melkoista kritiikkiä. Arvostelijoina ovat ol-
leet erityisesti tahot, jotka pitävät tärkeä-
nä ”itsenäistä ja uskottavaa” puolustusta. 

Voisi pitää kohtuullisena, että nämä ar-
vostelijat esittäisivät toteuttamiskelpoisen 
ohjelman siitä, miten uskottavuus toteu-
tetaan edes tähänastisilla, saati leikatuilla 
resursseilla. Aloittaa voisi vaikka kerto-
malla, miten valmiusprikaatimme ja me-
kanisoidut taisteluosastomme varustetaan 
laadullisesti ja määrällisesti edes suurin 
piirtein määrävahvuisiksi.

Kunhan tämä ohjelma on esitetty, voi 
jatkaa vastaavalla suunnitelmalla mootto-
roitujen taisteluosastojen, taisteluryhmien 
ja alueellisten prikaatien kehittämiseksi.

jos nyt esitetyt  
määrärahaleikkaukset 
toteutetaan, pääs-
täneen maavoimien 
kehittämiseen vasta 
noin vuonna 2040. 
Silloin kehittäminen 
on aloitettava pahasti 
jälkeenjääneestä  
tilasta.
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Ammunnat jatkuvat 
Santahaminassa —  
ainakin toistaiseksi

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

vaaSan Hallinto-oikeUS antoi 6.9. pää-
töksensä asiaan, joka koskee mm. Santa-
haminassa käytäviä reserviläisammuntoja. 
Päätöksen (11/0227/1) mukaisesti reservi-
läis- ja vapaaehtoisjärjestöjen ammuntoja 
”ei voida kieltää” Santahaminassa. Näin 
ollen jo keväällä tulleen välipäätöksen 
(11/0037/1) mukaisesti ammunnat voivat 
jatkua toistaiseksi normaalisti. Puolustus-
voimat on kuitenkin HAO:n päätöksen mu-
kaisesti velvoitettu tekemään ympäristölu-
pahakemus vappuun 2012 mennessä. Lupa-
hakemus tullee käsittämään käytännössä 
kaikkia ampumaratoja ja näin ollen siinä 
tullaan myös ottamaan kantaa reserviläis-
järjestöjen järjestämiin ammuntoihin. Pää-
tös on sinänsä helpotus meidän kannaltam-
me, mutta ympäristöluvan hakuprosessista 
johtuen asia ei ole vielä loppuun asti käsi-
telty. Aika tulee näyttämään miten ja missä 
reserviläiset ampuvat tulevaisuudessa.

Vaikka piiriemme tekemää valitusta ELY:n 
hallintopakkopäätöksestä ei tutkittu, niin se 
kuitenkin otettiin huomioon asiasta annettu-
na lausuntona ja näin ollen oli osaltaan vai-
kuttamassa Hallinto-oikeuden päätökseen. 
Valitusprosessi on myös tiivistänyt ammun-
taa harjoittavien tahojen yhteistyötä. Yhdes-
sä olemme vahvempia, kuten olen monesti 
tälläkin palstalla todennut.

Syksy tulee
Syyskokous on perinteiseen tapaan marras-
kuussa Katajanokan Kasinolla. Asialistalla 
on mm piirin puheenjohtajan sekä hallituk-
sen valinta. Piirin säännöissähän sanotaan, 
että syyskokous valitsee ensin puheenjoh-
tajan ja sitten puheenjohtajan esityksestä 
uuden hallituksen. Näin ollen jokaisella 
piirimme jäsenellä on mahdollisuus lähteä 
muodostamaan hallitusta, jos siihen kiin-
nostusta löytyy. Syyskokousta edeltää esi-
telmätilaisuus, johon on pyydetty uutta Hel-

singin Aluetoimiston päällikköä puhumaan. 
Aluetoimiston päällikkö vaihtui syyskuun 
alussa ja uutena päällikkönä aloitti eversti-
luutnantti Veli-Matti Rintala. Hän on aikai-
semmin toiminut mm. puolustusvoimien 
kansainvälisen keskuksen apulaisjohtajana 
sekä YK:n palveluksessa. Edellinen päällik-
kö evl Heikki Pohja siirtyi pääesikuntaan 
henkilöstöosastolle. Tässä haluankin kiittää 
Heikkiä yhteistyöstä sekä toivottaa onnea 
uudessa tehtävässä. Onnea myös Veli-Ma-
tille uudessa roolissa reserviläisten linkkinä 
PV:n suuntaan.

Reserviläisten liikuntapalvelut
Piiriemme yhteinen liikuntatoimikunta 
miettii parhaillaan toimintasuunnitelmaa 
sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Ta-
petilla on ollut ainakin yhteistyön aloitta-
minen jonkun kuntosalipalveluntarjoajan 
kanssa. Jos mielessäsi on kehittämisideoita, 
niin ottanet reippaasti yhteyttä esimerkiksi 
toimikunnan puheenjohtajaan Risto Tarkiai-
seen, niin saadaan liikuntatoiminnalle ”pot-
kua”. Nyt on siis hyvä mahdollisuus ilmaista 
mielipiteensä ja toivomuksensa siitä miten 
piirit voisivat palvella yhdistyksiensä jäseniä 
paremmin myös tälläkin saralla.

Hyvää syksyn alkua. Yhdessä yhteisten 
asioiden puolesta!

kimmo.karinen@helresp.fi

HRUP:n UUden PUHeenjoHtajiSton aloit-
taessa vuodenvaihteessa puheenjohtaja 
esitti meille varapuheenjohtajille ajatuk-
sen, että jossakin piirilehden numerossa 
esittäisimme hänen sijastaan ajatuksia tällä 
palstalla. Avaan siis ”pelin” tältä osin. 
 Aiemmin kesällä korviini osui lausah-
dus, jonka alkuperää en valitettavasti muis-
ta. ”En ole koskaan tullut viisaammaksi 
itseäni kuuntelemalla”. Siksipä turvaudun-
kin tavoistani poiketen Aarno Laitisen Ilta-
lehdessä 13.8.2011 kirjoittamaan kolumniin 
”Mammanpojat”, jonka satuin lukemaan 
Tallinnan laivalla, tullessani kesälomamat-
kalta Viron sotamuseosta. 

laitinen keRtoo kolUmniSSaan, kuin-
ka tunnettujen murhamiesten ja tyrannien 
taustalta löytyy ainakin yksi yhteinen piirre. 
Niin Hitlerin, Stalinin, Napoleonin, Maon, 
Lenin, Castron, Guevaran ja tuoreimpana 
tapauksena Behring Breivikin taustalla on 
vaikea tai kokonaan puuttuva isäsuhde. 
Esimerkiksi Hitlerin isä oli Laitisen mukaan 
juoppo ja väkivaltainen. Maon isä katkaisi 
välit poikaansa, koska piti tätä laiskurina.
 Kolumnin loppuosan lainaan tähän ly-
hennettynä suoraan, yhtä tekemääni sana-
lisäystä lukuun ottamatta, jonka olen mer-
kinnyt vahvennettuna. Jätän johtopäätökset 
isyyden ja varusmiespalveluksen merkityk-
sestä lukijalle. Isänä ja reserviläisenä toivo-
tan aktiivista maanpuolustussyksyä!

”Miehisen maailman puuttuminen 
näkyy nopeasti pojissa. Britanniassa 
puhkesivat jalkapallohuliganismi ja 
katumellakat heti sen jälkeen, kun 

maa lopetti asevelvollisuuden ja siirtyi palk-
ka-armeijaan.
 Kun Ranska lopetti asevelvollisuuden, Pa-
riisin lähiöissä alkoivat autot palaa ja myy-
mälöiden ikkunoita kivitettiin rikki. Suomes-

sakin katuhuligaanit ja seinäntöhrijät ovat 
taustaltaan samaa joukkoa – sivareita.
 Jos on kantanut 11 kuukautta selässään 
30 kilon reppua ja raahannut kranaatinheit-
timen 20-kiloista jalustaa sekä vetänyt peräs-
sään ahkiota, jossa makaa sivariksi siirtyvä 
surkimus, ei siviilissä viitsi enää mennä näi-
den käpykaartilaisten kanssa hulinoimaan 
poliisia vastaan.         
 Maailmassa olisi paremmat ja turvalli-
semmat olot, jos pojilla olisi hyvät isät ja ko-
kemuksia sotaväestä.”

jyrppy@hotmail.com 
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Abloy-lukko, neuvolajärjes-
telmä, heteka ja maksuton 
kouluruokailu. AIV-rehu, 
säteilysondi, ksylitol-purukumi 
ja savustuspussi. Kaikki suoma-
laisia innovaatioita.

kiRjaSSa eSitellään 150 käytän-
töön sovellettua keksintöä itsenäi-
syytemme vuosikymmeniltä. Kirja 
kertoo samalla suomalaisen yhteis-
kunnan, ihmisten arjen ja elämänta-
pojen muutoksesta sekä elinkeino-
elämän kehityksestä.

Suomalaisia innovaatioita – Suo-
mi-konepistoolista Habbo hotelliin 
on matka kekseliäisyyteen, joka 
on ollut 1900-luvun taloudellisen 
menestyksemme perusta. Upeasti 
kuvitettu teos esittelee yksittäiset 
innovaatiot aikansa ympäristössä. 
Joukossa on niin käsin kosketelta-
via tuotteita, uusia teknologioita ja 
palveluita kuin yhteiskuntaa muut-
taneita järjestelmällisiä uudistuksia. 
Kirjassa esitellään myös ulkomaisia 
innovaatioita, jotka on sovellettu 
kotimaiseen käyttöön. Osa kirjas-
sa esitellyistä innovaatioista, kuten 
astiankuivauskaappi, on niin erot-
tamaton osa arkipäiväämme, että 
sen puuttuminen on suorastaan ih-
metyksen aihe. Osa taas on suurelle 
yleisölle tuntemattomampia, kuten 

vaikkapa edestä imevä maidonke-
räilyauto, audiovisuaalinen sukel-
lustietokone tai hampaiden korjaa-
miseen tarkoitettu kuitulujite.

Meitä reserviläisiä kiinnostavat 
ehkäpä eniten Suomi-konepistoolin 

esittely sekä 1920-luvulla kehitetty 
kantopommi. Oman kappaleensa 
ovat saaneet myös 1924 perustettu 
ilmavoimien lentokonetehdas ja Vai-
sala Oy:n kehittämä radioluotain. 
(1931) Sota-aikana 1940 Suojaraken-
ne Oy kehitti väestönsuojan, joka oli 
jatkosodan aikana elintärkeä siviili-
en elämässä. Vuonna 1964 Oy Suo-
men Autoteollisuus Ab kehitti ainut-
laatuisen nestemoottorin, jossa 
teho pystyttiin keskittämään yhteen 
pyörään kerrallaan. Keksintöä käy-
tetään edelleen tykkien vetämiseen 
tuliasemaan.

Nykyään innovaatioiden ja inno-
voimisen merkitystä yrityksille ja yh-
teiskunnalle korostetaan jatkuvasti. 
”Uusien ideoiden kehittäminen on 
ollut tutkimusmaailmassa kasvavan 
kiinnostuksen kohde, mutta harvoin 
kuitenkaan tutkitaan todellisia in-
novaatiotoiminnan hedelmiä eli yri-
tysten kehittämiä ja kaupallistamia 
ideoita.” Innovaatio on jotain sel-
laista uutta, johon sisältyy käyttäjän 
näkökulmasta lisäarvoa. Puhutaan 
”käyttäjälähtöisyydestä, avoimuu-
desta ja elämyksellisyydestä – asi-
oista, jotka ovat vuosikymmeniä 
kuuluneet olennaisesti erilaisten 
innovaatioiden kehittämiseen. […] 
Useat innovaatiot ovatkin tarveläh-
töisiä, jolloin idea uutuuden kehit-
tämiselle lähtee käyttäjältä tai asi-
akkaalta itseltään.”

tURvalliSUUSPolitiikkaan eri-
koistunut sotatieteiden tohtori Jar-
no Limnéll on julkaissut tuoreen 
teoksen, joka kertoo maailman 
muutoksista Yhdysvaltoja kohdan-
neiden terrori-iskujen jälkeen. Kir-
ja käsittelee juuri niitä aihepiirejä, 

jotka puhuttavat myös Helsingin Re-
servin Sanomien lukijoita.

Suomen toimet vuoden 2001 
syyskuun 11. päivän jälkeen ovat 
luonnollisesti kiintoisia.  Kirja sisäl-
tää kotoisia kertomuksia mm. edus-
kuntataloon kohdistuvasta lento-
konetörmäysuhasta, mutta ymmär-
rettävästi laajin huomio on Suomen 
osallistumisessa terrorismin vastai-
seen toimintaan, käytännössä Afga-
nistanin-operaatioon. Limnéll kuvaa 
operaation luonteen muuttumista 
ajan myötä. Limnéllin mukaan leik-
ki on leikittävä loppuun, kun siihen 
on lähdetty. - Aloitetun työn kesken 
jättäminen olisi vastuutonta. 

Suomen osallistuminen Afga-
nistanin kriisinhallintaan on selkeä 
ilmentymä suhteestamme Yhdys-
valtoihin. Suomen ja Yhdysvaltojen 
suhteesta. Limnéll kirjoittaa: - Tuke-
malla Yhdysvaltain politiikkaa toivo-
taan Yhdysvaltojen tukevan Suomea 
[…] omassa kriisitilanteessamme. 
Tekstistä päätyy ehkä yllättävään, 
mutta hyvin loogiseen tulokseen: 
Naton ulkopuolella pysyttäytyminen 
ajaa Suomen lähemmäksi Yhdysval-
toja kuin Nato-jäsenyys. Tätä seik-
kaa ei ainakaan julkisuudessa ole 
aiemmin pohdittu. Nato löysi ole-
massaololleen ns. viidennen artik-
lan tehtävän lisäksi uutta oikeutusta 
9/11 jälkeen. Naton laajeneminen 
on suuntautunut maihin, joille Nato 

merkitsee myös ja nimenomaan 
suojaa Venäjän varalta. 

Suomen suhdetta Venäjään 
Limnéll käsittelee laajasti kirjan lu-
vussa Suomen turvallisuuden uusi 
tarina. - Katsommeko länteen vaiko 
itään? hän kysyy. Ja vastaa: Puolus-
tusvoimauudistuksessa vastauksen 
tulee olla itään. Puolustuskyvyn 
tulee olla uskottava venäläisten sil-
missä. Sitä Venäjäkin meiltä toivoo 
ja odottaa. Samalla Limnéll varoit-
taa uskomasta ikuiseen maailman-
rauhaan ja toivoo sotilaallisen uhan 
huomioon ottamista jatkossakin.

Kirjansa päätteeksi Jarno Limnéll 
perää Suomeen uutta keskustelu-

kulttuuria turvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. – Ääneen sanottuja ja 
perusteltuja vaihtoehtoja suomalai-
nen turvallisuuspolitiikka tarvitsee.

Käsillä oleva teos on perehtymi-
sen arvoinen katsaus kaikille puo-
lustus- ja turvallisuuspolitiikkaa 
harrastaville.

Veikko Luomi

ddR:n 30-vUotiSPäivien lähesty-
essä päätettiin Berliinin muuri puh-
distaa. Itäpuolen kiillottamiseen 
ilmoittautui 5 eläkeläistä. Loput 17 
miljoonaa ilmoittautuivat länsipuo-
len saneeraukseen.

Taloustieteilijä Tauno Tiusanen 
on tuonut jo 1970-luvun lopulta jul-
ki kriittisiä havaintojaan Neuvosto-
liitosta ja Itäblokista: miten tuotan-
nossa määrä korvaa aina laadun ja 
luokattomien tuotteiden valmistus 
aiheuttaa ekokatastrofin. Suomessa 
toisinpuhujaa ei kuunneltu - hiljen-
tämistoimet etenivät tappouhkauk-
siin saakka. 

Vuonna 1991 Neuvostoliitto kaik-
kien suureksi yllätykseksi hajosi - 
juuri niistä syistä, jotka Tiusanen oli 
kertonut jo vuosikymmen aiemmin.

Tiusanen tuo kirjassaan esille 
sen, kuinka 1970- ja 1980-lukujen 
kansalaisille tarjottiin puolitotuuk-
sia ja suoranaisia valheita Neuvos-
toliitosta ja muista Itäblokin maista. 
Neuvostoliitto oli ja Venäjä on yli-
voimaisesti maailman rikkain valtio 
resurssipohjaltaan. Silti sen keskus-
johtoisen talousjärjestelmän vuoksi 
tuhlataan mielettömästi resursseja 
sekä tuhotaan luontoa ja maan ta-
loustilanne ei lähitulevaisuudessa-
kaan ratkaisevasti kohene.

Tauno Tiusanen tuo kirjassaan 
esille myös ns. vertailevan taloustut-
kimuksen kylmän sodan ajalta. Siinä 
oli tarkoitus vertailla kuinka keskus-
johtoiset taloudet menestyisivät kil-
pailussa markkinatalouden kanssa. 
Suomessa tätä pohdintaa taloustut-
kimuksesta ei otettu vakavasti. Se 
ei ollut 1970-luvulla Suomessa mah-
dollista. Vertailevan taloustieteen 
asiantuntijat olivat jo 1960-luvulla 

sitä mieltä, että keskusjohtoinen 
järjestelmä vaatii kipeästi lisää jous-
tavuutta, jotta elintasokilpailussa 
pysyttäisiin lännen kelkassa.

jälkiviiSaStelU on HelPPoa, en-
nustaminen vaikeaa. Uudessa kir-
jassaan Tiusanen muistuttaa, mitä 
todella tapahtui. Jottei suomettumi-
nen uhkaisi uudelleen. 

Emeritusprofessori Tauno Tiusa-
sen kirja "Narutettu sukupolvi - Suo-
mettumisen ilot ja murheet" ilmestyi 
sopivasti elokuussa, kun Neuvosto-
liiton kaatumisesta tulee kuluneeksi 
tasan kaksikymmentä vuotta.

ville kaaRnakaRi on julkaissut 
toisen kokonaan oman romaaninsa. 
Tälläkin kertaa kyse on sotatrilleris-
tä jatkosodan ajoilta. Sodanaikainen 
suomalainen kommunistiryhmä ja 
neuvostovenäläinen NKVD-yksikkö 
pyrkivät pakottamaan Suomen tu-
hoisan erillisrauhan solmimiseen, 
keinona suomalaisten yhtenäisyy-
den rikkominen salamurhaamalla 
marsalkka Mannerheim.

Kun neuvostotiedustelulle selvi-
ää, että Saksan valtakunnankansleri 
Adolf Hitler on tulossa onnittele-
maan Marskia tämän 75-vuotispäi-
vänä 4.6.1942, päättävät bolsevi-
kit laajentaa operaatiota. Suomen 
vastavakoilu pääsee asioista jyvälle 
ja onnistuu suurin ponnistuksin ja 
tappioitakin kärsien estämään sala-
murhat tai ainakin suuntaamaan ne 
”päähenkilöiden” ohi.

Kirjailija on kehittänyt juonen 
tositapahtumien pohjalle, lisäten 
aimo annoksen asioita, jotka – ku-
ten Kaarnakari sanoo – ovat tapah-
tuneet tai ainakin olisivat voineet 
tapahtua. Tämä sama rakenne oli 
onnistunut jo vuoden takaisessa 
Übung -42 –teoksessa.

Kirjassa vilisevät sotiemme histo-
riaa tunteville tutut nimet, erityises-
ti tiedustelu- ja kaukopartiomiehet. 
Lukija on jälleen usein ymmällä, 
mikä on totta ja mikä ”olisi voinut 
tapahtua”.

Jälkimmäisessä tapahtumaluo-
kassa käsitellään niin panssarilaiva 
Ilmarisen tuho, talonmiesjärjestel-
män toiminta kuin Huhtiniemen ko-
hutut vainajatkin.

Kiintoisaa lukemista yllättävien 
käänteiden ja jännityksen ystäville.

Veikko Luomi

kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Suomalaisia innovaatioita -kirja on matka 
itsenäisyyden ajan kekseliäisyyteen

Maailma ja Suomi 9/11 jälkeen

Narutettu sukupolvi
Suomettumisen ilot ja murheet

Kun Marski ja Hitler murhattiin – lähes

Useita kirjoittajia, Suomalaisia 
innovaatioita – Suomi-
konepistoolista Habbo hotelliin

ISBN 978-951-20-8368-8, Gummerus 2011, 175 
sivuasivua.

jarno limnéll: maailma ja Suomi 
9/11 jälkeen

WSOY 2011, ISBN 978-951-0-37900-4, 303 sivua.

tauno tiusanen, narutettu 
sukupolvi - Suomettumisen ilot ja 
murheet

ISBN  978-951-37-6049-6, 161 sivua,  
Edita Publishing Oy 2011

ville kaarnakari: operaatio 
Chevalier

Tammi 2011, ISBN 978-951-31-6281-9, 531 sivua

Ymmärrettä-
västi laajin huo-
mio on Suomen 
osallistumises-
sa terrorismin 
vastaiseen toi-
mintaan, käy-
tännössä afga-
nistanin-operaa-
tioon. limnéll 
kuvaa operaa-
tion luonteen 
muuttumista 
ajan myötä. 
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teksti: Tomi Alajoki 

Kuva: Puolustusvoimat, Esa Ylijääskö

Senaatintori täyttyi sotilaista 
ja katsojista aamulla 18.8.2011. 
Monituhatpäinen yleisö kan-
soitti kokonaan Tuomiokirkon 
portaat ja Senaatintorin laidat. 
Kyseessä oli Kaartin Jääkäri-
rykmentin kesän saapumiserän 
valatilaisuus. Kutsuvieraat 
sijoittuivat kirkon portaiden 
keskiosaan. Kunniavieraaksi 
oli kutsuttu Mannerheim ristin 
ritari Tuomas Gerdt. 

joUkkojen jäRjeStäYtYmiSen 
jälkeen Kaartin Jääkärirykmentin 
komentaja eversti Jukka Valkeajärvi 
tarkasti joukot mukanaan esikunta-
päällikkö everstiluutnantti Heikki 
Saarento. Sotilaspastori Tapani Se-
lin piti kenttähartauden. Hartauden 
jälkeen oli sotilasvalan vuoro. Soti-
lasvalan esilukijana toimi Helsingin 
kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. Va-
lassa sekä vakuutuksessa varusmie-

het vannovat palvelevan maatansa 
rehellisesti sekä parhaan kykynsä 
mukaisesti.

oSa SotilaSvalaSta: 

Joukkoa, johon kuulun sekä 
paikkaani siinä, en jätä missään 
tilanteessa, vaan niin kauan kuin 
minussa voimia on, suoritan saa-
mani tehtävän loppuun.

Lupaan käyttäytyä kunnollises-
ti ja ryhdikkäästi, totella esimie-
hiäni, noudattaa lakeja ja asetuk-
sia sekä säilyttää hyvin minulle us-
kotut palvelussalaisuudet. Tahdon 
myös asetovereitani kohtaan olla 
suora ja auttavainen. Milloinkaan 
en sukulaisuuden, ystävyyden, 
kateuden, vihan tai pelon vuoksi 
enkä myöskään lahjojen tai muun 
syyn tähden toimi vastoin palve-
lusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimies-
asemaan, tahdon olla alaisiani 
kohtaan oikeudenmukainen, pitää 
huolta heidän hyvinvoinnistaan, 
hankkia tietoja heidän toiveis-
taan, olla heidän neuvonantaja-
naan ja ohjaajanaan sekä omasta 
puolestani pyrkiä olemaan heille 
hyvänä ja kannustavana esimerk-
kinä. Kaiken tämän minä tahdon 

kunniani ja omantuntoni mukaan 
täyttää.

Valan tai vakuutuksen vannoi 
835 alokasta. Saapumiserän koko 
oli alussa 931 alokasta. palveluksen 
keskeytysprosentti oli siten 10%, 
joka on aikaisempia vuosia pienem-
pi. Motivoituneet joukot koostuivat 
seuraavista yksiköistä: Kaartin Pa-
taljoona: Sotilaspoliisikomppania, 
Uudenmaan Jääkäripataljoona: 1. 
Jääkärikomppania, 3. Jääkärikomp-
pania  ja Tukikomppania. Varusmie-
hiä tilaisuudessa oli yhteensä noin 
1100 sisältäen varusmiessoittokun-
nan ja Aliupseerikoulun. Lisäksi pai-
kalla oli Kaartin Soittokunta. 

Valan jälkeen alokkaista kaar-
tinjääkäreiksi ylennetyt varusmie-
het valmistautuivat ohimarssiin, 
varusmiessoittokunta sekä Kaartin 
Soittokunta esittelivät musikaalista 
osaamistaan yleisölle mainostaen 
samalla Tattoo kiertuetta, joka start-
taa käyntiin Helsingissä 16.9.2011.

Joukkojen ohimarssin vastaan-
ottivat eversti Valkeajärvi ja Man-
nerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt. 
Joukkoja seurasi Pasi panssariauto-
jen saattue, jonka ajoneuvot oli ni-
metty uudelleen Mannerheim-ristin 
ritarien mukaan.

iHmiSten tUliSi viettää kesällä 
laatuaikaa ampumaradalla, opiskel-
la vieraita kieliä ja matkustella au-
tolla kotimaassa. Itse tentin feminis-
tisen mediatutkimuksen kysymyk-
senasettelun muutoksesta, yritin 
osoittaa virkamieheltä vaadittavan 
toisen kotimaisen kielen hallintaa ja 
matkustin junalla Moskovaan.

Hyvästä yrityksestäni huolimatta 
kuilu minun ja suomalaisten laitos-
journalismin välillä kasvoi kesän 
aikana entisestään, jos nyt mahdol-
lista.

Kesän loppumisen kunniaksi luin 
virolaisen poliitikon ja historiantut-
kijan Laurin Vahtren kirjan Absur-
din suurvalta. Vahtre kuvaa hienosti 
millaista elämä oli Neuvostoliitossa 
ja sen vallan alla Neuvosto-Virossa. 
Materiaalinen ja henkinen pula oli 
käsin kosketeltavaa.

Absurdia huumoria oli kuitenkin 
aina tarjolla – huonolle paperille 
painetuista lehdistä saattoi esimer-
kiksi lukea tilastoja, joiden mukaan 
vuonna 1981 valmistetut televisiot 
olivat 22,4 % parempia kuin edelli-
sellä viisivuotiskaudella, puhumat-
takaan vuoden 1913 tuotteista.

Absurdismi on vaativa laji, eikä 
vähiten yleisölle. Monty Python lo-
petti absurdin toimintansa vuonna 
1983, Sosialististen Neuvostotasaval-
tojen Liitto vuonna 1991. 

Onneksi Suomessa yhteiskun-
tatieteiden maisterit voivat yhä 
edelleen väittää samassa virkkeessä 
itselleen epämiellyttävää yhteiskun-
nallista keskustelua vihapuheeksi 
ja rakkaan opiskelukaupunkinsa 

Lenin-museota tärkeäksi kulttuuri-
instituutioksi. 

Maamme korkean koulutustason 
ansiosta meillä on myös ilmeisen 
runsaasti absurdin tilastotieteen ja 
kritiikittömän tiedonvälityksen am-
mattilaisia.

Viimeksi pari viikkoa sitten Tu-
run Sanomissa julistettiin juhlalli-
sesti, sisäasiainministeriön tilasto-
jen perusteella, että luvallisten am-
puma-aseiden määrä Suomessa on 
laskenut 400 000 aseella viimeisen 
15 vuoden aikana. Poliisin lupahal-
linnon korkeat edustajat antoivat 
ymmärtää tämän selittyvän sillä, 
että poliisi on ottanut vastaan run-
saasti luvattomia ampuma-aseita. 

Ensimmäinen linja-auto kääntyi 
vasemmalle, toinen oli sininen.

Kuten aikaamme kuuluu, sama 
väite toistettiin välittömästi käytän-
nössä kaikissa maamme joukkotie-
dotusvälineissä, viimeksi Reservi-
läinen lehden pääkirjoituksessa.

Sisäasiainministeriön mukaan 
ampuma-aserekisterissä oli jokin 
aika sitten 1 574 739 ampuma-aset-
ta. Pitänee paikkansa, joskaan se ei 
ole lainkaan sama asia kuin maas-
samme olevien luvallisten saati lail-
listen ampuma-aseiden lukumäärä. 

Sekin pitää paikkansa, että tämä 
luku on noin 400 000 vähemmän 
kuin sisäasiainministeriön vuoden 
1997 “voitaneen kuitenkin arvioida, 
että Suomessa oli vuoden 1992 lo-
pussa noin kaksi miljoonaa luvallis-
ta ampuma-asetta”.

Aivan. Kaksi miljoonaa oli arva-
us, eikä edes kovin hyvä sellainen.

Veikkausrivin pohjana oli kym-
menen vuotta aiemmin laadittu sel-
vitys, jonka mukaan Suomessa oli 
vuoden 1984 lopussa yhteensä 1 712 
600 luvallista ampuma-asetta. 

Käytetty ilmoitustarkkuus olisi 
saanut pohjoisten alueiden maissin-
viljelysministeriön tilastotoimiston 
päällikön 1. sijaisen kyynelehtimään 
onnesta – perustuihan ko. luku lää-

ninhallitusten paikallisilta poliisilai-
toksilta keräämiin arvioihin. 

Suurimmassa osassa laitoksissa 
lupia ei edes yritetty laskea, vaan lu-
pakirjoista otettiin otos ja ekstrapo-
loitiin tulos. Tekijät, arviointimene-
telmät ja -tarkkuudet vaihtelivat.

Lupakirjoissa sama ase oli vielä 
usein virheellisesti kirjattuna usealle 
eri lupanumerolle, eikä sitä saanut 
selville mitenkään. Näitä sekaan-
nuksia on nyt purettu 15 vuotta, eikä 
työ ole vielä ohi.

Oppia ikä kaikki. Vuoden 1985 
alussa aloitettiin uusien hallussapi-
tolupien tilastointi. Ministeriön las-
kujen mukaan niitä oli myönnetty 
vuoden 1992 loppuun mennessä tar-
kalleen 800 423 kpl.  

Kukaan ei toisin muistanut kirja-
ta ylös, mitkä näistä luvista koskivat 
oikeasti uusia ampuma-aseita ja mit-
kä luparekistereissä jo olevia aseita. 

Parasta yritettiin, mutta toisin sii-
nä taas kävi.

Todetaan nyt vielä selvyyden 
vuoksi, että lupien peruutukset tai 
nk. armonvuosijärjestelmä eivät esi-
tettyä 400 000 luvallisen ampuma-
aseen poistumaa voi selittää. 

Vuoden 1997 jälkeen valtiolle va-
paaehtoisesti tahi pakolla luovutet-
tujen ampuma-aseiden yhteismäärä 
on alle 50 000, ja näistä merkittävä 
osa on ollut lupajärjestelmän ulko-
puolella olleita sotamuistoja.

Samaan aikaan uusia hallussapi-
tolupia on myönnetty vuosittain yli 
60 000 kpl, joista noin kolmannes 
on koskenut uusia ampuma-aseita.

Arvon tiedonvälityksen ammatti-

laiset, yksikään sisäasiainministeri-
ön julkaisema tilasto ei tue käsitystä 
siitä, että luvallisten ampuma-asei-
den määrä Suomessa olisi laskenut 
viimeisen 15 vuoden aikana. 

Sen sijaan kaikki käytettävissä 
oleva tieto viittaa siihen, että arvio 
on tarkentunut todellisen laskennan 
edistyessä. 

Ihan niin kuin silloin vaali-iltana 
viime keväänä. Sekin taisi tuntua 
aika pahalta.

Arvoisa Lauri Vahtre, kiitos erin-
omaisen hienosta esseestä. Olen 
vilpittömästi pahoillani siitä, että 
Yleisradio keskeytti Monty Pythonin 
huumorin esittämisen heti vuonna 
1972, aloittaakseen sen uudestaan 
vasta maanne jo itsenäistyttyä uu-
delleen. 

Kiistän kuitenkin kausaliteetin, 
vaikka ko. tapahtuma sijoittuukin 
syntymäni välittömään läheisyy-
teen.

Meillä Suomessa oli vain silloin, 
ja on edelleen, niin eteviä valtiotie-
teen, filosofian ja yhteiskuntatieteen 
maistereita, että lentävän sirkuksen 
seuraamiseksi ei tavallinen kansa-
lainen tarvitse lainkaan audiovisu-
aalisia viestimiä. 

arto.pulkki@iki.fi

Absurdin tilastoanalyysin perusteet (7 op)
Kritiikittömän journalismin jatkokurssi (5 op)

KAARTJR valatilaisuus
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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
50 vuotta siitä, kun varusmies-
ten laskuvarjojääkärikoulutus 
aloitettiin Suomessa. Vuonna 
1961 järjestettiin kaksi hyppy-
kurssia, joille haki kaikkiaan 
1300 jo varusmiespalveluksessa 
olevaa varusmiestä. 

HeinäkUUn 11. Päivänä 2011 va-
rusmiespalveluksensa aloitti 50. 
laskuvarjojääkärikurssi. Puolitoista 
kuukautta palveluksessa olleet Las-
kuvarjojääkärikomppanian varus-
miehet ovat hypänneet jo neljä soti-
laslaskuvarjohyppyä ja he vannovat 
sotilasvalansa lauantaina 27. elo-
kuuta yhdessä Utin Jääkärirykmen-
tin toisen varusmiehiä kouluttavan 
yksikön, Tukikomppanian, alokkai-
den kanssa. Juhlallista tapahtumaa 
on seuraamassa myös joukko en-
simmäisen, 50 vuotta aiemmin jär-
jestetyn varusmiesten hyppykurssin 
laskuvarjojääkäreitä.

Laskuvarjojääkärikoulu-
tuksen aloitus Suomessa
Kiinnostus sotilaslaskuvarjohyp-
pykoulutuksen aloittamiseksi Suo-
messa sai alkunsa vuonna 1958, 
kun kaksi ensimmäistä suomalaista 
upseeria koulutettiin laskuvarjo-
hyppytaitoisiksi. Nämä upseerit oli-
vat kapteeni Kaj Hagelberg (nykyi-
sin everstiluutnantti evp), joka sai 
hyppykoulutuksensa Ruotsissa ja 
yliluutnantti Sami Sihvo (nykyisin 
kenraalimajuri evp), joka kävi las-
kuvarjohyppykurssin Paun sotilastu-
kikohdassa Ranskassa. 

Vuonna 1960 järjestettiin ensim-
mäinen sotilaslaskuvarjohyppykurs-
si Suomessa. Kurssi oli tarkoitettu 
ainoastaan kantahenkilökunnalle ja 
sen johtajana toimi kapteeni Hagel-
berg sekä hänen apulaisenaan yli-
luutnantti Sihvo. Kaksi ensimmäistä 
varusmiesten hyppykurssia järjes-
tettiin vuonna 1961. Kursseille pyrki 
vapaaehtoisia, jo varusmiespalve-
luksessa olevia varusmiehiä, joiden 

piti sotilasarvoltaan olla upseeriko-
kelaita tai alikersantteja. 

Ensimmäinen varusmieskurssi 
suoritti kahdeksannen laskuvar-
johyppynsä eli merkkihyppynsä 
25.8.1961, mistä tuli Laskuvarjojää-
kärikoulun ja sittemmin lähes kym-
menen vuoden ajaksi myös Utin Jää-
kärirykmentin vuosipäivä. 

Laskuvarjojääkärikoulun 
perustaminen
Kokemukset ensimmäisistä lasku-
varjohyppykursseista olivat hyviä. 
Harkittavaksi jäi pitäisikö hyppy-
koulutuksen olla osa normaalia jal-
kaväkisotilaan koulutusta vai tulisi-
ko laskuvarjojääkäreille luoda oma 
koulutuksellinen kokonaisuutensa. 
Itsenäisen laskuvarjojääkärikoulu-

50 vuotta  
laskuvarjojääkäri-
koulutusta  
Suomessa

Hyppykypäränä käytettiin Ohei moottoripyöräkypärää (Jawa miesten kypärä).

Ensimmäinen kurssi kesti viisi viikkoa, 31.7.-2.9.1961. Kurssin kouluttajia vas. ylikersantti Jorma Korhonen, kersantti Rauno  

Nuorivuori, luutnantti Antero Maunula ja kersantti Tuomo Tokko. Huomaa barettimerkin puuttuminen.
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Harjoitusolosuhteet oli vielä heikot, osa harjoitteli nurmikolla.
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tuksen aloittamista puoltavat esi-
tykset poikivat tulosta syksyllä 1961, 
kun puolustusvoimain silloinen ko-
mentaja jalkaväenkenraali Sakari 
Simelius hyväksyi Laskuvarjojääkä-
rikoulun perustettavaksi Uttiin.

Laskuvarjojääkärikoulun perus-
tamisesta alkaen sissi- ja tieduste-
lukoulutus nähtiin tärkeänä. Kou-
lutuksen painopiste oli selkeästi 
taistelukoulutuksessa ja iskuosasto-
maisessa toiminnassa. Tavoitteena 
oli kouluttaa laskuvarjohyppytaitoi-
sia sissejä, jotka selviytyvät tehtä-
vistään kaikissa olosuhteissa.

Useat tuolloin koulutukseen 
liittyneet periaatteet ovat pysyneet 
samankaltaisina vielä nykyäänkin. 
Kurssille valittavien tulee hakeutua 
koulutukseen vapaaehtoisesti ja 
valinnat suoritetaan perusteellisten 
pääsykokeiden kautta. Vuodessa 
koulutetaan vain yksi ikäluokka. 
Kurin on oltava asiallinen ja oikeu-
denmukainen. Lisäksi hyvän yhteis-
hengen merkitystä korostettiin jo 
60-luvun alkuvuosina. 

Koulutus uudistui 
1990-luvun lopulla
Vuonna 1997 perustettiin Utin Jää-
kärirykmentti, jonka tehtävät liit-
tyivät kiinteästi turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisessa selonteossa 
painotettuun strategisen iskun en-
naltaehkäisy- ja torjuntakyvyn luo-
miseen. Sotilaallisten uhkakuvien 
päivityksellä oli vaikutusta myös 
laskuvarjojääkärikoulutukseen. Uu-
sia uhkakuvia vastaamaan alettiin 
perinteisten kaukotiedustelutehtä-
vien rinnalla varusmiehiä kouluttaa 
myös vastaerikoisjoukkotoimintaan.

Kun Utin Jääkärirykmenttiin pe-
rustettiin Erikoisjääkäripataljoona 
vuonna 2005, organisoitiin sen alai-
suuteen Laskuvarjojääkärikomppa-

nia, jossa varusmiesten vaativa kou-
lutus jatkuu edelleen laadukkaana. 
Viime vuosina jokainen palveluk-
seen astunut varusmieskurssi on 
ollut hiukan edeltäjäänsä kovakun-
toisempi todistaen sen, että erikois-
joukkokoulutukselle on edelleen 
sijansa Suomen puolustusvoimien 
monipuolisessa koulutustarjonnas-
sa.

Tämän vuoden heinäkuussa pal-
velukseen astui 50. varusmiesten 
laskuvarjojääkärikurssi. Varusmie-
het hyppäsivät ensimmäisen soti-
laslaskuvarjohyppynsä 19. elokuuta 
liittyen suomalaisten punabarettien 
katkeamattomaan ja lujaan ketjuun, 
osaksi maavoimien erikoisjoukkoso-
tilaiden kunniakasta historiaa.

koulutuksen pai-
nopiste oli sel-
keästi taistelu-
koulutuksessa ja 
iskuosastomai-
sessa toiminnas-
sa. tavoitteena 
oli kouluttaa las-
kuvarjohyppytai-
toisia sissejä, 
jotka selviytyvät 
tehtävistään kai-
kissa olosuhteis-
sa.

Kersantti Rauno Nuorivuoren johdolla valmistaudutaan hyppylennolle  
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lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti 
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

olin tiiStaina iltaPäivällä, otsikon mukaisena päivänä, Santahaminassa 
MpKK:lla sopimassa seuraavan päivän virolaisvierailusta. Jonkin aikaa en-
nen kello 16 kävelin autolleni ja kuulin naapuriauton radiosta raportoitavan 
pommi-iskua. Avasin oman autoni radion ja pääsin kuulemaan ensimmäisiä 
tietoja New Yorkin World Trade Centeriin kohdistuneesta iskusta. Ajoin jär-
kyttyneenä kotiin Helsingin Töölöön ja koko ajan radio kertoi lisätietoja Yh-
dysvalloissa tapahtuneesta terrori-iskusta.
 Kotona aloin sitten seurata televisio-ohjelmaa. Se oli todellista tositeevee-
tä. Ensimmäinen kone oli osunut torniin ja heti kohta näytettiin toisenkin ko-
neen törmäämistä. Onko tämä totta vai onko kyseessä laajamittainen lavas-
tettu juttu ? Epäröintini ei kestänyt kovinkaan pitkään. Seuraavaksi mieleeni 
tuli kysymys - entä sitten?  Mitä tapahtuu tämän jälkeen?
 9/11 vakiintui hyvin nopeasti 
tämän historian suurimman ter-
rori-iskun nimeksi. Päivä pysäytti 
amerikkalaiset ja koko maailman. 
Siksipä tämä nimi sopii sille oikein 
hyvin. Meidän omassa historias-
samme ei ole vastaavaa tapahtu-
maa ja siksipä emme myöskään 
tunne samalla tavalla nimettyjä ta-
pahtumia. Jotain vastaavaa on Tal-
visodan päättymispäivässä 3/13 eli 
maaliskuun 13. päivä  1940. Tuol-
loin ei kuitenkaan meidän kielen-
käyttöömme ollut vielä kotiutunut 
nykyisen kaltainen tapa käyttää 
kirjain- ja numerolyhenteitä. Tal-
visota tunnetaankin paremmin ni-
mellä "105 kunnian päivää".

televiSion ja Radion lisäksi myös lehdistö käsitteli terrori-iskua laajasti. 
Esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa asia oli laajasti esillä tuo-
reeltaan. Otsikot "Neljä kaapattua lentokonetta", "Mieletön, mieletön maail-
ma" ja "Terrorismin torjunnasta tulossa koko maailman asia" kuvaavat miten 
vakavaksi asia nähtiin. Samassa yhteydessä arvioitiin myös sitä, että voisiko 
Yhdysvaltojen ja Venäjän sekä muidenkin maiden yhteistyö nyt onnistua ai-
kaisempaa paremmin.
 Lehtien uutissivut olivat täynnä kuvamateriaalia ja alettiin esittää isku-
jen aikatauluja ja myös uhrien lukumääriä ja iskuista aiheutuneiden muiden 
tuhojen arvioita. 9/11 oli esillä kaikkialla.  Suhteellisen pian myöskin viran-
omaiset alkoivat jakaa tietoja iskujen tekijöistä.

SYYSkUUn 27. Päivänä YHdYSvaltojen keskustiedustelupalvelu FBI julkai-
si kaikkien 19 kaappaajan nimet, kuvat ja muutkin henkilötiedot. FBI:n tutki-
mukset, koodinimeltään "PENTTBOM" olivat hyvin perusteelliset. Väitetään, 
että tutkimuksiin ja asioiden selvittämiseen osallistui parhaimmillaan jopa 
yli 7000 henkilöä. Eräs FBI-johtajista julkisti myöskin hyvin varhaisessa vai-
heessa, että terrori-iskussa ovat olleet mukana al-Qaida järjestö ja sen johtaja 
Osama bin Laden.
 Tutkimukset paljastivat hyvin pian myös tiedon, että 9/11 iskujen johtaja-
na oli ollut Mohammed Atta. Hänen laukkunsa, jossa oli tietoja kaappaajista 
oli jäänyt pois kaapatusta koneesta ja niinpä viranomaiset saivat haltuunsa 
tämän egyptiläisen Attan "tietolaukun"  ja sitä kautta monikin kysymys voi-
tiin ratkaista.

YHdYSvaltojen Poliittinen joHto reagoi iskuihin ja niiden tuomitsemi-
seen hyvin nopeasti. Kaksi päivää iskujen jälkeen Yhdysvaltojen ulkominis-
teri Colin Powell ilmoitti, että pääepäilty on Osama bin Laden ja pari päivää 
myöhemmin eli 15. syyskuuta presidentti Bush julisti Yhdysvaltojen olevan 
sodassa ja vahvisti bin Ladenin olevan pääepäilty.
 New Yorkin World Trade Centeriin ja Washingtonin Pentagoniin tehdyis-
sä iskuissa arvioitiin ensi vaiheessa kuolleen yli 6000 ihmistä. Pian kuitenkin 
viralliset luvut olivat pudonneet alle 3000.  Nyt ilmoitetaan iskuissa kuolleen 
yhteensä 2976 uhria ja kaikki 19 kaappaajaa. Vuoden 2001 iskun tuhoisuutta 
kuvaa hyvin se, että sen jälkeen kymmenessä vuodessa kaikissa terrori-iskuis-
sa on kuollut yhteensä alle 1000 ihmistä.

tänä vUonna taPaHtUnUt amerikkalaisten erikoisjoukkojen hyökkäys Pa-
kistaniin ja Osama bin Ladenin surmaaminen on tietyllä tavalla 9/11 iskun vä-
litilinpäätös. Pääepäilty ei joutunut oikeuteen, mutta hänet onnistuttiin saa-
maan kiinni ja surmaamaan. Kukaan ei varmaan osaa sanoa milloin 9/11 isku 
on loppuun käsitelty. Nyt voidaan vain sanoa ja kirjoittaa, että "Pitkä sota" eli 
"Sota terrorismia vastaan" on kestänyt 10 vuotta. Päättymisestä ei ole tietoa.

kolumni

9/11 vakiintui 
hyvin nopeasti 
tämän historian 
suurimman terrori-
iskun nimeksi. 
Päivä pysäytti 
amerikkalaiset ja 
koko maailman. 

Syyskuun 11. päivä 
vuonna 2001

tomi alajoki, Ylil (ReS) on palkattu Hel-
singin Reserviupseeripiirin toiminnanjohta-
jaksi 24.8.2011. Koulutukseltaan hän on kir-
japainoinsinööri AMK. Alajoen reserviup-
seeritoiminta alkoi Tapiolassa 1997 TARU:n 
hallituksessa ampumaupseerina. Tämän 
jälkeen kerhon varapuheenjohtajana ja 
HRUP:n piirihallituksen jäsenenä.  Aikai-
semmassa työelämässään hän on toiminut 
henkilöstöjohdon sekä markkinoinnin alu-
eilla. 2008 huhtikuussa harrastus muuttui 
kokopäiväiseksi maanpuolustustyöksi Hel-
singin Reserviupseeripiirin järjestöupseerin 
tehtävässä. Alajoen (40) harrastuksiin kuu-
luvat mm. ampumatoiminta ja trial - moot-
toripyöräily. Kotirintamalla on vaimo ja 
9-vuotias poika. 

HelSingin ReSeRviUPSeeRiPiiRin tule-
vassa toimintasuunnitelmassa korostuvat 
jäsenhuolto ja viestintä. 2011 alkuvuonna 
aloitettu kerhojen toimintamahdollisuuk-
sien kehittämistyö jatkuu syyskuun Töölön 
piiriseminaarissa. Nyt haettavan uuden 

järjestöupseerin tulevassa toimenkuvassa 
korostuvat www-kyvyt ja tiedottaminen. 
Toiminnanjohtajan saa kiinni numerosta 
(09) 4056 2073 sekä sähköpostiosoitteesta 
toiminnanjohtaja@hrup.fi

Tomi Alajoki HRUP:n 
toiminnanjohtajaksi

HelSingin alUetoimiSton uudeksi pääl-
liköksi on kutsuttu everstiluutnantti Veli-
Matti Rintala. Edellinen päällikkö evers-
tiluutnantti Heikki Pohja siirtyi neljän 
vuoden palveluksen jälkeen Pääesikun-
nan henkilöstöosastolle. Uusi päällikkö 
Veli-Matti Rintala vastaanotti tehtävänsä 
6.9.2011 juhlavassa vaihtotilaisuudessa 
Santahaminan Perinnetalolla. Kutsuvieraat 
edustivat Kaartin Jääkärirykmenttiä sekä 
eri yhteistyötahoja.  HRUP:n puheenjohtaja 
Sakari Väliahde luovutti evl Heikki Pohjalle 
piirin pöytästandaarin. Uusi päällikkö on 
viimeksi palvellut YK UNHQ tehtävissä YK:n 
pääkonttorissa New Yorkissa.

Helsingin Aluetoimisto palvelee alueensa 
reserviläisiä kaikissa asevelvollisuuteen liit-
tyvissä asioissa ja tukee Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) maanpuolustus-
piirin toimintaa. Aluetoimiston tärkeimpiä 
tehtäviä on sodan ajan joukkojen henkilös-
töluettelojen sekä materiaali- ja ajoneuvosi-
joitusten ylläpito. Suurimman osan puolus-
tusvoimien joukosta perustavat aluetoimis-

tot, jotka perustamisen jälkeen luovuttavat 
valmiin joukon operatiiviselle käyttäjälle. 
Tämä puolestaan vastaa joukkojen kou-
luttamisesta ja käytöstä. Muita perustajia 
ovat joukko-osastot ja puolustusvoimien 
laitokset. Käytännössä joukkojen perusta-
minen tapahtuu eri puolilla aluetoimiston 
aluetta sijaitsevissa perustamiskeskuksissa, 
joihin aluetoimisto kutsuu reserviläiset ja 
käyttöön otettavat ajoneuvot. Perustamis-
vaiheessa toimintaa suojaavat ensimmäisi-
nä perustetut joukot, kuten sotilaspoliisi- ja 
maakuntakomppaniat suojaavat muitten 
joukkojen perustamista ja yhteiskunnan 
elintärkeimpiä toimintoja. Nämä toiminnot 
operatiivinen osasto kartoittaa yhteistyössä 
eri viranomaisten kanssa. 

Yhteystiedot: Helsingin Alue-
toimisto, PL 22, 00861 HELSINKI. 
Santahaminan varuskunnan portti, Hel-
sinki. Puh 0299 800 (vaihde) Sähköposti: 
helsinginaluetoimisto(at)mil.fi. Avoin-
na ma - pe  08.00 - 11.30 ja 12.30 - 15.00 

Uusi aluetoimiston päällikkö

Vasemmalla tehtävät luovuttanut evl Heikki Pohja ja uusi päällikkö evl Veli-Matti Rintala.
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taPiolan ReSeRviUPSeeRit järjesti 
omalle jäsenistölleen ammuntapai-
notteisen toimintapäivän Santaha-
minassa 20.8.2011. Tarkoituksena 
oli aktivoida jäseniä saapumaan 
paikalle ja saamaan tietoa kerhon 
toiminnasta. Ammunta on koetel-
lusti paras motivaattori ja houkutin, 
joten huutoon vastasikin lähes jouk-
kueellinen upseereita. Veijo Rautio 
oli suunnitellut ja järjestänyt tapah-
tuman. Yhdistyksen hallitus oli pai-
kalla, vaikka muutaman osallistu-
mista pyrkikin rajoittamaan saarella 
samaan aikaan käynnissä ollut ker-
tausharjoitus, jossa he toimivat kou-
luttajina ja ammuntojen vetäjinä.

Puheenjohtaja Marko Puumalai-
nen toivotti osallistujat tervetulleik-
si ja päivä aloitettiin kenttäaamupa-
lalla. Tämän jälkeen kouluttajat kä-
vivät läpi hyvän ampuma-asennon 
perusteet, ennen kuin aseet otettiin 
esiin. Siis ensin nyrkkeilyasento, 
kylmäharjoittelua ja sitten vain pis-
tooli tai MP5 kouraan, rynnäkköki-
väärissä hieman enemmän tukea ta-
kajalalta. Puolet osallistujajoukosta 
sai käyttökoulutusta takamaastossa 
MP5 aseisiin samalla kun pistooli-
ampujat jo aloittivat. Kohta kaikki 
olivat rivissä polttamassa ruutia ko-
ettaen saada mustille paikkalapuille 
käyttöä.

Kivääriradalla oli valmistelu-
osasto pystyttänyt kaatuvat tau-
lut valmiiksi ja tuonut... riittävästi 
rautaa esittelyyn. Osallistujille ha-
vainnollistettiin mitä kaikkea ka-
lustoa on mahdollista hyödyntää 
osallistumalla kerhon toimintaan. 
Omaa asetta ei tarvita, vaan hyväs-
sä opastuksessa ja valvonnassa pää-
see harjoittelemaan ja tutustumaan 
erilaisiin aseisiin. Tämä voi osoit-
tautua arvokkaaksi, jos sillä välttää 
omalla kohdalla virhehankinnan tai 
parikin. Kerholla on tietysti perus-
reserviläisaseita kaliipereissa 9mm, 
7,62x39 ja 5.56 Nato, mutta arvok-
kainta antia oli nyt kuitenkin ka-
lusto, jollaisesta perusreserviläinen 
voi vain unelmoida. Huippulaatua 
ja kaluston kattavuutta on kerhossa 
kehitetty pitkäjänteisesti, nyt näytil-
lä aiemmista hankinnoista oli edus-
tava läpileikkaus.

Sako tRg-42 kaliiperissa .338 La-
pua Magnum on ollut kerhon kruu-
nunkalleus jo vuosia, mutta nyt sen 
koko tuntui kutistuvan uuden ras-
kaan tarkkuuskiväärin rinnalla ilma-
kivääritasolle. Niin katoaa mainen 

kunnia. Uudessa tarkkuuskiväärissä 
riitti ihasteltavaa ja aseen painossa 
kokeiltavaa. Hetken poseeraus alkoi 
jo tuntua käsivarsissa. Drag-bag on 
osuva nimi tarkka-ampujan aseen-
kantopussille tässä tapauksessa. 
Kokonaisuuden viimeisteli uusinta 
uutta oleva Schmidt&Bender PMII 
5-25x56 MSR tähtäinkaukoputki 
erityisesti tarkka-ammuntaan suun-
niteltuine tähtäinristikkoineen. Eri-
koisristikko on suomalaisten har-
rastajien suunnittelua, kehitystyöstä 
päävastuun ovat kantaneet yhdis-
tyksemme kaksinkertainen Simo 
Häyhä -kisojen voittajakaksikko 
Wuokko & Salmenpohja. Ristikosta 
oli myös esillä havainnetaulut esit-
telytekstein.

Rynnäkkökivääriammunnassa-
käytössä olivat ensimmäistä kertaa 
aivan uudet Etelä-Suomen maan-
puolustuspiirin ELI Hardy -maali-
laitteet. Niissä kaatuva ja nouseva 
taulu on osittain itsepaikkautuvaa 
muovia, päästäen luodin läpi repi-
mättä. Radiolla toimiva ohjelmoi-
tava kauko-ohjauslaite määritettiin 
nyt siten, että joka kolmannesta 
osumasta taulu kaatui viideksi se-
kunniksi nousten sen jälkeen ylös 
uudelleen ammuttavaksi. Näin 
osunnasta sai välittömän palaut-
teen, eikä tauluilla käynti ollut edes 
välttämätöntä. Vihreä taulun väri 
pyrki kirkkaassa auringonpaisteessa 
sulautumaan vähän liiankin hyvin 
tummaan taustaan, kuten tietysti 
vihollinenkin tekisi, mutta nyt hel-

potettiin tähtäämistä valkeilla täh-
täyspisteillä, jotka improvisoitiin 
paikanpäällä patruunarasioista ja 
maalarinteipistä.

ennen loUnaSta Kaartin Jääkä-
rirykmentin esittelypuheenvuoron 
kävi pitämässä ylil Santeri Martis-
kainen ja ajankohtaista sekä asi-
antuntevaa tietoa erityisesti varus-
miesten liikuntaharrastusmahdolli-
suuksista oli jaossa. 

Erityisen paljon positiivista pa-
lautetta tapahtumassa saivat uudet 
Hardy -maalilaitteet. Niille tulee 
olemaan jatkossa paljon käyttöä 
MPK:n maanpuolustuspiirin am-
muntatapahtumissa. Maalilaitejär-
jestelmän hankinta on ollut todelli-
nen maanpuolustusteko, josta kiitos 
kuuluu kaikille asiaan vaikuttaneille 
henkilöille ja erityisesti hankinnan 
tuellaan mahdollistaneelle Urlus-
säätiölle. 

Raution Veijo on kehittänyt hy-
vän toimintapaketin jäsenhuoltoon. 
Toivomme mallin saavan hyvän vas-
taanoton muissakin yhdistyksissä, 
toivottavasti ympäri maata. Tarkem-
paa tietoa saa järjestäjiltä. Uskom-
me, että uutta tietoa tietoa ja koke-
musta saatiin siirrettyä tehokkaasti 
järjestäjiltä jäsenille. Odotamme 
näkevämme heitä ampumaradoilla 
jatkossa yhä enenevissä määrin.

Heikki Valkonen
Kapteeni res.

Tapiolan Reserviupseerit r.y.

Tapiola ampuu
Puoliautomaattikarbiini MP5

Hardy maalilaitteet ovat erinomaisen toimiva ja käsiteltävä kokonaisuus. Koko 

järjestelmä mahtuu henkilöautoon ja on helposti yhden miehen käsiteltävissä. 

Nostolaite painaa vain 20 kiloa.
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Jukka I. Mattila

Haagan miehitys
Saksalaiset saapuivat Haagaan huh-
tikuun 11. päivän illalla kello 19:30. 
Alueella maasto laskeutui niitty-
notkelmaksi, jonka pohjalla kulki 
Haagan puro. Puron vastarannalla 
kohosi paljas rinne, jolla sijaitsivat 
vuonna 1914 rakennettuja Ilmalan 
ja Ruskeasuon kenttälinnoitettuja 
asemia. Huopalahden punakaar-
ti oli menettänyt taisteluhalunsa. 
Perimätiedon mukaan vartiossa 
oli vain kaksi miestä, jotka hekin 
tilanteen tajuttuaan päättivät siir-
tyä siviiliin. Saksin karabinieeriryk-
mentin 2. eskadroona oli ottanut 
asemat ja varmistanut Helsingin 
suuntaan ja asettanut kaksi kone-
kivääriä asemiin. Grejuksen (Rei-
jolan) talon kohdalla eteneviä sak-
salaisia kohtaan avattiin voimakas 
kivääri- ja konekivääritulitus, jossa 
surmansa sai kaksi karabinieeria: 
Kurt Seibt ja Arthur Beugert. Pime-
än laskeutuessa, välttääkseen tappi-
oita divisioonan komentaja pysäytti 
hyökkäyksen noin kello 20. Alueella 
olleesta venäläisestä tykkivarikos-
ta saksalaiset saivat sotasaaliiksi 56 
tykkiä sekä runsaasti ammuksia. 
Rykmentti jäi hälytysvalmiudessa 
Haagaan. Esikunta sekä 3. ja 4. es-
kadroona olivat jääneet taakse ja 
menettäneet kosketuksen kärkijouk-
koihin. Majuri Godert von Reden 
kokosi joukot maantielle Mäkkylän 
kohdalla ja jatkoi marssia kohti Hel-
sinkiä. Rykmentti sai käskyn, että se 
on alistettu Prikaati Tschirskylle ja 
että sen tuli ottaa haltuunsa Vähä-
Huopalahden kylä ja majoittua siel-
lä. Marssittuaan 19 kilometriä, ka-
rabinieerit saapuivat Haagaan kello 
22:00.

Saksalaiset joukot yöpyivät Lep-
pävaaran, Konalan ja Vähä-Huo-
palahden alueella. Saksalaisten 
päällystöä majoittui Albergan kar-
tanoon, Kilon kartanoon ja muihin 
taloihin. Haagaan edenneet joukot 
majoitettiin Grejuksen tilan alueelle 
sekä Haagan alueen yksityistaloi-
hin. Samalla aloitettiin alueen puh-
distus punaisista sekä paikallisen 
suojeluskunnan perustaminen. Yö 
Huopalahdessa oli rauhaton. Yksit-
täistä laukaustenvaihtoa tapahtui 
punaisten ja Haagan asettautunei-
den saksalaisten välillä. Saksalaisten 
esikunta sijoitettiin Huopalahden 
työväenyhdistyksen taloon, John 
Henriksson toimi Haagan suojelus-
kunnan päällikkönä ja asemapaik-
kana valkoisilla oli Haagan poliisi-
asema. Huopalahden työväentalon 
ovi murrettiin auki ja Kuninkaalli-
sen Saksin karabinieerirykmentin 
esikunta sijoitettiin sinne.

Saksalaiset kohtasivat selustassa, 
Vanhan viertotien varrella olevassa 
C. T. Wardin kauppapuutarhan kel-
larista toista sataa henkilöä, jotka 
ilmaisivat rauhantahtonsa valkoista 
lippua heiluttamalla. Heidän jou-
kossaan oli mitä ilmeisimmin sekä 
punaisia ja valkoisia siviilejä. Pian 
ammuttiin kaksi laukausta ja kaksi 
saksalaista sotilasta sai surmansa. 
Ampujat saattoivat olla lähistöllä 

olleita punaisia, ampumisen jälkeen 
heittivät kiväärit pois ja kätkeytyi-
vät joukon sekaan. Muistinvaraiset 
kertomukset kuvaavat, miten sak-
salaisten väitetään ottaneen joka 
kolmannen kellarissa olleen miehen 
ja lyhyen kuulustelun vieneen hei-
dät läheisen suon reunaan ammut-
tavaksi. Teloitettuja oli 45 henkeä. 
Saksalaisten joukkojen sotapäivä-
kirja toteaa päivän tapahtumista 
vain, että ”useaan otteeseen piti pu-
naisten vastarinta murtaa, sillä he 
olivat piiloutuneet kadun varrelle ja 
tekivät tuliylläköitä eteneviä 1. Kaar-
tinulaaneja vastaan.” Erään muiste-
lijan mukaan ”2. eskadroonassa ei 
ollut tappioita, mutta viholliselle, 
jolle armoa ei annettu, aiheutettiin 
huomattavaa vahinkoa”. Seuraava-
na aamuna valkoiset hoitivat ruu-
miit haudattaviksi linnoitustöiden 
maakuoppaan, joka sijaitsee nykyi-
sen Pohjois-Haagan rautatieaseman 
eteläpuolella.

Hyökkäys Helsinkiin
Aamulla 12.4. aloittivat saksalaiset 
varsinaisen hyökkäyksen Helsin-
gin kaupunkiin. Aamulla oli sakea 
sumu, pilvistä ja lämpötila oli 2 as-
tetta. Divisioonan käskyn mukaan 
Helsinkiin hyökkää 1. Kaartinulaa-
nirykmentti, karabinieerirykmentti, 
Jääkäripataljoona 4 ja Osasto Röder, 
johon kuuluivat Jääkäripataljoona 
4:n 1. polkupyöräkomppania, Upsee-
rikaukopartio 3. Kyrassierirykmne-
tin 2. eskadroona, pioneeriräjäytys-
partio, puhelinpartio, radioasema, 
2. Vuoritykistön 7. patteri. Hyökkä-
ystä tuki 2. Vuoritykistöosaston 8. 
ja 12. patterit. Prikaati oli valmiina 
kello 4:30. Kolonnan kärjessä oli 1. 
Kaartinulaanirykmentti. Jääkäri-
pataljoona oli koottuna Talin alu-
eelle. Kyrassieeripartiot lähetettiin 
tutkimaan päätien varressa olevia 
kukkuloita. Tiedustelijat ilmoittivat 
kello 5:00 että edessä olevat kallio-
mäet olivat vihollisista vapaat. Yksi 
3. Jääkäripataljoonan komppania lä-
hettiin sivustavarmistukseksi Munk-
kiniemeen.

Kärki lähti etenemään päätietä 
pitkin, 2. eskadroonan luutnantti 
von Versenin johtama sivustapartio 
tien oikealla puolella ja kersantti 

Hyökkäys 
Helsinkiin

Helsingin valloitus 1918 osa 3

Saksalaiset joukot 
yöpyivät leppävaa-
ran, konalan ja vähä-
Huopalahden alueella. 
Saksalaisten päällys-
töä majoittui alber-
gan kartanoon, kilon 
kartanoon ja muihin 
taloihin. 

Saksalaisia joukkoja Huopalahden tykistövarikolla, josta saksalaiset saivat runsaan sotasaaliin. Kuva lienee otettu linnoitus 

numero XXIV:n alueelta, joka sijaitsee nykyisen Sentnerinkujan päässä olevalla metsäalueella.

Huopalahden, Ruskeasuon ja Meilahden alueen kartta vuodelta 1915. Reijola eli Grejus on kartan vasemmassa yläkulmassa. 

Keskellä kulkeva tie seuraa pääosin tämän päivän Koroistentien ja Mannerheimintien linjausta.
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Paulin johtama partio vasemmal-
la puolella. Kello 5:45 esikunta sai 
tiedon, että Grejuksen (Reijolan) 
kaakkoispuolella olevat kallioiset 
kukkulat olivat miehitetyt (likimain 
nykyinen Tenholantie – Tilkan seu-
tu). Vihollisen määrää ei pystytty 
sumun takia arvioimaan. Kaartinu-
laanit saivat hyökkäyskäskyn, mui-
den joukkojen piti seurata maantiel-
lä. (Hyökkäysreitti seurasi likimain 
nykyistä Koroistentietä.) Kello 8:00 
Jääkäripataljoona 4:n kärkikomp-
pania, 4. komppania saa käskyn 
hyökätä Ilmalan leija-asemalle, joka 
sijaitsi korkealla kallioisella mäen-
harjanteella.

Kovien taisteluiden jälkeen saksa-
laiset saivat vallattua Tilkan seudul-
la olevat kukkulat kello 9:00. Maan-
tiellä jyräsi edestakaisin punaisten 
panssariauto, mutta se ajettiin pa-
kosalle vahvan konekivääritulen ja 
vuoritykin suorasuuntausammun-
nalla. Seuraavaksi joukot pääsivät 
etenemään noin 500 metriä, kun 
vastaan tuli jälleen punaisten vah-
vat asemat. (nykyisin Pihlajatien ja 
Mannerheimintien risteys sekä Leh-
tikuusentie) Kuten eräs saksalainen 
myöhemmin muisteli, "yritys järkyt-
tää noissa asemissa oleva vihollinen 
tykkitulella ei onnistunut, koska 
kaikki havaintojenteko kävi aivan 
mahdottomaksi sumealla säällä ja 
vaikeassa metsä- ja kalliomaastossa. 
Siksipä täytyi molempien eskadroo-
nan matkassa olevien konekiväärien 
tyytyä pitämään vihollista aloillaan, 
sillä aikaa kun eskadroona ponnis-
teli suunnattomien vaikeuksien val-
litessa puron yli maantiepenkereelle 
asti". Kello 9:45 nämäkin asemat 

saatiin vallattua. Kello 10:00 ilmoitti 
majuri Halling, 1. Kaartinulaaniryk-
mentin komentaja, että hänen hyök-
käysryhmityksensä vasen sivusta 
on uhattuna Pasilan taholta, jonne 
vihollinen saa apujoukkoja. Vasem-
malle sivustalle lähetettiin karabi-
nieerien ratsumestari Albrecht von 
der Bussche-Streithorstin johtama 
3. eskadroona sekä ratsumestari 
Walter von Ehrenkrookin johtama 4. 
eskadroona, molemmissa oli vahvis-
tuksena kaksi konekivääriä.

Koska 4. jääkärikomppanian ete-
neminen Pasilan suuntaan oli vaival-
loista, prikaatinkomentaja käski kel-
lo 12:00 Osasto Röderin tukemaan 
hyökkäystä. Kovien lähitaisteluiden 
jälkeen kello 13:00 von der Bussche 
saattoi ilmoittaa puhelimitse Tie-
donantojoukkueen rakentamaa kaa-
pelilinjaa pitkin, että Pasilan asema 
oli vallattu ja että vihollinen oli pa-
ennut työläiskaupunginosiin. Jäljel-
lä oli ratkaiseva eteneminen Helsin-
gin keskustaan. Taistelut muuttuivat 
kaupungin keskustan alueella seka-
viksi katutaisteluiksi. 

Haagalainen taiteilija Alexander 

Federley maalasi kuvasarjan Vähä-

Huopalahteen ja Haagaan majoittuneis-

ta saksalaisista sotilaista. Kuva esittää 

lepohetkeä Reijolan eli Grejuksen tilalla 

12.4.1918.

Saksalaiset joukot poseeraamassa propagandatarkoituksiin. Valokuva on yksittäinen kuva filminpätkästä, joka on kuvattu Haaganpuron ja Haagaan kulkeneen raitiolinjan 

maastossa. Hyvin usein kuvassa väitetään virheellisesti olevan rautatie. Katukyltti, jossa lukee Ladugården viittaa vanhan Haagan Latokartanontiehen, joka tänään on 

nimeltään Vespertie.

Kuva Reijolan talon mailta Ruskeasuolle päin. Kuvassa näkyvää tietä pitkin saksalaiset marssivat kohti Helsinkiä. Kuvan 

paikalla on tänä päivänä Mannerheimintien ja Hämeenlinnantien, Hakamäentien ja Vihdintien risteys. Kuvassa näkyvä silta on 

edelleen paikallaan.

Kuva Mannerheimintie 166 kohdalta Koroistentien suuntaan. Näillä kallioilla oli punakaartin ensimmäiset asemat, joissa he 

puolustautuivat eteneviä saksalaisia vastaan aamulla 12. huhtikuuta 1918. Alapuolella kulkee Mannerheimintie, jota rakennet-

taessa suuri osa kalliota louhittiin pois.

Punakaartin toinen puolustusasema 12. huhtikuuta 1918 oli nykyisen Lehtikuu-

sentien ja Pihlajatien välisellä kalliolla. Kuvassa vasemmalla alkaa Ratsastie. 

Ratsastien jonka paikalla vapaussodan aikaan kulki pieni puro, joka näky vuoden 

1915 kartassa.
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Syyskuu

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

lokakuu
1.10.  Ex urkurakentaja, luutnantti Erkki Stenman 75 v
5.10.  Talousjohtaja, KTM, yliluutnantti Risto Hakoila 50 v
7.10.  Diplomi-insinööri, vapaaherra, vänrikki Sten von Troil (matkoilla) 80 v
16.10.  Rakennusmies Kaarle Sällsten  (matkoilla) 50 v
19.10.  Opetusneuvos, majuri Urpo Ryönänkoski (ei vastaanottoa) 85 v
22.10.  Eläkeläinen, alikersantti Martti Nuutinen (matkoilla) 75 v
22.10.  Diplomi-insinööri, luutnantti Seppo Virtanen (matkoilla) 50 v
25.10.  Diplomi-insinööri, komentajakapteeni Yrjö-Pekka Rautalahti 60 v
25.10.  Kuljetusyrittäjä, kersantti Jere Karjarinta 50 v
27.10.  Autoteknikko, alikersantti Heikki Winqvist (matkoilla) 70 v
30.10.  Kauppatieteen maisteri, luutnantti Peter Halén 50 v

onnittelemme

Hyvä tuottaa
Asiakasomistajuus tuntuu jokapäi väi sessä  
elämässäsi nautintoina, etuina ja pal ve
luina. SEtukortilla maksaessasi saat  
Bonusta yli 2000 Sryhmän ja yhteis työ
kumppa neiden bonustoimipaikasta.  
Ja voit vielä saada maksutapaetuakin. 

Joten kannattaa liittyä asiakasomistajaksi 
vaikkapa lähimmässä Sryhmän toimipai
kassa tai netissä, josta löydät lisätietoja 
osoitteessa www.s-kanava.fi

Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.

UPSEERILIITTO

ESITELMÄ 
TURKISTA JA LÄHI-
IDÄSTÄ 8.11.2011

Kommodori evp Mikko Taavitsaisen 
esitelmä aiheesta Turkki ja Lähi-itä. 
Taavitsainen on ollut sotilasesimiehenä 
Turkissa. Esitelmä on erittäin ajankoh-
tainen Lähi-idän murroksen vuoksi sekä 
myös siksi, että Turkki ilmoitti syyskuun 
alussa lopettavansa sotilasyhteistyön 
Israelin kanssa ja karkottavansa Israelin 
suurlähettilään. 

Esitelmä on ti 8.11.2011 klo 18.30 Ka-
tajanokan Kasinolla Karimo salissa. 
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen 
jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään 
ilmoittamaan osallistumisensa to 3.11 
mennessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.
com tai 040-510 8513.  

Järjestää Kanta-Helsingin Reserviup-
seerit ry

Kurssimme kokoontuu 
71-v KURSSILOUNAALLE

(avec/saattaja) 
Suomenlahden Merivartioston perinnetilaan,

Laivastokatu 3, Katajanokka, Helsinki
Tiistaina 08.11.2011 klo 12.00

Isäntänä kummikurssimme RUK 148 Nuijamiehet/ 
kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen.

 Arkipuku. Ilmoittautumiset: 
Pekka Jokela puh. 0400 315 647 tai Juhani Wiio 

0400 501 707  - 31.10.2011 mennessä,
kerro myös erikoisruokavalio.

Hyvät veljet, joukolla mukaan! 

NIINISALON RUK 48
(12.7. - 8.11.1940)
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Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fiampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

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

Syksy on saapumassa, joten on aika hieman katsella miten piirimme 
ampujat ovat menestyneet reserviläiskilpailuissa. Tulokset voi näp-
pärästi käydä lukemassa osoitteesta www.resul.fi. Piirimme alueelta 
osallistujia on ollut seuraavissa ampumakilpailuissa:

RESUL:n Ampumasuunnistus 15.5. Tuusula
RESUL:n perinneasekilpailut 21.–22.05. Lahti
RESUL:n vakiokivääri 19.06. mestaruudet ratkottiin Tyrnissä
RESUL:n palvelusammunnat 23.07. Pirkkala
RESUL:n SRA:n SM-kilpailut 30.–31.07. Hätilä
RUL:n ampumamestaruuskilpailut 20.–21.08. Satakunta
RESUL:n avoimet "Pystykorva" -perinneaseen SM-kilpailut 03.09. 
Keuruu

Nelihenkisiä joukkueita on karsittu kokoon seuraavasti: Perinne- (3), 
palvelusase (4), SRA-SM (2) joukkuetta. Vakiokivääri, ampumasuun-
nistus, RUL:n ampumamestaruus kilpailuissa yksittäisiä osallistujia. 
Edustus on ollut hyvä, kesän aikana ampujiamme on osallistunut 
seitsemään mestaruustapahtumaan piirimme alueelta. Mitä on osal-
listujille jäänyt käteen? Kotiin tuomisia on tullut, onnittelut kaikille 
”korokkeelle” nousseille, unohtamatta myöskään muita. Aina ei ole 
tärkeää se voitto ja ”seppelöinti”, vaikka se mukavalta maistuukin. 
Osallistuminen on tärkeää, olla edustamassa piiriämme sekä sitä kaut-
ta omaa perusyhdistystä. 

Palvelusaseammunnoissa tunnelma oli korkealla, varsinkin palkintojen 
jakamisen yhteydessä. Tuulettamassa ja hurraamassa, kun oli 16 pii-
riemme edustajaa. Esimerkiksi M.N.lle, joka pokkasi PA1 mestaruuden 
täydellisellä tuloksella 100 pistettä. Soraäänet veistelivät ”sen antiik-
kiasetta on varmaan viilattu” Onhan kyseinen asetyyppi jakotavarana 
PV:llä vielä pitkään. Muistaakseni se pienempireikäinen kaliiperikin on 
jo isoisän iässä, myös asetekniikan osalta…  No - oli miten oli, osallis-
tuminen ja hyvä meininki on se ”suola” näissä asioissa oli sitten ase ja 
kaliiperi mikä tahansa.

Olemme huolestuneena seuranneet keskustelua 13.6 voimaan tulleen 
ampuma-aselain tiimoilla. Nyt on suuri joukko siinä luulossa, että am-
muntaa ei voi harrastaa, jos ei ole omaa kalustoa, ja että oma kalusto 
olisi harrastamisen ehto. Kun aselakia lukee, siinä EI missään kohdassa 
kielletä hakemasta hankkimislupaa, toimi siis siten kun nykyiset vaati-
mukset ovat. Siinä ei kiukuttelu auta. 
Reserviläispiireissämme on runsaasti mahdollisuuksia aloittaa kivääri 
–tai pistooliampumaharrastus. Ampumavuorojen vähyys on selkeä 
realiteetti, vapaaehtoiset vetäjät eivät tee tätä päätyökseen. Toiminta 
on vapaaehtoista kuten muukin maanpuolustusta sekä sotilaallisia 

perustaitoja tukevaa toi-
minta. Ammunta on yksi 
monista reserviläi-
sen perustaitoon 
kuuluvista 
asioita ja 
harras-
tuksena 
erin-
omainen 
laji. Kaikkea mitä lehdissä tai netissä 
nykyään lukee, ei kannata aivan 
kirjaimellisesti ottaa, saati uskoa ”he-
vosmiesten toimiston juttuihin”.  Tänä 
päivänä tulee toimia hyvässä hengessä. Asioista saa selvää ottamalla 
yhteyttä oman perusyhdistyksen ampumavastaavaan tai piirien ampu-
matoimikuntaan.  Autamme ja opastamme kuinka toimia, kun haluat 
aloittaa ampumaharrastuksen.

Piirimme yhdistysten käytössä ovat Santahaminan ampumavuorot. 
Töölön pistooliradalla on mahdollisuus ampua ruutiasein ja ilma-
aseradalla ilma- aseilla yhdistyksien omilla vuoroilla. Näiden lisäksi 
yhdistykset järjestävät Padasjoella ja Lopella omia ampumatapah-
tumia. SINUSTA ON KIINNI SE, HALUATKO HARRASTAA AMPUMISTA. 
Mahdollisuuksia on, vaikka ratakapasiteetti käykin kovilla. Kaartin Jää-
kärirykmentin tuki sekä myötävaikutus vuoroihin on todella kiitoksen 
arvoinen asia.
Ampumaharrastuksen aloittaminen käy seuraavasti: ilmoittaudu am-
pumavuorolle ja tilaa käyttöösi lainakalusto. Kun taidot, sekä kokemus 
kasvavat on aika laittaa oma kalustohankintaprosessi käyntiin Samalla 
saat oikeaa tietoa harrastuksesta ja kuinka edetä lupa-asioissa. Lisäksi 
kerhojen omilla ampumavuoroilla on mahdollisuus lainakalustoon, 
siten kuin sitä eri yhdistyksillä on.
Kaiken tämän saat selville lukemalla näillä sivuilla olevat ohjeet ja ot-
tamalla yhteyttä oman perusyhdistyksen ampumavastaaviin. Yhteistie-
dot löydät tästä lehdestä sekä yhdistysten kotisivuilta. Santahaminan 
vuorot näet myös ja katsomalla mpky.fi > Helsinki vuorot, sekä ohjeet 
toimimalla niiden mukaan. Näin harrastaminen alkaa vaivattomasti 
asiantuntevan opastuksen kanssa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan.

Turvallisesti yhdessä, reilussa porukassa ja rehdissä hengessä.

Syysterveisin Veijo Rautio ja Timo Niiranen HRUP & HELRESP ampuma-
toimikunta

Tervehdys reserviläisampujat

Radoille ilmoittautuminen

Ampumavuoromme ovat Santaminan pistooli - ja kivääriradoilla pidettäviä ohjattuja ja 
valvottuja ammunnan harjoittelu tilaisuuksia. 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 – järjestelmään, 
tee se välittömästi.

Ilmoittautumisen viimeinen päivä on vuorokohtainen, viikonlopun vuoroihin edellisenä keski-
viikkona klo. 16.00 mennessä. Tämän jälkeen toimitamme listat ampujista Kaartin Jääkäriryk-
mentin komendantille ampumavuorolle pääsyä varten. Ketään ei noudeta portilta erikseen 
eli jälki-ilmoittautumista ei ole.

Käytettävissä on lainakalustoa, se joka tarvitsee vuorolla lainakalustoa laittaa kalustopyyn-
nön ilmoittautumisen yhteydessä viestillä: ratavuorolle(at)luukku.com nimi pistooli / kivääri 
paljonko patruunoita. Ilmoittautuva saa kuittauksen ja lisäohjeet s-postiin ilmoittautumisen 
päätyttyä, sekä lainakaluston tarvitsevat myös erikseen oman viestin ja lisätoimintaohjeet. 
Selkeyden ja tunnistavuuden vuoksi suosittelemme käyttämään sähköpostia muodossa: 
etunimi.sukunimi (at) XXXX.XX

Ratavuoroilla on ammunnan johtaja, joka on isäntä ja esimies radalla. Ammunnan vastuuhen-
kilön kanssa ei käydä periaatteellisia keskusteluita vaan toimitaan hänen antamien ohjeiden 
mukaan. Vuorolle myöskään ei tulla ns. omilla luvilla tai jonkun muun seuran luvalla. Kaikki 
ovat velvollisia näyttämään kysyttäessä reserviläisyhdistyksen voimassa oleva jäsenkortti ja 
ampujanturvakortti. 

Vuorot on tarkoitettu ensisijaisesti reserviläisyhdistyksien jäsenille, muiden asian ratkaisee 
ammunnanjohtaja mikäli radalle mahtuu. Jos et ole vielä piiriemme jäsen, hoida asia kun-
toon seuraavaksi ampumakerraksi. Vuoroille saavutaan sen ilmoitettuna alkamisajankoh-
tana, vuorolta voi poistua vapaasti harjoittelun jälkeen ilmoitettuaan ammunnanjohtajalle 
ampumansa laukausmäärän.

Ampumavuoroilla noudatetaan ampuma-aselakia, alueen johtosääntöjä, ja ampumaradan 
ilmoitustaululla olevia ratakohtaisia / ajankohtaisia / rataa koskevia määräyksiä. Ampuminen 
on sallittu aloitus klo. ja lopetus klo. välisenä aikana, silloin kun vuoro on varattu. Radoilla ei 
saa liikkua eikä ampua, jos kyseinen rata ei ole varattu. Puolustusvoimien toiminta ohittaa 
harrastustoiminnan ilman eri selvennystä. Katsokaa aina ennen radalle tuloa sähköpostinne, 
tiedotamme mahdollisista muutoksista.

Töölön ratavuorojen haku kaudelle 2012 

Piiriemme kerhojen käytössä on kaksi tilaa: harjoitussali / ilma-aserata sekä pistoolirata
Harjoitussali / ilma-aserata

Töölön harjoitussali on tarkoitettu piiriemme kerhojen käyttöön. Salissa on 8 x 9 m kokoinen 
tatami jolle mahtuu kerrallaan n. 12 harjoittelijaa sekä 8-paikkainen ilma-aserata taululait-
teineen. Läheltä löytyvät myös pukuhuone ja suihkutila. Ilma-ase ampujille  tullaan myös 
hyödyntämään hyväksi todettuja eri kerhojen yhteisvuoroja. Tilan yksittäisen käyttövuoron 
pituus on 90 min. 

Pistoolirata
Kellarissa sijaitseva 12.5m pitkä 6-paikkainen pistoolirata on tarkoitettu piiriemme kerhojen 
käyttöön. Tilassa voi ampua kaikilla max .45 ACP pistoolikaliiperisilla aseilla. Radalla on hyvä 
valaistus, taulunkääntölaitteet ja kunnollinen ilmastointi. tilan yksittäisen käyttövuoron 
pituus on 120 / 150 min.

Kerhon hallitus (vast.) hakee tilojen käyttöoikeutta vuodelle 2012 piirien ampumatoimi-
kunnalta kirjallisella hakemuksella. Perustellut hakemukset 15.11. mennessä toimikunnalle 
osoitteeseen Tomi Alajoki, Helsingin Reserviupseeripiiri ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki tai 
toiminnanjohtaja@hrup.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       Vuoro pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero 
SYYSKUU 

      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 

TAPAHTUMAT pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu numero 
KoTu ”PAK” ammunnat rk2 , rk7 Su 18.9 klo.12 -16 mpkk150m 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.  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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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)
 

  Eläkkeistä helppotajuisesti
Sähköinen eläkkeen hakemispalvelu

Työeläkeote-palvelu
Yhteydet eläkelaitosten palveluihin

Lomakkeita ja eläkesanasto
Neuvontaa

Työeläke.fi

Sähköistä tietoa
työeläkkeistä

www.tyoelake.fi

- pankkitoimintaa jo vuodesta 1871

Aika vaihtaa?
Vakavarainen ja kansainvälinen Handelsbanken 
on myös ystävällinen ja paikallinen täyden 
palvelun pankki.

Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden pankkiin!

Sotilasliikuntatoimikunta 
kokoontui 1.9. suunnitellen 2012 
toimintaa. Seuraava tapaaminen 
järjestetään 1.10. yhdessä 
liikuntakoordinaattorien kanssa. 
Toimikunta ja koulutetut koor-
dinaattorit ottavat käyttöön 
työhaalarit ja hoitavat yhdessä 
seuraavat tapahtumat vuonna 
2012.

Yhteistyö ampumatoimialan 
kanssa
Toimikunta neuvottelee ampumatoi-
mikunnan kanssa fyysisen kunnon 
elementtejä ampumatapahtumien 
yhteyteen.

Kaikille reserviläisille avoin fyy-
sisen kunnon arviointi järjestetään 
Santahaminassa syksyllä 2012.

Marssit (jalka-, polkupyörä- 
ja hiihtomarssit)
Kesäyön marssin osalta järjeste-
lyvastuu muuttuu, MPK ottanee 
suurempaa roolia järjestelyissä v. 
2012 osalta marssiajankohta on 8.-
9.6.2012. Juha Matikainen sekä Es-
poon Reserviläiset ry suunnittele-
vat harjoitusmarssit vuodelle 2012, 

marssit järjestetään MPK:n tapahtu-
mina.

Sotilastaitokilpailu
Suomessa järjestetään huhtikuussa 
2013 kansainvälinen sotilastaito-
kilpailu, toiminta-alueena Lappi, 
toimikunnan jäsenet osallistuvat ta-
pahtuman suunnitteluuun.

Kenttäkelpoisuus
Maanpuolustuksen Kannatussäätiö 
tukee RESUL:n esitystä kenttäkel-
poisuusoppaan tuottamiselle pii-
rien, yhdistysten ja kerhojen käyt-
töön, asiaa hoitaa Risto Tarkiainen. 
Oppaan tarkoituksena on sanoin 
ja kuvin selvittää, miten koko kent-
täkelpoisuusarviointi suoritetaan 
esim. reservipiirin vuosittaisen toi-
mintasuunnitelman puitteissa.

Yhteistyö MPK:n Helsingin 
KOTU-yksikön kanssa
Yhteistyön kohteena on reserviläis-
ten fyysisen kunnon arviointi. Muus-
ta yhteistyöstä sovitaan myöhemmin 
syksyllä järjestettävässä tapaamises-
sa, jossa ovat MPK:n lisäksi mukana 
Helsingin Aluetoimisto sekä Kaartin 
Jääkärirykmentti, asiaa hoitaa Hel-
singin Reserviupseeripiirin puheen-
johtaja Sakari Väliahde.

RESUL:n valtakunnallinen 
syysjotos 2013
RESUL:n syysjotos järjestetään Van-
taalla, kilpailukeskuksena Länsi-
Vantaan Reservinupseerit ry:n tu-
kikohta Vantaan Varistolla, os. Rys-
typolku 4.  Toimikunnan jäsenet ja 
liikuntakoordinaattorit ovat järjes-
telyissä mukana kukin omien aika-
taulujensa puitteissa, kokouksessa 
toimitsijoiksi ilmoittautuivat Vila-
mo, Sarilahti ja Matikainen.

Jotoksen teknisenä asiantunti-
jana (TA) toimii Jukka Rusila. Toi-
mikunnan puheenjohtaja informoi 
syysjotoksen 2013 vaiheista toimi-
kuntaa.

Muut asiat
Yhteistoiminta Suomen Suunnistus-
liiton kanssa aloitetaan kuntoras-
tiverkoston hyödyntämisellä. Risto 
Tarkiainen vastaa Reserviläisten 
maastoseikkailu kurssin järjestämi-
sestä MPK:n tapahtumana keväällä 
2012. RESUL:n sähköisen kuntokor-
tin mahdollista kerho - ja yhdistysta-
son koulutusta järjestetään tarpeen 
mukaan, kouluttajana toimii Raimo 
Ojala Tampereelta. Helsingin reser-
vipiireissä tämä koulutus järjeste-
tään helmikuussa 2012.

Tomi Alajoki
HRUP & HELRESP 

sotilasliikuntatoimikunta

HRUP & HELRESP:n 
sotilasliikuntatoimikunta 
määritteli 2012 suuntaviivat

Syksyn  
maastomarssit
 
Syyskauden marssit ovat:
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.

Urban Combatives -seminaari
Vantaan Reserviläiset järjestää yhdessä Nuorten voimistelukerho RYSKY:n (www.rysky.fi) 
kanssa seminaarin Urban Combativesin perusteet. Kouluttajana Urban Combativesin pääkou-
luttaja Lee Morrison Englannista. 
Lisätietoja Urban Combativesista ja Lee Morrisonista: 
www.urbancombatives.com 

Seminaarin tiedot: 
aika: perjantai  21.10  klo 1600-2100 
paikka: Sipoo, Nikkilä (tarkempi seminaarin pitopaikka ilmoitetaan syyskuun aikana) 
hinta: 40 euroa  
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Tom Lindblom: 040 5044273, tom@lindbloms.fi  
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HelSingfoRS SvenSka 
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Skytte
Skytte på Tölös bana fortsätter 

udda veckors torsdagar kl. 17-19. Vi 
har pistoler av modell Glock 17 att 
låna på plats. Meddela gärna innan 
att du är på kommande. Kontakt: 
jussi@hsrk.fi eller 045 315 6910 och 
axi@hsrk.fi eller 040 773 3830. 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 skytteturer 
som arrangeras av MPK. Mera infor-
mation på www.mpky.fi. Det finns 
ofta möjlighet att låna vapen under 
dessa turer.

Resa till Stockholm
HSRK reser till Stockholm 25.-

27.11! Reservofficerssällskapet i 
Stockholm (ROSIS) arrangerar då 
en fest dit klubben hedersamt har 
blivit inbjuden. HSRK ska ha en stor 
representation på festen. I planerna 
står också annat program och akti-
viteter för reservofficerare. Meddela 
ditt intresse för deltagande till Axi 
(axi@hsrk.fi, 040 773 3830) så fort 
som möjligt. Mera information om 
resan följer; håll ett öga på webbsi-
dan, Facebook samt denna evene-
mangskalender.

Officersbalen 2012
HSRK ordnar Officersbal på Rid-

darhuset i Helsingfors den 24 mars 
2012, reservera datumet redan nu! 
Alla medlemmar får inbjudan. Ytter-
ligare information publiceras an ef-
ter på klubbens webbsida och denna 
evenemangskalender.

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

Trevlig fortsättning på hösten!

kanta-HelSinki

Yhdistyksen syyskokous on tiistaina 
8.11.2010 klo 17.30 alkaen Jääkäri-
salissa Katajanokan Kasinolla. Ko-
kouksen jälkeen klo 18.30 alkaen 
on Karimo-salissa Turkissa sotilas-
asiamiehenä toimineen kommodo-
ri evp Mikko Taavitsaisen esitelmä 
aiheena Turkki ja Lähi-itä. Esitelmä 
on erittäin ajankohtainen Lähi-idän 
murroksen vuoksi kuten myös siksi, 
että Turkki ilmoitti syyskuun alussa 
lopettavansa sotilasyhteistyön Isra-
elin kanssa ja karkottavansa Israelin 
suurlähettilään. Esitelmään tulijoita 
pyydetään ilmoittamaan osallistu-
misensa sihteeri Raimo Hynyselle 
pe 29.10. mennessä e-mail raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai gsm 040 
5108513.

Yhdistyksen pistooliammunnan 
toinen kilpailu järjestettiin 31.8. Vie-

lä on yksi mahdollisuus osallistua 
ke 28.9 klo 17 alkaen yhdistyksen 
vuorolla Töölön radalla. Ammum-
me sekä .22lr että 9 mm pistoolilla. 
Aseita voi lainata yhdistykseltä. 
Ilmoittautukaa ennakkoon ampu-
maupseereille.   

Yhdistyksen ammunnat jatku-
vat 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:n 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

Syysjotos Säkylässä pe-su 16-18.9 lä-
hestyy.  Lähde mukaan partioihim-
me ja ilmoittaudu  

kerhomme liikuntakoordinaatto-
rille Heikki Lehtiselle: 040 132 1299.

Viime vuonna alkanut yhteis-
työmme Hämeenkylän seurakun-
nan kanssa toteuttaa tänä syksynä 
jälleen maanpuolustuksellisen kirk-
kopyhän Hämeenkylän kirkossa 
sunnuntaina 18.9. klo 10. Musiikista 
vastaa Poliisien Laulajat. Tilaisuus 
jatkuu juhlallisin menoin, sillä si-
sarjärjestömme Vantaan Maanpuo-
lustusnaiset ry:n lippu naulataan ja 
vihitään käyttöön lippuperinteiden 
mukaan.

Viimesyksyistä veteraanikävelyä 
ei tässä yhteydessä tänä vuonna jär-
jestetä.   

Varaa jo nyt itsellesi ilta toiminta-
keskuksemme syystalkoille tiistaina 
18.10. klo 17 alkaen. Talkoosaunaa ja 
iltapalaa on. 

Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne:  lvru-
ry@gmail.com

Ampumavuoromme jatkuvat 
Töölöntorinkadun pistooliradalla 
osoitteessa Pohjoinen Hesperian-
katu 15, Helsinki. 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 ,  040 586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä 

kerhon yhteystiedot ja vuoden 2011 
toimintakalenteri löytyvät vuoden 
ensimmäisen jäsenkirjeen liitteenä. 

Syksyn kirpeät kelit kutsuvat liik-
kumaan. Ota haaste vastaan.

mUnkkivUoRi

Munkkivuoren Reserviupseerit 
ry:n syyskokous pidetään tiistaina 
15.11.2010 Munkkivuoren seurakun-
tatalon rippikoululuokassa kello 18 
alkaen. Osoite on Raumantie 3. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat.

Syyskausi on alkanut ja ammun-
nat sisäradalla alkavat lokakuussa.

Urheilutalon 22-vuorot alkavat 
7.10. ja jatkuvat parillisen viikon 
perjantaisin klo 18.00 – 19.30. Am-
munnat jatkuvat aina ensi vuoden 
huhtikuun loppuun asti. Radalle 
mahtuu, joten osallistukaapa harjoi-
tuksiin ahkerasti. Ammunnat vetää 
Yrjö Alastalo. Piirin Töölöntorin am-
pumaradan palveluspistooliammun-
nat alkavat 11.10. Ammunnat vetää 
Timo Mikkonen puh. 0400 607590 
tai timo.mikkonen@luukku.com.

Kalvolassa jatketaan perinteisin 
kuvioin 1.10., 22.10. ja 12.11. Mah-
dollisuus ampua sekä pistooli- että 
kiväärilajeja. Omat eväät mukaan. 
Lisätietoja ampumaupseerilta 050 
9662565 tai risto.koskinen@orion.
fi.

PoHjoiS-HelSingin 
ReSeRviUPSeeRit

Ammuntaa
Yhdistys on hankkinut kolme 

Glock-pistoolia kal 9x19. Ampuma-
vuoromme Luolassa, on jokaisen 
parittoman viikon perjantaina. Seu-
raavat ampumavuorot ovat 16.9., 
30.9,14.10., 28.10. ja 11.11. klo 16-19. 
Ammunta-aikaa siis 3 tuntia. Soita 
ovisummeria, niin tullaan avaa-
maan. Hanki reserviläisten ampu-
maturvavakuutus Reserviläisliitosta 
puh: (09) 40562040 tai tilaa Reser-
viläisliiton kotisivulta  http://www.
reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus 
ja tule mukaan. Patruunoita saata-
villa omakustannushintaan. Ilmoit-
taudu etukäteen ampumaupseerille, 
Jouko Kylmälälle: 0400-430632, jou-
ko.kylmala@kolumbus.fi. 

Padasjoelle
Suosittu ampumaleiri järjeste-

tään jälleen kesän jälkeen pe-la 23.-
24.9.2011. Lähtö entiseen tapaan 
omilla autoilla, kimppakuljetuksena 
Malmin Teboilin pihasta klo 17.00. 
Paluu lauantaina iltapäivällä. 

Yhdistys hankkii paikalle aseet 
ja patruunat, joista yhdistys vas-
taa. Jos omistat kuulosuojaimet, 
ota mukaan. Yhdistys vastaa myös 
majoituksesta, eväistä, juomista ja 
saunasta. Henkilökohtainen maas-
tovarustus. Oma makuupussi tai 
vastaavat yöpymisvälineet (lakanat 
& pyyhkeet) mukaan. 

Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut Lauri Kylmälälle viimeistään 
19.9. Gsm: 041-5360310; lkylmala@
cc.hut.fi

Hallitus
Seuraava hallituksen kokous Mal-

milla tiistaina 27.9.2011 klo 17.30.
Eduskuntataloon

Yhdistys järjestää ohjatun tutus-
tumisen eduskuntataloon 19.10.2011. 
Kokoontuminen eduskuntatalon 
edessä klo 15:00. Mukaan tulee ot-
taa henkilöllisyystodistus. Ilmoittau-
tumiset jarkko.t.paananen@gmail.
com. tai 040-7239641.

Yhteystiedot: Yhdistyksen pu-
heenjohtajan, sihteerin ja tiedotus-
sihteerin yhteystiedot: Puheenjohta-
ja Karri Kupari 050-4640050 kkupa-
ri@gmail.com

Sihteeri Jarkko Paananen 040 
7239641 jarkko.t.paananen@gmail.
com 

Tiedotus Jorma Loimukoski 040 
3433400 jorma.loimukoski@finpro.fi

tikkURila

Kuukausikokous 29.9.2011 klo 19.00 
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiek-
kaharjussa Urheilutie 6 (4. krs ). 
Esitelmän pitää Leif Johansson ja ai-
heena on ”Merenkulun turvallisuus 
Suomessa”. Kahvitarjoilu!

Hallitus kokoontuu klo 18.00 al-
kaen.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin 
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilu-
talon ampumaradalla. Syyskuussa 
harjoitellaan tarkkuussarjoja. 

Tulevia kilpailuja:
04.10.2011 klo 17.00 alkaen on pis-

tooli tarkkuussarjat 20 ls, 01.11.2011  
klo 17.00 alkaen Pienoiskivääri 20ls 
makuu, järjestäjä LVRU, 8.11.2011 klo 
19.30 on Toivo Kultti pienoiskivääri 
10 ls makuu ja 10 ls pysty, lisätietoja 
antaa ampumaupseeri Jukka Luoto-
la puh.0500 455474. 

Suunnistuksen mestaruuskilpai-
lut ovat 21.9.2011 klo 16.00 alkaen 
Kuusijärvellä aluerastien yhteydes-
sä. 

Sarjat alle 60-v 5 km ja yli 60-v 3 
km.

töölö

Töölön Reserviupseerit osallistui 
KaartJR:n kotiutustilaisuuteen ja 
luovutti KaartP:n upseerikokelas 
Jääskeläiselle leijonakalvosinnapit. 
Kerho osallistui myös KaartJR:n ja 
Helsingin kaupungin juhlatilaisuu-
teen ja Senaatintorin paraatiin.

Kerhomme asetti pyynnöstä kun-
niavartion Suomen-poikien seppe-
leenlaskuun Malmin hautausmaalla 
26.8. Töölön RU oli mukana järjes-
tämässä Suomen-poikien 20-vuotis-
juhlaa Luumäellä. 26.-27.8.

Menemme kootusti katsomaan 
perjantaina 16.9. TATTOOta Helsin-
gin jäähalliin. Jokainen hankkii lip-
punsa itse, mutta kokoonnumme ul-
ko-ovilla 45 min ennen tilaisuutta ja 
sovimme jälkipeleistä, yhteyshenki-
lö Antero Jauhiainen 050-3683539.

Kerhon ammunnat jatkuvat Töö-
lön ampumaradalla klo 19.00-21.00 
seuraavasti:  20.9., 18.10., 15.11. 
ja 13.12. Lisäksi olemme sopineet 
HRUP:n Autokerhon kanssa, että 
voimme käydä ampumassa sen vuo-
rolla (ja Autokerho vastaavasti voi 
käydä ampumassa kerhomme vuo-
rolla) Kerhollamme on oma Reser-
viläisen ampumaharrastusvakuutus. 
Kerhon ammunnoista saa tietoja 
ja ohjeita ampumavastaava Raimo 
Ahokkaalta, 050 5114123, raimo.aho-

kas@gmail.com. Ensikertalaisille 
kerho tarjoaa patruunat ja muuten 
niitä on saatavissa omakustannus-
hintaan. Olemme saaneet lisäksi 
ammuntavuoron perjantai-illaksi 
klo 19.00-21.00 seuraavina ajankoh-
tina: 7.10.; 3.11. ja 4.12. 

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. Olemme saaneet kutsun Hami-
nan Lupin radalle ampumaan eri-
laisilla pienaseilla sunnuntaina 2.10. 
Koska rata on puolustusvoimien 
rata, ilmoitamme osallistujat Hami-
naan etukäteen. Ilmoittaudu Sampo 
Martiskaiselle. Kerho osallistuu pat-
ruunakustannuksiin.

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, 
kunhan saamme koneen, lentäjän ja 
kohteen kalenterit täsmäämään. Li-
sätietoja matkasta saa Sampo Mar-
tiskaiselta ja Hans Gabrielssonilta.

Kerhon syyskokous pidetään 
30.11.klo 18.00 Döbelninkatu 2:n 
kokoushuoneessa 1. Tervetuloa. Hal-
litus kokoontuu seuraavan kerran 
20.9. kello 17.00 ja 30.11.klo 17.00 
Döbelninkatu 2:n kokoushuoneessa 
1.

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-postiosoitteet 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. 
Töölön Luolassa ammunnat ovat al-
kaneet syyskuun alussa, ammunnat 
ovat parittomina viikkoina torstaisin 
klo 19. - 21.30. Lisätietoja antaa Ju-
hani Hartela p. 040 834 2839.

Syysjotos järjestetään tänä vuon-

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

toimintakalenteri
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na Porin Prikaatin harjoitusalueella 
16. - 18.9. Jos olet kiinnostunut osal-
listumaan ota yhteyttä (katso yhte-
ystiedot).  

Muita tapahtumia: keräystilai-
suudet, kerhoillat, itsenäisyyspäivän 
tilaisuudet ja jouluaaton kunniavar-
tiot. 

Tarkemmat tiedot ja aikataulut 
tapahtumista tulevat syksyn muissa 
lehdissä.

Yhteystietoja: pjoht. Jukka-Pekka 
Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht. 
Jani Riekkinen p. 050 598 4759, siht. 
Juha Iiskola p. 050 543 6214. IHRU:n 
nettisivut www.rul.fi/ihru 

aSelajikeRHot

ilmailUkeRHo

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

11.10.  tiistai, HUOM. MUUTTU-
NUT KOKOUSPAIKKA: Suomenlin-
nan Upseerikerho, Suomenlinna, 
rakennus C 53. Klo 17:00 Ilmailuker-
hon syyskokous.   Klo 18:30 Esitel-
mä Matti Wikman: Vanhoja filmejä; 
Lentopalvelusta ja lentonäytöksiä 
50--70- luvuilta.  Iltapala ja illanviet-
toa. –Lautta Suomenlinnaan 15 min 
Kauppatorilta,  lähdöt klo 14:20,  
15:20, 16:00, 16:40. Kerho avataan 
klo 15.

ilmatoRjUntakeRHo

It-kerho järjestänee syksyn mittaan 
kolmesta neljään tapahtumaa, joista 
lukkoon on lyöty joululounas, sekä 
syyskokous. Näiden lisäksi ainakin 
ampumatapahtuma on suunnitte-
lussa.

Hallitus kutsuu kerhon jäsenistön 
sääntömääräiseen syyskokoukseen  
marraskuun 22. päivä kello 18:00 al-
kaen Suomenlinnan Upseerikerhol-
le. Tilaisuuden virallinen ohjelma 
sisältää muun muassa seuraavan 
hallituksen valinnan. Tätä seuraa-
vassa vapaamuotoisemmassa osuu-
dessa on luvassa ruokailua, sekä 
esitelmä.

12.12. Joululounas on perintei-
sesti jälleen ravintola Perhossa kello 
12:12 alkaen. 

Tervetuloa tilaisuuksiin!

vieStioSaSto

MPK ES MPP Viestikouluttajapooli 
on palkittu merkittävästä ja uraa-
uurtavasta työstä uuden reservin 
koulutuskokonaisuuden luomisessa. 
Onnittelut ja kiitokset kaikille toi-
minnassa mukana olleille!

Koulutus jatkuu. Seuraavat 
MPK:n viestikurssit ovat: Komp-
panian viestikurssi (KomppV): 
22.9. + 30.9.-2.10.2011; Kenttävies-
tijärjestelmä (M80) , (VEH): 3.11. 
+ 11.-13.11.2011. Jos haluat toimia 
kouluttajana tai apukouluttajana 
jollain viestikurssilla, ota yhteyttä 
toimialajohtaja Jyri Putkoseen tai 
kurssinjohtajaan. 

Lisäksi vuoden aikana on erilai-
sia tukitehtäviä, joissa tarvitaan ko-
keneiden viestimiesten/kouluttajien 
apua. 

MPK-kalenterissa myös on koko 
vuoden kestävä kurssi "Viestikou-
luttajien kouluttautuminen Pääkau-
punkiseutu 0400 11 12081", jonka 
puitteissa organisoimme ja kehi-
tämme viestin koulutusta. Kurssille 
ilmoittautuneet muodostavat "kou-
luttajapankin". Jos siis olet kiin-
nostunut koulutustehtävistä, käy 
ilmoittautumassa. Tuon kanavan 
kautta hoituu sähköpostitus ja ma-
teriaalin jakaminen viestikoulutta-
jille jatkossa. Ilmoittautuminen täl-
le kurssille ei sido tai pakota, vaan 
pikemminkin antaa mahdollisuu-
den saada tietoa ja "napata kiinni" 
sellaisista hommista jotka mahdol-
lisesti kiinnostavat. Jos haluat si-
toutua vahvemmin MPK- ja KOTU-
toimintaan, käy täyttämässä MPK-
sitoutumislomake (www.mpky.fi -> 
Helsingin mpp -> KOTU) ja postita 
se printattuna piiripäällikkö Mauri 
Väänäselle. 

Valmistelemme myös viestiai-
heista seminaarisarjaa. Ehdota ai-
heita ja puhujia, joita haluat kuulla, 
lähettämällä sähköpostia puheen-
johtaja@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 38, 42, 46 ja 50. 

Kokoontuminen klo 18.50 sisään-
käynnin luona. Huomatkaa pakolli-
nen ilmoittautuminen päivää ennen 
ampumavuoroa ampumavastaavil-
lemme, tarkemmat ohjeet ja yhteys-
tiedot löytyvät verkkosivuiltamme. 

Huomatkaa myös HRUP:n ampu-
mavuorot Santahaminassa, ilmoit-
tautuminen: 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 jä-
senistölle myös sähköpostitse – jos 
et ole saanut tätä ilmoitusta sähkö-
postiisi, niin käy päivittämässä yhte-
ystietosi RUL:n sivuilla www.rul.fi, 
kohdassa Jäsenpalvelut. Voit myös 
lähettää sähköpostia osoitteeseen 
sihteeri@viestiosasto.net. Tervetu-
loa mukaan!

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

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

HelSingin  

ReSeRviläiSet

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 26.9, 24.10, 
21.11 ja 19.12. klo 19.00 – 21.30. Il-
moittautumiset: tomi.sarilahti@iss.
fi saman päivän aikana klo 12:00 
mennessä. 

Yhdistyksessämme on noin 65 
SRA-kortillista lajin harrastajaa, 
heistä osa tuomarikortillisia ja osa 
kouluttajia. Tarkoitus on perustaa 
SRA-toimikunta. Toimikunnan teh-
tävänä olisi edistää yhdistyksemme 
toimintaa SRA-harrastuksessa yh-
teistyössä muiden yhdistysten vas-
taavien toimikuntien kanssa. Helsin-
gin Reserviläiset ry:llä on mahdol-
lisuus tukea toimintaa toimikunnan 
esitysten myötä mm. asehankinnois-
sa. Jos tunnet asian kiinnostavan, 
ota yhteyttä puheenjohtajaan.

YHTEYSTIEDOT: Lisätietoja yh-
distyksen toiminnasta antavat pu-
heenjohtaja Tomi Sarilahti, puh. 
040 594 9673, tomi.sarilahti@iss.
fi tai helsinki@helresp.fi ja sihteeri 
Timo Elolähde, puh. 040 830 4097, 
timo.elolahde@hsl.fi.

vantaan 
ReSeRviläiSet

Vuoden 2011 viimeinen VaRes Cup 
-osakilpailu ammuttiin 13.8.2011. Tu-
lokset on julkaistu kotisivuilla www.
vantaanreservilaiset.fi. Vantaan Re-
serviläiset ry kiittää kaikkia osallis-
tujia ja toimitsijoita. 

Vantaan kaupunki on myöntä-
nyt Vantaan Reserviläisille liikunta-
vuoroja. Seuraava vuoro keskiviik-
kona 21.9.2011 Veromäen koululla. 
Lajeina on Sähly ja Futsal. Ota mu-
kaasi sählymaila, sisäpelikengät ja 
juomapullo. Osallistumismaksu 2 
e. Lisätiedot Pasi Purmonen, GSM 
0400 484547.

Tikkurilan urheilutalon ampu-
mavuoroilla on huutava puute am-
munnanvalvojista. Avaintenhaltijat, 
ottakaa valvontavuoroja! Tikkuri-
lan vuorot jatkuvat normaalisti tiis-
taisin kello 17, torstaisin kello 17 ja 
sunnuntaisin kello 15, aina valvojan 
ollessa paikalla. Töölön sisäradan 
ensimmäinen vuoro syyskaudella 
2011 on maanantaina 3.10.2011. Li-
sätiedot Jukka Väänänen, GSM 040 
5844568.

Pistoolin ja sotilaspistoolin sarja-
kilpailut jatkuvat Santahaminassa 
3.10.2011 saakka. Seuraava pistoolin 
pika-ammunta on 27.9.2011 ja seu-
raava sotilaspistoolin pika-ammunta 
on 20.9.2011. Lisätiedot Niko Nie-
mistö, GSM 050 5656632.

Seuraava reserviläisten KoTu-am-
pumavuoro Santahaminan kivää-
riradalla on lauantaina 25.9.2011. 

Lisätietoja Kari Sihvo, GSM 0400 
453100.

Aktiivista syksyä kaikille reservi-
läisille!

Lisätiedot: Vantaan Reserviläiset 
ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, 
GSM 050 5656632. Tarkista aina vii-
meisimmät muutokset ja ampuma-
ratojen valvojatilanne kotisivuilta 
www.vantaanreservilaiset.fi

meRiReSeRviläiSet

Suuret purjelaivat saapuivat Turun 
Aurajokeen The Culture Tall Ship 
-regattaan elokuun lopulla. Merire-
serviläiset ry:n jäsenistöä oli hyvin 
edustettuna paikalla erilaisissa teh-
tävissä. Kiitokset aktiivisille jäsenil-
le! Seuraavan kerran suuret purje-
laivat saapuvat Helsinkiin vuonna 
2013.

Oletko harkinnut liittymistä jä-
seneksi? Merireserviläiset tarjoaa 
mm. mahdollisuuden merelliseen 
toimintaan koulutusalus Ahven 
3:lla. Täytä jäsenhakemuslomake 
yhdistyksen nettisivuilla! Varsinai-
seksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt 
Suomen kansalainen. 

Vielä on toimintavuotta jäljellä, 
koulutusalus Ahvenella ja ampuma-
radalla tapahtuu. Katso tarkemmat 
tiedot toimintakalenterista.  

Toimintakalenteri syksy 2011
Syyskuu
La 17.9. Koirasaari - retki, lisätie-

dot Jaakko Maavuori ja Matias Kai-
vos

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

Su 25.9. Tiedoksi HVA:n jäsenil-
le: Mestaruuskilpailut pienoiskivää-
ri 40 ls pysty ja pienoiskivääri 40 ls 
polvi Santahaminassa klo 12 alkaen.

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. Ks 
lisätiedot Navigaatiojaosto-sivulta.

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-
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HOX HOX. Muistathan laittaa 
sähköpostiosoitteesi rahastonhoita-
jallemme osoitteeseen erja.remsu@
netti.fi. Pyrimme tällä tavalla jatkos-
sa parantamaan yhteydenpitoamme 
jäsenistöön.

HelSingin 
ilmatoRjUnta-

RYkmentin kilta

Syksy edessä ja toiminta jatkuu. 
25.09.2011 HERRASMIESKILPAI-

LUT pidetään perinteiseen tapaan 
syyskuun viimeisenä sunnuntaina. 
Paikkana on  Ilmatorjuntamuseo 
(Klaavolantie 2, Hyrylä) josta lähtö 
tapahtuu klo. 12:00 alkaen. Kaikki 
mukaan. Hienoja palkintoja luvassa 
kaikille osallistuville. Osallistumis-
maksu 2,00 e. 

Juhlarahastokeräys jatkuu:
Ilmatorjuntamuseo 50 vuot-

ta JUHL ARAHASTOKERÄYS.  
Poliisihallituksen lupa n:o 
2020/2010/4086 (22.02.2011), toi-
meenpanija: Ilmatorjuntasäätiö. Ke-
räysaika: 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 -koh-
taan oman nimesi. www.ilmatorjun-
tamuseo.fi

Ampumavuoro normaalisti pa-
rillisten viikkojen keskiviikkoisin 
16.00-19.00. 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.breitenstein@gmail.
com    

kaaRtin 
jääkäRiRYkmentin 

kilta

Kaartin Jääkärirykmentin Killan esi-
telmä Perinnetalolla maanantaina 
26.9.2011 klo 18.00. Esitelmän aihe: 
Rajavalvonta EU- Suomessa. Marko 
Turunen Rajavartiolaitoksen  Esi-
kunnasta kertoo tämän päivän raja-
valvonnasta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä.

Ilmoittautuminen viim. edellise-
nä iltana klo 18.00 mennessä: Kai 
Wigren 050 4654088 tai kai.wig-
ren@pp.nic.fi

PääkaUPUnkiSeUdUn 
PioneeRikilta

Pioneerikillan ja Pioneeriosaston yh-
teinen tutustuminen Mannerheim-
museoon su 25.9. klo 14. Ilmoittaudu 
21.9. mennessä tommi.laakkonen@
porvoo.fi tai 0400757048.

Pääkaupunkiseudun pioneerien 
tapaaminen Kallioniemessä 26.9. 
alkaen klo 17. Illan teemana yhteis-
kunnan varautuminen poikkeus-
oloihin. Pioneerikillan hallituksen 
kokous esitelmän jälkeen ja mahdol-
lisuus saunoa. Ilmoittaudu tarjoilun 
järjestämiseksi 21.9. mennessä tom-
mi.laakkonen@porvoo.fi.

Syksyn pystykorva-ammunta lau-
antaina 15.10 klo 08.00 - 12.00 Ka-
dettikoulun 150 m:n radalla. Pakol-
liset ilmoittautumiset Ilpo Ervastille 
ilervasti@gmail.com 8.10 mennes-
sä. Mainitse ilmoittautumisessa syn-
tymäaika. Hinta 7 e, joka maksetaan 
paikan päällä. Myös muiden yhdis-
tysten jäsenet tervetulleita. Oma ase 
ei välttämätön. Paukkuja myydään 
paikan päällä. Ota mukaan kuulo-
suojaimet. Kokoontuminen varus-
kunnan portilla klo 8. Ammuntoja 
johtaa Veikko Kivi.

Syksyn ampumavuorot jatkuvat 
Töölössä yhteistyössä Pioneeriosas-
ton kanssa. Tiedot ja ilmoittautumi-
set vuoroille markus.saarela@sks.fi.

Pioneeripuukkoa voi tilata Ilpo 
Ervastilta.

 

 

 

 

 

 

 

    
HelSingin 

RaUHantURvaajat

Tapani Forsström puheen-
joht aja/  veteraanivast aava 
p.0405870352,tforsstrom@hotmail.
com

 Kari Kaiponen, sihteeri/jäsen-
vastaava p.040-5848524, kari.kaipo-
nen@pp.inet.fi 

Tom Asplund varapuheenjohtaja 
p.050-5535665,tom.asplund@rau-
hanturvaajaliitto.fi

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

Tapahtumat:
Jäsenet avec kutsutaan YK-päivän 

vastaanotolle Königiin  Mikonkatu 4 
22.10.2011 klo 18.00

Osallistumisesi varmistat mak-
samalla yhdistyksen tilille Nordea 
214218-33733, 35 euroa per henkilö 
17.10.2011 mennessä. Maksun ilmoi-
tusosaan osallistujien nimet, erikois-
ruokavaliot sekä ruoka-allergiat. 
Hintaan sisältyy alkupaukku sekä 
hyvä noutopöydän ruoka jälkiruoki-
neen ja tanssimusiikkia ym. Yöker-
hoon pääset ilmaiseksi.                          

Osanottajille on järjestetty juh-
lakerrokseen oma narikka, joka 
on maksullinen. Kysymykset ja 
peruutukset Tapani Forsström, 
tforsstrom@hotmail.com, puh.040 
5870352 tai Kari Kaiponen kari.kai-
ponen@pp.inet.fi puh.040-5848524 

YK-Rauhankävely 18.9.2011 Kä-
pylän Urheilupuisto klo 12.00, johon 
tarvitsemme runsasta jäseniemme 
osanottoa.

Messi - i l lat  Mil l ik lubi l la , 
Kaivokatu 12

Lokakuu: 06.10.11 Juha Pokka, 
joka osallistui Atalanta-kriisinhal-
lintaoperaatioon Adeninlahdella, 
kertoo tunnelmista paikanpäältä. 
Marraskuu: 03.11.11 syyskokous, 
joulukuu: 01.12.2011 Vesa Satamo 
Balkanin kaivauksien tapahtumista 
ja tuloksista.

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

Pe 21.10. klo 17.00 – 20.00 ME-
RIRESERVILÄISTEN PURJEHDUS-
KAUDEN PÄÄTTÄJÄISSAUNA ME-
RISK

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 

VASTAANOTTO
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
Nettisivumme osoitteessa: www.

reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät 
viimeisimmän tiedon yhdistyksen 
toiminnasta ja tulevista jäsentapah-
tumista.

vääPelikilta

VÄÄPELIKILTA

Komppanian huolto (0400 11 12051)
MPK:n kurssi järjestetään San-

tahaminassa 30.9.-2.10. Kurssin 
jälkeen kurssilaiset tuntevat komp-
panian huollon järjestelyt ja toimin-
not. Lisätiedot: Juha Suvisaari, puh. 
040 315 4071, juha.suvisaari@itella.
com

Pataljoonan huoltokomppanian 
ryhmittämisen suunnittelu (0900 11 
12119) 

MPK:n kurssi järjestetään 15.-
16.10. Hälvälässä. Kurssi antaa pe-
rusteet kurssilaisille huoltokomp-
panian ryhmittämiselle. Lisätiedot: 
Marko Sipura, puh. 0400 748 474, 
marko.sipura@kolumbus.fi

Kurssivääpelikurssi (0400 11 
13035)

MPK:n kurssi järjestetään Santa-
haminassa 19.11. Kurssin tavoitteena 
on kouluttaa toimimaan kurssien 
vääpelinä ja toimistotehtävissä. 
Myös hygieniapassin suorittaminen 
on mahdollista. Lisätiedot: Juha 
Parkkonen, puh. 040 8663 055, juha.
parkkonen@gmail.com

Vääpelikilta ry:n syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen 

syyskokous järjestetään keskiviikko-
na 23.11.2011. Tarkemmat tiedot il-
moitetaan myöhemmin. Lisätiedot: 
Timo Tuomi, puh. 040 5401 625, 
timo.tuomi@gmail.com.

Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro

Töölön sisäampumaradalla sun-
nuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdolli-
suus ampua ruutiaseilla .45 ACP ka-
liiperiin saakka. Kysy ratavuoroista 
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. 

kokonaiSmaan-
PUolUStUS

Kokonaismaanpuolustus ry on aka-
teemisen tai muun ylemmän tutkin-
non  suorittaneiden reserviläisten 
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite 
on  edistää kokonaismaanpuolus-
tuksen tutkimusta, opiskelua ja ope-
tusta reserviläisten keskuudessa.

Kokonaismaanpuolustus ry toi-
vottaa jäsenilleen ja yhteistyökump-
paneilleen hyvää alkavaa syyskaut-
ta!

Yhdistyksellä on jäsenilleen tällä 
syyskaudella seuraavaa toimintaa: 
11.9. Vuosipäivällinen Suomen-
linnassa, 15.9. Jäsentapaaminen 
Helsingin rautatieaseman Bar Pull-
manissa klo 17, 25.9. Perheliikun-
tapäivä  klo 14 Malmin lentokenttä 
ja sauna / Tapani Sarvanti, 13.10. 
Jäsentapaaminen Helsingin rauta-
tieaseman Bar Pullmanissa klo 17, 
17.11. Jäsentapaaminen Helsingin 
rautatieaseman Bar Pullmanissa klo 
17, 27.11. Santahaminassa kivääriam-
pumatapahtuma, 15.12. Syyskoko-
us  klo 17.30 Döbelninkatu 2, 6 krs. 
kokoushuoneessa. Yllämainittujen 
tapahtumien lisäksi suunnitteilla on 
esitelmiä ja seminaareja.

Ammunnat jatkuvat Töölön ra-
dalla jäsenille ilmoitetun mukaisesti  
kerran kuussa sunnuntaisin Ilmoit-
tautumiset kmp.toolo@gmail.com

Lisätietoa yhdistyksen toiminnas-
ta: http://www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/
kokonaismaanpuolustus/

 Tai vastuuhenkilöt: pj. Timo Soi-
ninen ja varapj. Antti Heikkilä  ta-
voitettavissa sähköpostiosoitteesta 
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

HfoRSnejdenS SvenSka 

ReSeRvUndeRoffiCeRaRe

Skyttet i "Luolan" fortsätter på hös-
ten 2011 varje parlös veckas torsdag 
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är 
29.9, 13.10 och 27.10.

15.10 Triangelkampens avslut-
ningsfest kl. 19.00 på Tekniskas Sa-
lar

www.reservilaisliitto.fi/hsru, 
ordförande Markus Liesalho, tel. 
0400-421 002, email. svenska@hel-
resp.fi

S-RYHmän 
ReSeRviläiSet

Yhdistyksen syyskausi aloitettiin 
herrasmieskisalla Vuosaaren sauna-
pirtillä 2.9.  Mukana oli 8 innokasta 
kisaajaa, Voittajaksi selviytyi Osmo 

Manninen.
Tämän syksyinen varuskunta-

vierailu tehdään Turkuun Pansion 
laivastoasemalle lauantaina 24. 
syyskuuta. Bussi lähtee klo 8.00 
Fennian edestä tilausbussilaiturista.  
Ohjelma perillä klo 11.00 – 13.30, 
minkä jälkeen nautimme lounaan 
Bore-laivalla (entinen Kristina Re-
gina). Lounaan jälkeen lähdemme 
kotimatkalle ja arvioitu paluuaika 
Helsinkiin klo 17.00. Matkan hinta 
20 e henkilöltä. Bussissa vielä tilaa 
muutamalle retkeläiselle. Tarvit-
semme myös jo ilmoittautuneiden 
lähtijöiden syntymäajan ja henkilö-
tunnuksen,  koska kyseessä on so-
tasatama. Ilmoittautumiset toimin-
nanjohtajalle. Vuosikokous pidetään 
Ässäkeskuksessa 18. lokakuuta klo 
17.00.  Kahvit tarjolla klo 16.30 alka-
en. Ilmoittautumiset toiminnanjoh-
tajalle tai sihteerille. 

Mikäli sinulla on sähköpostiosoi-
te, mutta saat tiedotteet edelleen 
postissa, ilmoita sähköpostiosoit-
teesi sihteerillemme. Tiedottaminen 
hoidetaan jatkossa pääsääntöises-
ti tässä lehdessä ja sähköpostilla. 
Yhteystietoja: puheenjohtaja juha.
dahlman@sok.fi tai 040 7693816, I 
varapuheenjohtaja  ja sihteeri sami.
keino@sok.fi tai 050 3096210, II va-
rapuheenjohtaja ari.kovalainen@
sok.fi  0107681824, toiminnanjoh-
taja makinen.teuvo@gmail.com tai 
050 3385636, varainhankintajohtaja 
jukka.hallikainen@hotmail.fi 0500 
607874

mUUt  
maanPUolUStUS-

YHdiStYkSet

aUtojoUkkojen 
HelSingin kilta

Automiesten ammuntailtaa vietet-
tiin Santahaminassa 1.9. 150 m ki-
vääriradalla ammuttiin seuraavasti. 
1.Timo Koukkari 85 p. 2. Paavo Vir-
tanen 72 p. 3. Heikki Heikkonen 63 
p. 4. Jarkko Vesanto 55 p. Olavi Im-
monen 45 p.

1.10 kilta järjestää retken Hä-
meenlinnaan Suomen Tykistömu-
seoon. Lähtö Santahaminan Perin-
netalolta klo 9.30, jatkamme Kehä 
I:n kautta Hämeenlinnanväylälle ja 
siitä Hämeenlinnaan. Kyytiin pääsee 
myös reitin varrelta kunhan mainit-
see siitä ilmoittautumisen yhteydes-
sä. Museolla tutustumme klo 11.00 
oppaan opastuksella näyttelyyn, jo-
hon kuuluu mm. Tali-Ihantala -filmi. 
Cafe Katrissa nautimme omakustan-
teisen kahvin ja suolapalat. Matkan, 
liput ja opastuksen tarjoaa kilta. 
Ilmoittautumiset retkelle Eero Hak-
karaiselle numeroon 040 5045133 
perjantaihin 23.9 mennessä. Toivo-
taan runsasta osanottoa.

Killan syyskokous pidetään San-
tahaminassa Perinnetalolla maa-
nantaina 10 päivä lokakuuta klo: 
18:00. Esillä sääntömääräiset asiat 
ja mukana myös esitelmä Kaartin 
Jääkärirykmentin kuljetus- ja auto-
koulutoiminnasta.

Johtokunta kiittää jäsenistöä hy-
vin toteutuneesta jäsenmaksujen 
suorituksesta!

Seuraavat ammuntavuorot: Pis-
toolirata: 19.9, 26.9, 4.10, 10.10, 
11.10. Kivääriradalla:17.9, 2.10, 3.10, 
9.10. Turvallisia ammuntoja.

Pahoittelemme viime Re-
servin Sanomissa sekä RT-
lehdessä YK-päivän vastaan-
ottoilmoituksessa olevasta 
virheellisestä tilinumerosta. 
Oikea tilinumero, johon mak-
sat ilmoittautumismaksun on 
Helsingin Rauhanturvaajat ry  
214218-33733. Tervetuloa jou-
kolla mukaan.
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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 uudis-

tettuihin kotisivuihin osoitteessa  www.stadinsissit.fi.  Tästä eteenpäin ao. 
toimikunnan vetäjä vastaa oman toimikuntansa osion ajankohtaisuudesta. 
Kehitys- ja sisältöehdotukset pyydetään laittamaan toimikuntien vetäjille. 
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuil-
ta.

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

VUOSIKOKOUKSET
Sissien vuosikokoukset pidetään tiistaina 8.11. klo 18.00 alkaen Töölönto-

rinkatu 2, Auditorio. 
SISSIPARLAMENTTI
Sissiparlamentin seuraava kokous on keskiviikkona 5.10. klo 18.00 Döbel-

ninkatu 2, Neuvotteluhuone 1.
MAASTOTOIMINTA
Pahkis 2011
” Toiset tekee mitä ne uskaltaa, sissit mitä ne haluaa.” Pahkis 2011,  pe-

rinteikkääksi muodostunut harjoitus, pidetään Vekarajärven 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
Seuraavat ampumaharjoitukset Luolassa Töölössä ma 19.9.; su 25.9.; ma 

3.10.; su 9.10.; ma 17.10.; su 23.10. Maanantain vuoro klo 19 alkaen ja sun-
nuntain vuoro klo 14.30 alkaen. Ole täsmällinen.

Katso Santahamina vuorot kivääri- ja pistooliradoille http://www.sta-
dinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/.  Katso myös MPK:n ja 
piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä lehdessä. Huomioi ilmoit-
tautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa-sivulta.  

Lisätietoa ampumatoiminnasta Eki Monnilta  eki.monni@nokia.com puh 
050 486 7740.

SALITOIMINTA
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 

18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). 
Tiedustelut salitoiminnasta Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01(at)

gmail.com
SISSIEN HIHAMERKIT
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kah-

tena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjal-
la, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit 
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 e/pari. Ti-
laukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen 
(juha_matikainen@suomi24.fi ). 

YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi, 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: TOIMINTAPÄIVÄ 20.8.
TaRu tempaisi jäsenhuollossa järjestämällä joukkueelliselle jäseniä aa-

mupalan, lounaan ja kahvin... niin ja ammuntaa pistoolilla, MP5:llä sekä 
rynnäkkökiväärillä. Maanpuolustuspiirin uunituoreet Hardy-maalilaitteet 
olivat ensimmäistä kertaa käytössä. Samalla annettiin paketti kerho- ja ka-
lustotietoutta mukavassa kesäsäässä 20.8. Santahaminassa. Veksin johdolla 
koko hallitus osallistui järjestelyihin ja näyttäytyi lauantaipäivänä.

SOTAHISTORALLINEN RETKI HANKONIEMELLE SU 25.9.
Aika: su 25.9.2011 Espoon Reserviläiset ry:n järjestämien sotahistoriallis-

ten retkien sarja saa jatkoa syksyllä, kun suuntaamme jatkosodan etulinjoil-
le Hankoniemelle. Retken aikana liikumme jalan etulinjojen taisteluasemia 
seuraten sekä puna-armeijan, että suomalais-ruotsalaisten linjoja pitkin.  
Kenelle: kaikille pk-seudun reserviläisyhdistysten jäsenille. Kuljetus: kimp-
pakyytiperiaatteella omilla ajoneuvoilla. Liikkuminen: jalan maastossa. Tar-
kemmat tiedot ja ilmoittautuminen:  perttu.salonen@esres.fi, 0400 280 378.

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

LIIKUNTA
Syyskauden ensimmäiset marssit ovat:
Maastomarssi 2, 15 km, Sipoonkorpi, su 16.10.2011, MPK kurssinro 0404 

11 12057.
Maastomarssi 3, 15 km, Salmen ulkoilualue, 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
TÖÖLÖN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00–20:30
Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisä-

tiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. 

Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. 
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme 
muita jäseniä. Kaliiperit: normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 
tai .45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 J. Ilmoittautu-
miset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina  
toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keski-
viikkona.

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 pakol-
linen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservi-
laisliitto.fi tai www.rul.fi. 

SANTAHAMINAN VUOROT
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  

MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen jär-
jestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henki-
löiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.

MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETOSI
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa ilmoit-

taa sähköpostiosoitteenne jäsenrekisteriin: Upseerit: jasenasiat@rul.fi; ali-
upseerit ja miehistö: jasenasiat@reservilaisliitto.fi.

Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeukse-
na mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitet-
tava omatoimisesti jäsenrekisteriin.

YHTEYSTIETOMME
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalai-

nen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj ja tiedotusvastaava: ltn 
res panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747

Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi, puheenjohtaja alik res henri.
jacobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj kers res Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 
212 252.

kenttätYkiStökeRHo 
UUdenmaan tYkiStökilta

Tulevia tapahtumia
pe 23.9 Tykistöyhdistysten ampumailta, kello 17-21, Paikka: Töölön am-

pumarata. Ilmoittautuminen Jyri Vilamo. (jyrppy@hotmail.com.)
ke 19.10. KT-kerhon ja Killan pistoolimestaruuskisa klo.16.30-19. Paikka: 

Töölöntorin ampumarata. Ilmoit-
tautuminen Jyri Vilamolle. (jyrp-
py@hotmail.com.)

ke 26.10. Sotamuseon vierailu klo 
17-19, Paikka: Sotamuseo, Helsinki

Ohjattu käynti museossa, jossa 
Talvisota Kunniamme päivät - näyt-
tely. Ilmoittautuminen pekka.vasa-
ra@luukku.com 20.10. mennessä.

to 17.11 Tykistöyhdistysten vuo-
sikokoukset klo 18 alkaen Döbel-
ninkadun auditoriossa. Perinteinen 
kokousesitelmä ennen kokousten 
alkua!

su 4.12. Perinteinen Barbara-
juhla Tykistömuseolla Hämeenlin-
nassa. Tarkempi aikataulu ja ohjeet 
seuraavassa lehdessä. Lisätietoa sih-
teeriltä. 

Lohjan patterin esitelmätilaisuu-
det jatkuvat syksyn aikana. Paikka 
ja aika seuraavassa lehdessä. Lisä-
tiedot tero.merjomaa@nordea.com.

Ampumatoiminta: 
Yhdistysten ampumavuoro Töö-

lön radalla on parillisten viikkojen 
keskiviikkona klo.16-19. Pakollinen 
ennakkoilmoittautuminen edellise-
nä perjantaina osoitteeseen:  jyrp-
py@hotmail.com 

Kerholla on oma 9 mm pistooli ja 
ampumavarusteet, joita voi lainata 
patruunakustannuksia vastaan rata-
vuorolla harjoitteluun. Omaa asetta 
ei tarvita siis ampumaharrastuksen 
aloittamiseen. Huom! Jokaisella 
ampujalla pitää olla pakollisena 
joko Reserviläisen Ampumaturva 
(RAT) vakuutus (20 e/vuosi) tai 
muu vapaa-ajan vakuutus, joka kat-
taa ampumaharjoittelun. Lisätiedot 
edellämainitusta e-mail osoitteesta.   

Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Markku Mantere 

puheenjohtaja@ktkerho.fi , varapu-
heenjohtaja Pekka Vasara, pekka.va-
sara@luukku.com, sihteeri Patrick 
Hjelt, sihteeri@ktkerho.fi, Lohjan 
patterin päällikkö Tero Merjomaa, 
mp 0500 841 585, tero.merjomaa@
nordea.com. Killan verkkosivut: 
www.tykistokilta.net. KT-kerhon 
verkkosivut: www.tykistö.fi
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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Vantaan Asekorjaamo
www.aseteam.fi

Insinööritoimisto 
JS-Suunnittelu Oy

PL  123
03101  NUMMELA

(09) 224 2650

Energico Oy
Lastenkodinkuja 1
00180  HELSINKI

(09) 686 6150

Gühring Oy Ab
Lämmittäjänkatu 4 A

00880  HELSINKI
(09) 8622 0100

Hammaslääkäri 
Jussi Kuusisto

Kirkkotallintie 4 B 22
02400  KIRKKONUMMI

(09) 298 9796

Harvialan Taimimyymälä 
Jokinen & Maunula

13330  HARVIALA
0400  415 882

Ab Haldin & Rose Oy 
c/o Ab Norlic Oy

PL  68
68601  PIETARSAARI

(06) 723 0222

Oy Sabik Ab
PL  19

06151  PORVOO
(019) 560 1100

Kantakaupungin 
Isännöinti Oy

Kluuvikatu 7
00100  HELSINKI
(09) 668 9340

Karhulan Pesuliike
Virsumäentie 32

48600  KARHULA
(05) 262 118

Kiinteistö Oy 
Opintanner

Aleksis Kivenkatu 26
33200  TAMPERE

(03) 225 3000

Kristina Cruises
Kirkkokatu 16

48100  KOTKA
(05) 21 144

Keski-Uudenmaan 
Diesel Oy
Peltomäenkatu 8
04250  KERAVA
(09) 242 3582

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 1

28100  PORI
(02) 641 8540

Konepaja P & K Oy 
PL  72

00521  HELSINKI

Turvaykköset Oy
Hallituskatu 13

45100  KOUVOLA
(05) 535 3400

Lahden Ruostesuoja Oy
Mestarinkatu 15
15800  LAHTI
(03) 751 5200

Lappeenrannan 
Hammaslääkäriasema

Toikankatu 4 III krs
53100  LAPPEENRANTA

(05) 625 5100

Supermasters Ky
Kellosilta 2 C 65

00520  HELSINKI
(09) 143 703

Martelius-Exhaust Oy
PL  58

23801  LAITILA
(02) 856 616

Mikkelin Palvelukoti
Pitkäjärvenkatu 28

50100  MIKKELI
(015) 150 433

Oy Forcit Ab
PL  19

10901  HANKO
0207 440 400

Oy Flinkenberg
PL  69

02771  ESPOO
(09) 859 911

Pawest Oy
Malvatie 40 A

01390  VANTAA
0400 618 920

Polytypos Oy 
Lomaketehdas

Painotie 5
14200  TURENKI
010 542 5400

Porin Putkirakentajat Oy
Karjalankatu 5
28130  PORI

(02) 630 1800

Profecons Oy
PL  38

04251  KERAVA
(09) 294 0194

Radial Oy
Kirkonkyläntie 86
00740  HELSINKI

(09) 385 4617

Rajavartioliitto ry
Ratamestarinkatu 11
00520  HELSINKI

(09) 148 5824

Rakennussuunnittelu 
Aeon Lindström

Metsäpolku 2
10940  HANKO
0400 819 189

Rakentajat Piippo & 
Pakarinen Oy

Kauppamäki 3
02780  ESPOO
(09) 812 036

Girafe
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Linnamäki Steel
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064

Oy Johnson Metall Ab
Turkkirata 14

33960  PIRKKALA
(03) 342 7700

Audit Team Finland Oy
Malminkaari 5

00750 HELSINKI
0400 439 070

Yhtyneet Insinöörit
Kutojantie 1

02630  ESPOO
(09) 452 0600

Automaalaamo 
Virtanen

Neliökuja 3
04300  TUUSULA

(09) 273 1385

Kuljetus A.Taponen Oy
Kalliopolku 10

03850  HELSINKI
0400 471 052

Rakennuspalvelu 
Lahtinen Oy

Rinnetie 1
10520  TENHOLA

0400 729 681

Rakennusliike 
Laukkanen & Lampola Oy

Konalantie 6-8 B
00370  HELSINKI

0400 406 461

Pirkanmaan 
Keittiökaluste

Teollisuustie 8
33470  YLÖJÄRVI

0400 788 444

Polarputki Oy
Hitsaajankatu 9 C
00810  HELSINKI

(09) 755 900

ES-Projetit Oy
Vattuniemenkatu 27

00210  HELSINKI
0207 571 600

Rekolan Seurakunta
Kustaantie 22

01400  VANTAA
(09) 830 6700

Siivousliike S.Ilvonen Oy
PL  88

00421  HELSINKI
050 569 5924

Sotkamon Fysioterapia
Torikatu 8

88600  SOTKAMO
040 556 5305

Suomen Unipol Oy
Karapellontie 8
02610  ESPOO
(09) 682 3260

Sormat Oy
Harjukatu 5

21290  RUSKO
0207 940 200

Cojot Oy
PL  59

02710  ESPOO
(09) 452 2334

Indepro Oy
Eerikinkatu 27

00180  HELSINKI
(09) 695 550

Harjavallan 
Sairaankuljetus

Tuomolankatu 44
29200  HARJAVALTA

(02) 674 1754

He-Lå Oy
Kuormakuja 2

03100  NUMMELA
(09) 225 2400

Kontulan Fysikaalinen 
Hoitola

Kaarenjalka 10
00940  HELSINKI

(09) 349 7072

Transit Case Oy
Roihuvuorentie 1

00820  HELSINKI
(09) 789 690

TO Tilikirja
Kontionkatu 19
08100  LOHJA
(019) 326 090

Lohkoasennus Oy
PL  25

21101  NAANTALI
(02) 432 7327

Vartioliike Edström Oy Ab
Hirvipolku 8

06100  PORVOO
0400 491 355

Teruxcon Ky
Metsätorpantie 5 A 5

02430  MASALA
045 651 6091

Heikin Liha Oy
Työpajankatu 2

00580  HELSINKI
(09) 761 470

Hammaslääkäri 
Hannu Cederberg

Mustalahdentie 4
00960  HELSINKI

(09) 321 8388

Varattu
Dynea Oy

Siltasaarenkatu 18-20
00510  HELSINKI

010 585 2000

Varattu

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

Oy Hangö 
Stevedoring Ab

PB 26
10901  HANGÖ
(019) 221 922

Jeesus Kristus 
pelastaa

VARATTU

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy
Castreninkatu 8

00530  HELSINKI
(09) 272 7350

Yrjö Pirilä Oy
Pohj.Esplanadi 25 A

00100  HELSINKI
040 556 6700

Sun Chemical 
Oy Finland

PO Box 7997 AIFRETON
DESS 9 EB

Great Brittain
0207 509 700

Rolls-Royce Oy Ab
Itämerenkatu 5

00180  HELSINKI
(09) 4730 3301

Berner Oy
PL  15

00131  HELSINKI
(09) 134 511

Oy Mechelin 
Company Ab

Mekaanikonkatu 13
00810  HELSINKI

(09) 755 151

Thyssen Krupp 
Aerospace 
Finland Oy

Jalostamontie 1
42300  JÄMSÄNKOSKI

0201 274 400

Vanhustyön 
keskusliitto
Malmin Kauppatie 26

00700  HELSINKI
(09) 350 8600

Asumiskeskus Wilhelmiina
Taavetti Laitisenkatu 4

00300 HELSINKI
puh. (09) 473 473
www.wilhelmiina.fi
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Toiminnanjohtaja, 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

Teksti ja kuvat:Jyri Vilamo

mikäli HalUaa tavalliSeen Tal-
linnan vierailuun hieman maanpuo-
lustushenkistä lisäväriä, kannattaa 
suunnata Piritan suuntaan, Viim-
siin. Siellä sijaitsee alle kymmenen 
kilometrin päässä keskustasta Viron 
itsenäisyystaistelun aikaisen ylipääl-
likkö, kenraali Johan Laidonerin 
kartanossa sijaitseva Viron sotamu-
seo, joka tunnetaan myös nimellä 
General Laidoner Museum.

Museo on saanut alkunsa jo 
vuonna 1919 mutta nykyisessä si-
jainnissaan se on toiminut vuodesta 
2001 alkaen. Näyttely seuraa Viron 
historiaa keskiajalta eteenpäin. Vi-
ron aluetta on historian saatossa 
hallinneet ainakin ruotsalaiset, puo-
lalaiset, saksalaiset ja viimeisimpänä 
Neuvostoliitto. 

PääPaino näYttelYSSä on vuosien 
1918-1920 itsenäisyystaistelussa, jos-
sa meillä suomalaisillakin oli oma 
osamme, sekä toisessa maailmanso-
dassa. Nykyaikaakaan ei ole unoh-
dettu ja museossa esitellään myös 
Viron puolustusvoimien nykyisiä 
toimia niin Irakin kuin Afganista-
nin suunnalla. Kaitseliitolla ja talon 

isännällä, kenraali Laidonerilla on 
omat näyttelyhuoneensa. 
 Näyttelytilojen esittelytekstit 
ovat pääasiassa viroksi ja englan-
niksi mutta paikka paikoin on myös 
suomenkieltä. Erikseen tilattavis-
sa on saatavissa suomenkielinen 
opastus ryhmille. Viron sotamu-
seo tarjoaa kompaktissa muodossa 
yleiskatsauksen naapurikansamme 
sotahistoriaan. Museolla on ulko-
alueella hieman kalustoa ja 500 m 
päässä itse rakennuksesta olisi ollut 
ilmeisesti myös lisää. Tätä kalustoa 
esitellään kuitenkin perjantaisin ja 

oma vierailuni sattui lauantaille. 
Paikanpäälle pääsee oman auton 
lisäksi myös bussilla 1A Tallinnan 
keskustasta Viro-aukiolta. Poisjäänti 
pysäkki on Merivälja. Vierailu päi-
väristeilyn puitteissa onnistuu siis 
vallan mainiosti.

keSällä 2011 mUSeo oli avoinna 
ke-la klo 11-18 ja sinne ei ollut si-
säänpääsymaksua. Osoite on Mõisa 
tee 1 74001 Viimsi, ESTONIA. Ajan-
kohtaiset tiedot kannattaa tarkistaa 
muutenkin informatiivisilta verkko-
sivuilta osoitteesta www.esm.ee.

Helsingin Reserviupseeripiiri ry  

Edellisen järjestöupseerin siirryttyä piirim-
me toiminnanjohtajaksi etsimme Helsingin 
Reserviupseeripiirille uutta järjestöupseeria.
Järjestöupseerin tehtäviin kuuluu muun 
muassa
- verkkosivujen ylläpito ja tiedottaminen
- perusyhdistysten toiminnan tukeminen ja 

kehittäminen
- toimiston rutiineihin osallistuminen 
- omaisuuden kunnossapitoa
- koulutus-, edustus-, ammunta- ja liikunta-

tapahtumien järjestelyt
- piirilehden toimitustyöhön osallistuminen
Haluamme tehtävään aktiivisen, velvolli-
suudentuntoisen ja palvelualttiin henkilön. 
Järjestöupseerilla tulisi olla hyvä tuntemus 
niin kerho-, piiri- kuin liittotasolla.

Valituksi tullut henkilö on todennäköisesti
- toiminut aktiivisesti jossain reserviläisyh-

distyksessä

- osallistunut aktiivisesti vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen järjestämi-
seen

- osallistunut aktiivisesti liikunta- ja/tai 
ammuntatapahtumien järjestämiseen

- sotilasarvoltaan upseeri

Arvostamme lisäksi
- kokemusta ampumaharrastuksesta
- kokemusta www-sivujen ylläpidosta ja 

tiedottamisesta
- oman auton käyttömahdollisuutta
Työ on kokopäiväinen ja sisältää säännölli-
sen epäsäännöllisesti ilta- ja viikonlopputöi-
tä. Työpaikkana on Döbelninkatu 2, Töölö.
Lisätietoja tehtävästä saa toiminnanjohtaja 
Tomi Alajoelta, toiminnanjohtaja@hrup.fi, 
(09) 4056 2073, 

Hakemukset tulee olla piirin toimistossa 
ma 17.10.2011 klo 12.00. Hakemuksessa pitää 
liittää palkkatoivomus. Kuoreen/viestiin 
merkintä ”JÄRJESTÖUPSEERI”.

Sotamuseoita maailmalta –  
Viron Sotamuseo, Tallinna

Palvelukseen halutaan
JÄRJESTÖUPSEERI


