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Pääkirjoitus
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Supistukset pääkaupunkiseudulla

P

uolustusvoimat julkaisi
helmikuun alussa mittavat säästösuunnitelmat
vuoteen 2015 mennessä.
Säästöjä on käsitelty tiedotusvälineissä monelta
eri kannalta. Maakunnissa on tietenkin ollut suurta huolta siitä,
että suuri työnantaja lopettaa paikkakunnalta toimintansa. Paikkakunnilla on pelätty koko alueen näivettymistä. Monessa
puheenvuorossa on ollut kyseessä aluepolitiikka tai kielipolitiikka. Sekin on melko
ymmärrettävää. Kielikysymys on kuitebkin saanut tiedotusvälineissä liiankin suuren huomion.
Puolustusvoimat oli jo aloittanut sopeuttamistoimet ja suunnittelun toimintansa asettamisesta uuteen asentoon
vuoteen 2015 mennessä. Lisäsäästötarve
tuli toki kaikille yllätyksenä. Nyt tehdyt
toimet säästävät puolustusbudjetista arviolta 825 miljoonaa euroa vuoteen 2015
mennessä. Toivottavasti uusia säästöjä ei
tarvita. Sitä puolustusvoimat ei helposti
enää kestäisi. Näyttäisi siltä, että nyt tehdyt säästötoimet olisi tehty puolustusvoimien ehdoilla ja suunnitelmien mukaan.

Onneksi näin, sillä liian usein aluepolitiikka on ajanut järkevienkin päätösten ohi.
Vähemmän on puhuttu siitä, paljonko säästöjen vaikutukset tulevat olemaan
pääkaupunkiseudulla. Helsingistä siis
lakkautetaan Etelä-Suomen Sotilasläänin
Esikunta vuoden 2014 loppuun mennessä. Osa toiminnoista siirretään Helsingin
Aluetoimistolle ja osa Maavoimien Esikunnalle. Itä-Uudenmaan Aluetoimisto
Tuusulasta ja Uudenmaan Aluetoimisto
Raaseporista lakkautetaan. Niiden tehtävät siirretään Helsingin Aluetoimiston
hoidettavaksi. Näyttää siis siltä, että Helsingin Aluetoimiston vahvuutta tullaan
kasvattamaan.
Lisäksi Etelä-Suomen Huoltorykmentti
lakkautetaan. Useissa Helsingissä toimivissa hallintoyksiköissä tullaan tekemään
sisäisiä organisaatiomuutoksia. Espoossa
lakkautetaan Merivoimien Tutkimuslaitos
sekä Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus. Niiden toiminnot siirretään
muihin toimipisteisiin. Näissä toimipisteissä palvelee noin 330 henkeä.
Upinniemessä tehdään myös muutoksia, joilla säästetään noin 50 henkilötyövuotta. Suomenlahden Meripuolustus-

alue lakkautetaan ja tilalle perustetaan
Rannikkojoukko-osasto. Osa alusyksiköistä siirretään Turkuun. Upinniemeen siir-

Järjestöjen
toiminta ja
yhteydenpito
puolustusvoimiin
tukipyyntöineen
helpottuu, koska
pääsemme
noudattamaan
yhden luukun
periaatetta.

retään Kotkasta lakkautettavan Kotkan
Rannikkopataljoonan toimintoja ja henkilöstöä.
Suurta maakunnallista hälyä on aiheuttanut Pohjois-Karjalan Prikaatin lakkauttaminen Kontiolahdessa. Prikaati on
lakkautuslistalla ensimmäisten joukossa
ja se on tarkoitus lopettaa jo 2013 lopussa.
Lakkautus koskee suoraan noin 280 henkilöä. Helsingistä ja Espoosta lakkautettavissa joukoissa on palveluksessa yhteensä
380 henkeä. On toki myönnettävä, että
työllisyystilanne Helsingin seudulla on
toinen.
Monelle yritykselle muutokset aiheuttavat hankaluuksia, koska toiminnot hajautetaan eri organisaatioille ja eri paikkoihin. Nämä lakkauttamiset eivät ole
pääkaupunkiseudun reserviläisille katastrofi. Järjestöjen toiminta ja yhteydenpito
puolustusvoimiin tukipyyntöineen helpottuu, koska pääsemme noudattamaan
yhden luukun periaatetta. Käytännössä
reserviläiset asioivat vain Kaartin Jääkärirykmentin ja sen sisältämän aluetoimiston kanssa.
Pääkaupunkiseudulla pystymme tämän suunnitelman kanssa elämään.

Uusi Suomi, 27. 1. 1942

Uutisia 70 vuotta sitten
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Lähettipoikien kurssi noussut suuresti
kuljetusmiehistönä.
Sota ja poikkeusaika on vaikuttanut huomattavasti eri ikäkausien kuuluvien henkilöiden hakeutumiseen heille sopivaan työhön. Monista nykyhetken ilmiöistä voidaan
päätellä, että nämä vaikutukset tuntuvat eniten nuorison kohdalla. Saadaksemme
asiaan seikkaperäisempää valaisua, tiedustelimme Helsingin kaupungin työnvälitystoimiston johtajalta, maisteri Sakari Seppälältä, millä tavoin sodan ja poikkeusajan
vaikutukset ilmenevät työnvälitystoimiston tilastoista nuorison kohdalla. Maist.Seppälä kertoi seuraavaa:
Yleisenä piirteenä voidaan mainita, että nyt niin kuin aina talvikuukausina nuorisoosastolla on havaittavissa työvoiman puutetta. Tässä suhteessa kireys jatkuu varmastikin siihen saakka, kun koulut lopettavat kevätlukukautensa ja niistä vapautuu
nuorta työvoimaa lähinnä läheteiksi, joista nyt on suuri kysyntä. Sota-ajasta johtuu
kuitenkin pari erityistä ilmiötä, jotka ovat kuvaavia suurelle osalle viime vuotta ja nykyhetkelle.
Lähettipojat hoitavat nykyisin tavarankuljetukset
Työnvälitystoimiston nuoriso-osasto välittää alle 18-vuotiaita poikia ja tyttöjä työpaikoille. 16- ja 17-vuotiat pojat, jotka tähän saakka yleensä ovat hakeutuneet lähetintoimeen, ovat viime kuukausina pyrkineet yksinomaan täysi-ikäisten miesten töihin.
Läheteiksi hakevat ainoastaan 14- ja 15-vuotiat pojat. Ja kuitenkin voidaan toisaalta
todeta, että lähettejä tarvitaan nykyisin paljon enemmän kuin aikaisemmin.
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Puolustusvoimauudistus
on myös mahdollisuus

Pienviljelijä Antero ”Antti” Rokka

Julkisuuteen tulleet suunnitelmat

Karjalan kannakselta kysyy joukkueenjohtajalta: ” Kuule, vänskä. Mis sie tarvitset
oikei hyvvää miestä? Täs siul on sellane.”
Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa
alikersantti laitettiin varmistamaan avoinna
olevaa sivustaa. Siinä oli mies paikallaan ja
vastasi rehvastelevaan huutoonsa. Käydyn
taistelun jälkeen kentältä laskettiin 52 kuollutta. Rokan elävän elämän esimerkin, Viljam Pylkäksen, jälkeen todellisuudessa löydettiin yli 80 ruumista Suomi-konepistoolin
niittämänä. Reserviläinen osoitti paikkansa
isänmaan töissä.
Ennen talvisotaa, yleisen länsimaisen
trendin mukaisesti, Suomi laiminlöi puolustusvoimien varustamisen. Talvisotaan lähdettäessä monille yksittäiselle taistelijalle
pystyttiin jakamaa henkilökohtainen ase ja
sotilaan merkiksi kokardi ja sotilasvyö. Onneksi suojeluskuntalaisilla oli hankittuna
kunnollinen uniformu ja Pystykorva-kivääri. Maanpuolustushenki oli kuitenkin vahva.
LKP-järjestelmää ja sotilaiden koulutusta oli
kehitetty itsenäisyyden alkuvuosikymmenillä. Varustuksen puutteista, malli Cajanderista, huolimatta tahto ja kyky takasivat,
että Suomi selvisi kunnialla toisesta maailmansodasta torjuntavoittojensa ansiosta.
Olemme taas säästöjen edessä. Kannaslaiselle talonpojalle joutuisimme vastaamaan: ”Säästämme ainakin neljä vuotta
harjoituksissa, joten emme kouluta sinua, ja
sitä paitsi sinua ei ikäsi vuoksi tarvita enää
reserviin!” Sijoitettujen reserviläisten määrää pienennetään, varuskuntia ajetaan alas
ja reserviä ei kouluteta.
Maanpuolustustahdon ja -kyvyn rakentamisen etujoukkona ovat maanpuolustustyön tekijät – sotilaat varuskunnissa ja
vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijat,
erityisesti sijoitetut ja koulutetut reserviläiset. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö tukeutuu varuskuntiin. Lähiaikojen reservin
kouluttamisen laiminlyönti ja varuskuntien
lakkauttaminen tulevat näkymään maanpuolustuskentässä. Nuorten halu suorittaa
asepalvelus heikkenee alueilla, joista sotilasalueet lähtevät pois. Vapaaehtoisten tukemisen romahtaessa toiminta vaikeutuu

puolustusvoimien supistuksista ovat olleet
viimeviikot laajan ja monitasoisen keskustelun aiheena. Päähuomion keskustelussa
ovat vieneet varuskuntien lakkauttamiset ja
niiden vaikutukset etenkin varuskuntapaikkakuntien työllisyyteen. Ylilyönneiltäkään
ei tässä tunteita herättävässä keskustelussa
ole täysin vältytty.
Suunnitteilla olevat sodan ajan vahvuuden pienentäminen, kertausharjoitusten
raju leikkaaminen ja varuskuntaverkoston
harveneminen ovat herättäneet myös reserviläisissä aiheellista huolestumista, vaikka supistusten väistämättömyys kuitenkin
yleensä ymmärretään. Puolustusvoimat
aloitti uudistuksen oma-aloitteisesti eikä
pakon edessä, joten supistukset voidaan
kohdentaa asiantuntijoiden näkemysten
mukaisesti ja maanpuolustuksen vaatimusten kannalta oikealla tavalla.
Reserviläisjärjestöissä ollaankin kuitenkin huolissaan etenkin maanpuolustustahdon heikkenemisestä. Supistusten seurauksena reserviläisen keskimääräinen sijoitusaika sodan ajan puolustusvoimissa alkaa
lähestyä 10 vuotta. Monista kansalaisista
6-12 kuukauden varusmiespalvelun mielekkyys saattaa tuntua kyseenalaiselta varsinkin kun kertausharjoituksiakaan ei ole
odotettavissa. Supistukset syövät siten myös
toistaiseksi laajaa yleisen asevelvollisuuden
kannatusta.
Muutos voidaan nähdä uhkan lisäksi
myös mahdollisuutena. Sodan ajan joukkojen pienempi määrä mahdollistaa niiden
paremman varustamisen ja kouluttamisen.
Tämä vaatii tietysti sekä rahaa että tahtoa.
Etenkin uusien paikallisjoukkojen toteuttamiseen tarvitaan jo suunnitteluvaiheessa
myös osaavia reserviläisiä. Osaava ja toimintakykyinen vapaaehtoinen on resurssi
myös puolustusvoimille.
Huomattava määrä hyvin koulutettuja
ja hyvässä kunnossa olevia reserviläisiä vapautuu varattavaksi muiden viranomaisten
poikkeusolojen tehtäviin. Toivottavasti eri
viranomaiset tunnistavat tämän erinomaisen mahdollisuuden ja osaavat tehokkaasti
hyödyntää sitä.

näillä alueilla, joista on yleensä pitkät yhteydet varuskuntapaikkakunnille. Aiemmin
meillä oli varustamaton reservi, nyt meillä
syntyy kouluttamaton reservi, joka edustaa
”mallia Katainen” – ase ja maastopuku on,
mutta ei taitoa toimia sotilasjoukkona.
Ei etsitä syyllistä, vaan ratkaisua ongelmaan. Ota yhteyttä omaan poliitikkoon,
niin sinua kuunnellaan. Meidän pitää huolehtia, että omat rivit eivät vuoda. Jäsenmäärä antaa meille uskottavuutta. Kokoa
muita samanhenkisiä taaksemme. On siis
taas aika värvätä jäseniä yhdistyksiimme ja
kerhoihimme. Jäsenyys reserviupseereissa
tai reserviläisjärjestössä on ääni yleiselle
asevelvollisuudelle ja koulutetulle reserville.
Puolustusvoimat ovat meidän alueellamme lähteneet avoimin mielin pohtimaan
ja ratkaisemaan reserviläisten kouluttamisen alasajon tuomia ongelmia. Kenraalimajuri Markku Nikkilä kutsui reserviläisten
ja MPK:n edustajat saman pöydän ääreen
sotilaiden kanssa miettimään, miten minimoimme säästöjen aiheuttamat vahingot ja
miten reserviläisiä voidaan kouluttaa kriisiaikojen varalle. Keskustelut olivat erittäin
rohkaisevia, ja toimeen tartuttiin. Tosiasioita ei kannata surkutella, vaan miettiä,
miten voimme ajaa asiaamme mahdollisimman tehokkaasti.
Vanha totuus sotilaskouluttamisesta on,
että hiki säästää verta. Meillä reserviläisillä
on pelko takaraivossa, että säästöt korvataan verellä. Koulutettu reservi on motivoitunutta, ja se heijastaa ja levittää ympäristöönsä maanpuolustushenkeä ja -tahtoa!
puheenjohtaja@hrup.fi

Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä
(MPK) tilattavalla koulutuksella ei voida korvata puuttuvia kertausharjoituksia
mutta sillä voidaan täydentää reserviläisten osaamista jos koulutus toteutetaan
laadukkaasti puolustusvoimien antamien
perusteiden mukaisesti. Myös tämän mahdollisuuden hyödyntämisen onnistuminen
on osaltaan riippuvainen meistä aktiivisista
reserviläisistä.
Puolustusvoimat voi kehittää yhteydenpitoa reserviin yhdessä reserviläisjärjestöjen kanssa. Järjestöillä on yleensä ainakin
osa-aikainen toiminnanjohtaja jokaisessa
maakunnassa, joka voisi toimia puolustusvoimien puolivirallisena asiamiehenä oman
alueensa asevelvollisille.
Hyvä esimerkki reserviläisten osaamisen tehokkaasta hyödyntämisestä on EteläSuomen sotilaslääni, joka komentajansa
johdolla on jo ottanut reserviläisiä mukaan
tulevien paikallisjoukkojen suunnitteluun.
Eversti Keijo Suominen on käsitellyt asiaa
kirjoituksessaan tässä lehdessä.
Muutos on myös mahdollisuus, johon on
uskallettava tarttua.

puheenjohtaja@helresp.fi
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Kirjat
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Koira, joka ei haukkunut
Suomi-Terrorismi-Supo – Koira,
joka ei haukkunut on puolustusministeriön ja Suojelupoliisin tutkimus, joka julkaistiin Anssi Kullbergin toimittamana artikkelikokoelmana. Kirjaan on koottu terrorismin
historia Suomessa viimeisen sadan
vuoden ajalta. Sen asiantuntija-artikkeleissa syvennytään poliittiseen
väkivaltaan Suomen vapaussodan
aikoihin, terrorismin ja kommunismin torjuntaan kylmän sodan vuosina ja Suomen asemaan globaalissa
maailmassa osana jihadismin leviämistä.
Kirjan taustalla on yleinen havainto, että Suomi on toistaiseksi
välttynyt joutumasta vakavan terrori-iskun kohteeksi. Tutkimuksessa pyritään myös löytämään Suomen menestystekijöitä poliittisen
väkivallan ennalta estämisessä.
Terrorismin historiaa ovat eri puolilla maailmaa tehneet korkeasti
koulutetut älymystön edustajat.
Terrorismin kumpuaminen köyhyydestä ja kouluttamattomuudesta
ovat osoittautuneet sitkeäksi myytiksi. Terroristit ovat verkostoituneet tehokkaasti koulutuspaikkojensa sisällä.
Mikään väkivaltainen teko vallanpitäjiä vastaan ei ole automaattisesti terrorismia ennen kuin se on
julkisessa keskustelussa sellaiseksi
määritelty. Keskeisen huomion kirjassa saakin kansainvälisen politii-

Anssi Kullberg (toim.), Suomi,
terrorismi, SuPo
ISBN 978-951-0-38577-7, WSOY 2011, 443 sivua

kan keskeinen teema, islamismi, ja
sen vastavoimiksi syntyneet antiislamistiset radikalismiliikkeet.
Kirja etsii vastausta kysymykseen, miksi Suomessa ei ole esiintynyt laajamittaista terrorismia.
Kirja ei toki väitä, etteikö Suomessa voisi tulevaisuudessa tapahtua
terrori-iskuja.
Koira, joka ei haukkunut on
kriittinen kronologia paitsi terrorismin tunnusmerkeistä ja lieveilmiöistä myös internetin sirpaloittamasta haasteellisesta ajastamme.

Arkistolöytö sotilaiden keskusteluista
Miten helppoa sotilaalle on
tappaminen, raiskaaminen ja kansanmurha? Tottuuko tappamiseen?
Sönke Neitzelin ja Harald Welzerin
teos Sotilaat paljastaa, mitä saksalaiset sotilaat todella ajattelivat teoistaan toisessa maailmansodassa.
Kirja perustuu saksalaisten sotavankien autenttisiin keskusteluihin,
joita britit ja amerikkalaiset tallensivat salaa sotavankileireillä. Tappaminen ja äärimmäinen väkivalta
kuuluivat sotilaiden normaaliin
arkeen. Kahdenkeskisissä keskusteluissa saksalaiset sotilaat kuvasivat
toisilleen ihmisten ampumista, raiskaamista, pommien pudottamista,
laivojen upottamista ja juutalaisten
tuhoamista. ”Minulle on tullut himo
pommittaa. Se todella säväyttää, se
on hieno tunne. Se on yhtä hienoa
kuin ampua joku alas.”
Onnistuneista hyökkäyksistä
kerrottiin jopa ”hauskoja tarinoita”.
Sotilaat kerskuivat, kuinka taiturimaisesti osaavat käsitellä lentokoneita ja miten ylivoimaisia he ovat
vastustajiin verrattuna. Uhrit olivat
näissä hupitarinoissa vain kohteita –
oli samantekevää olivatko ne laivoja, taloja, polkupyöräilijöitä tai lastenvaunuja työntäviä äitejä. ”Sitten
teimme jotakin mahtavaa, kun lensimme takaisin, teimme [Heinkel]
111:llä jotain tosi hauskaa. Meillä oli
asennettuna eteen 20 mm:n tykki.
Lensimme sitten matalalentoa katu-

Tappaminen ja
äärimmäinen
väkivalta
kuuluivat
sotilaiden
normaaliin
arkeen.

Sönke Neitzel-Harald Weltzer,
Sotilaat – Taistelemisesta,
tappamisesta ja kuolemisesta
ISBN 978-951-20-8608-5,
Gummerus 2011, 416 sivua

jen yllä, ja kun tuli autoja, panimme
valot päälle. Ne luulivat, että vastaan tuli auto. Sitten vain painettiin laukaisunappia. Onnisti todella
hyvin sillä tavalla. Se oli mahtavaa,
nautimme täysin siemauksin. Otettiin kohteiksi myös junia ja muita
juttuja.”
Kirjan esipuheen kirjoittanut Ta-

pio Nurminen pohtii sodankäyntiä
suomalaisten sotilaiden näkökulmasta. Saksalaisten ja suomalaisten kokemuksista löytyykin paljon
yhteistä. ”Vihollisen surmaamiseen
liittyvät positiiviset tunnelataukset
eivät olleet erityisen poikkeuksellisia Suomessakaan. Ville Kivimäen
sanoin kyseessä saattoi olla äärimmäisen vallan- ja voimankäytön
nautinto, selviämisen riemu, sotaisan miesideaalin täyttyminen sekä
itsestä ulkoistettujen ahdistavien
tunteiden tuhoaminen.”
Sotilaat-teoksessa kerrotaan,
kuinka saksalaissotavangit saattoivat puhua sodankäynnistä metsästyksestä tutuin termein. Toisinaan
myös suomalaisissa tappamiskuvauksissa vastustajan surmaaminen
nähdään metsästyksen tapaisena
urheiluna.

Panssarisotaa Karjalassa

Suurteos Hämeenlinnan Reserviläisistä

Sotakamreeri Reino Lehväslaiho
on tuttu kirjoittaja jo vuosikymmenten ajan. Jokainen sotakirjallisuuteen hiemankin perehtynyt ei ole
voinut hänen teoksiaan ohittaa.
Ensimmäisen panssarisodasta
kertovan kirjan hän julkaisi jo vuonna 1958, kun Panssarisotaa 1941-44
ilmestyi. Sotkalla sodassa on ilmestynyt jo vuonna 2002, mutta vuonna
2011 WSOY julkaisi siitä pokkaripainoksen.
Lehväslaiho tuntee aiheen hyvin ja teksti on helppolukuista. Hän
osallistui sekä talvi- että jatkosotaan
ja haavoittui kolme kertaa. Lehväslaihon tilillä on ainakin seitsemän
panssarivaunun tuhoamista. Itse
hän palveli panssarijoukoissa.
Sotkalla sodassa kertoo nuorukaisjoukkueesta, joka taisteli
1941 Säntämä- ja Tuuloksenjoella.
Jandebajoella he valtasivat vihollisen T-34-panssarivaunun. T-34 sai
suomalaisilta lempinimen Sotka.
Sotka-nimi syntyi, kun Panssaripataljoonassa palvellut panssarimies
Suominen kertoi työskennelleensä
ennen sotaa Sotka-nimisellä hinaajalla, jossa oli pitkä savupiippu.
Kun kersantti, Mannerheim-ristin
ritari Lauri Heino ajoi ensimmäisen
valtaamansa T-34:n Äänislinnaan,
joku totesi vaunun tykinputken
nähdessään “sen Suomisen Sotkan
nyt tulevan”.
Toisen maailmansodan aikana
Suomen armeija sai sotasaaliiksi
yhteensä 15 T-34-vaunua. Lisäksi Saksasta ostettiin kolme kesällä
1944. Kirjan lopussa on mielenkiintoinen liite sodanajan venäläisestä

Hämeenlinnan Reserviläiset –
Aliupseerit ry:n 60-vuotishistoria
julkaistiin tammikuun puolivälissä
Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan
Reservinaliupseerit perustettiin
17.1.1952 Linnan Kasarmin upseerikerholla Hämeenlinnassa. EteläHämeen Reserviläispiirin toiminnanjohtaja Reima Lundberg on nyt
laatinut yhdistykselle 60 vuotta yhteistyötä ja yhteishenkeä isältä pojalle -historian. Lähes 600-sivuinen
teos käsittelee myös suomalaisen
aliupseeriston kehitystä autonomian ajalta alkaen sekä niitä yhteiskunnallisia muutoksia, jotka aikanaan johtivat aliupseeriyhdistyksen
perustamiseen Hämeenlinnassa.
Reima Lundberg on teoksen aluksi
luonut katsauksen aliupseereiden
syntyhistoriaan Venäjän vallan ajasta alkaen. Vuonna 1881 aliupseereiden tehtävät ja asema määritettiin
asetuksella. Asetuksella alipäällystö
määrättiin auttamaan komppanian päällikköä hänelle määrättyjen
tehtävien hoitamiseksi. Aliupseerit
saivat vuonna 1919 varsinaiset sotilasarvot. Aiemmin arvona saattoi
olla vain aliupseeri tai varusmestari. 1880-luvun lopulla aliupseereiden arvomerkit ommeltiin suorina
nauhoina olkapolettiin ja hihoihin
ommellut kulmanauhat osoittivat
palvelusvuosien määrää. Sotilasarvoja osoittavia kulmanauhoja alettiin
käyttää hihnasuussa vapaussodan
aikana.
Aliupseeriarvot poistuivat puolustusvoimien henkilökunnan palvelusarvoina 2000-luvun alussa, kun
opistoupseerikoulutus lakkautettiin.

Reino Lehväslaiho, Sotkalla
sodassa
ISBN 978-951-0-38733-7, WSOY 2011, 510 sivua.

Sotkalla sodassa
kertoo nuorukaisjoukkueesta,
joka taisteli 1941
Säntämä- ja
Tuuloksenjoella.
vaunukalustosta.
Suurin osa vaunuista säilyi koulutuskäytössä vuonna 1961 tapahtuneeseen poistoon saakka.

Reima Lundbergin
teos perustuu
monesta perinteisestä yhdistyshistoriikista poiketen
hyvin laajaan lähdemateriaaliin.

Reima Lundberg, 60 vuotta
yhteishenkeä ja yhteistyötä
ISBN 952-952-92-9902-7, Kariston
Kirjapaino 2012, 576 sivua

Sotilasammattihenkilöstöstä (aiemmin värvätyt) muodostettiin uusi
aliupseeristo vuoden 2007 alusta
lukien.
Reima Lundberg luo kuvan
myös Hämeenlinnan historiasta
ja siitä tiestä, joka johti reservin
aliupseeriyhdistyksen perustamiseen. Ennen Suomen sotaa Suomen sotavoimat perustui ruotuväki järjestelmään. Vuonna 1881
sai alkunsa varsinainen sotaväki.
Hämeenlinnaan sijoitettiin vuonna 1881 Suomen 7. Hämeenlinnan
Tarkk´ampujapataljoona. Samalla
sai alkunsa yleiseen asevelvollisuu-

teen perustuva sotaväki.
Teoksessa on luotu katsaukset
myös jääkäriliikkeeseen ja Suojeluskuntiin Hämeenlinnan näkökulmasta.
Historian kirjoitustyö kesti puolitoista vuotta. Haasteena oli yhdistyksen arkistomateriaalin jäljittäminen, jota löytyi paljon eri paikoista
ja henkilöitä. Kerätty materiaali on
nyt arkistoituna yhdistyksen Suvipielinen -toimintakeskuksessa.
Reima Lundbergin teos perustuu
monesta perinteisestä yhdistyshistoriikista poiketen hyvin laajaan lähdemateriaaliin. Kuvamateriaali on
usein yhdistyshistoriikkien ongelma. Kuvat ovat usein ryhmäkuvia,
joissa ei tehdä mitään. Lundbergin
teos ei syyllisty samaan. Kuvat ovat
useinkin toiminnallisia.
Kirja kannattaa hankia myös sellaisten reserviläisten, jotka eivät ole
kuuluneet Hämeenlinnan Reserviläisiin. Siitä löytyy paljon mutakin
historiaa, joka on hyvä tietää.
Teoksen voi hankkia Etelä-Hämeen piirin toimistosta tai tilata liiton nettisivujen kautta. 25 e
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Piirien nettisivut uudistuivat
Helsingin Reserviupseeripiirin

ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin nettisivut uudistuivat helmikuun puolivälissä. Jatkossa vanhat
tutut osoitteet www.hrup.fi ja www.
helresp.fi vievät yhteiselle portaalisivulle, jolta löytyvät tiedot piirien
yhteisestä toiminnasta, kuten ammunnasta ja sotilasliikunnasta, sekä
linkit molempien piirien omille sivuille. Tarkoituksena myös on, että
sivuilla julkaistaan jatkossa uutisia
ja muuta ajankohtaista aineistoa entistä tiiviimpään tahtiin.
HRUP:n sivuilta löytyvät tuttuun
tapaan esittelyt piiristä ja sen ker-

hoista, ohjeet jäseneksi liittymisestä
sekä tiedot piirin toimitiloista. Kerhot voivat itse päivittää omaa esittelytekstiään toimiston välityksellä.
Sivuilla on myös materiaalipankki,
josta löytyvät piirin kiertokirjeet,
hallinnolliset asiakirjat ja esimerkiksi RUL:n mitalihakemuslomakkeet.
Vastaavasti HELRESP:n sivuilta löytyvät muun muassa tiedot yhdistyksistä, Vuosaaren saunapirtistä sekä
piiristä ylipäänsä.
Portaalin etusivulla olevassa
kalenterissa on listattuna kaikki
ne tapahtumat, jotka ovat avoimia
molempien piirien jäsenille. Sivuil-

la käydessä kannattaa siis vilkaista
sekä HRUP:n että HELRESP:n avoimet tapahtumat, vaikka kuuluisikin
vain toiseen piiriin. Vastaavasti vain
toisen piirin jäsenille tarkoitetut tapahtumat löytyvät ko. piirin omilta
sivuilta. Jatkossa myös kerhot ja
yhdistykset voivat lisätä kalenteriin
omia tapahtumiaan, jotka ovat avoimia muidenkin kerhojen jäsenille.
Ohjeet tähän saa HRUP:n toimistolta.
Palautetta uusista sivuista ottavat vastaan piiritoimistot.

Etelä-Suomen Sotilasläänin
Esikunta muuttanut
Etelä-Suomen

Sotilasläänin

Esikunta (ESSLE) muutti joulu-tammikuun vaihteessa Lauttasaareen.
Uusi toimipaikka on entinen Merivoimien Esikunnan kiinteistö ja alun
perin siinä on majaillut Johtamistaidon Opisto. Peruskunnostettuun
kiinteistöön on sijoittunut sotilasläänin esikunnan toimintojen lisäksi
Etelä-Suomen Huoltorykmentin esikunta.
Vanhassa esikuntakiinteistössä
Ullanlinnassa ei ole enää sotaväen
yksiköitä lainkaan. Toimipaikan luovutuskatselmus tapahtui 30.1.2012.
Entisessä perinteisessä Laivanvarustajankadun kiinteistössä on toiminut
mm. Suojeluskunnan Yliesikunta,
Puolustusvoimien alueellisia esikuntia ja viimeksi Helsingin Sotilasläänin ja Etelä-Suomen Sotilasläänin
sekä Huoltorykmentin esikunnat.
Uusi Etelä-Suomen Sotilasläänin ja Huoltorykmentin esikuntien
osoite on Pohjoiskaari 34-36, PL 169,
00201 Helsinki. Kutsunnanalaisten
ja reserviläisten palvelupisteet sijaitsevat edelleen aluetoimistoissa, joita
Uudellamaalla on kolme. Helsingissä
Kaartin Jääkärirykmentin Esikunnan kiinteistössä Santahaminassa,
Uudenmaan aluetoimisto Dragsvikin
Varuskunnassa Raaseporissa ja ItäUudenmaan aluetoimisto Tuusulan
Taistelukoulun tiloissa. Tarkemmat
aukiolot ja osoitteet
verkkosivuilta: www.puolustusvoimat.fi ja siellä maavoimat ->
aluetoimistot.
Veikko Hiiri, tiedottaja

ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA

JaPi-Matkat
Oy

Karjalan KannasTaipaleenjoki
16.-18.7.
Pääsiäinen
Pietarissa
6.-8.4.
alk. 149380
e €
Mannerheim
Pietarissa
13.-15.5.
399
e
Aunus-Maaselkä
5.-8.7. 495 €
Aunus-Maaselkä
5.-8.7. 495 e
Tuntemattoman
sotilaan
sotatie
26.-29.7.
Karjalan Kannas- Taipaleenjoki 16.-18.7. 380485
e €
Mannerheim
Pietarissa
13.-15.5.359399
Terijoki
–Pietarhovi
20.-22.7.
e €
Tuntemattoman
sotilaan sotatie 26.-29.7.
e €
Terijoki –Pietarhovi
20.-22.7.485359
Valamo
–
Sortavala
11.-12.8.
275
e
Viikonloppu
Pietarissa
Venäjän
vuoden
viisumit 2.-4.3., 6.-8.4.
alk.alk.
150149
e €
Venäjän vuoden viisumit

alk. 150 €

Päivämatkat Tallinnaan ja Viipuriin
Kysy
Lisää! mm. Kannaksen sotahistorian oppaan
-Esittelemme
johdolla, tilannekarttoja käyttäen, maittavat

Kerää
oma ryhmä, räätälöimme Teille oman
kenttäruokailut maastossa
matkapaketin.
Ryhmän kerääjälle vapaa tai
alennettu matka!

-Lähde Mannerheimin jalanjäljille Pietariin, ruokailu

Pietarin
Upseerikerholla
Liity
Sinäkin
tyytyväisten
matkustajiemme joukkoon!

-Vietä päivä Itäisellä Suomenlahdella ystävien tai
työporukan kanssa MY Charlotella

www.japi-matkat.fi

Katso lisää
Puh 05 3559365
myynti@japi-matkat.fi

Kaivokatu 10
49400 Hamina
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Osaavia reserviläisiä Tehtävänvaihdoksia Etelä-Suomen
sotilasläänin esikunnassa
tarvitaan
Etelä-Suomen Sotilaslääni ja
alueen reserviläisjärjestöt
suunnittelevat yhteistyön
tiivistämistä tulevaisuudessa.
Teksti: Eversti Keijo Suominen

Sotilasläänin Esikunta ja nykyiset aluetoimistot lakkautetaan vuoden 2014 lopussa, ei alueella ole vaivuttu synkkyyteen. Puolustusvoimauudistus tuo
tullessaan uusia mahdollisuuksia
aktiivisen ja osaavan reservin käyttöön paitsi sodan ajan tehtävissä
myös rauhan aikana toteutettavassa
suunnittelussa ja valmistelussa.
Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Markku
Nikkilä käynnisti jo syksyllä 2011 esikuntansa ja alueensa reserviläisjärjestöjen yhteistoiminnan aktiivisen
reservin sitouttamiseksi nykyistä tiiviimmin puolustusvoimien toimintaan. Työn käynnistyessä tiedettiin
puolustusvoimauudistuksesta vain
se, että sotilasläänien esikunnat lakkautetaan, reservin määrää vähennetään ja reservin sitoutumista puolustusvoimien toimintaan lisätään
entisestään.
Kenraalimajuri Nikkilä kokosi
Helsingin ja Uudenmaan reserviläispiirien ja reserviupseeripiirien
johdon neuvotteluun syksyllä 2011.
Ensimmäisessä kokouksessa piirien edustajat esittivät arvionsa siitä,
miten paljon ja millä toimintavolyymillä heidän alueeltaan löytyisi
reserviläisiä, jotka olisivat valmiita
nykyistä enemmän käyttämään aikaansa puolustusvoimien toiminnan
tukemiseen. Esitetyt arviot tukivat
sotilasläänin esikunnan tuntumaa
siitä, että valmiutta ja osaamista
vapaaehtoiseenkin puolustusvoimia
tukevaan toimintaa löytyy runsaasti. Ovathan tälläkin hetkellä monet
eritasoisiin joukkoihin ja esikuntiin
sijoitetut reserviläiset valikoituneet
monipuolisen osaamisensa lisäksi
vapaaehtoisuuden perusteella.
Kenraalimajuri Nikkilä esitti
ensimmäisessä kokouksessa periaatteellisia ratkaisuja siitä, miten
aktiivisia reserviläisiä olisi mahdollista käyttää nykyistä huomattavasti
enemmän jo rauhan aikana tapahtuvaan suunnitteluun ja valmisteluun.
Ensimmäisen kokouksen tulokset olivat niin lupaavia, että uusi
kokous päätettiin pitää helmikuun
puolivälissä 2012, koska silloin olisi
todennäköisesti käytössä jo yksityiskohtia puolustusvoimia koskevasta
uudistuksesta. Työssä voitaisiin silloin siirtyä yksityiskohtien tarkasteluun. Ensimmäisessä tilaisuudessa
sotilasläänin komentaja antoi esikunnalle valmisteltavaksi esityksen
siitä, miten aktiivisten reserviläisten
valinta ja koulutus olisi mahdollista
toteuttaa.
Aktiivisille ja koulutetuille avainreserviläisille sopivia tehtäviä voivat
jatkossa olla maakuntakomppanioiden lisäksi esimerkiksi aluetoimistojen, paikallispataljoonien ja niihin
kuuluvan perustamisorganisaation
tehtävät. Pääosa ajatelluista tehtävistä sijoittuu paikallisjoukkoihin.
Järjestely tuo uusia mahdollisuuksia myös yli 35-vuotiaiden reserviläisten aktiivisuuden ja vapaaehtoisuuden hyödyntämiseen. Maakuntakomppanioiden tehtäväthän on
Vaikka Etelä-Suomen

pääosin ajateltu nuoremmille reserviläisille.
Viimeistään tilaisuuden kuluessa
tuli kaikille selväksi, että puolustusvoimauudistus ei heikennä sodan
ajan puolustuskykyä, vaan luo uusia
mahdollisuuksia, kunhan työskennellään yhteistoiminnassa samaan
päämäärään pääsemiseksi.
Tapaamisessa keskusteltiin myös
siitä, miten avainreserviläisten jatkokoulutus suunniteltuihin tehtäviin
voitaisiin järjestää. Yhtenä käyttökelpoisena kanavana voisi olla Maanpuolustuskoulutus ry:ltä tilattavat
räätälöidyt kurssit. Onhan MPK ry:n
järjestämistä esikuntakursseista saatu erittäin hyviä kokemuksia.
Etelä-Suomen Sotilasläänin alueella päätettiin aloittaa jo kuluvana
vuonna avainreserviläisten rekrytoinnin ja koulutuksen pilotointi,
jotta tarvittavaa avainhenkilöstöä
saadaan koulutettua jo vuoden 2014
loppuun mennessä uusiin johtoportaisiin ja joukkoihin. Rekrytointiin
liittyvä kurssitarve suunnitellaan
ja koulutus tilataan ensimmäisessä
vaiheessa Maanpuolustuskoulutus
ry:ltä koskien vuotta 2013. Jatkossa
voitaneen avainreserviläisten koulutuksessa hyödyntää myös olemassa olevaa puolustusvoimien koulutusjärjestelmää.
Tiiviimmän yhteistyön suunnittelu aloitetaan heti, kun EteläSuomen Sotilasläänin Esikunta saa
riittävät perusteet tulevista alueellisista organisaatioista. Tavoitteena
on saavuttaa rekrytointi- ja koulutusjärjestelmälle täysimääräinen
toimintavalmius vuodesta 2015 alkaen. Seuraava yhteinen neuvottelu
päätettiin järjestää kesälomakauden jälkeen elokuussa 2012. Kokous
päätettiin tyytyväisin mielin. Uusi
entistäkin tiiviimpi yhteistyö puolustusvoimien ja reservin välillä on
käynnistetty Etelä-suomen Sotilasläänissä. Tästä eteenpäin suunnitellaan yhdessä uusia puolustusvoimia
katse ja ajatukset tiiviisti eteenpäin
suunnattuna.
Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Markku
Nikkilä siirtyy uuteen tehtävään
Brysseliin 1.3.2012. Hän haluaa kiittää kaikkia alueellaan toimineita
maanpuolustusjärjestöjä ja yksittäisiä reserviläisiä. ”On ollut hienoa
toimia sotilasläänin komentajana
alueella, jossa maanpuolustusjärjestöjen tuki on ollut vankkumatonta ja jossa reservin sitoutuneisuus
maanpuolustukseen on erittäin suuri”. ”Toivotan teille kaikille menestystä tulevaisuudessa niin siviilielämässä kuin maanpuolistyössäkin.
Suomen puolustus on aina perustunut ja perustuu jatkossakin teihin,
osaaviin ja aktiivisiin reserviläisiin”.

Kenraalimajuri Markku Nikkilä
siirtyy 1.3. Brysseliin Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi EU:n sotilaskomiteassa ja sotilasedustajaksi
NATO:ssa. Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajana hän on palvellut
helmikuusta 2011. Aikaisemmin Nikkilä on muun muassa toiminut Kansallisen puolustuspolitiikan yksikön
johtajana ja Porin Prikaatin komentajana. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Nikkilä suoritti vuonna 1991
Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin
kesäkuussa 2011.
Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajaksi siirtyy Pääesikunnasta
eversti Pertti Laatikainen (1.3. prikaatikenraali). Hän on palvellut
vuodesta 2008 koulutuspäällikkönä
Pääesikunnassa. Aikaisemmin hän
on muun muassa toiminut Reserviupseerikoulun johtajana, Kaartin
Jääkärirykmentin komentajana sekä
operaatiopäällikkönä UNTSO-operaatiossa Lähi-Idässä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Laatikainen
suoritti vuonna 1993. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2002.
Eversti Keijo Suominen on määrätty Sotilasläänin esikuntapäällikön tehtävästä Pääesikunnan
suunnitteluosaston apulaisosastopäälliköksi 1.4.2012 lukien. Hän on

Uusi sotilasläänin komentaja prikaatikenraali (1.3.) Pertti Laatikainen

Esikuntapäällikkö komentaja Mikko
Santavuori

aikaisemmin muun muassa toiminut Panssariprikaatin komentajana, osastopäällikkönä Maavoimien
Esikunnan rungossa Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa sekä
osastopäällikkönä operatiivisella
osastolla Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa sekä Kaartin Jääkärirykmentin esikuntapäällikkönä.

Hän suoritti yleisesikuntaupseerin
tutkinnon vuonna 1991. Hänet ylennettiin everstiksi 4.6.2004.
Uudeksi esikuntapäälliköksi Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan
siirtyy komentaja Mikko Santavuori
1.4.2012 lukien. Hän toimii tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan henkilöstöosastolla.

Suomalaiset johtajat
luottavat koulutuksessa
Puolustusvoimiin ja JTO:hon

KOULUTUS

KEHITYS

www.jto.fi
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Helmikuun alussa 2012 julkaistut
uutiset kuntauudistuksesta
ja puolustusvoimien uudesta
rakenteesta peittivät
alleen monta tärkeätä ja
mielenkiintoista selvitystä.
Yksi näistä on ”Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen vaikuttavuusarviointi”. Sen on tilannut
Puolustusministeriö ja tekijänä
on Gaia Consulting OY.
Teksti: Risto Piekka, majuri
Opiksi on otettavaa arvioinnin
mukaan niin puolustusvoimilla kuin
etenkin vapaaehtoista maanpuolustusta tekevillä kansalaisjärjestöillä.
Poimin tähän artikkeliini arvioinnin
keskeiset kohdat ja täydennän niitä
myös maanpuolustushengen osalta
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) viimeisimmän
haastattelututkimuksen tiedoilla.
Tämän tutkimuksen haastattelut
tehtiin marras-joulukuussa 2011.
Arvioinnissa on käsitelty seuraavia asioita: miten sisältö ja kohdentuvuus vastaavat yhteiskunnan
ja viranomaiskysyntää, toiminnan
mielekkyyttä sekä toiminnan tuloksellisuutta. Kustakin asiakokonaisuudesta selvitetään lyhyesti olemassa oleva tilanne sekä sen jälkeen
tehdään johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia. Valitettavasti johtopäätökset on esitetty konditionaalissa kuten konsulttityössä niin usein
on tapana. Tästäkin huolimatta
opiksi on taatusti paljon otettavaa.
Vastaako sitten nykyinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö nykyajan uhkakuvia? Arvioinnissa todetaan mm seuraavaa: ” Esimerkiksi
yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YETT) esitettyjen uhkamallien joukossa sotilaalliset konfliktit
ovat vain yksi mahdollisuus monien
joukossa. Toisaalta vapaaehtoisen
maanpuolustuksen käytännön toiminnan painopiste on edelleen sotilaallisessa toiminnassa, joka myös
koetaan merkittävän motivoivaksi”.
Johtopäätöksenä esitetään toiminnan kehittämistä yhteiskunnan turvallisuuden (kokonaismaanpuolus-

Keskeistä sanastoa
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia: on laadittu suomalaisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen näkökulmasta.
Elintärkeät toiminnot ovat yhteiskunnalle välttämättömiä toimintakokonaisuuksia, joiden jatkuvuus
on turvattava kaikissa turvallisuustilanteissa. Strategiassa määritetään yhteiskunnan elintärkeät
toiminnot ja niiden tavoitetilat
elintärkeitä toimintoja vaarantavat
uhkamallit ja niihin liittyvät häiriötilanteet toimintojen turvaamisen
edellyttämät ministeriöiden strategiset tehtävät kriisijohtamisen perusteet häiriötilanteiden hallitsemiseksi strategian toimeenpanon
ja kehittämisen sekä varautumisen ja kriisijohtamisen harjoittelun
perusteet.

tus) suuntaan. Tähän liittyy ehdotus, jonka mukaan vapaaehtoisten
maanpuolustusorganisaatioiden
kytkeytyminen muille hallinnonaloille tulisi selkiyttää. Järjestöillä
on runsaasti osaavaa ja aktiivista
jäsenistöä, josta merkittävä osa on
kiinnostunut myös yhteiskunnan
ja arjen turvallisuutta parantavista
tehtävistä.
Tulevaan puolustushallinnon
uudistukseen sekä yleisimminkin
kokonaismaanpuolustukseen liittyen olisi järjestöissä kiireellisesti selvitettävä maanpuolustusjärjestöjen
tehtäväkenttä ja tavoitteet modernissa yhteiskunnassa eli katsottava
eteenpäin, ei taakse. Pysähtyneisyys
johtaa siihen, että ollaan ulkona
kuin lintulauta.
YETT-hen viitaten esitettään
puolustusvoimille kahta tehtäväkokonaisuutta. Ensinnäkin ehdotus,
että vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja hyödynnettäisiin nykyistä enemmän perustamalla puolustusvoimauudistuksen yhteydessä
lisää sopivaan vapaaehtoisuuden tasoon perustuvia tehtäviä ja toiseksi
rohkaistaisiin ja ohjattaisiin järjestöjä siirtymään kohti yhteiskunnan
turvallisuuden kenttää. Molemmat
ovat kannatettavia ehdotuksia ja niitä koskeva valmistelu- ja neuvottelutoiminta tulee aloittaa pikaisesti.
Tähän en malta olla lainaamatta
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta erästä kohtaa (1.2.3. Järjestöt).
Se kuuluu seuraavasti: ”Yhteiskunnan ja sen talouden rakennemuutokset edellyttävät, että tarvittavat
järjestöt on aidosti sitoutettu yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamiseen myös tulevaisuudessa. Tätä varten hallinnonalojen tulee arvioida järjestöjen merkitys toimialansa voimavarana ja käynnistää
sen mukaiset kehittämistoimet”.
Siinä sitä on niin hallinnonaloille
kuin maanpuolustusjärjestöille tehtäväkenttää, mutta myös todellisia
mahdollisuuksia.

Maanpuolustushenki
Varmastikin yhtenä suurena kysymyksenä puolustusvoimauudistuksen yhteydessä tulevat olemaan
koulutus ja sijoitukset. Arvioinnissa
todetaan, että kysyntä näiden asioiden osalta on suurempi kuin tarjonta. Erityisesti tämä tulee näkymään

Suomalaisen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ovat:
• valtion johtaminen
• kansainvälinen toiminta
• Suomen puolustuskyky
• sisäinen turvallisuus
• talouden ja infrastruktuurin toimivuus
• väestön toimeentuloturva ja toimintakyky sekä henkinen kriisinkestävyys
Strategiassa on kuvattu seuraavat
uhkamallit:
• voimahuollon vakavat häiriöt
• tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt
• kyberuhkat
• kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt
• yhdyskuntatekniikan vakavat
häiriöt
• elintarvikehuollon vakavat häiriöt

kertausharjoituksissa, joihin tänä
vuonna pääsee vain 2000 kun määrä on ollut aiemmin 20 000 yläpuolella. Toisaalta MPK järjestää paljon
ja hyvää koulutusta, mutta sitä kentällä ei ehkä tunneta riittävästi ja
toisaalta puolustusvoimat on vähentänyt tilauksiaan. MPK on varmastikin yksi keskeinen väline etenkin
kokonaismaanpuolustusta käsittelevän koulutuksen osalta.
Arvioinnissa otetaan kantaa
myös järjestökentän rakenteeseen,
toimintaan ja toimintamuotoihin.
Selkeästi todetaan, että järjestökentän tulisi pystyä uudistumaan puolustusvoimauudistuksen yhteydessä
mm karsimalla päällekkäisyyksiä
ja yhteistä kannanmuodostusta tulisi kehittää. Lisäksi esitetään yhteistyön tekemistä toimivammaksi.
”Yhtä puhelinta” ei esitetä, mutta
edellä mainitussakin on riittävästi
järjestöjen päätöksentekijöille pohtimista. Ainakin pitäisi olla.
Maanpuolustustahto ja yhteiskunnan turvallisuus ovat keskeisesti arvioinnissa esillä. Yhteiskunnan
turvallisuuden osalta on mielenkiintoista tarkastella MTSn viimeisintä
mielipidetiedustelua, jonka aineisto
kerättiin marras-joulukuussa 2011.
Pari mielenkiintoista havaintoa pistää silmään. Ensiksikin kansalaisten
suurimmat huolenaiheet valtaosin
koostuvat arjen murheista. Toiseksi
maanpuolustustahdon osalta ilmenee mielenkiintoinen sosiologinen
tulos. Maanpuolustustahto on perusasteen koulutettujen ja ns työväestön kohdalla suurempi kuin korkeaan asteen ja toimihenkilö/yrittäjä/ johtava asema omaavien osalta.
Olettaisi asian olevan päinvastoin.
Tämä tulisi noteerata laajemmin yhteiskuntapolitiikassa, koska syynä ei
voi olla tietämys, vaan jotkut muut
tekijät.
Summa summarum! Arviointi
kannattaa lukea. Se on must jokaiselle. Käytännön toimiin on myös
ryhdyttävä oli toiminnan taso sitten
kenttä, piiri taikka liitto. Ainakin
Helsingin reserviupseereilla on hyvänä lähtökohtana marraskuussa
2011 yksimielisesti hyväksytyt piirin
säännöt sekä mallisäännöt kerhoille. Sääntötasolla ne avaavat ja mahdollistavat kokonaismaanpuolustukseen liittyvän toiminnan.

• rahoitus- ja maksujärjestelmän
vakavat häiriöt
• julkisen sektorin rahoituksen
saatavuuden häiriintyminen
• väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt
• suuronnettomuudet, luonnon
ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat
• terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus
• rajaturvallisuuden vakavat häiriöt
• poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus sekä sotilaallisen voiman käyttö

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

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

Taatusti opiksi otettavaa

KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

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

Uudenmaan liitto | Nylands förbund
Esterinportti 2 B | 00240 Helsinki
Estersporten 2 B | 00240 Helsingfors | Finland
puh. | tfn (09) 4767 411
toimisto@uudenmaanliitto.fi
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Hemvärnet
Ruotsin operatiivinen
suojajoukkojärjestelmä

Hemvärnetin reserviläisillä on kotona säilytyksessä henkilökohtainen ase ja taisteluvarusteet. Kuva: Försvarsmakten

Ruotsi päätti muutama vuosi
sitten supistaa puolustusvoimiaan
radikaalisti. Samalla luovuttiin laajasta varusmiespalveluksesta. Muutoksien myötä aloitettiin Hemvärnetin – Ruotsin kodinturvan – voimakas kehittäminen lähes 20.000
sotilaan suojajoukoksi, joka kykenee
toimimaan koko valtakunnassa ja
keskittämään voimia lyhyessä ajassa
valtakunnan eri osiin. Hemvärnet
hoitaa myös sotilaiden rekrytointia
ja antaa vapaaehtoisille sotilaan peruskoulutuksen.
Hemvärnet on vuoden 2012 alussa ottanut käyttöön uuden asiakirjan (Preliminära målsättningar
”PTOEM” för hemvärnsförbanden),
jossa määritetään Hemvärnetin taktiset, kokoonpano- ja taloudelliset
tavoitteet ja suorituskykyvaatimukset. Asiakirja on muodollisesti luonnos, mutta tosiasiallisesti velvoittava. Tarkoitus on luoda Hemvärnetistä koko valtakunnan kattava
ja valmiusosiltaan (insatsförband)
koko maassa toimimaan kykenevä

organisaatio, jolla on nykyaikainen
varustus ja hyvä koulutus. Muiden
kuin valmiusosien on kyettävä toimintaan kotiläänin alueella.
Tavoitevahvuus on 40 pataljoonaa (à yli 500 sotilasta), jolloin
kokonaisvahvuudeksi muodostuu
22.000 henkeä. Näistä noin 17.000
on tarkoitus sijoittaa suojajoukkoihin (nationella skyddsstyrkor).
Suojajoukko-osien suorituskykyvaatimukset ovat muuta Hemvärnetiä
vaativammat. Pataljoonien perustamisen painopisteet ovat asutustihentymissä (Tukholma, Göteborg,
Malmö), Gotlannissa, Skoonessa ja
Tanskan salmien suunnalla. Maan
pohjoisen osan, Norlannin osuus on
seitsemän pataljoonaa.
Rekrytointi tehdään vapaaehtoisuuteen pohjautuen, minkä helpottamiseksi on mm. Hemvärnetin
jäsenten taloudellisia etuuksia lisätty. Vaativimmasta, pataljoonankomentajan (kapteeni tai majuri) tehtävästä maksetaan vuosittain noin
36.000 kruunua. Sotamiehen korvaus voi olla 7.000 kruunua, muut tehtävät korvataan sitten tältä väliltä.

Hemvärnetin tehtäviin kuuluu myös
sotilaan peruskoulutuksen antaminen
tuleville hv-sotilaille
(GMU, grundläggande militärutbildning,
noin kolme kuukautta). Koulutuksen
pääsyvaatimuksena
on mm. 18 vuoden
ikä ja tiettyjen lukiokurssien suoritus.
Hemvärnetin
kouluttaa
myös
nuorisoa mm. aseiden käsittelyyn ja ammuntaan. Alle
17-vuotiaat käyttävät pienoiskivääriä, rynnäkkökivääriammuntoihin
pääsee syntymäpäivän jälkeen. Kahdeksantoista täyttäneille saadaan
antaa jo taistelukoulutusta.

Nykyaikainen varustus
Hemvärnetin aseistus muodostuu
pääosin jalkaväen kevyistä aseista,
käsikranaateista, miinoista, viuhkapanoksista ja singoista. Aseistus

on nykyaikainen. Perusase on AK4b-rynnäkkökivääri, jossa
on punapistetähtäin.
Varustukseen kuuluu
myös pimeätoiminnan vaatima välineistö ja hyvä henkilökohtainen suojavarustus.
Kulkuvälineinä Hemvärnetillä on maastoautot tai telakuorma-autot. Kolmen
pataljoonan kokoonpanoon kuuluu myös
venekomppania (-viirikkö), jonka varustuksena on mm. Stridsbåt 90.

vuorokaudessa, telakuorma-autoin
varustettujen yksiköiden maastossa
150 km samassa ajassa. Vesiteitä liikkuvien yksiköiden on kyettävä vuorokautiseen 250 meripeninkulman
siirtymiseen.
Valmius- ja siirtymiskykyvaatimukset mahdollistavat Hemvärnetin voimien keskittämisen valtakunnan uhanalaisiksi katsottuihin osiin
nopeahkosti. Vaatimustasoa voi pitää kovana, erityisesti kuin otetaan
huomioon Ruotsin sotilasmaantieteellinen asema.
Lisätietoja hemvarnet.se

Valmiusvaatimukset
Uudelle Hemvärnetille asetetaan
nopean toiminnan suorituskykyvaatimus. Pataljoonan on kyettävä
toimimaan osillaan kuuden tunnin
kuluessa käskystä, pääosien on oltava toimintavalmiina vuorokaudessa.
Pyöräajoneuvoilla varustettujen
valmiusosien on kyettävä siirtymään tiestöä pitkin 600 kilometriä

Veneilijän tavaratalo

Lauttasaari, Veneentekijäntie 1, 00210 HELSINKI, 0207 65181
Herttoniemi, Hitsaajankatu 14, 00810 HELSINKI, 0207 65182
www.maritim.ﬁ
reservins_08_maritim.indd 1
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Vintergatan 2012
Teksti: Markku Nieminen

Hemvärnet – esikuva myös
Suomen paikallispataljoonille?
Hemvärnet – kodinturva – tuo mieleen puusillan korvalla vartioivan
miehen, jolla on pitkä hiirensyömä mantteli ja vielä pidempi, ruosteenruskea kivääri. Mielikuva on täysin väärä.
Ruotsin sotilaat eivät jääneet tuleen makaamaan poliitikkojen päätettyä maan puolustusvoimien suurista supistuksista. Hemvärnetin
muutosta nopeasti liikekannalle saatavaksi, liikkuvaksi ja operaatiokykyiseksi järjestelmäksi kiihdytettiin entisestään. Hanke on kunnianhimoinen, mutta vaikuttaa silti realistiselta. Ruotsi saa vapaaehtoisuutta hyödyntävät, hyvin varustetut ja kaikkialla Ruotsissa
toimimaan kykenevät 17.000 sotilaan joukot. Siis nopean toiminnan
joukot ilman ammattiarmeijan kustannuksia ja muita varjopuolia.
Suomen järjestelmän eräs ongelmakohta on maavoimiemme vaatimaton kyky saada nopeasti liikkeelle varteenotettavia joukkoja.
Varusmiesten auttavankaan käyttökelpoisuuden rajana voinee pitää
neljän kuukauden koulutusta, joten nykyisen järjestelmän vallitessa
olisimme joka tapauksessa pääosan vuodesta vailla käyttökelpoisia
varusmiesjoukkoja. Tarvitsemme jotakin muuta, enemmänkin kuin
nykyiset kovin suppeat maavoimien ammattisotilasjoukot.
Puolustusvoimain komentaja on pariin otteeseen puhunut vapaaehtoisuutta hyödyntävien paikallispataljoonien puolesta. Näihin paikallispataljooniin voidaan muodostaa myös käyttökelpoiset valmiusyksiköt, jotka oikein varustettuina ja koulutettuina kykenevät paikkaamaan järjestelmässämme olevaa aukkoa.
Veikko Luomi

Tammikuun lopulla helsinkiläinen
reserviläisryhmä laskeutui Tukholman Arlandaan, jossa seuraamme
liittyi Uudenmaan Prikaatin killan
5-henkinen joukkue. Meitä vastassa
oli FBU:n (Försvarutbildarna) herrasmiehet, joiden kanssa siirryimme
pikkubusseilla ruokailemaan Enköpingiin, joka oli n. 50 km:n päässä
kentältä. Enköpingistä siirryimme
kesällä avattuun Ruotsin puolustusvoimien Panssarivaunumuseoon
Strängnäsiin. Suosittelemme poikkeamaan, jos paikka sattuu matkan
varrelle (www.pansarmuseet.se).
Kilpailupaikka oli Försvarsmaktenin harjoitusalue Upplands Brokunnan alueella. Vaihdettuamme
pikaisesti maastopuvut päällemme,
jatkoimme harjoitusparakkiin ilmoittautumaan itse kilpailuun.
Odoteltuamme hyvän tovin kuittasimme valmiiksi kohdistetut ruotsalaiset palveluskiväärit (AK5), joissa oli Aimpoint-tähtäimet valmiiksi
asennettuna sekä muut varusteet
henkilökorttejamme vastaan. Koulutusluokassa saimme asekoulutuksen pätevän kouluttajan toimesta.
Aluksi aseen käsittelyssä tuntui,
että sormet olivat kokoajan väärällä
paikalla, mutta muutaman harjoituskerran jälkeen kiväärinkäsittely,
lippaan vaihto sekä ruotsalaisten
ratakomentojen mukaan toimiminen alkoi sujua Suomen pojilta
erinomaisesti. Erona kotimaiseen
koulutukseen oli, että latausliike
suoritettiin vasemmalla kädellä.
Ammunnan jälkeen lipas irrotettiin.
Seuraavaksi poistettiin ampumaton
patruuna seuraavasti: patruuna piti
pudottaa lipaskuilusta käteen, lukko
lukittiin auki asentoon, jonka jälkeen patruunapesätulkilla tulkattiin
patruunapesän olevan tyhjä, lukon
vapautus ja varmistus.
Asekoulutuksen jälkeen siirryimme parakin ruokala-tilaan odottelemaan seuraavia komentoja. Siirryimme seuraavaan huoneeseen,
missä kilpailun johtaja (ilmeisemmin paikallisesta varuskunnasta)
kertasi aseen käsittelyn, antoi turvallisuusohjeet ja piti varopuhuttelun. Kello 18.30 siirryimme jalkamarssia kohti ensimmäistä rataa,
jossa oli vielä mahdollista ampua
3+3 laukausta tähtäimen kohdistamiseksi.
Ammunnat olivat mielenkiintoiset sekä hyvin järjestetty ja tehtävät
olivat kaikille kilpailijoille saman-

HELRESP-joukkue: Markku Nieminen, Veikko Rautio, Jari Gerasimoff ja Kari
Savolainen.

Hemvärnetin aktiivit saapuvat paikalle aseiden ja kenttävarusteiden kanssa — joita
he säilyttävät kotonaan.

laiset. Erikoista oli, että tyypillistä
kouluammunnan maalitaulua ei
käytetty vaan maalit olivat erikokoisia ja muotoisia (sotilasaiheisia)
ja ampumaetäisyydet 30–100 metriin. Iso plussa oli, että kaikki rastit ammuttiin pimeässä. Valaisuna
käytettiin yhdellä rastilla ajoneuvon
valoja. Muilla rasteilla oli käytetty
muita valaisuja esim. ledejä, ulkotulia sekä merkkisoihtuja. Aikaa suorituksiin oli 30 s ja lippaanvaihdon
kanssa 45 s.
Kilpailussa 90 osallistujaa. Lopputuloksissa saavutimme sijat, 10
(Gerasimoff), 29 (Savolainen), 32
(Nieminen) ja 46 (Rautio).
Suomalaisesta näkökulmasta oli
mielenkiintoista se, että maalit oli
sijoitettu kahta tehtävää lukuunot-

tamatta heinäpellolle ilman mitään
tausta- tai sivuvallia. Tehtäviltä
toiselle siirryttiin yleistä maantietä
pitkin. Siinä ne naapurimaan isännät ja emännät ajelivat asemiesten
keskellä pilkkopimeässä ruotsalaisessa talvisäässä. Osa kilpailijoista
oli siviilivaatetuksessa eikä missään
teiden varrella ollut tiedotetta alueella tapahtuvasta kovapanosammunnoista. Tosin alue oli Ruotsin
puolustusvoimien hallinnassa.
Kilpailun aikana kävelylenkkiä
tuli useita kilometrejä. Joukkueeseen sijoitetut ruotsalaiset reserviläiset oli samanhenkisiä eli juttu
lensi ja tarinat vaihtoi maata, ihmettelivät tosin, kun kerroimme miten
meillä asioita säädellään.
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HRUP:N JA HELRESP:n
SOTAHISTORIALLINEN MATKA
VALGAAN 17.-19.8.2012
Piirien yhteisenä, perinteisenä sotahistoriallisena
matkana järjestetään elokuussa reissu Valgaan.
Matka myötäilee Viron vapaussotaan
1919 osallistuneen Pohjan Poikien rykmentin teitä Tallinnasta
Tarttoon, Pajuun, Valgaan
ja käymme Pohjois-Latvian
puolella Marienburgissa
(nykyinen Aluksne). Valgassa
tutustumme Valgan kaksipäiväisten sotahistoriallisten päivien tarjontaan.
Majoitus on laadukkaassa ja kartanomaisessa
Metsis-hotellissa. http://hotellmetsis.com/
Meno: 17.08. Helsinki- Tallinna klo 07:30-09:30
Paluu: 19.8. Tallinna-Helsinki klo 22.30-00.30
Matkan hinta: 200 euroa. Matka on tarkoitettu vain
piirien jäsenille.
Huom! Mukaan pääsee vain 34 nopeinta! Hotelliin ei
kerta kaikkiaan mahdu enempää.
Matkan hintaan sisältyy:
- laivamatkat Helsinki-Tallinna- Helsinki
- majoitus kahden hengen huoneessa, kaksi yötä
- illallinen perjantaina ja lauantaina hotellissa ( kolme ruokalajia, kahvi/tee )
- oma bussi ja kuljettaja
Ilmoittautumiset:
Järjestöupseeri Ossi Ikonen, ossi.ikonen@hrup.fi

KIRJALLINEN KYSYMYS
Puolustusvoimien rynnäkkökiväärit
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Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2012
Jussi Niinistö /ps
Pentti Oinonen /ps
Ismo Soukola /ps

Seminaari - Asevelvollisuuden tulevaisuus Suomessa
Tilaisuuden johtaa professori Juha Mäkinen ja alustajina
esiintyy eturivin asiantuntijoita Suomesta ja Saksasta.
Asevelvollisuuden tulevaisuudesta kiinnostuneet
toivotetaan tervetulleiksi tilaisuuteen. Tieteiden talo
(Kirkkokatu 6, Helsinki)

Onnittelemme
Maaliskuu
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
7.3.
9.3.
11.3.
11.3.
15.3.
15.3.
17.3.
17.3.
18.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
21.3.
22.4.
27.3.

Vahtimestari, alikersantti Esko Saira (matkoilla)
Opetusneuvos, luutnantti Antti Henttonen (perhepiirissä)
Johtaja, farmasiayliluutnantti Harri Ikäläinen
Toimitusjohtaja, yliluutnantti Jorma Eskola (perhepiirissä)
Rakennusmestari, yliluutnantti Martti Toivonen (matkoilla)
Työnjohtaja, alikersantti Väinö Leppänen (matkoilla)
Diplomi-insinööri, kapteeni Kalevi Eronen
Toimitusjohtaja, luutnantti Pekka Kurkinen (matkoilla)
Oikeustieteen kandidaatti, kapteeni Matti Ikonen (matkoilla)
Facility manager, ylikersantti Tom Wächter (matkoilla)
Filosofian maisteri, yliluutnantti Carl-Gustaf Gref (ei vastaanottoa)
Insinööri, kapteeni Seppo Sirén
Hallintojohtaja, vänrikki Juhani Kulanko (perhepiirissä)
Huoltomies, ylikersantti Erkki Suvanto (matkoilla)
Synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri,
lääkintäluutnantti Pekka Rantakylä (kotona)
Johtaja, kapteeni Olavi Soikkeli (ei vastaanottoa)
Markkinointipäällikkö, luutnantti Petter Marnes (ei vastaanottoa)
Diplomi-insinööri, yliluutnantti Reinhold Enqvist
Kauppaneuvos, kapteeni Leo Seppälä (perhepiirissä)
Valtiotieteen maisteri, yliluutnantti Osmo Pylvänäinen (matkoilla)

70 v
90 v
60 v
80 v
80 v
60 v
85 v
75 v
70 v
50 V
80 v
70 v
75 v
60 v
75 v
85 V
75 v
70 v
85 v
75 v

Huhtikuu
2.4.
8.4.
10.4.
11.4.
14.4.
17.4.
18.4.

Bangettitarjoilija, kersantti Markku Harju (matkoilla)
Ylikersantti Nils Ingves (ei vastaanottoa)
Ajojärjestäjä, ylikersantti Jaakko Immonen (matkoilla)
Diplomi-insinööri, yliluutnantti Paavo Rinkineva (lähipiirissä)
Eläkeläinen, luutnantti Jorma Kuokka (perhepiirissä)
Eläkeläinen, vänrikki Nordon Õunapuu
Lehtori, luutnantti Martti Karvinen

60 v
60 v
50 v
85 v
85 v
90 v
75 v

21.3.2012
Tieteiden talo, Sali 104, professori Juha Mäkinen
klo 08.45 Ilmoittautuminen
klo 09.00 Näkökulmia ase- ja kansalaisvelvollisuuksien tulevaisuuteen Suomessa, prof Juha Mäkinen
klo 09.30 Asevelvollisuuden kiistanalainen alkutaival,
FT Anders Ahlbäck
klo 10.15
Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden
tulevaisuuteen, YTT, Dos, Arto Nokkala
klo 11.00
Lounastauko
Työryhmä 1, Sali 104 professori Juha Mäkinen, ye-evl,
VTT, Juha Mälkki
klo 12.00 Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan, prof Roope Uusitalo
klo 13.15
Varusmiesten psykososiaalinen toimintakyky ja maanpuolustusasenteet, prof Jukka Leskinen
klo 14.15
Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä:
kehityksen suuntia, tutkimuspäällikkö, KM, Kari J Laitinen
klo 15.00 Varusmiespalvelus kasvatuslaitoksena
- epävirallinen taso ja piiloopetussuunnitelma, VTM, tutkija Anni Ojajärvi
Työryhmä 2, Sali 309 KT Eila Lindfors
klo 12.00 Turvallisuuspedagogiikkaa kouluihin? KT
Eila Lindfors
klo 13.15
Koulu ja vastuullinen kansalaisuus, FT Sari
Yrjänäinen
klo 14.15
Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen, Turvallisuusalan yliopettaja Jyri Paasonen

klo 15.00 Asevelvollisuuden idean toteutumisesta
empiirisen tutkimuksen perusteella, YTM Risto Sinkko
Työryhmä 3, Strategian laitos, Maurinkatu 2, professori
Veli-Matti Värri
klo 12.00 Sotilaskoulutus vai –kasvatus? prof VeliMatti Värri ja FT, Dos. Arto Mutanen
klo 13.15
Velvollisuudesta vastikkeellisuuteen, VTT,
Dos. Markku Salomaa
klo 14.15
Sveitsiläinen yleinen asevelvollisuus evl
(evp), HuK, Seppo Haario
klo 15.00 Universal conscription in times of Europe’s
evolving security, Dr Bastian Giegeric
Työryhmä 4, Tieteiden talo tai Päävartio, Siviilipalveluskeskuksen johtaja FL Mikko Reijonen
klo 12.00 Siviilipalveluksen kehityssuuntia, FL Mikko
Reijonen
klo 13.15
Varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneiden nuorten miesten
psykososiaalinen hyvinvointi ja heille suunnatun
tukipalvelun vaikuttavuus, FT Kaija Appelqvist-Schmidlechner
klo 14.15
Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen, TT Valdemar Kallunki
klo 15.00 Velvollisuus vai vapaaehtoisuus turvana,
ST-opiskelija, maj (evp) Olli Envall
22.3.2012 klo 16-18: Tieteiden talo, Sali 104 professori
Juha Mäkinen
klo 16.00 Ase- ja kansalaisvelvollisuuksien tulevaisuus Suomessa? prof Juha Mäkinen
klo 16.45 End of universal consription in Germany, Dr
Heiko Biehl
Paneelikeskustelu: Suomalaisen yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus?
Prof Juha Mäkinen, HTT, Dos. Pirjo Jukarainen, ye-evl
Vesa Virtanen ja FT Joonas Sipilä sekä 1-2 myöhemmin
täsmennettävää panelistia
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Vapaaehtoinen
aseenkäsittely- ja
ampumakoulutus
Ruotsissa
Suomessa on puhuttu paljon
siitä, kuinka Ruotsi on luopumassa asevelvollisuudesta.
Todellisuudessa asevelvollisuus
on edelleen voimassa läntisessä
naapurissamme, vain kutsunnat
on keskeytetty. Ruotsissa on
myös pitkät ja toimivat perinteet siitä, kuinka asevelvollisten
ampumataitoa ylläpidetään
ilman varusmiespalvelusta ja
kertausharjoituksia.
Teksti: Arto Pulkki
Ruotsi oli yksi ensimmäisistä

maista, joka Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen otti yleisen
asevelvollisuuden käyttöön, eikä
se luovu siitä vieläkään. Vain sata
vuotta voimassa ollut varusmiespalvelus sen sijaan lakkaa ja maa palaa
järjestelmään, joka sillä oli käytössä
suurimman osan 1800-luvusta.
Asevelvollisuuden synty Ruotsissa liittyy vuosina 1808-09 käytyyn
Suomen sotaan, joka riisti Ruotsilta tärkeän puskurialueen sekä jätti
maan ruotuväkiarmeijan heikkoon
kuntoon. Suomesta ei myöskään
saatu enää verotuloja, ruotuväkimiehiä eikä värvättyjä.
Niinpä jo vuonna 1812 annettiin
määräys, jonka mukaan maan kaikki 20-25 vuotiaat miehet olivat asevelvollisia. Varusmiespalvelus sen
sijaan säädettiin pakolliseksi vasta
vuonna 1901, samalla, kun ruotujakolaitoksesta luovuttiin lopullisesti.
1800-luvun Ruotsissa oltiin siis
tilanteessa, jossa merkittävä osa
nuorista miehistä olisi sodan sattuessa voinut joutua taisteluun ilman
minkäänlaista koulutusta. Tämän
seurauksena kiinnostus vapaahetoisesti annettavaan aseenkäsittely- ja
ampumakoulutukseen alkoi nousta.
Krimin sota (1854-56), Tanskan
ja Preussin sodat (1848-50
ja 1864) sekä Itävallan ja
Ranskan sota Italiassa
(1859) saivat lopulta aikaan todellisen kansanliikkeen.
Syntyneen
vapaaehtoisen

"Puolustusvoimista annetun
lain perusteella sotilaallisen
suorituskyvyn ja sen kehittämisen omistaa yksinomaan puolustusvoimat. Tämä on julkinen
hallintotehtävä, jota ei voida
luovuttaa muille osapuolille."
- PE Henk-os lausunto, 2010

sadan vaihteessa ampumaratoja arvioitiin olevan jo 5000. Ei siis ihme,
että Ruotsissa ampumaratatiheys on
tänä päivänä yli nelinkertainen Suomeen verrattuna.

Ampumatoimintaa
Tarkk’ampujaliike perustettiin antamaan vapaaehtoista sotilaskoulutusta asevelvollisille. Vuoden 1901
uuden asevelvollisuuslain perusteella aloitettu pakollinen asepalvelus (l. varusmiespalvelus) vähensi
kuitenkin ajan mittaan painetta
yleissotilaalliselle koulutukselle, jolloin yhdistykset alkoivat keskittyä
enemmän pelkästään ampumatoimintaan.
Kymmenen vuotta aikaisemmin
perustettu valtakunnallinen ampumaseurojen keskusjärjestö otti
vuonna 1903 nimekseen Skytteförbundens Överstyrelse. Vuonna 1968
nimeksi tuli Frivilliga Skytterörelsen, eli FSR.
Pakollisen varusmieskoulutuksen aloittaminen ei kuitenkaan vähentänyt vapaaehtoisen toiminnan
merkitystä asevelvollisen sotilaan
tärkeimmän taidon – ampumataidon – kehittämisessä ja
ylläpitämisessä.
Frivilliga Skytterörelsen saa
edelleen
Sveitsin
ja Itävallan
mallien
mukaisesti
valtionapua toimintaansa, ja sen
yhdistykset armeijan
varastoista kivääreitä
käyttöönsä. Liiton mestaruuskilpailut ammutaan
vuosittain 6,5 mm sotilaskiväärillä, 9 mm konepistoolilla
ja 7,62 mm rynnäkkökiväärillä.

Kouluammuntaa

tarkk’ampujaliikkeen
(Skarpskytterörelse)
ansiosta käytännössä
jokaiseen ruotsalaiseen kylään perustettiin ampumaseura ja
laitettiin oma ampumarata. Vuosi-

Tarkk’ampujaliikkeen alkuperäiset kärkimiehet olivat kansallisuusaatteen läpäisemiä edistysmielisiä,
jotka ajoivat voimakkaasti myös
Ruotsin koululaitoksen kehittämistä. Näin myös seminaareissa alettiin
antaa ampuma- ja taistelukoulutusta.
Vuonna 1868 aseenkäsittely- ja
ampumakoulutuksesta tuli osa
Ruotsin koulujen normaalia lii-

HELSINGIN JA UUDENMAAN KOTUT JÄRJESTÄVÄT
MAALIS-HUHTIKUUSSA 2012 SEURAAVAT KURSSIT
09.03.2012
Kouluttamisen perusteet
10.03.2012
SRA-kurssi, Vantaan koulutusosasto
10.03.2012
KoTu/kivääri Santahamina, Mpkk 150 m
10.03.2012
Poikkeus- ja kriisitilannekurssi Tuusula
11.03.2012
Esik-J 2012 kotimaan ryhmä,
Santahamina
19.1.2012
11.03.2012
Reppumarssi 2 Leppävaara urheilupuiston P
17.03.2012
KoTu/ kilpailu, palvelusase, Santahamina
23.03.2012
Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 3, Hätilä
23.03.2012
Häiriötilanteisiin varautuminen, kohdennettu
Kari Talikka, Seppo
Koivisto
23.03.2012
Esikunnan tietojärjestelmä (MAT12), jatko
24.03.2012
KoTu/ pistooli, Santahamina
24.03.2012
KoTu/kivääri Santahamina, Mpkk 150 m
24.03.2012
Kouluttajakoulutuskurssi Santahamina
ILMOITUKSEMME
HELSINGIN
RESERVIN SANOMISSA
31.03.2012
KoTu/ kivääri Santahamina, kiväärirata 150 m
2/2012
01.04.2012
KOTU-koul. (kaikki sitoutuneet) Tuusula TKKK
01.04.2012
Harjoitusmarssi 4 Espoo
03.04.2012
Maasto- ja erätaitojen peruskurssi Tuusula
Ottaisimme
ilmoituksen
koossaSantahamina
1/8 sivu eli noin
05.04.2012
Maastoajo, peruskurssi,
07.04.2012
SRA-kilpailu
Mpkk
150
m, asekäs. 1,
125
X 95 mmKoTu/
hintaan
170 €.
Alla
ilmoitus
pist1,pist2,pist3, 150m,300m
suunnilleen
oikeassa
koossa.
13.04.2012
Joukkomuonituskurssi Tuusula TKKK
kuntakasvatusta ja parin vuoden
14.04.2012
HF-radioliikenneharjoitus
Turva-2012, erikois
päästä järjestettiin Tukholmassa jo
14.04.2012
Selviydytkö
Toivottavasti
onnistuusähköttä
näin? Tuusula

ensimmäiset pelkästään koululaisille tarkoitetut ampumakilpailut.
Myöhemmin liikkeen nuorisotoiminnan valtakunnalliseksi kattoorganisaatioksi perustettiin Skytterörelsens Ungdomsorganisation,
eli Skytte-UO.
Ruotsalaisten koulujen opetussuunnitelmista pakollinen kivääriammunta poistui vasta 1950-luvulla. Moniin kouluihin jäi kuitenkin
oma ampumakerho tai ampumaurheilua oli muuten mahdollista
harjoitella vapaaehtoisena lajina
koulujen liikuntatunneilla tai liikuntapäivinä.
Tänä päivänä useat ruotsalaiset
yläkoulut ja lukiot palkitsevat kevätjuhlissa koulunsa parhaat ampujat
Skytte-UO:n diplomeilla sekä seinämitaleilla. Samoin vuonna 1868
koulujen pakollisia ampumaharjoituksia varten perustettu Skolskyttefrämjandet järjestää yhä edelleen
joka syyskuu yläkoululaisten ja lukiolaisten mestaruuskilpailut (SkolSM) rata- ja kenttäammunnassa.
Viime vuonna Ruotsiin perustettiin
myös ensimmäinen ampumaurheiluun keskittyvä urheilulukio.

Yhteistyö toimii

Ilmoittautukaa kursseille MPK:n järjestelmän kautta.

Ystävällisin terveisin

KRUUNUASUNNOT OY
Marja Liiti
p. 0207 431 622

Kruunuasunnot Oy on valtakunnallinen
asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö.
Omistuksessamme on noin 2950 vuokraasuntoa 27 paikkakunnalla. Omistukseemme on
valmistumassa maaliskuussa 2012 uusi vuokraasuntokohde Helsingin Laajasaloon. Tasokkaita
asuntoja vuokraa Pia Uusikartano-Alatalo,
puhelin 0207 431 619, sähköposti
pia.uusikartano@kruunuasunnot.fi
Esittelemme mielellämme muitakin
vuokrauskohteitamme ja myös myytäviä
asuntojamme.

Ruotsissa yhteistyö ampumaharrastajia edustavien liittojen välillä on
läheistä. Vuonna 2008 Skytte-UO,
FSR ja lähinnä olympialajeja edusYritys- ja yhteystietomme sekä asuntotava Svenska Sportskytteförbundet
kohteidemme informaatiota kotisivuiltamme
päättivät perustaa yhteisen kattojärjestön, jonka nimeksi tuli Svenska
www.kruunuasunnot.fi
Skyttesportförbundet, eli SvSF.
Myös viranomaisten ja
vapaaehtoisten välinen
toiminta on Ruotsissa aivan eri tasolla kuin Suo-KRUUNUASUNNOT OY
Y-tunnus 1544951-3
messa. Tässä keskeisessäVaihde 0207 431 610
Fax
0207 431 611
roolissa on Statens Skyt-Aleksis Kiven katu 45
00520
Helsinki
teombud (SSO), joka on kullekin alueelle nimetty vapaaehtoinen
ampuma-asiamies. Vaikka kyseessä
on vapaaehtoinen toimi, käyttää
SSO varsin merkittävää julkista valtaa ja hänet nimittää tehtäväänsä
aina Ruotsin puolustusvoimat.
SSO:n tehtäviin kuuluu muun
muassa ohjeistaa ja valvoa ampumaratojen käyttöä omalla alueellaan, sekä päättää Ruotsissa hyvin
suosittuun kenttäammuntaan soveltuvista (pelto)alueista. Alkuperäinen tehtävä on myös edelleen
kirkkaana mielessä - SSO:n tehtävänä on valvoa, että vapaaehtoinen
ampumaharjoittelu tukee mahdollisimman hyvin myös Ruotsin maanpuolustuksen tarpeita.
Sotilasmestari Suomalainen ei voi
olla kuin kateellinen.

Lisätietoja:
Ruotsin ampumaurheiluliitto www.skyttesport.se
Riksidrottsgymnasiet Skytte - www.
aleholm.se
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ROVAJÄRVEN TYKISTÖLEIRIALUEEN
60-VUOTISJUHLA 23.5.2009
— muistumia matkalta

NARVAN JA
SINIMÄKIEN
TAISTELUT 1944
Teksti: Göran Lindgren

Taistelujen taustaa
Itäisellä Virumaalla käyty Narvan ja
Sinimäkien taistelu 1944 on jostain
syystä jäänyt toisen maailmansodan
historiassa suhteellisen vähälle huomiolle. Erityisesti Suomen näkökulmasta tämä on valitettavaa, sillä ne
taistelut vaikuttivat merkittävästi
myös maamme kohtaloihin.
Puna-armeija sai tammikuussa
1944 murrettua Leningradin saartorenkaan lopullisesti. Saksan Itärintaman Pohjoinen Armeijaryhmä
joutui nopeasti perääntymään ja
asettui osillaan puolustukseen Narvan tasalle säilyttäen sillanpään
Narva-joen itäpuolella. Stalinin tavoitteena oli hankkia nopeasti menestystä, työntää saksalaiset pois Virosta ja tällä tavalla nopeuttaa myös
ratkaisun löytymistä Suomen vastaisella rintamalla. Suomi piti saada
pois pelistä.
Tässä ei ollut kuitenkaan kyse
pelkästään välien lopullisesta selvittämisestä kiusallisen Suomen
kanssa. Taustalla oli suurempi tavoite: Itämeren herruus. Neuvostoliiton merkittävä voimaryhmä,
Itämeren laivasto oli eristettynä ja
rampautettuna Suomenlahden pohjukkaan loppuvuodesta 1941 alkaen.
Saksan vallattua Baltian ja Suomen
Karjalan kannaksen saksalais-suomalaiset miinakentät, sukellusveneverkko sekä järeät rannikkopatterit
Suomenlahden molemmin puolin
pitivät siitä huolen. Niinpä Saksa sai
rahdata Ruotsin malmia sotateollisuutensa kyltymättömään tarpeeseen ja huoltaa Pohjois-Norjassa ja
Lapissa olevat joukkonsa rauhassa.
Itämeri oli Saksan sisämeri! Ja Suomikin sai vapaasti hoitaa tuontinsa
ja vientinsä ainoitten kauppakumppaniensa Ruotsin ja Saksan kanssa.
Neuvostoliitolle tilanne oli erityisen
kitkerä nieltäväksi, koska tuo imperialistisen tsaarin-Venäjän perillinen
oli syntymästään saakka hamuillut
Itämerta jälleen omaksi sisämerekseen. Sen ponnistukset kulminoitui-

vat tunnetusti Suomen kanssa käytyyn talvisotaan ja Baltian maiden
mihitykseen.
Kun Leningradin saarto oli murtunut, saksalaisille tuli kiire järjestellä pohjoiset joukkonsa uudelleen.
Koska pohjoisella rintamalla oli
ollut suhteellisen rauhallista verrattuna keskiseen ja eteläiseen rintamaan, Saksan Pohjoinen Armeijaryhmä oli varsin heikko. Pysäyttääkseen punaisen vyöryn saksalaiset
perustivat Narvan armeijan, johon
kuuluivat muun muassa 3.Waffen
SS Panssariarmeijakunta, 43. Armeijakunta sekä 26. Armeijakunta. Narvajoen itäpuolista Iivanan linnan sillanpäätä komentavalla kenraali von
Scholzilla oli johdossaan muun muassa pääosa panssarikrenatööriprikaati ”Nederlandista” sekä panssarikrenatööridivisioona ”Nordlandin”
24.Rykmentti. Lisäksi hänen johdossaan oli taisteluosastot kolmesta
jalkaväkidivisioonasta, 502. Panssaripataljoona (Tiger), Panssaripataljoona Herman von Salza (Panther)
sekä useita pienempiä yksiköitä.
Narvan suunnalla esiintyi siis
suhteellisen runsaasti Waffen SS:n
joukkoja. Toisin kuin idän sotaretken alussa ne olivat vuonna 1944 kokeneita valiojoukkoja, jotka toimivat normaalisti Wehrmachtin johtosuhteiden mukaisesti. Niitä ei pidä
sekoittaa Allgemaine SS:n joukkoihin, jotka hoitivat täysin toisenlaisia tehtäviä omine johtosuhteineen.
Waffen SS:n yksiköissä palveli runsaasti muiden kuin Saksan kansalaisia. Erityisesti virolaisten osuus
oli täällä keskeinen. Virossa oli itärintaman heikentyneen tilanteen
vuoksi julistettu helmikuun alussa
1944 liikekannallepano. Se onnistui
yli odotusten. Noin 38 000 virolaista
ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Heistä muodostettiin seitsemän uutta
rykmenttiä ja täydennettiin 20.virolainen Waffen SS krenatööridivisioona. Sen runkona oli ollut edellisenä vuonna virolaisista Waffen
SS:n vapaaehtoisista legioonalaisista muodostettu SS -prikaati, joka

Kenttätykki 155 K 98 suora-ammunnassa.

Uudenmaan tykistökillan
kunniajäsen Veli Hynninen
vieraili toukokuun lopussa
Rovajärven ampumaleirillä,
joka juhli 60 – vuotista
taivalta. Ohessa Velin kirjaamia
havaintoja retkeltä. Veli ja
Seppo Sandgren tekivät reissun
yhteistoiminnassa Karjalan
tykistökillan kanssa, ja heidän
isäntänään toimi luonnollisesti
Karjalan tykistörykmentti.

Aamiaisen jälkeen siirryimme linja- pääjuhlaan. Paikalla
autollamme Heinuvaaraan, jossa kiltaveljeä, reserviläis
meille jaettiin lounas paperipussis- sisarta sekä useita kym
sa sekä kypärä kuulosuojaimineen. henkilökuntaan kuul
Saimme lisää seuraa Jääkäriprikaa- oli myös 80-vuotias
tin Killan kiltaveljistä.
evp., joka oli varusm
Siirryimme tulenjohtopaikkaan na ensimmäisellä tyk
seuraamaan SatTr:n tulenjohtoyk- vuotta sitten!
sikön suorituksia ja kranaattien isTilaisuus alkoi
keytymistä noin 1,5- 2 km:n päässä tykistöntarkastajalle.
meistä oleviin maaleihin. Tuliase- sivat avauspuhe, hu
mat olivat noin 9 kilometrin päässä set ja eversti evp. Pe
takanamme.
esityksellä 60 -vuot
Hyvin ammunta näytti osuvan. een vaiheista kulun
Toiseen maaliin ammunnan jälkeen Saimme nauttia tode
näkyi liikettä maalialueen välittö- juhla-aterian: Poron
mässä läheisyydessä: POROTOKKA ! runamuhennoksen, s
Pitkä bussimatka Lappiin
En tiedä osuiko yhteenkään, mutta ja puolukan kera! Oli
Aamulla 22.5. herätys oli kello varmasti säikähtivät!
ja lähes jokainen otti
03.00. Piti ehtiä Karjalan tykistöLounaan jälkeen siirryimme tu- Jälkiruoaksi oli vielä
killan bussiin joka lähti Valkealasta tustumaan raskaan raketinheitin- konvehdin kera.
kello 07.00. Perille Sarriojärvelle patterin toimintaan. Meille esitelRuokailun jälkee
saavuimme perjantai-illan suussa, tiin itse asejärjestelmä, sääkontti ja tutustua vielä juhlanä
kaikkiaan 14 tunnin matkan teon luotauspallot, joita lähetettiin 2 kpl kello 21 alkoi juhlallin
jälkeen. Menimme suoraan "Joh- ilmaan. Itse tapahtuman kruunasi johon meidät oli kuts
tolaan", jossa meidät vastaanotti 122 mm:n kranaatin ampuminen ra- dessa KarTR:n kom
KarTR:n komentaja, evl Jyrki Nur- ketinheittimellä. Aseeseen oli tehty sotilaille, ilmoitti yle
minen.
Majoituimme
kahteen
eri sisäputki,
joka mahdollisti
tuon. osanatit
ja korpraalit, joi
raatio tunnetaan
Neuvostoliitammikuussa 1944 oli
vahvistettu
maataan
neuvostojoukkojen
miehirakennukseen,
toiseen
10
ja
toiseen
päälliköt
jakoivat arv
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sodan loppuun mennessä
rolaisia sotilaita Viroon.
hel- saunan löylyistä, kruunasi päivän
siirryimme
kävinpä
muutaman
muun "rohkean" Pitkän päivän päätteeksi
kymmenen.
Suomeensuvivirteen.
suunnattu Oli miel
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kannaksen suurhyökkäys
isänmaataan puolustamassa
noin hyökkäys
Heitettyään saksalaiset
Leningradin
kesäkuussaammun1944 oli niistä neljäs.
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tävänkylmässä
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Ankaratnähdä
taistelut
Nar-vielä
1940-41 oli hyvin muistissa ja vaik- ympäriltä puna-armeija
taa tuliasemaan.
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ja riehuivat
Päivän aikana helmikuun alussa Narvan
suunnalvan ympäristössä
kokosunnuntaiaamust
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puna-armeija
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heräilimme
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kello 7. siirtyä
denStrategipakkauksen jälk
sotilaskotiin

Yhteistyössä mukana

Etsitkö
kotia?

sato.fi

Kellokukantie 4, PL 224, 01301 VANTAA
Puh. 010 830 3800, fax 010 830 3825
info@starlike.ﬁ, www.starlike.ﬁ

koti kuten haluat

maahantuonti | myynti | asennus
huolto | valo | ääni | mekaniikka
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Vaikka saksalaiset
olivat saaneet
väliaikaisen
torjuntavoiton
Narvan linjalla,
he olivat aloittaneet taaemman
puolustuslinjan
valmistelun.

sia tavoitteittaan se ei saavuttanut.
Narvan ja Tallinnan ankarilla ilmapommituksilla 6.-10. maaliskuuta
Neuvostoliitto pyrki murtamaan
erityisesti saksalaisten joukossa
taistelevien virolaisten taistelutahdon, mutta vaikutus oli pikemminkin päinvastainen. Mekin saimme
näistä terroripommituksista osamme helmikuussa 1944, mutta nämä
Helsingin suurpommitukset eivät
vaikuttaneet oikeastaan mitenkään
tilanteeseen Suomen rintamalla.
Erona oli kuitenkin se, että vahingot
Helsingissä jäivät murto-osaan siitä, mitä Narva ja Tallinna joutuivat
kokemaan. Esimerkiksi Tallinnan
asuntokannasta tuhoutui noin 40%
17.3. aloittivat puna-armeijan
109. ja tuore 6.armeijakunta hyökkäyksen Auveresta kohti Sinimäkiä.

Ankarasta paineesta huolimatta
saksalaiset saivat kuitenkin tilanteen vakiinnutettua ja ryhtyivät
vastatoimenpiteisiin heittääkseen
puna-armeijan takaisin. Ensimmäisessä vaiheessa 26.3. alkaen lyötiin
venäläisten Narva -joen länsipuolelta valtaaman sillanpään läntinen
osa. Tämä vaihe saatiin päätökseen
maaliskuun loppuun mennessä.
Seuraavaksi saksalaiset ottivat tavoitteekseen puhdistaa sillanpään
itäisen puolen, jossa vastassa olivat
puna-armeijan 6. ja 117. armeijakunta. Raskaiden taistelujen jälkeen
saksalaiset pääsivät tähänkin tavoitteeseensa.
Tavoitteena oli vielä vallata Auvere takaisin. Hyökkäys alkoi 19.4.
kenraali Steinerin panssariarmeijakunnan sekä yhteensä viiden muun

divisioonan voimin. Sää huononi kuitenkin äkillisesti. Lumisade
muuttui jäätäväksi tihkuksi, ja se
vaikeutti erityisesti panssareiden
etenemistä. Vihollisen 8.armeija
pystyi pääosin pitämään asemansa,
ja niinpä saksalaiset joutuivat keskeyttämään hyökkäyksensä 23.4.
Puna-armeija ei siis ollut saavuttanut tavoitteitaan. Saksalaisten
Narvan armeija pystyi pääosin pitämään asemansa. Molemmat osapuolet olivat kokeneet raskaita tappioita. Kun Narvan suunnalla ei oltu
edistytty, Stalin lähti hakemaan ratkaisua muulta suunnalta. Kun Narvan ”ovesta” ei päästy, hän päätti
yrittää ”saranapuolelta”. Muun muassa 2. Iskuarmeija vedettiin ensin
huoltoon ja sitä alettiin sen jälkeen
siirtää Karjalan kannakselle. Suomen vuoro lähestyi.
Loppukevään kelirikko rauhoitti
myös osaltaan sotatoimia Narvan
suunnalla. Saksalaiset pysyivät puolustusasemissaan eikä merkittävää
tapahtunut tällä rintamalla ennen
heinäkuuta 1944. Suomen kannalta
oli eduksi, että tilanne säilyi tällaisena edessä olevien Kannaksen suurtaistelujen ajan, eikä puna-armeija
saanut käyttöönsä Viron satamia ja
lentokenttiä suunnatakseen sieltä
hyökkäyksiä Suomeen. Se edesauttoi osaltaan torjuntavoittoamme.

Yleistilanne muuttuu
Liittoutuneet olivat tehneet maihinnousun Normandiaan kesäkuun
alussa 1944 ja avanneet näin saksalaisia vastaan uuden rintaman. Niinpä Saksan piti irrottaa myös itärintamalta joukkoja Normandiaan.
Kun puna-armeija kesäkuun
9.päivänä aloitti yhden strategisista iskuistaan Karjalan kannaksella,
saksalaisia aseveljiä tarvittiin sinnekin avuksi. Sinne siirrettiin Baltian
rintamalta lento-osasto Kuhlmey,

Sotahistorian laitoksen uutuusjulkaisut

35 € lut

u
+postik

122. Divisioona (Greif) sekä 303.
Rynnäkkötykkiprikaati. Näistä kahdella ensin mainitulla oli tärkeä rooli torjuntataisteluissamme Kannaksella ja Viipurinlahdella.
Saksan itärintaman muilla
osuuksilla puna-armeija saavutti
jatkuvasti menestystä. Narvan rintaman kannalta oli huolestuttavaa,
että heinäkuun lopulla se oli jo Veikselillä ja tunkeutui elokuun alussa
Itämeren rantaan. Näin Baltiassa
olevat saksalaisten joukot olivat
käytännössä jäämässä mottiin.
Kaiken kaikkiaan Narvan puolustajien tilanne oli heinäkuussa 1944
merkittävästi heikentynyt. Sieltä oli
siirretty muille rintamille kaikkiaan seitsemän divisioonaa ja useita
muita joukkoja. Hitler oli kuitenkin jyrkästi torjunut kenraaliensa
esitykset vetää pohjoinen rintamalinja etelämmäksi ja siten välttää
saarroksiin joutuminen. Hitlerin
mielestä asemat oli kerta kaikkiaan
pidettävä! Elintärkeitä Itämeren
kuljetuksia ei saanut vaarantaa.
Hän halusi myös itsepäisesti pitää
Suomen Saksan rinnalla sodassa.
Siinäkin suhteessa Narvan rintaman
pitäminen oli tärkeätä. Suomen
kannalta vallinnut tilanne oli sikäli
edullinen, että puna-armeija ei saanut käyttöönsä Viron rannikon satamia ja lentokenttiä hyökätäkseen
sieltä Suomeen. Hitlerin päämajassa
Sudenpesässä piti 20.7. käsitellä irtautumista Baltiasta, mutta Hitleriä
vastaan tehty pommiattentaatti sotki suunnitelmat.
Vaikka saksalaiset olivat saaneet
väliaikaisen torjuntavoiton Narvan
linjalla, he olivat aloittaneet taaemman puolustuslinjan valmistelun.
Vaivaran ja Auveren puolivälissä
olevia Sinimäkiä linnoitettiin kiireesti kolmen virolaisen pioneeripataljoonan voimin. Linja sai mahtipontisen nimen Tannenberg -linja.
Taisteluhautoineen, korsuineen ja
tulipesäkkeineen tuo linja oli lähinnä vain kenttälinnoitettu. Sinimäet
ovat kuitenkin hyvin hallitsevassa
asemassa. Ne sijaitsevat kapealla
kannaksella, joka toiselta puolelta
rajoittuu Suomenlahteen ja toiselta Alutagusen soihin ja etelämpänä
Peipsijärveen. Alue on strategisesti
tärkeä, koska se tarjoaa mahdollisuuden hallita Tallinna-Narva
maantietä. Siksi oli selvää, että alueen puolustus tukeutui näihin mäkiin. Hyökkääjä ei voinut ohittaa
aluetta, ellei se saanut haltuunsa
näitä kolmea mäkeä, jotka lännestä itään lueteltuina ovat nimeltään
Tornimäki (69,9 m), Krenatöörin
mäki (83,2 m) ja Lastenkodin mäki
(84,6 m).

Reserviläisnaisten
avannosta pelastautumispäivä
Miten toimia, jos putoaa jäihin? Miten tilanteeseen voi varautua? Miten voi suojautua hypotermialta? Reserviläisnaisten avannosta pelastautumispäivässä
opetellaan avannosta pelastautumiseen
liittyviä turvallisuustekijöitä ja pelastautumista käytännössä. Päivä muodostuu
teorialuennoista ja käytännön pelastautumisharjoituksista avantouintipaikalla
pelastautumispukua käyttäen. Kurssin
kouluttajat ovat Suomen Meripelastusseura Etelä-Saimaa ry:stä.
Koulutus järjestetään 31.3. Lappeenrannan Maasotakoululla (Väinö Valveenkatu
4, 53900 Lappeenranta). Ilmoittautuminen suoraan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kotisivuilla (https://www.mpk.
fi/Default.aspx?tabid=171&tap=0&ryhma
=Etel%C3%A4-Karjala)11.3 mennessä.
Kurssimaksu 25 euroa lähetetään osallistujille kotiin. Kurssimaksu sisältää
tulokahvin, lounaan, päätöskahvin ja
opetuksen. Maasotakoululla on mahdollisuus yöpyä ilmaiseksi. Majoittujat
voivat käydä aamupalalla Rakuunaravintolassa hintaan 3,50e.
Lisätietoja:
Suvi Tuomanen, gsm 0400 930625, suvi.
tuomanen@reservilaisliitto.fi
Esa Hirvonen, gsm 040 0954 552, esa.
hirvonen@mpk.fi
Ohjelma 09.00-15.00

Tilaukset lisbet.bjorklund@mil.fi

Hanko toisessa maailmansodassa

Juoksuhaudoista yhteiskuntaan

Hankoniemi oli talvisodan jälkeen vajaat kaksi vuotta Neuvostoliiton hallussa.
Maanpuolustuskorkeakoulun
Sotahistorian laitos palauttaa mieliin
nämä 70 vuoden takaiset tapahtumat
julkaisemalla tämän Hankoniemen sotilaallisesta merkityksestä ja kohtalosta
toisessa maailmansodassa kertovan
teoksen. 272 -sivuisessa teoksessa on
huomattava määrä Suomessa ennen
julkaisemattomia valokuvia, maalauksia, piirroksia, tekstejä sekä karttoja
Hangon tukikohdan neuvostoajasta.

Yleisesikuntaupseeri
Jami
Virta
täydentää väitöksellään sotilaallista
maanpuolustusta ja puolustusvoimia
koskevaa tutkimusta. Virta selvittää,
miten vuosien 1965-1975 yhteiskunnallista muutosta tulkittiin julkisissa
keskusteluissa sotilaallisen maanpuolustuksen ja puolustusvoimien
kehittämisessä.
Tutkimusaineiston
muodostavat noin 35 000 uutista,
pääkirjoitusta, artikkelia ja mielipidekirjoitusta, joita täydentävät aikalaiskirjallisuus, komiteamietinnöt
sekä muut arkistolähteet.

20 € lut
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on palvellut everstin
palvelusarvossa YK:n UNIFIL-operaatiossa Etelä-Libanonissa ja Tartossa
Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

VENÄJÄ
Kirjoitin tämän kolumnin otsikon isoilla kirjaimilla korostaakseni
aiheen tärkeyttä. Entinen puolustusministerimme Jyri Häkämies korosti joku vuosi sitten Venäjän merkitystä vierailullaan Washingtonissa kun hän puheessaan mainitsi Suomen haasteet ja käytti sanatrioa
"Venäjä, Venäjä, Venäjä".
Samanlainen sanatrio on myös otsikkona nyt talven ja kevään aikana Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa järjestettävällä Venäjä, Venäjä, Venäjä - yleisöluentosarjalla. Itäinen naapurimme on suurvalta ja siksi meille todella tärkeä. Juuri nyt, tätä kirjoitettaessa, Venäjän merkitystä lisää vielä se, että siellä järjestetään
maaliskuussa presidentinvaalit.

ilmestyi Maanpuolustuskorkeakoulun
Strategian Laitoksen julkaisusarjaan kuuluva raportti "Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi". Raportin on kirjoittanut MpKK:n dosentti Stefan Forss yhdessä kolmen evp-upseerin eli prikaatikenraali Lauri
Kiianlinnan, kommodori Pertti Inkisen ja eversti Heikki Hultin kanssa.
Forssin kirjoittamassa raportin esipuheessa todetaan kirjoittamisen
kimmokkeen tulleen laitoksen ruotsalaisvieraalta, koska Ruotsin puolustusratkaisuihin liittyen siellä oli laadittu omia arvioita mm. projektissa "Nationell strategi för närområdet" raportti nimeltä "Till bröders
hjälp". Suomalainen raportti liittyi vastaavanlaiseen läntiseen arvioon
meidän itäisestä naapuristamme.

Viime vuoden syyskuussa

Näiden yksityisten tutkijoiden raportti herätti ilmestyessään
runsaasti mielenkiintoa. Olihan raportissa selkeästi tuotu esille Venäjän asevoimien modernisointia kuten johtosuhdejärjestelyjä ja uusien
huipputeknisten Iskander- ohjusten sijoittamista Suomenkin lähialueille. Kirjoittajat toteavat, että he eivät ole esittäneet voimavertailuja.
Tietopaketista voivat poliittiset päättäjät ja tietenkin myös kansalaiset
tehdä omia johtopäätöksiään.
Venäjän poliittinen johto puolestaan julkisti syksyllä suunnitelmansa käyttää lähivuosina (vuoteen 2020 mennessä) 585 miljardia
euroa asevoimiensa uudistamiseen. Kun rahamäärää yrittää verrata
johonkin sellaiseen summaan minkä mekin ymmärrämme niin voidaan todeta sen olevan yli kymmenen kertaa suurempi kuin Suomen
valtion kokonaismenot vuonna 2012. Puolustusministerimme Moskovan vierailun yhteydessä tiedotettiin, että Venäjän edustajat tulevat lähiaikoina esittelemään meille miten jättisummalla tehdään venäläinen
puolustusvoimauudistus.

Sotiemme Veteraanit 2011 keräys
Vuoden

2011

keräyksen

valtakunnallinen tuotto oli
3.072420,68e, josta keräysalueiden osuus oli 1.906331,99.
Helsinki- Vantaan ja EspooKauniaisten alueen keräystulos
muodostui seuraavasti: Helsinki- Vantaan tuotto 151.662,84e
ja Espoo-Kauniainen tuotto
77.451,02 e.
Helsinki- Vantaan keräystuloksesta on
jaettu veteraanijärjestöille 140 000 e. Keräysalueemme tulos muodostui seuraavasti:
varusmieskeräykset
113.569,46
Reserviupseerikerhot
3.609,27
Reserviläisyhdistykset
4.305,02
Helsingin Rauhanturvaajat
5.492,79
Etelä- Suomen kiltapiiri
205,20
Keräyskirjeet , HRS- lehti
5.864,11
Keräyskirjeet, muu jakelu
14.004,29
NVL- alueneuvottelukunta
2.036,94
Muut keräystulot
940,26
Myyntituotot
1.635,50
Puolustusvoimien keräystuki oli merkittävä. Keräysalueemme vuoden 2011 tuloksesta
heidän osuutensa oli 75,6 %.

Työ Veteraanien hyväksi
jatkuu 2012
Veteraanit vähenevät – ikää karttuu
Tämän lehden levikkialueella veteraaneja oli
saman tilaston mukaan miehiä 3641 ja naisia
2516, yhteensä 6157 henkilöä. Veteraanien
keski-ikä on jo lähes 89 vuotta.
Maanpuolustusjärjestöt mukaan keräystoimintaan
Suomen Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry
ja Naisten valmiusliitto ry suosittelivat kerhojaan, yhdistyksiään, kiltojaan ja alueneuvottelukuntiaan osallistumaan alueellisiin

keräystapahtumiin.
Sotiemme Veteraanit- keräyksessä mukana olevat veteraanijärjestöt ja paikallisyhdistykset toivovat, että mahdollisimman moni yhdistys
järjestäisialueillaanvuodenaikana
ainakin yhden keräystapahtuman.
Helsinki-Vantaan keräysalueen johtoryhmässä reserviupseeripiirin yhdyshenkilönä toimii Seppo Kulmala, seppo.
kulmala@xerox.com, puh. 040 5869252 ja
reserviläispiirin yhdyshenkilönä Aatos Ahlsten, A-klubi@hotmail.com, puh.0504685142.
Tämän lehden välissä on keräyskirje. Alueemme Veteraanit toivovat, että mahdollisimman moni lehden lukija osallistuisi keräykseemme.

Vahdin vaihto
Olen toiminut Helsinki- Vantaan keräyksen
vetovastuussa vuodesta 2006 alkaen.
On aika suorittaa vahdinvaihto.
Työtäni jatkaa Helsinki- Vantaan keräysalueella Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja kapteeni evp Rauno
Loukkola.
Yhdessä olemme näiden vuosien aikana
saaneet kokoon 890.057,02 e josta on jaettu
Helsinki- Vantaan keräysalueen veteraanijärjestöille 800.392,92 e.
Sotiemme veteraanit keräystoimintaan voi
ilmoittautua :
Espoo – Kauniainen : tuija.koivu@luukku.
com puhelin 0400 910315
Helsinki- Vantaa: toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi puhelin 050 4414703
Viljo Lehtonen

Kylpyläloma
perheelle

143,-

alk.

/yö

Lauantaina 25. helmikuuta esitteli Ilta-Sanomat laajemmin tätä
Venäjän asevoimien kehittämishanketta otsikolla "Venäjä saa satsata,
Suomi ei säästää". Lehti raportoi aukeaman uutisessaan vielä tekemäänsä tutkimusta: "Suomalaiset eivät näe uutta sotilaallista uhkaa
idässä, mutta kylläkin oman armeijan supistuksissa".
Lähikuukausina selvinnee mitä Venäjällä todella tehdään ja sen
jälkeen voidaan valita se kirjaisin millä ne uutiset kirjoitetaan.
Kuluva vuosi on presidentinvaalien vuosi. Me teimme jo oman
valintamme ja seuraavaksi ovat vaalit Venäjällä. Yhdysvalloissa ovat
presidentinvaalit myöhemmin tänä vuonna ja Ranskassa vaalit ovat
vielä kevään aikana. Venäjän, Yhdysvaltojen ja Ranskankin presidentillä on valtaa ja siksi vaalit kiinnostavat muitakin kuin vain oman
maan valitsijoita.
Suomessa televisio, radio ja lehdet seuraavat tarkasti Venäjän presidentinvaaleja. Mm. edellä jo lainaamani lauantain Ilta-Sanomat käsitteli laajasti aihetta otsikolla: "Ei luottoa tähän mieheen" ja kuuden
palstan kuvalla pääehdokkaasta Vladimir Putinista.
Lehti esitteli uutisessaan omaa 1000 suomalaiselle tehdyn helmikuisen haastattelututkimuksen tuloksen: "Yli puolet suomalaisista
suhtautuu epäluuloisesti Venäjän presidentiksi paluuta tekevään Vladimir Putiniin".
Tähän voinee kuitenkin lisätä sen, että monet suomalaiset ajattelevat Paasikivimäisesti - geopolitiikalle emme voi mitään. Venäjä on
naapurimme !
Ainakin minä haluaisin oppia tuntemaan paremmin tämän naapurimme ja myös venäläiset. Ongelmana on minulla ja monella muullakin heikko venäjän kielen taito. Aakkosista saan jotenkin selvää, mutta
lukeminen ja puhuminen ovatkin sitten aivan alkutekijöissään. Ongelmana parempaan tutustumiseen on myös se, että maittemme välillä ei
ole viisumivapautta.

Kylpyläloma
kahdelle

139,-

alk.

/yö

LOMARIEMUJA KYLPYLÄSSÄ
KYLPYLÄSSÄ saa loma uutta sisältöä. Saman katon alla poreet, liukumäet, hemmotteluhoidot
ja ravintoloiden herkkupöydät. Koko perhe voi viettää yhteistä aikaa kaiken kivan keskellä.
Jo päivä tai pari tekee ihmeen hyvää. Tervetuloa!
Sis. 1 yön majoituksen 2 hengen huoneessa, perhepaketissa lisäksi lisävuoteen alle 15-v. lapselle (2 aik +1-2 lasta),
buffet-aamiaisen sekä kylpylän allasosaston ja kuntosalin käytön (ei kuntosalia Vaasassa). Esimerkkihinta voimassa
YkkösBonus- ja K-Plussa-kortilla Tropiclandiassa viikonloppuisin 1.3.-31.5.2012 ja pääsiäisenä. Hinta vaihtelee hotellin,
päivän ja saatavuuden mukaan. Lomahintaisia huoneita rajoitettu määrä.

Varaukset ja lisätiedot www.hotellimaailma.fi tai 020 055 055
Aulanko, Hämeenlinna | Eden, Nokia | Imatran Valtionhotelli
Laajavuori, Jyväskylä | Tropiclandia, Vaasa | Ikaalisten Kylpylä
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Ampumatoimintaa
Ilmoittautuminen ampumavuoroille
Ilmoittaudu WWW.MPK.FI>HELSINKI, viimeinen ilmoittautumispäivä on kalenterissa kohdassa
ilmoittaudu. Ilmoittaudu aina kello 16.00 mennessä!
Tärkeää niille jotka tavitsevat lainakalustoa ampumavuoroille käyttöönsä: toimi kyseisen vuoron infossa olevan ohjeen mukaan myös klo. 16.00 mennessä.
Ampumaratavuorot ovat ulkoradoilla tapahtuvia johdettuja ampumavuoroja ja edellyttävät ilmoittautumista. Jos ei ole ilmoittautunut, ei ole mahdollista osallistuakaan. Ilmoittautunut saa aina ennen vuoroa tarkemmat ohjeet s-postiinsa.
Radalla ampumavastaavat ovat hyväksynnän saaneita ohjaajia vuoroille, ja heillä on
”käskyvalta radalla”. Toimimme Kaartin Jääkärirykmentin ohjeiden mukaan toimittaen
Kaartiin listat osallistujista. Noudatamme ampumaratojen johtosääntöjä ja ampuma-aselakia,
muuta toimintamallia ei ole olemassa. Kiväärivuoroilla suurin mahdollinen kaliiperi on 8.6
mm (LM338).
Jos puolustusvoimat tarvitsee varauksessa olevaa vuoroa, me väistymme. Tästä pyrimme ilmoittamaan heti tiedon saatuamme, joten tarkistakaa sähköpostinne ampumapäivinä
ennen radalle lähtöänne.

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

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

Aseita reservin käyttöön
Pääkaupunkiseudun piirien reserviläisharrastajat, vuosi 2012
on alkanut hyvin. Edellisessä kirjoituksessa harmittelin lumenpuutetta, mutta tämäkin asia korjaantui. Lunta ja pakkasta on
riittänyt, mutta nämä luonnon tarjoamat olosuhteet eivät ole
karkottaneet ampujia ulkoradoilta Santahaminassa. Pistoolivuoroja on ollut kymmenkunta, radalla on aina ollut joitain
paikkoja vapaanakin.
Lehden ilmestymisen jälkeen saamme myös kiväärikauden
aluilleen, ensimmäisen vuoron ollessa 3.3. ja jatkuen siitä viikoittain. Katso tarkemmin kalenteri, johon on nyt lisätty myös
kilpailut piiriemme alueella.
Kuten kaikki ovat lehdistä lukeneet ja uutisointia tarkkailleet,
heti presidentinvaalien jälkeen pelmahtivat ilmoille varuskuntien ja puolustusvoimain toimintojen uudelleen järjestelyt.
Voidaankin syystä kutsua ajanjaksoa ”mustaksi viikoksi”. Eri
puolilla maatamme on otettu voimakkaasti kantaa asioista.
Toki se on oikeutettuakin, kyseessähän ovat työpaikat sekä
maamme puolustusvalmiuden säilyminen. Aika näyttää ovatko
ratkaisut olleet oikeita. Toivottavasti me tai jälkeläisemme
emme lue sitä historian kirjoista kuten vuodesta 1939, jolloin
asiat edellisen kerran olivat samalla tolalla. Eihän meitä tosin
samalla tavalla enää kukaan uhkaa, vaikka itäisen naapurimme
kanssa onkin pitkä yhteinen raja. Niin tai näin, joka tapauksessa on oltava valmius puolustaa koko maata. Nyt näyttää
olevan niin, että osaa maastamme ei puolustettaisi.
Edellisessä numerossa oli tarkoituksenani hieman turista ja
esittää ajatuksen tynkää 13.1.2012 Hesarissa olleesta artikkelista ”Armeija saattaa silputa satatuhatta käyttämätöntä
rynnäkkökivääriä”.

Piirien Ilma-aseiden Mestaruuskilpailut 2012

Onko asia niin yksinkertainen? Sulattoon vain hyvässä kunnossa olevaa kalustoa? Asia on herättänyt keskustelua myös puolustusvaliokunnassa. Niin pitääkin, sillä kyse on tavallaan myös
meidän omaisuudestamme, kustannammehan näitä asioita
verorahoistamme. Säilytys ei voi olla puhtaasti asian ydin.

Ammutaan Töölön ilma-aseradalla tiistaina 20.3 ja tiistaina 27.3 ampujan valinnan mukaan.
Molempina päivänä kolme erää. Erä I klo 14.30, erä II 16.00 ja erä III klo 17.30.
Kaikissa sarjoissa ammutaan 40 ls. Pistoolilla 5 ls/taulu ja kiväärillä 2 ls/täplä. Kilpailumaksu
on 3,00 e, jolla voi osallistua molempiin lajeihin.
Radalta saat tarvittaessa lainaksi ilmakiväärin tai – pistoolin. Luotimaksu 5,00 e.
Mestaruuskisojen aikana ei muita ammuntoja.
Varaa ampumavuorosi ja ilmoittaudu viimeistään 16.3.2012 Seppo Laitakari 050-4626780
tai seppo.laitakari@pp.inet.fi.

Järkevin ratkaisu olisi laittaa mietintään näiden aseiden uudenlainen hyödyntäminen siten, että työllistettäisiin ihmisiä
varastoilla muuttamalla aseet uusiokäyttöön. Ei kukkakepeiksi
eikä hakaneuloiksi, vaan muuttamalla toimintatapaa itselataavaksi lippaalliseksi kertatuleksi (TT3). Nämä aseet voisi luovuttaa sopivaa nimellistä korvausta vastaan reserviläisjärjestöille,
aseiden rahallinen arvohan on jo kuoletettu.

Kukapa ei haluaisi, että oma
näkemys todella kolahtaa
vastaanottajalle.
Teknisen alan palvelut
Paino- ja tulostuspalvelut
Markkinointiviestinnän palvelut
Tallenne- ja arkistopalvelut

www.multiprint.fi

Tämä kaikki työllistäisi ja tukisi myös maanpuolustustyötä,
mutta olematta silti millään tavalla joukkojen aseistamista,
sillä yhdistyksiä ja käyttäjiä koskee ampuma-aselaki, ja säilytyksestä vastaisivat yhdistykset ja yksittäiset henkilöt jotka
saisivat hankkimisluvat edellä mainittuihin aseisiin. Tämä
pohdintana siitä, kannattaako kaikki tuhota.
Nythän on tämän lehden ilmestymisen jälkeen jo pidetty
Pohjois-Karjalan Prikaatin säilyttämisen puolesta järjestetty
mielenosoitus 28.2. Hyvä näin, välillä on mielenosoituksia
oikeastakin asiasta. Ihmiset ovat huolissaan maastamme, työpaikoistaan ja oman kotipaikkakuntansa olemassaolosta. Näin
se maailma kehittyy ja muuttuu. Isänmaallisia mielenosoituksia ei ole aikoihin sitten ollutkaan, kaiken muun puolesta kyllä
on revitelty.
Ltn Veijo Rautio, HRUP & HELRESP
ampumatoimikunta

Ammunnat Santahaminassa
Vuoro
MAALISKUU
KoTu/kivääri
KoTu/pistooli
KoTu/kivääri
HUHTIKUU
KoTu/pistooli
KoTu/kivääri
KoTu/kivääri
KoTu/pistooli
KoTu/kivääri
KoTu/pistooli
KoTu/kivääri perinne
KoTu/kivääri normaali
TOUKOKUU
Kotu/kivääri
Kotu/pistooli
KoTu/kivääri perinne
Kotu/kivääri normaali
Kotu/kivääri
Kotu/pistooli
KoTu/kivääri perinne
KoTu/palvelusasekisa
PA 1, PA 2, PA 3, PA 4.

Espoo | Helsinki | Hyvinkää | Kokkola | Lahti | Oulu | Pori
Rauma | Salo | Seinäjoki | Tampere | Turku | Vaasa | Vantaa

Yksittäisten yhdistysten
hakemukset suunnattaisiin
kootusti reserviläispiirien kautta käsiteltäviksi.
Piirit avustaisivat hakemusten laadinnassa ja säilytystilojen
asianmukaisuudessa. Aseita voitaisiin myydä ampumataidon
harjoitteluun myös yksityishenkilöille hankkimislupaa vastaan
kohtuullisella hinnalla. Näinhän toimittiin jo m/39-kiväärien ja
sen eri versioiden kanssa. Myös MPK täytyy ottaa huomioon
asiaa mietittäessä, sillä useat toiminnot ovat jo valmiina puolustusvoimien alueella varastoja ja ampumapaikkoja myöten.
Patruunoitahan näihin aseisiin on runsaasti esim. Euroopassa.
Itäblokin maiden lopetettua olemassaolonsa tuli markkinoille
edullisia patruunoita, jolloin näitä ei tarvitsisi tuhota. Säilytysolosuhteethan patruunoilla ovat olleet kunnossa.

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

10.3.2012
24.3.2012
31.3.2012

klo.9-16
klo.9-12
klo.9-16

mpkk150m
pist2
150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Ke7.9
Ke21.3.
Ke28.3

0400 12 12020
0400 12 12087
0400 12 12114

14.4.2012
14.4.2012
17.4.2012
19.4.2012
24.4.2012
26.4.2012
28.4.2012
28.4.2012

klo 9-12
klo.12-16
klo.17-21
klo.17-21
klo.17-21
klo.17-21
klo.9-12
klo.12-16

pist1
mpkk150m
mpkk150m
pist2
mpkk150m
Pist2
300m
150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Ke 11.4
Ke 11.4
Ma 16.4
Ke 18.4
Ma 23.4
Ke25.4
Ke25.4
Ke25.4

0400 12 12023
0400 12 12022
0400 12 12031
0400 12 12089
0400 12 12090
0400 12 12091
0400 12 12092
0400 12 12093

2.5.2012
3.5.2012
5.5.2012
5.5.2012
8.5.2012
10.5.2012
12.5.2012

klo.17-21
klo.17-21
klo.9-12
klo.12-16
klo.17-21
klo.17-21
klo.9-12

150m
pist2
300m
150m
150m
pist2
300m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Ke25.4
Ke25.4
To3.5
To3.5
Ma7.5
Ke9.5
Ke9.5

0400 12 12034
0400 12 12036
0400 12 12094
0400 12 12040
0400 12 12095
0400 12 12096
0400 12 12097

300m

viikkovuoro

Ke14.3.

0400 12 12122

17.3.2012

klo.9-16

Koko kalenteri heinäkuun loppuun saakka osoitteessa www.hrup.fi / ammunta, vuorokohtaiset lisätiedot www.mpk.fi - Helsinki.

Koko kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi
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Parkour-lajiesittely
Teksti: Juho Kallio

Ranskassa kehitetty liikuntalaji, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman
nopeasti ja tehokkaasti paikasta A
paikkaan B. Parkourissa pyritään
mahdollisimman innovatiiviseen
ja katkeamattomaan sulavaan liikkeeseen. Olennaista lajissa on niin
sulava ja nopea liikkuminen kuin
mahdollista. Parkouraaja hyödyntää
liikkumisessaan esteitä ja käyttää
vaikkapa kaiteita, muureja ja seiniä
osana liikettään ja apuvälineinä.
Parkour on pääasiassa kaupunkilaji,
mutta sitä voidaan harrastaa myös
esim. metsässä tai sisätiloissa. Käytännössä vain mielikuvitus on rajana omalle tekemiselle.
Nykyään melko olennaisena
osa-alueena parkouria sivuavat
myös akrobatia- ja voimistelu. Vaikka temput, kuten voltit, eivät nopeuta liikettä, mutta saavat siitä näyttävämpää, sekä lisäävät haastetta.
Tälläiset kehonhallintaliikkeet toiParkour on 1980-luvulla

mivat myös erinomaisena oheisharjoitteluna parkourille.
Suomessa parkouria on alettu
harrastamaan ”tosissaan” n. Vuodesta 2003. Samana vuonna perustettiin Suomen parkour-yhdistys,
jonka tarkoitus on edistää lajin kehitystä Suomessa. Vuonna 2009
Parkour Akatemia alkoi pitämään
ensimmäisiä viikkotuntejaan ensikertalaisille. Akatemian tarkoitus
on opettaa lajia turvallisesti ja ammattimaisesti, lajin alkuperäisiä ajatuksia kunnioittaen kaikenikäisille
ihmisille. Tämän lisäksi Akatemia
pitää näytöksiä ja järjestää konsultointia lajista. Parkour on jatkuvasti
uusia harrastajia mukaansa tempaava harrastus Suomessa ja maailmalla.
Parkouria pidetään usein vaarallisena lajina, koska se näyttää haastavalta ja useimmilla tulee ensimmäisenä mieleen haastavat liikkeet
ja niihin liittyvät riskit. Tilastollisesti parkourissa ei kuitenkaan satu
sen enempää onnettomuuksia kuin

muissakaan urheilulajeissa. Harrastajan on tunnettava omat rajansa
ja edettävä niiden sisällä. Tällöin
harjoittelu on turvallista ja taidot
kehittyvät ilman loukkaantumisia.
Tärkeää on myös tarkistaa harjoitteluympäristö ennen harjoittelua,
mm. liukkauden vuoksi.
Suurena osana lajin harjoitteluun kuuluu luonnollisesti liikkuminen ja liikkeiden sekä tekniikan
harjoittelu, kuitenkin myös lihaskunnon ylläpito on erittäin tärkeää. Lihasvoiman ja -kestävyyden
ollessa kunnossa, liikkuminen ja
esim. itsensä nostaminen tai heilauttaminen on huomattavasti kevyempää. Tämän lisäksi myös mm.
juoksukestävyys ja hapenottokyky
on suuressa roolissa, etenkin kun
liikutaan pitempiä reittejä yhteen
menoon. Kestävyyden lisäksi yksi
auttava ominaisuus on vielä notkeus ja ketteryys. Kaiken kaikkiaan
parkour lajina jo itsessään harjoittaa
näitä kaikkia ominaisuuksia monipuolisesti. Pidempään harjoitelleet

kuitenkin useimmiten tekevät lisänä
vielä oheisharjoittelua lihaskunnon
alueella, koska se auttaa venyttämään omia kykyjä vieläkin pidemmälle, sekä huoltaa samalla kehoa.
Aloittaminen ei kuitenkaan vaadi
mitään näistä ominaisuuksista! Ennen kaikkea parkour on hauska harrastus ja terveellinen sekä liikunnallinen elämäntapa.
Reserviläisille ja varusmiehille
parkour tarjoaa uuden tavan pitää
huolta kunnostaan monipuolisesti

S S L / Paula L ehtom ä ki & P irjo Valjanen

Jukolan viestiin
Suunnaksi Valio-Jukola 2012/
Valio-Jukola on mieleenpainuva
elämys kilpailijoille, katsojille ja
toimitsijoille
Teksti: Juha Skinnari
Jukolan viesti on maailman suurin suunnistusviesti ja Suomen
suurin aikuisliikuntatapahtuma.
Ympäri Suomea kiertävä viesti järjestetään Vantaalla Hakunilan urheilupuistossa 16.-17.6.2012. Paikalle
odotetaan yli 15 000 kilpailijaa. Yhteensä tapahtumassa käy kisaviikonlopun aikana 50 000 – 70 000
kisavierasta. Tapahtuma näkyy ja
kuuluu myös televisiossa, radiossa
ja internetissä.
Näin lähellä pääkaupunkiseutua
Jukolan viesti on suunnistettu vain
kerran aiemmin ensimmäisessä Jukolan viestissä vuonna 1949, joten
mahdollisuus mukanaoloon on pääkaupunkiseudun joukkueille ainutkertainen.

Mukaan kaveri- tai
reserviläisjoukkueella
Naiset suunnistavat 4-osuuksisen ja

miehet 7-osuuksisen viestin pääosin
yöllä.
Suunnistus on kestävyysurheilulaji, joka yhdistää luonnossa liikkumisen ja kuntoilun älyllisiin suunnistushaasteisiin. Viime vuosina
työ- ja kaveriporukoista koostuvien
harrastejoukkueiden määrä on ollut
vahvassa kasvussa. Viestiin osallistuminen onnistuukin jo peruskunnolla ja -suunnistustaidolla.
Harjoittelusta on tuskin koskaan
haittaa, ja valmistautumiseen niin
kunnon kuin suunnistustaidon osalta on vielä hyvin aikaa. Monet suunnistusseurat järjestävät mm. Jukola-suunnistuskouluja. Hyvää harjoitusta Jukolaa varten ovat myös
paikallisten suunnistusseurojen
järjestämät viikoittaiset kuntosuunnistukset. Vantaalla kuntosuunnistuksia järjestetään talvella Korttelirastit-nimellä ja kevään koittaessa
joka keskiviikkoisina Aluerasteina ja
Keravalla Keski-Uusimaa-rasteina.

Tapahtuma syntyy
talkoovoimin
Valio-Jukola etsii mukaan myös vapaaehtoisia toimitsijoita. Reippaille
ja rohkeille reserviläisille löytyy teh-

Hammaslääkärit Arto & Riitta Snäll
Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 8979 9003

ja tehokkaasti. Se yhdistelee käytännössä monia hyviä ominaisuuksia
useista muista harrastuksista. Parkour tarjoaa myös uusia näkökulmia
esim. kaupunkitaisteluun. Se tarjoaa taistelijalle paremmat valmiudet
liikkua urbaanissa ympäristössä
nopeasti ja tehokkaasti. Ylittämällä muureja ja seiniä, hyppäämällä
välimatkojen yli, voidaan saavuttaa
uusia etuja. Helpottavathan parkourista opitut taidot ja kyvyt myös
metsässä liikkuessa!

täviä rastivahdeista puuronkeittoon
ja liikenteenohjaukseen.
Vuoden 2012 kilpailun järjestelyistä vastaa kaksi kokenutta paikallista seuraa: Keravan Urheilijat
ja Pihkaniskat Vantaalta. Tällä hetkellä käynnissä onkin toimitsijarekrytointi.
Talkoolaisia tarvitaan ennen
kilpailua, kilpailun aikana ja sen

jälkeen jopa yhteensä 1 800 henkeä. Kaikki innokkaat kelpaavat
mukaan, eikä aikaisempi kokemus
suunnistuksesta tai tietystä tehtävästä ole välttämätön, sillä talkoolaiset koulutetaan tarpeen mukaan
tehtävään. Mukaan kannattaa tulla,
sillä luvassa on varmasti onnistumisen elämyksiä ja kerran elämässä
-kokemuksia.

Lisätietoa tapahtumasta: www.
jukola.com/2012
Ilmoittautuminen Valio-Jukolaan: www.jukola.com/2012/kilpailuinfo/ilmoittautuminen/
Ilmoittautuminen toimitsijaksi:
http://talkoo.jukola.com/2012/index.php?page=rekry

Sun Chemical Oy Finland

Oy Tammesvirta & Co

PO BOX 7997
Aifreton dess 9 eb
Great Brittain
ks 7/2011

Elannontie 5
01510 VANTAA
0207 289 880
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Liikuntatoimintaa
SATS – Pohjoismainen
kuntokeskusketju
SATS on Pohjoismaiden johtava
kuntokeskusketju, jolla on yli 150
kunto- ja hyvinvointikeskusta. SATS
löytyy noin 30 paikkakunnalta Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.
Suomessa täyden palvelun SATS
kuntokeskuksia on tällä hetkellä 10
(Helsingissä, Espoossa, Vantaalla,
Jyväskylässä, Turussa ja Oulussa).
Uusimpana Tammikuussa 2012
avattu, SATS Leppävaara Espoossa.
SATSin visio on parantaa ihmisten arkea edistämällä heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.
Helsingin Reserviupseeripiiri
Ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri Ry:n jäsenet voivat tutustua
SATSin palveluihin veloituksetta ja
sitoumuksetta.
Lähetä meille yhteystietosi sekä
SATS kuntokeskuksen nimi, johon
haluat tutustua: yritysmyynti@sats.
fi
•
SATS tarjoaa Helsingin
Reserviupseeripiiri Ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri Ry:n
jäsenille 12% alennuksen kaikista
normaalihintaisista, voimassaolevan hinnaston mukaisista SATS jäsenyyksistä.

RUK 109
Kurssin alkamisesta tulee kuluneeksi 50
vuotta. Kokoonnumme Haminassa 18.19.4.2012. Linja-autokuljetus lähtee Helsingistä Kiasman tilausparkista 18.4. klo 12.00.
Seppeleenlasku klo 14.00 Kaatuneiden reservin upseerien patsaalla ( huom muualta
tulevat), RUK:n esittely ja tutustuminen
uusittuun päärakennukseen.
Majoittuminen varusmiestupiin ja illallinen

•
SATS jäsenyydet alk. 51,04
e/kk
•
Liittymis- ja hallintomaksu
Helsingin Reserviupseeripiiri Ry:n
ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri
Ry:n jäsenille 20 e (norm. 90 e).
•
Voimassaolevat SATS tarjouskampanjat huomioidaan normaalisti.
Lisätietoa voimassaolevista tarjouskampanjoista ja hinnastosta löydät SATSin kotisivuilta: www.sats.fi
Lähimmän SATS kuntokeskuksen tiedot löydät:
http://www.sats.fi/kuntokeskukset/
Treenaa pienryhmässä SATS Personal Trainerin johdolla:
http://www.sats.fi/kuntoilu/
small-group-training/
Lisätietoa SATS Yrityspalveluista:
http://www.sats.fi/sats-yrityspalvelut/sats-yrityssopimus/

Varuskuntakerholla. Torstaina 19.4. aamiainen muonituskeskuksessa ja tutustuminen
RUK museoon. Kustannukset maksaa jokainen itse paikan päällä.Asuna tumma puku,
kunniamerkit ja RUK-risti, sotilailla paraatipuku. Ilmoittautumiset viimeistään 2.4. 2012
mennessä Matti Kulmalalle
puhelin 040-5385515 tai matti.kulmala@
ahmamaki.fi. Anna tiedon levitä!

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Kevät on liikunnan aikaa ja
yhteistyöllä saamme tuloksia
Helsingin reservipiirien yhteinen sotilasliikuntatoimikunta on suunnitellut kevään
ohjelmaa piirien jäsenille seuraavasti:
Tässä esimerkkejä tarjonnasta:
Parkour –treenitilaisuudet niin sisällä
kuin ulkonakin, reserviläisten kenttäkelpoisuuspäivä yhdessä MPK:n kanssa sekä
geokätkeily –kurssi toukokuussa samoin
marssiharjoituksia kevään aikana. Lisää infoa
parkourista sekä SATS -kuntokeskusyhteistyöstä tässä lehdessä sekä muista aktiviteeteista piirien yhteisessä verkkopalvelussa
www.hrup.fi tai www.hrup.fi/helresp-etusivu
”Uskon vakaasti, että näillä yhteistyöneuvotteluilla pääsemme meitä kaikkia
hyödyttävään lopputulokseen entistä houkuttelevimpien sotilasliikuntapalvelujen tarjonnassa”, toteaa sotilasliikuntatoimikunnan

puheenjohtaja Risto Tarkiainen.
Lisäksi kannattaa olla aktiivinen sähköisen kuntokortin käyttäjä, onhan kyseinen
palvelu jäsenetu kummankin piirin jäsenille,
kuntokortti on osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti
”Sähköinen kuntokortti mahdollistaa omien
liikuntasuoritteiden kirjaamisen ja tätä
kautta myös omakohtaisen liikunnan seuraamisen reaaliajassa, samalla palvelu tarjoaa
niin perusyhdistyksille kuin piireillekin mahdollisuuden seurata oman yhteisön jäsenten
liikunta-aktiivisuutta”, toteaa Tarkiainen.
Kaikkein oleellisinta on kuitenkin
omakohtainen liikkuminen niin sisällä kuin
ulkonakin. Nyrkkisääntönä pätee vanha tuttu:
”Minimi kolme kertaa viikossa n. 30 min
kerralla sellaista liikuntaa, jossa tulee hiki”.

Sotilasliikuntatoimikunnan toimintaa keväällä 2012
Parkour-treenitilaisuudet 30.3. ja
22.5.2012
Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat parkouriin ja saada osallistujilta palautetta toiminnan edelleen
liittämiseksi osaksi reservipiirien
tarjontaa niille jäsenille, joita laji
kiinnostaa.
Ajankohdat: Perjantai 30.3. klo.
17.30 – 19.30 ja tiistai 22.5. klo. 17-19.
Paikka: pe 30.3. Circus Helsingin
Sali no 2, os. Aleksis Kiven katu 17, ti
22.5. Helsingin Näkinpuisto, os Sörnäisten Rantatie 13. Varustuksena
30.3. sisäliikuntavarusteet, esim. tpaita ja college-housut sekä sisäpelikengät. 22.5. ulkoliikuntavarusteet
ja sään mukainen asu.
Ilmoittautumiset perjantain 30.3.
osalta 17.3. mennessä osoitteeseen
ossi.ikonen@hrup.fi ja tiistain 22.5.
osalta 8.5. mennessä samaan osoitteeseen. Osallistumismaksu 12 e
suoritetaan ilmoittautumispäivään
mennessä Helsingin Reserviupseeripiirin tilille, tilinumero on FI22 1022

3000 1031 80.
Geokätköily –kurssi 9.5.2012 klo
18-21
Tavoitteena on että osallistujat
saavat perustiedot harrastuksen
aloittamiseen. Geokätköilyssä etsitään toisten harrastajien piilottamia
kätköjä GPS-satelliittinavigaattorin
tai karttojen avulla. Se yhdistää
mielenkiintoisella tavalla ulkoilun ja uusimman tekniikan käytön.
Kurssilla tutustutaan nykyaikaiseen
aarteenetsintään ja GPS-laitteiden
käyttöön myös käytännössä ja etsitään harjoituskätköjä.
Paikka: Maanpuolustusjärjestöjen auditorio, os. Töölöntorinkatu 2.
Varusteet: Urheilullinen, sateisella
säällä myös vedenkestävät ulkoiluvaatteet ja vaihtovaatteet mukaan.
Maastokelpoiset ja tukevat jalkineet.
Hinta: 30 ee/henkilö Suomen Ladun jäsenille, muille 45 ee, alle 15 v
lapset aikuisen seurassa ilmaiseksi.
Kurssi sisältää opastuksen, kurssikalvot ja GPS-laitteen kurssin ajak-

ESITELMÄ LÄHI-IDÄSTÄ JA
ISLAMISTA 8.5.2012

Tervetuloa liikkumaan SATSiin
SATS edut Helsingin Reserviupseeripiiri Ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri Ry:n jäsenille:
• Liittymis- ja hallintomaksu 20 € (norm. 90 €)
• 12 % alennus kaikista normaalihintaisista voimassaolevan hinnaston mukaisista SATS jäsenyyksistä

Hinnasto:
Jäsenyydet

Alussa kannattaa toki pitää maltti mukana,
ettei innostu liikaa ja kroppa kipeydy. Lisäksi
oleellisia ovat sekä ruokailu että lepo, niiden
pitää olla oikeassa suhteessa liikuntaan, jotta
tavoitteena oleva hyvä olo ja jaksaminen niin
työssä kuin vapaa-aikanakin ovat mahdollisia
saavuttaa.
Mikäli haluat lisätietoa kuntoiluun
liittyvistä asioista, niin kannattaa hyödyntää
SATS-kuntosaliketjun palveluita, siellä on
osaavat henkilöt, jotka laativat tarvittaessa
henkilökohtaisen treeniohjelman yksilöllisesti, lisäksi käytössäsi ovat pääkaupunkiseudulle koulutetut fyysisen kunnon arvioijat,
heistä saat lisätietoja Risto Tarkiaiselta,
puh. 040 036 8111, sähköposti
tarkiainenristo@elisanet.fi

Lähi-idän asiantuntija Anssi Kullberg pitää ajankohtaisen esitelmän Lähi-idästä ja islamista.
Hän käy läpi myös Syyrian tilanteen taustoja ja kehitysvaihtoehtoja. Hän on ollut Lähi-idässä
ja tuntee alueen ja islamin eri suunnat hyvin.
Esitelmä on ti 8.5.2012 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo salissa. Tilaisuus on avoin
kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa pe
4.5 mennessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 8513.

si. Ilmoittautumiset 25.4. mennessä
osoitteeseen ossi.ikonen@hrup.
fi. Osallistumismaksu suoritetaan
ilmoittautumispäivään mennessä
Helsingin Reserviupseeripiirin tilille, tilinumero on FI22 1022 3000
1031 80.
Harjoitus- ja reppumarssit: Reppumarssi 2 11.03., Harjoitusmarssi 4
01.04., Reppumarssi 3 22.4., Harjoitusmarssi 5 06.05., Harjoitusmarssi
6 27.05.
Sisältö: Nousujohteinen marssiharjoittelu 15-30 km/kerta.
Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuiston pysäköintialueella klo 09:30 (lähtö klo 09:45),
osoite Vanha maantie 13. Päälle sään mukainen ulkoiluasu ja
marssimiseen soveltuvat jalkineet. Reppuun juotavaa ja pikkupurtavaa. Lisäpainojen (5-10
kg) käyttöä repussa suositellaan.
Lisätietoa marsseista: Juha Matikainen gsm 050-5977 139 sähköposti:
juha_matikainen@suomi24.fi

HIIHTOKILPAILUT
Itä-Helsingin Reserviupseerien avoimet
hiitokilpailut pidetään tiistaina 20.3. klo
18. alkaen Vuosaaressa Mustavuoren
ulkoilualueella. Ilmoittautuminen paikan
päällä, sarjoja on kaikille ikäryhmille.
Lisätietoja Jukka Kantokoski p. 050 332
3687, Juha Iiskola p. 050 543 6214.

Hinta

Gold päiväkortti (koko Suomi, rajoitettu käyttöoikeus):

51,04 €/kk (norm. 58 €/kk)

Bronze (yhden keskuksen jäsenyys, pk-seutu):

64,24 €/kk (norm. 73 €/kk)

Silver (aluejäsenyys, pk-seutu):

66,88 €/kk (norm. 76 €/kk)

Gold (kaikki 10 SATS keskusta Suomessa):

69,52 €/kk (norm. 79 €/kk)

Platinum (kaikki 155 SATS keskusta Pohjoismaissa):

72,16 €/kk (norm. 82 €/kk)

Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Hinnasto 1.1.2012

Lue lisää SATSin palveluista ja tarjouksista:
www.sats.fi

Koulutusta kerhoille

Pohjoismaiden johtava kuntokeskusketju SATS tarjoaa

Helsingin reservipiirit järjestävät koulutuksen
piirin uusista nettisivuista ja Reserviläisurheiluliiton sähköisestä kuntokortista keskiviikkona 18.4.2012 klo 17:30 – 20.30.

Alan koulutetuimmat ohjaajat ja parhaat keskukset
Monipuolista liikuntaa kaikenikäisille ja -kuntoisille
MiniSats lastenhoito, jäsentapahtumia ja paljon muuta!
SATS applikaatiot. Varaa tunteja, löydä keskuksia ja saa ideoita liikuntaasi: siirry AppStoreen ja siirry Android Marketiin
SATS verkossa: YouTube ja Facebook
Kaikissa keskuksissa Sats Shop & Nike Shop
Useita maksutapoja mm. Smartum setelit, Luottokunnan Virikesetelit, Tyky-Kuntoseteli, Sporttipassi, Ticket Mind&Body -kortti

Löydä lähin SATS kuntokeskus!
• Helsingissä:
• Espoossa:
• Vantaalla:
• Turussa:
• Jyväskylässä:
• Oulussa:

SATS Eliel, SATS Megahertsi ja SATS Pitäjänmäki
SATS Iso Omena ja SATS Leppävaara (avattu tammikuussa 2012)
SATS Tikkurila
SATS Trivium
SATS Jyväskylä
SATS Caritas ja SATS Heikinkatu

www.sats.fi

Koulutus on tarkoitettu kerhojen puheenjohtajille ja sihteereille. Koulutus on maksuton.

Piirien nettisivuille voivat kaikki kerhot ja yhdistykset lisätä omia kaikille avoimia tapahtumiaan. Sivut ovat piirien tarjoama markkinointikanava yhdistyksille piirilehden ohella.
Sähköinen kuntokortti on oivallinen väline
oman liikunta-aktiivisuuden seurantaan ja
kehittämiseen. Kuntokortissa on myös kerhotason työkaluja joita kannattaa hyödyntää
kerhon liikunta-aktiviteettien suunnittelussa.
Sähköisen kuntokortin kerho- ja yhdistystason käyttöoikeudet ovat puheenjohtajalla ja

sihteerillä, joten heidän läsnäolonsa koulutuksessa on suotavaa.
Koulutuspaikkana on Pohjois-Haagan yhteiskoulu, os. Pietari Hannikaisen tie 6, Helsinki.
Ilmoittautumiset HRUP:n järjestöupseeri Ossi
Ikoselle (ossi.ikonen [ät] hrup.fi, 045 862
4648) 15.4. mennessä.
Tervetuloa!
Ossi Ikonen, järjestöupseeri
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri
ALUEkerhot

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Sääntömääräinen kevätkokous
20.3.2012 klo 18 Kauniaisten kaupungintalolla. Käsiteltävät asiat
sääntöjen mukaan: toimintakertomus ja tilinpäätös, hallituksen täydentäminen sekä sääntömuutos.
Esitelmäilta 20.3.2012 klo 19,
Lauri Kivinen, YLE:n toimitusjohtaja: YLE:n näkymät. Kauniaisten kaupungintalo
Esitelmäilta 17.4.2012 klo 19, prikaatikenraali Harri Ohra-Aho: Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä.
Kauniaisten kaupungintalo
Ekskursio 12.5.2012 Marskin
Maja, lähtö Kauniaisten kaupungintalon parkkipaikalta klo 08:30,
paluu n. klo 16, osallistumismaksu
50 e /hlö/pers sisältäen matkat,
opastukset ja lounaan ilman juomia
sekä myös tutustumisen valimomuseoon Karkkilassa. Ilmoittautuminen viimeistään 25.4. 2012 arvo.
kari@)kolumbus.fi tai puh. 050
4095 521. Maksu kerätään käteisenä
bussissa, tasaraha!
Ekskursio. Dresden - Wittenberg
– Berlin 4-7.10. 2012. Tarkemmat
tiedot arvo.kari@)kolumbus.fi tai
puh. 050 4095 521. Tilaisuudet ovat
avoimia yleisölle.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Kommande program
Klubben ordnar Officersbal i Helsingfors lördagen den 24 mars 2012.
Intresset har varit positivt och många har redan anmält sig. Det lönar
sig att anmäla sig snarast på balen@
hsrk.fi eller +358405706813 för att
garantera att man ryms med! Kuvertpriset är 75 euro, ungdomsmedlemmar 55 euro. Ytterligare information om balen finns på www.
hsrk.fi.
Klubbens vårmöte hålles måndagen den 26 mars kl. 17.45 på Skatuddens Casino, Maringatan 1. Alla
medlemmar är välkomna. På mötet
behandlas stadgeenliga ärenden.
Klubbens stadgar och ytterligare information hittas på www.hsrk.fi ->
HSRK. Efter mötet håller chefen för
luftförsvaret vid Finska vikens Marinkommando, kaptenlöjtnant Atte
Löytönen, ett föredrag om Marinens
luftförsvar.
Skytte
Skytte på Tölös inomhusbana
fortsätter udda veckors torsdagar

kl. 17-19. Pistoler av modell Glock
17 och annan nödvändig utrustning
kan lånas på plats. Meddela gärna
innan att du är på kommande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller 045 315 6910
och axi@hsrk.fi eller 040 773 3830.
Ytterligare information om skyttet
hittas på www.hsrk.fi.
Om du funderar på att ansöka
om innehavstillstånd för pistol, delta då i ett så tidigt skede som möjligt
vid klubbens skyttetur. På så sätt
antecknas din närvaro i klubbens
och banans dagbok. Nuförtida lagstiftning kräver två års bevisad aktivitet/intresse för att ett tillstånd ska
kunna beviljas.
För HSRK:s medlemmar finns
det också möjlighet att utöva skytte
utomhus; bl.a. får medlemmar delta i skytteturer som arrangeras av
MPKY. Mera information på www.
mpky.fi. Det finns ofta möjlighet att
låna vapen under dessa turer.
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: www.hsrk.fi, Facebook: http://
www.facebook.com/hsrk.fi

Kanta-helsinki
Yhdistyksen kevätkokous pidetään
Katajanokan Kasinolla Jääkärikabinetissa maanantaina 26.3 klo 18:00.
Kokouksen jälkeen on piirin järjestämä esitelmätilaisuus alkaen klo
19:00. Suomenlahden meripuolustusalueen ilmapuolustuspäällikkö
kaptl Atte Löytönen puhuu aiheesta:
Merivoimien ilmapuolustus ja toiminta osana suurkohteen suojaamista.
Järjestämme yhdistyksen kevätretken Viroon pe ip 18.5. – su 20.5.
Retki suuntautuu Etelä-Viroon. Tiedustelut Sakari Väliahde p. 040 725
2096. Ilmoittautuminen ja maksu
60 euroa kerhon tilille viimeistään
15.4. Tilinumero näkyy kerhon nettisivuilla.
Järjestämme ajankohtaisen esitelmän Islam ja Lähi-itä 8.5.2012
klo 18 Katajanokan Kasinolla Karimosalissa. Esitelmöitsijänä on Anssi
Kullberg. Hän on ollut Lähi-idässä ja
tuntee alueen ja islamin eri suunnat
hyvin kuten myös Syyrian tilanteen
taustat. Tilaisuus on avoin kaikkien
kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta pe 4.5.2012 mennessä
kerhon sihteerille.
Kerhon ammunnat jatkuvat Töölön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita
ratavuoroille; radalla on tarjolla
opastusta sekä tarvittaessa kerhon
laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa. Kullakin kerralla
vuorolle tullessanne, ilmoittautukaa
ennakkoon laittamalla viesti ampumupseerit@khru.net osoitteeseen.
KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti:

khru@khru.net.
Puheenjohtaja: pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050 368 4141; sihteeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com,
p. 040 510 8513; ampumaupseerit:
antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045
7880 9029; pirkka.jalasjoki@gmail.
com, p. 050 349 5921; sampo.siitari@pp.inet.fi, p. 044 206 1717.

LÄNSI-VANTAA
Kerhomme täyttää tänä vuonna 40
vuotta ja juhlapäivä on 10.11.2012.
Juhlavuoden kunniaksi kokoamme
pienen vihkosen kerhon taipaleelta.
Jos hallussasi on kerhon historiaan
liittyviä valokuvia tai muuta materiaalia, kerro siitä hallituksen jäsenille ja osallistu siten muistojen tallentamiseen.
Liikuntapäivä lauantaina 11.2 keräsi lähes 30 henkilöä majalle, jossa
Vantaan maanpuolustusnaiset tarjosivat herkullista hernekeittoa. Kiertopalkintona ollut suksi oli katkolla
ja jäi LVRU:lle. Kiitokset TIRUK:n
väelle reilusta ja tiukasta kisasta.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai
olli.pusa@pusa.fi
Töölön pistooliradalla on vakioampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00,
22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P:
040 586 9252.
Kerhon vuosikokous on tiistaina 27.3 klo 19 toimintakeskuksessa.
Tervetuloa mukaan päättämään
kerhon asioista. Kokouksen jälkeen
pitää FM Saara Jantunen esitelmän
aiheesta ”Mediasodankäynti”.

munkkivuori
Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 26.3.2012 Katajanokan Kasinolla Korsu-kabinetissa
kello 17.45 alkaen. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tämä kokous pidetään piirin järjestämänä yhteisenä tilaisuutena. Kokouksen jälkeen on piirin järjestämä
esitelmätilaisuus alkaen klo 19:00.
Suomenlahden meripuolustusalueen ilmapuolustuspäällikkö kaptl
Atte Löytönen puhuu aiheesta: Merivoimien ilmapuolustus ja toiminta
osana suurkohteen suojaamista.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot
kevätkaudella parillisten viikkojen
perjantaisin 18.00 – 19.30. Seuraava
tilaisuus on 23.3.2012. Sotilaspistoolin pika-ammuntaa on mahdollista
harjoitella Töölön ampumaradalla
18.3. klo 14.30–17 ja 28.4. klo 9.30
-12. Maaliskuun tilaisuudessa on
mahdollista ampua myös MP5-karbiineilla. Ilmoittautuminen Timo
Mikkoselle timo.mikkonen@luukku.com tai 0400 607590.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuun 24. päivänä ja jatkuu
huhtikuun 21. päivänä. Ilmoita säh-

köpostiosoitteesi ampumaupseerille
tiedon saannin varmistamiseksi, jos
järjestetään muita tilaisuuksia.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Saunailta
Tiistaina 13.3. menemme saunomaan Spjutsundiin. Lähtö Malmin
Teboililta klo 17.00. Kimppakyyti
järjestetään.
Vierailu
Yhdistys suorittaa vierailun miinalaiva Pohjanmaalle Upinniemessä
torstaina 26.4. klo 18.00.
Henkilöllisyystodistus mukaan.
Kevätkokous
Kutsuna ilmoitetaan, että yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 27.3.2012
klo 18.30 AEL:n tiloissa, osoitteessa Kaarnatie 4 (Malminkartano).
Kokoontuminen rakennuksen n:o
1:n luona. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Yhdistys tarjoaa
pullakahvit ja virvokkeet. Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet kokoustamaan!
Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous ennen kevätkokousta 27.3. klo 18.00 .
Ampumaleiri
Perinteinen ampumaleiri Padasjoella 4.-5.5. Tarkemmat tiedot myöhemmin tässä lehdessä.
Tule Luolaan ampumaan
Yhdistyksellä on kolme Glockpistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa on jokaisen parittoman viikon perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 16.3.,
30.3.,13.4. ja 27.4. klo 16-19. Ammunta-aikaa siis 3 tuntia. Soita ovisummeria, niin tullaan avaamaan.
Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh:
(09) 40562040 tai tilaa Reserviläisliiton kotisivulta: http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
ja tule mukaan. Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille,
Jouko Kylmälälle: 0400 430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi
Yhteyshenkilöt:
Yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot:
Puheenjohtaja Karri Kupari 050
4640050 kkupari@gmail.com, sihteeri Jaakko Nick, 050 3498111 paalu.pojat@elisanet.fi. Tiedotus Jorma Loimukoski 040 3433400 jorma.
loimukoski@finpro.fi

Tikkurila
Kevätkokous
poikkeuksellisesti
maanantaina 26.3.2012 klo 18.00 alkaen Katajanokan Kasinon Pilottikabinetissa. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat,
mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Kevätkokouksen
jälkeen kuukausikokous ja sitten
klo 19 on Kenraalisalissa esitelmä
aiheesta ”Merivoimien ilmapuolustus ja toiminta osana suurkohteen suojaamista”. Esitelmän pitää
SLMEPA:n ilmapuolustuspäällikkö
kaptl Atte Löytönen.

Hallitus kokoontuu klo 17.00 alkaen.
VETRES-toimikunnan vuosikokous Tikkurilan lukiossa lauantaina
14.4. klo 14 ja sen jälkeen
VETRESin 20-vuotisjuhla.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
6.3. ja 13.3.2012 on pienoiskiväärin asentokilpailu 10+10+10 ls. Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla ja 3.4.2012 on pistooli kuvio 30 ls.
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500 455474.

Töölö
Reserviläisvuosi 2012 on kerhon
osalta alkanut varsin vilkkaana.
25.01. pidettiin hallituksen järjestäytymiskokous, jossa tehtävät hallituksen jäsenille jaettiin vanhaan
malliin. Hallituksen kokoonpano on
toimitettu piiriin. 4.2. kerhomme
edustajat osallistuivat Tallinnassa
Suomen Poikien entisen puheenjohtajan Uno Järvelän hautajaisiin. Samana päivänä järjestettiin Paloheinässä kerhon hiihtotapahtuma, joka
tosin kärsi ilmeisesti kovan pakkasen takia osanottajien vähyydestä.
9. - 10.2 neljä kerhomme jäsentä
oli mukana Viron Paldiskissa järjestetyssä JR 200:n perustamisen vuosijuhlassa.
Viron 94. itsenäisyyspäivänä
24.2. kerhomme järjesti kunniavartion Vanhan kirkon puistossa
olevalle Pohjan Poikien muistopaadelle, jonne seppeleet kävivät laskemassa Viron Suomen suurlähettiläs
Mart Tarmak ja Sotaveteraaniliitto.
Kerhon edustajat olivat mukana
myös samana päivänä järjestetyssä
muistotilaisuudessa Malmin hautausmaalla Suomen Poikien muistopaadella, jonne em. tahot laskivat
myös seppeleet. Ohjelmassa oli sen
jälkeen Suomen Poikien perinneyhdistyksen kokous Haagassa.
Seuraavana päivänä 25.2. kerhon
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Tallinnassa Suomen
Sotaveteraanien Viron Yhdistyksen
järjestämään 94. itsenäisyyspäivän
juhlaan, jossa avauspuheen piti
Suomen Viron suurlähettiläs Aleksi
Härkönen ja juhlapuheen kenraalimajuri Kari Siiki. Suomi oli muutenkin edustettuna juhlassa erittäin
hyvin, sillä lukuisten puolustusvoimien edustajien lisäksi koko varsin
runsas ja erinomainen musiikkipuoli mukaan lukien Hyvinkään
rautatieläisten puhallinorkesteri
(puhkpillorkester) oli suomalaisten
hallussa.
Ampumavuorot jatkuvat Töölön
ampumaradalla tiistaisin klo 19.00
- 21.30. Pienoispistooliharjoitukset
ovat 6.3, 3.4, 15.5 ja 12.6 sekä valinnaiset harjoitukset 20.3, 17.4 ja 29.5.
Pienoispistooliharjoituksissa tulokset kirjataan ylös ja kolmen parhaan
tuloksen summa on vuotuisen Kevytkuulakisamme tulos. Voittaja saa
haltuunsa seuraavaksi vuodeksi sen
upean kiertopalkinnon Kevytkuulan. Kerholla on oma ampumaharrastusvakuutus. Kerhon aseet, joita
hankittiin viime vuonna lisää, ovat
jäsenistön käytettävissä. Kerhon
ammunnoista saa tietoja ampumavastaavalta Raimo Ahokkaalta 050
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5114123, raimo.ahokas@gmail.com.
Seuraava sotaveteraanikeräys,
joka on vanhaan tapaan lipaskeräys,
tapahtuu lauantaina 17.3. Tapaamme Töölöntorilla klo 10.00. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050 3683539. Häneltä saa lisätietoja keräyksistä.
Kerhon keilamestaruuskilpailut
järjestetään Ruusulan keilahallissa
torstaina 15.3. klo 15.00. Ilmoittautumiset 9.3. mennessä keilailuvastaavalle Jyrki Ratialle 040 582 9127,
mratia@welho.com. Kilpailu on
samalla karsinta keväällä Keravan
keilahallissa järjestettävään reserviläisten SM-keilailuun, jossa meillä
on mahdollisuus kirkastaa viimevuotinen joukkuehopea kullaksi.
Kerho käyttää hyväkseen Helsingin Reserviupseeripiirin tarjouksen
järjestää kevätkokous samanaikaisesti muiden kerhojen kanssa Katajanokan Kasinolla 26.3.2012. Käytössämme on Seilorikabinetti. Pidämme ensin klo 17.00 hallituksen
kokouksen ja sitten kevätkokouksen
klo 17.45. Kokouksessa käsitellään
normaalien vuosikokousasioiden
lisäksi mm. kerhomme hallituksen
jäsenen Risto Piekan ansiokkaasti
laatimat piirin ja sen seurauksena
myös kerhon uudet säännöt. Piiri
järjestää yhteisen kokousesitelmän
klo 19.00 - 19.45 Kenraalisalissa.
SLMPA:n ilmapuolustuspäällikkö
kaptl Atte Löytönen kertoo aiheesta “Merivoimien ilmapuolustus ja
toiminta osana suurkohteen suojaamista”.
Jo aikaisemmin mainittu vierailu
ruotsalaiseen rannikkojääkäripataljoonaa vastaavaan yksikköön (Amfibieregementet) Tukholman lähelle
Bergaan tehdään 22. - 25.5. Lähtö tapahtuu Katajanokalta tiistaina 22.5.
iltapäivällä Vikingin lautalla, aamulla 23.5. on Tukholman satamasta kuljetus Bergaan ko. yksikön bussilla, päivällä vierailu lounaineen,
illalla armeijan bussikuljetus Tukholman keskustan “sotilashotelliin”
(Drottning Victorias Örlogshem Hotel). Yöpymisen jälkeen on torstaina
24.5. vapaata ohjelmaa Tukholmassa ja iltapäivällä taas siirrymme Vikingin lautalla Helsinkiin, jonne siis
saavutaan perjantaiaamuna 25.5.
Matka on avec-matka ja maksaa n.
100 e/matkailija, mihin summaan
kuuluvat lounas Bergassa ja hotelliaamiainen Tukholmassa. Ilmoittautumiset ASAP puheenjohtajalle
Jyrki Ratialle 040 582 9127, mratia@
welho.com. Paikkoja on rajoitetusti,
joten pitäkää kiirettä. Tarkempi vierailuohjelma toimitetaan osallistujille myöhemmin.
Kerho ottaa tänäkin vuonna entiseen tapaan osaa Kesäyön marssiin,
Salpavaellukseen ja Hiidenmarssiin omalla joukkueella. Muistakaa
myös mahdollisuus merkitä liikunta- ja ammuntatilaisuudet ResUL:n
sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti.
Kannustamme voimakkaasti jäseniämme osallistumaan myös piirin järjestämiin lukuisiin kuntoiluja muihin tapahtumiin.
Kerhon toimintaa koskevat ehdotukset ja kysymykset voi osoittaa
puheenjohtajalle Jyrki Ratialle 040
582 9127, mratia@welho.com, varapuheenjohtajalle Sampo Martiskaiselle 040 709 8459, sampo.martiskainen@tapiola.fi. tai sihteerille
Kerkko Kinnuselle 0400 705 181,
kerkko.kinnunen@gmail.com. Kerho on myös Facebookissa.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta : Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla Puotilantie 1 parillisten viikkojen torstaina
klo 18. - 20. Ruutiaseammunnat
jatkuvat Töölön radalla parittomien
viikkojen torstaina klo 19. - 21. Lisätietoja ammunnoista antavat Juhani
Hartela p. 040 834 2839, Lauri Haimakainen p. 050 370 6060, Esko
Sillankorva p. 040 756 3340. Pysäköinti on kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalla.
Kevätkokous: Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 27.3.2012
alkaen klo 18 Tukikohdassa Puotilantie 1. Kokouksessa käsitellään
vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011. Kokouksessa on kahvitarjoilu.
Hiihtokilpailut: Itä-Helsingin
Reserviupseerien avoimet hiihtokilpailut pidetään tiistaina 20.3. klo 18.
alkaen Vuosaaressa Mustavuoren
ulkoilualueella. Ilmoittautuminen
paikan päällä, sarjoja on kaikille
ikäryhmille.
Itä-Helsingin Veteraanikeräys
toteutetaan lauantaina 17.3.2012
klo 10.-17. Itäkeskuksessa. Keräys
tapahtuu lipaskeräyksenä kahdessa
paikassa Citymarketissa ja Bulevardilla, kokoontumispaikkana on Citymarketin käytävä kassojen takana.
Lisätietoja keräyksestä antaa Jyrki
Uutela p. 040 500 4906. Ilmoittautumiset Jyrki Uutelalle 10.3. mennessä, kerro myös ajankohta milloin
voit olla keräyspaikalla.
Yhteystietoja: pj. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpj. Jani Riekkinen p. 050 598 4759, siht. Juha
Iiskola p. 050 543 6214, IHRU:n nettisivut ovat www.rul.fi/ihru

Aselajikerhot

Ilmailukerho
13.03 tiistai, Helsingin Suomalainen
Klubi klo 18. Kenrm Lauri Puranen:
”Ajankohtaista ilmavoimista”
11.-12.04 Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston yhteinen kevätretki
Turkuun. Tutustutaan Vartiolentolaivueeseen ja Saaristomeren
meripuolustusalueen toimintaan.
Ilmoittautuminen 25.3 mennessä
maksamalla 50 euroa Tapani Terämaan tilille n:o 578876-2176 ja antamalla samalla henkilötietonsa (nimi
+ HETU). Junalipun Turkuun jokainen maksaa itse. Tarkemmat tiedot
Tapani Terämaa puh. 0400 483 991
tai t.teramaa@gmail.com.

Jääkärikerho
Kerhon kevätkokous pidetään 26.3.
Katajanokan Kasinolla, jonne HRUP
on varannut kabinetteja. Jääkärikerhon kokouspaikka on Bunkkerikabinetti. Hallitus kokoontuu klo
17.45 ja vuosikokous alkaa klo 18.00
jossa käsitellään v. 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös. Klo 18.50

siirrymme esitelmätilaisuuteen Kenraalisaliin, jossa kapteeniluutnantti
Atte Löytönen esitelmöi aiheesta:
Merivoimien ilmapuolustus ja toiminta osana suurkohteen suojaamista.
Kevätsauna on 3.4. klo 17.00 alkaen Santahaminan Kiltasaunalla.
Kerhon vuosijuhlaa vietämme pe
13.4. klo 19.00 Santahaminan Maanpuolustuskerholla. Muistakaa merkitä päivä kalenteriin, sillä seuraava
lehti ilmestyy vasta 13.4. Lähemmät
tiedot ilmoittautuessa tai seuraavassa saunassa. Ilmoittautumiset sihteerille Yrjö Saulamo, puh. 349 3162
tai 050 344 5635 3.4. mennessä.
Kerhon yhteystiedot: Puh.joht.
Jorma Nisula, puh. 698 4260, 0400
453 709. Siht. Yrjö Saulamo, puh.
349 3162, 050 344 5635.
Jääkärikerhon kotisivu: http://
www.rul.fi/jaakarikerho/

Pioneeriosasto
Kokouskutsu:
Pioneeriosaston kevätvuosikokous pidetään maanantaina 26.3.
klo 18.00 Katajanokan Kasinolla,
Laivastokatu 1. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,
mm. vuoden 2011 vuosikertomus ja
tilinpäätös sekä päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
Kokouksen jälkeen klo 19.00 kuulemme mielenkiintoisen esitelmän
”Merivoimien ilmapuolustus ja
toiminta osana suurkohteen suojaamista”, jonka pitää SLMEPA:n
ilmapuolustuspäällikkö kaptl Atte
Löytönen. Samaan aikaan kasinolla
on useiden piirimme kerhojen kevätkokouksia ja esitelmätilaisuus on
yhteinen, joten tämä on myös hyvä
tilaisuus tutustua muiden kerhojen
jäseniin. Hallitus kokoontuu jo klo
17.00. Tervetuloa!
Ammunnat Töölön luolassa ovat
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48
ja 52 ja lauantaisin klo 9.30-12. viikoilla 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38,
42, 46 ja 50. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään viideltä kerralta vuodessa. Paikalla on
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat
kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan
mennessä ampumaupseerille.
Osasto järjestää keväällä joko
7.4. tai 5.5 jäsenilleen Glock-kurssin.
Kurssi järjestetään omalla ratavuorolla Töölön luolassa. Lisätietoa
myöhemmin.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 e.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä
ja pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
Pioneeriosaston nettisivut on
uudistettu! Käy katsomassa pioneeriosasto.org ja anna palautetta.
Mikäli sinulla on kuvia Pioneeriosaston tapahtumista, voit lähettää
sihteerille.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi; sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen,
040 559 7026, antti.jkorhonen@aalto.fi; ampumaupseeri evl evp Matti
Mähönen, 040 570 3718, matti.ma-

honen@pp.inet.fi; urheilu-upseeri
ltn Toni Teittinen, 050 321 6237,
toni.teittinen@iki.fi
www.pioneeriosasto.org

teesi yhdistykselle osoitteeseen johtorengas@gmail.com.

Viestiosasto
RESERVIMERIUPSEERIT
HRMU:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 26.3. Katajanokan
Kasinolla. Kokousta ennen kello
19.00 - 19.45 SLMEPA:n ilmapuolustuspäällikkö kaptl Atte Löytönen
kertoo aiheesta: Merivoimien ilmapuolustus ja toiminta osana suurkohteen suojaamista, jonka jälkeen
noin 19.50 aloitamme kevätkokouksen Seilorikabinetissa. Sääntömääräiset asiat.
Perinteiset HRMU:n johdetut
pistooliammunnat jatkuvat vuonna
2012 parittomien viikkojen lauantaisin kello 12.00 - 14.30. Ammunnat
pidetään HRUP:n ampumaradalla, jossa yhdistyksen 22. kaliiperin
käsiaseet, tarvittavat ammukset,
kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat
jäsentemme käytettävissä. Ilmoita
tulostasi aina vähintään vuorokautta etukäteen ampumaupseeri Harri
Pakariselle gsm. 040 517 9834. Ilmoittautumalla varmistat osallistumisesi ja kuulet mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

RT-kerho
JOhtorengas
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään maanantaina
26.3.2012 klo 17:45 alkaen
Katajanokan Kasinon ”Kerhotila”–kokoushuoneessa. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Ilmoittautumiset kokoukseen
23.3.2012 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen johtorengas@gmail.
com. Kokouksen jälkeen kasinon
Kenraalisalissa pidetään esitelmä
aiheesta ”Merivoimien ilmapuolustus ja toiminta osana suurkohteen suojaamista”, esitelmöitsijänä
SLMEPA:n ilmapuolustuspäällikkö
kaptl Atte Löytönen. Esitelmä on
tarkoitettu kaikkien HRUP:n alaisten kerhojen jäsenistölle.
Ampumavuorot Töölön ampumaradalla
RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot Töölön ampumaradalla vuonna
2012 ovat viikoilla 2, 6, 10, 14, 18,
22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 ja 50. Aika
ratavuorolle on aina keskiviikko klo
19:00–21:30.
Ilmoittautumiset viimeistään
kunkin viikon maanantaina Toni
Aallolle, toni.aalto@iki.fi tai 040
311 3348. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva" -vakuutus
on maksettu. Maksulomakkeen voi
tilata kotiin osoitteesta: www.reservilaisliitto.fi/ampumaturva.
Padasjoen ampumaviikonloppu
Perinteinen kevään ampumaviikonloppu Padasjoella järjestetään
18.-20.5.2012. Lisätiedot ja ilmoittautumiset toni.aalto@iki.fi tai 040
311 3348.
Jäsenten sähköpostiyhteystietojen päivittäminen
Varmistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan
esim. muuttuneen sähköpostiosoit-

KEVÄTKOKOUS: Helsingin Reserviupseeripiiri järjestää piirin kerhojen yhteiskevätkokouksen Katajanokan Kasinolla 26.3.2012, osoite
Laivastokatu 1, 00160 Helsinki.
Viestiosaston kevätkokous pidetään
klo 17:45-18:50 Kenraalisalissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ml. toimintakertomus vuodelta 2011. Kevätkokouksen jälkeen
klo 19:00-19:45 kokousesitelmöitsijä
SLMEPA:n ilmapuolustuspäällikkö
kaptl Atte Löytönen kertoo aiheesta: Merivoimien ilmapuolustus ja
toiminta osana suurkohteen suojaamista. Tervetuloa kokoustamaan ja
tutustumaan piirin muihinkin jäseniin!
KOULUTUS: Vuonna 2012 MPK
järjestää seuraavaa koulutusta:
23.03. Esikunnan tietojärjestelmä,
14.04. Valtakunnallinen HF-radioliikenneharjoitus TURVA-2012,
20.04. Esikunnan johtamisjärjestelmäharjoitus, 04.05. Elektroninen
sodankäynti (ELSO) erikoiskurssi,
07.09. KYBER-sodankäynnin erikoiskurssi, 29.09. Viestivälineet ja
viestittäminen, 06.10. Radioasema
ja radioliikenne, 03.11. Sähköt poikki –varautumiskoulutus, 16.11. Yhtymän viestijärjestelmä M80 ja KSL.
Tarkemmat tiedot löytyvät MPK:n
kotisivuilta www.mpk.fi
Jos haluat toimia kouluttajana
tai apukouluttajana jollain viestikurssilla, niin ota yhteyttä toimialajohtaja Jyri Putkoseen tai kurssinjohtajaan. Lisäksi vuoden aikana
on erilaisia tukitehtäviä, joissa tarvitaan kokeneiden viestimiesten/
kouluttajien apua. MPK-kalenterissa
myös on koko vuoden kestävä kurssi "Viestikouluttajien kouluttautuminen Pääkaupunkiseutu 0400 11
12081", jonka puitteissa organisoimme ja kehitämme viestin koulutusta.
Kurssille ilmoittautuneet muodostavat "kouluttajapankin". Jos siis olet
kiinnostunut koulutustehtävistä,
käy ilmoittautumassa. Tuon kanavan kautta hoituu sähköpostitus ja
materiaalin jakaminen viestikouluttajille jatkossa. Ilmoittautuminen
tälle kurssille ei sido tai pakota sinua, vaan pikemminkin antaa mahdollisuuden saada tietoa ja "napata
kiinni" sellaisista hommista jotka sinua mahdollisesti kiinnostavat. Jos
haluat sitoutua vahvemmin MPK- ja
KOTU-toimintaan, käy täyttämässä
MPK-sitoutumislomake (www.mpk.
fi -> Helsingin mpp -> KOTU) ja
postita se printattuna piiripäällikkö
Mauri Väänäselle.
VUY: Viestiupseeriyhdistys
(VUY) on julkaissut uudistetun painoksen Viestimies-kirjasta, jonka
VUY:n jäsenet saavat edulliseen
kahdeksan euron jäsenetuhintaan.
Monet jäsenistämme ovat myös
VUY:n jäseniä, puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Lisätietoja puheenjohtaja@viestiosasto.
net sekä www.viestiupseeriyhdistys.
fi.
AMPUMATOIMINTA: Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla
ovat muuttuneet ja lisääntyneet
viime vuodesta. Vuonna 2012 vuoromme ovat parittomien viikkojen
tiistaina. Kokoontuminen klo 18.50
sisäänkäynnin luona. Huomatkaa
pakollinen ilmoittautuminen päivää

20

9. 3. 2012 < 2 | 2012

ennen ampumavuoroa ampumavastaavillemme, tarkemmat ohjeet ja
yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Huomatkaa myös HRUP:n
ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.mpky.fi.
LIIKUNTA: Suunnittelemme
osallistuvamme Kesäyön marssiin,
kesäjotokseen ja Jukolan Viestiin
– ilmoita kiinnostuksesi liikuntaupseerillemme Lauri Tolvakselle. Yhteystieto kotisivuiltamme www.viestiosasto.net, kohdassa Yhteystiedot.
TIEDOTUS: Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista,
MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta, liikuntatapahtumista sekä Viestiosaston
ajantasaiset yhteystiedot löytyvät
verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista
jäsenistölle myös sähköpostitse ja
LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto – jos et ole saanut tätä ilmoitusta
sähköpostiisi, niin käy päivittämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi, kohdassa Jäsenpalvelut. Voit
myös lähettää sähköpostia osoitteeseen sihteeri@viestiosasto.net. Tervetuloa mukaan!

Akateeminen
Maanpuolustusyhdistys
Akateemisen maanpuolustusyhdistyksen ARU ry:n sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään torstaina
15.3.2012 klo: 18.00 Suojeluskuntatalolla, osoitteessa Döbelninkatu 2.
Käsiteltävinä sääntömääräisten
asioiden lisäksi lisätalousarvio sekä
vuoden 2012 toimintasuunnitelman
muutokset.

SENIORIUPSEERIT
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Senioriupseerien Kerhon kevätkokous pidetään torstaina 29.3.2012
klo 12.00 – 15.30 Katajanokan Upseerikasinon, Laivastokatu 1, Karimo-salissa. Kokouksessa käsitellään

kerhon 1.12.2008 vahvistetuissa
säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. Kokousesitelmän aiheesta
"Nato-optio" pitää eversti evp Heikki
Hult. Omakustanteisen, ns kerhopalan hinta on n. 20 euroa. Kokousosallistumisesta ja mahdollisesta
osallistumisesta ruokailuun pyydetään ilmoittamaan 24.3.2012 mennessä arne.lindholm@kolumbus.fi
tai puhelimitse 050 500 4138.
Tervetuloa!
Retkiä vuonna 2012.
Tiistaina, 15.5, tekee Senioriupseerien Kerho avec kevätretken
Kaakkois-Suomen Rajavartiostoon
Immolaan. Kokoontuminen on
Marskin patsaalla klo 7.30. Tutustumme Rajavartiolaitokseen ja sen
Raja- ja Merivartiokouluun sekä
Rajamuseon toimintaan. Rajavartiolaitos tarjoaa kahvit sotilaskodissa,
lounasta syömme Immolassa. Takaisin Helsingissä lienemme joskus klo
20.00 maissa. Matkan hinta sisältäen aterian on 50 euroa. Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 10.5
mennessä: arne.lindholm@kolumbus.fi tai puhelimitse 050 500 4138.
Syysretken tekevät Senioriupseerit avec Itä-Viroon 18. - 19.9.2012.
Matkalla tutustutaan Sinimäen ja
Narvan taistelupaikkoihin ja vuoden1944 taisteluiden historiaan sotahistorian tutkijan, res ylil Göran
Lindgrenin opastamana. Lisäksi
käsitellään JR 200:n eli Suomen
poikien sotatietä, Viron kartanoita
ja Viron tärkeintä energianlähdettä, palavaa kiveä. Tallinnassa menomatkalla liittyy seuraamme JR
200:n sotatien kulkija, Suomen- poika, SA res vänr Hans Alviste, joka
kertoo kokemuksistaan sodassa ja
Siperian pakkotyöleiristä.
Tämän retken järjestelyt Senioriupseerit tilaavat Vihdin Liikenne
Oy:ltä, joka siis toimii vastuullisena
matkanjärjestäjänä. Asiasta ilmoitetaan tarkemmin Helsingin Reservin Sanomien myöhemmissä numeroissa.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja, ,arne.lindholm@kolumbus.
fi 050 500 4138; Pentti Uosukainen,
sihteeri pentti.uosukainen@kolumbus.fi; 040 840 6296, Heikki Kaakinen, jäsenasiat heikki.kaakinen@
kolumbus.fi; 050 589 5375

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Ampumatoiminta
Vuonna 2012 ratavuorot ovat maanantaisin klo 19:00 -21:30 viikoilla
13, 17, 21, 25, 29, 34, 39, 43, 47 ja 51.
Mahdollisista muutoksista kesälomakautena tiedotetaan yhdistyksen
sivuilla www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/helsingin_reservilaiset tai sitten voi soitella ja kysyä.
Yhdistyksen jäsenillä, joilla ei ole
omaa asetta, on mahdollista ampua

yhdistyksen .22 pistooleilla. Yhdistys järjestää tarvittavat patruunat.
Osallistujilla täytyy olla omat suojalasit ja kuulosuojaimet sekä voimassa oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva), mukaan myös
voimassa oleva Reserviläisliiton
jäsenkortti. Ilmoittautumiset: tomi.
sarilahti@iss.fi ratavuoropäivänä
klo 12:00 mennessä. Osallistujia
mahtuu rajoitettu määrä ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja antaa asevastaava
Tomi Sarilahti puh. 040 594 9673.
Kevätkokous 26.4.
Tällä kertaa Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokousta ei pidetä
esitelmäiltana, vaan torstaina 26.4.

klo 17 alkaen Döbelninkatu 2:ssa.
Kokouksessa käsitellään normaalit
tilinpäätös- ja toimintakertomusasiat. Tervetuloa!
Yhteystiedot
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm. piirin
muiden yhdistysten tapahtumista.
Noin 70 yhdistyksemme jäsenellä
on MPY:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä väärä sähköpostiosoite. Jos
sinulla on sähköpostiosoite, johon
haluaisit saada tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän mennessä
ole saanut, ilmoita se Timo Elolähteelle.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja 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.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous Vuosaaren pirtillä 13. 3.
-12 klo 18:00. Tervetuloa.
IHRU/IHRes ampumaleiri Padasjoella 27.-29. 4. -12. Pidetään
avoimena MPKY:n kurssina. Aseet
7.62 rk 62, Glock sekä omat aseet.
Kuljetus kimppakyydeillä, muonitus
ja patruunat omakustanteisia. Kurssin johtaja Klaus Koivu. Ampumavastaava Timo Kyyhkynen. Kurssin
vahvuus n 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoa antaa
sekä ilmoittautumisia vastaanottaa
kurssin vääpeli Soini Hyttinen, puh
050 369 5305, sähköposti soinimarkku.hyttinen@elisanet.fi

laina-aseen tarpeesta sekä osallistutko molempiin lajeihin vai ainoastaan jompaankumpaan.
Kuvioammuntakilpailu 3.4.2012,
paikka: Tikkurilan urheilutalon ampumarata, tiistai 3.4.2012 klo 17 – 21
Ilmoittautuminen kilpailupäivänä viimeistään klo 20:00. Kilpailu
on avoin Vantaan maanpuolustusyhdistysten jäsenille. Ensimmäinen erä alkaa välittömästi klo 17
jälkeen, kun kaikki ampumapaikat
ovat täynnä. Kilpailussa ammutaan
5 + 30 laukausta (koesarja ja kuusi
kilpasarjaa).
Lisätiedot: Jukka Väänänen etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.fi
VaRes Cup I, 3.3.2012 Lopen ampumaurheilukeskus; VaRes Cup II
11-12.5.2012 Tartto, Viro
VaRes Cup II 7.7.2012 Lopen ampumaurheilukeskus; VaRes Cup IV
15.9.2012 Lopen ampumaurheilukeskus
VaRes hallitus 2012
Puheenjohtaja Sampsa Olkinuora puh. +358 40 522 1339, varapuheenjohtaja Petri Minkkinen puh.
+358 50 553 1910, Sihteeri Anne-Ly
Matinheikki puh. +358 50 550 4020,
ampumavastaava (Santahamina)
Kari Sihvo puh. +358 400 453 100
Ampumavastaava (SRA) Arto Vainikka puh. +358 400 942 033, ampumavastaava (sisäradat) Jukka
Väänänen puh. +358 40 584 4568,
kerhomestari Kari Vainio puh. +358
50 5535 860 Perinnetyö Jussi Vehosalmi puh. +358 40 571 2790
VaResin hallituksen jäsenten ja
luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.fi

S-Ryhmän
reserviläiset
Vantaan
reserviläiset
Kokouskutsu
VaResin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina
16.4.2012 klo 18 alkaen Vantaan seurakuntayhtymän auditoriossa osoitteessa Unikkotie 5, Tikkurila.
VaResin perinnease- ja revolverikilpailu la 24.3.2012 klo 09:00
Ammutaan 5 koelaukausta paikallaan pysyviin tauluihin. Kilpasarjoina 2 x 5 laukausta paikallaanpysyviin tauluihin ja 2 x 5 laukausta
kääntyviin tauluihin. Tauluna käytetään 50 % pienennettyä pistoolitaulua. Lajin säännöt ovat luettavissa sääntökansiosta osoitteessa
www.vantaanreservilaiset.fi.
Kilpailu on tarkoitettu kaikille
palveluskaliiperin pistooleille/revolvereille. Töölön ampumaradan
rataohje asettaa rajoituksia sallituille kaliipereille ja luotityypeille.
Yhdistyksen revolveri on ennakkoilmoittautuneiden käytettävissä.
Luettelo perinneaseeksi hyväksyttävistä asetyypeistä löytyy Reserviläisurheiluliiton sivulta http://www.
resul.fi/index.phtml?s=50. Osallistumismaksu on 5 e, joka oikeuttaa
osallistumaan molempiin lajeihin.
Jäsenkortti ja ampumavakuutus
mukaan!
Palkintosijoille itsensä ampuneet
palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa.
Ilmoittaudu Jukka Väänäselle
etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.fi. Ilmoittautuminen on pakollista eräjakojen vuoksi. Ilmoita

Yhdistyksemme 55. vuosijuhla pidettiin 27. tammikuuta Santahaminassa. Aluksi tutustuimme Maanpuolustuskorkeakouluun kommodori Aulis Minkkisen isännöidessä
tilaisuutta. Iltajuhlaa vietimme
Upseerikerholla, missä nautimme
maittavan juhlapäivällisen. Mukana
oli 32 juhlijaa.
Tämänvuotinen
kevätretki
tehdään Viron Hiidenmaalle 5.7. toukokuuta. Matka alkaa olla
loppuunmyyty, mutta mikäli olet
kiinnostunut, niin ilmoittaudu toiminnanjohtajalle. Pistämme sinut
jonoon mahdollisten peruutusten
varalle.
Yhteystietoja: puheenjohtaja
sami.keino@sok.fi 050 309 6210, I
varapuheenjohtaja ja sihteeri teemu.mallinnen@sok.fi 050-3884665,
II varapuheenjohtaja ari.vieno@
sok.fi 050 911 5941. varainhankintajohtaja manuelmanner@hotmail.
com 040 705 5668, toiminnanjohtaja makinen.teuvo@gmail.com 050
338 5636 (ei hallituksessa)

'

KOKONAISMAANPUOLUSTUS

Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.

Seuraava johtokunnan kokous
pidetään 3.4. ja kevätkokous 24.4.
Kevätkokouksen alustaa Jarmo Rytinki esitelmällä sodanajan reservin
sijoittamisesta.
Vuorot Töölön radalla jatkuvat
jäsenille ilmoitetun mukaisesti kerran kuussa sunnuntaisin vuonna
2012. Ilmoittautumiset kmp.toolo@
gmail.com.
Lisätietoa
yhdistyksen
toiminnasta:http://www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/kokonaismaanpuolustus/
Tai vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i Luolan parlösa veckors torsdagar kl. 17-19. Följande skyttedagar
är 15.3, 29.3, onsdagen 11.4.
Triangelkampen 2012 onsdagen
25.4, Terränglöpning, Kasaberget
Grankulla, samling kl 18.00 start
18.30, lördagen 20.10, avslutningsfest kl. 19.00, Officersmässen Dragsvik
Övriga tävlingar
lördagen 5.5, Gentlemannatävling, Syndalen, samling 9.00 start
10.00, deltagaravgift, måndagen
13.8, Tammet tävling, Baggby, samling 18.00 start 18.30, deltagaravgift
Markus Liesalho, 0400-421002,
svenska@helresp.fi, www.reservilaisliitto.fi/hsru

MERIRESERVILÄISET
Yhdistyksen vuosikokous ja johtokunta vuodelle 2012
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 29.1.2012 Reserviläisliiton auditoriossa. Yhdistyksen
vuosikokouksessa valittiin uusi johtokunta.
Puheenjohtajana jatkoi vuosikokouksessa uudelleen valittuna Ville Mäenpää. Johtokunnan muiksi
jäseniksi valittiin Jukka Soini, Kari
Marttila, Petra Kiuru, Matias Kaivos,
Pauli Nerg, Markku Kaasalainen ja
Mikko Paavilainen. Tämän lisäksi
johtokunnan ulkopuolella oleviksi
valittiin vastaavien tehtäviin Helena Jäntti, Vesa Karuvaara ja Jaakko
Maavuori.
Uusi johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa 17.2.2012. Johtokunnan tehtäväalueet hallituksen
jäsenille määräytyivät seuraavanlaisesti: puheenjohtaja Ville Mäenpää,
varapuheenjohtaja ja ampumakilpailuvastaava Jukka Soini, sihteeri
Kari Marttila, tiedottaja Petra Kiuru, Ahven 3 vastuupäällikkö Matias
Kaivos, Ahven 3 alushuoltovastaava
Pauli Nerg, Ahven 3 meri- ja jäsentoiminta Markku Kaasalainen ja asekalusto ja ampumakoulutus Mikko
Paavilainen.
Lisäksi johtokunnan ulkopuolisena kirjanpito ja talousvastaavana
toimii Helena Jäntti. Pelastus- ja
turvallisuusvastaavana Vesa Karuvaara ja jäsentapahtuma- ja ampumakoulutusvastaavana Jaakko Maavuori. Johtoryhmän ja vastaavien
yhteystiedot löytyvät nettisivuilta.
Vuosikokouksessa palkittuja merireserviläisiä
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Yhdistys palkitsi aktiivisia jäseniään vuosikokouksen yhteydessä. 1
lk:n Merireserviläisristin sai yhdistyksen entinen talousvastaava Aslak
Söderman sekä 2 lk:n yhdistyksen
tiedottaja Petra Kiuru ja yhteys- ja
meritoiminnasta Markku Kaasalainen. Vuoden Merireserviläiseksi valittiin Jaakko Maavuori.
Ampumakilpailujen uusi käytäntö ilmoittautumisten suhteen
Ampumakilpailuihin osallistujien tulee huomioida jatkossa uusi
käytäntö. Sinisen Reservin Ampumakilpailuihin on ilmoittauduttava
viimeistään 2 viikkoa ennen kisapäivää. Tämän lisäksi kurssimaksu on
oltava maksettu ennen kisaa. ”Mattimyöhäisiä” osallistumisilmoituksia
ei enää tänä vuonna eikä jatkossa
oteta vastaan. Muistakaa siis ilmoittautua ajoissa kilpailuihin! Tämä
uusi käytäntö on Sinisen Reservin
hallituksen tekemä päätös.
Viron sotamuseo – retki 31.3. –
1.4.2012
Merireserviläiset ry järjestää
yhdistyksen kevätretken Viron sotamuseoon 31.3. – 1.4.2012. Lähtö Länsiterminaalista lauantaina
31.3.2012 klo 10.30 ja paluu sunnuntaina 1.4.2012 klo 17.30. Yöpyminen
tapahtuu Tallink Spa & Conference
hotellissa 2 hengen huoneissa. Sotamuseossa on varattuna suomenkielinen opastus. Retkellä on myös
omaa vapaa-aikaa. Retki maksaa
103 euroa sisältäen laivamatkat HkiTallinna-Hki ja yöpymisen hotellissa. Matkalle tarvitaan mukaan passi. Mikäli retki kiinnostaa tai haluat
siitä lisää tietoja, ota yhteyttä Mikko
Paavilaiseen, gsm 044 301 1730 tai
mikko.paavilainen@mutkahuolto.fi
Ilmoittaudu 15.3.2012 mennessä.
Vuosaaren kevätsauna 17.3.2012
Vuosaaren kevätsauna lämpiää
tuttuun tapaan lauantaina 17.3.2012
alkaen klo 13.00. Tule pyyhkimään
talven lumiset hanget pois niskoilta
ja valmistautumaan kevättä kohti.
Vuosaaren saunapirtti löytyy nettisivuilta ajo-ohjeineen. Tervetuloa!
Paloturvallisuuskoulutusta merireserviläisille, perheenjäsenille ja
ystäville
Merireserviläisille järjestetään
paloturvallisuuskoulutusta Haagan pelastusasemalla keskiviikkona 30.5.2012 klo 17.00 – 19.00. Tule
oppimaan uutta tai kertamaan paloturvallisuutta. Ilmoittautumiset
vesa.karuvaara@gmail.com tai gsm
041 501 2716.
Ahven 3 – aluksen varustaminen,
huolto ja ajoharjoittelukurssi 2012
Ahven 3 –aluksen merikelpoiseksi saattaminen vaatii taas keväthuoltoja. Tule mukaan keväthuoltoihin, merenkulunperusteiden
kertaamiseen/opetteluun ja koneiston huoltoa ja tutkimista. Kurssille
ilmoittautuminen tapahtuu MPK
(Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen) nettisivujen kautta www.mpk.
fi ja valitse Meripuolustupiiri ja
kurssi: Ahven 3 –aluksen varustaminen, huolto ja ajoharjoittelu. Lisätietoja Matias Kaivokselta, 040 543
3689 tai matias.kaivos@co.inet.fi.
Sinisen Reservin ampumapäivä
21.4.2012 – kilpailijoita ja toimitsijoita tarvitaan!
Sinisen Reservin ampumapäivä 1: Mestaruuskilpailut 1) 300 m
perinnekivääri 30 ls makuu ja 2)
Vapaavalintainen pistooli 25 m 15 ls
koulu ja 15 ls kuvio. Yhteispistemäärän parhaalle annetaan vuodeksi
"Merireserviläisten Mestariampujan Suomi-konepistooli" -kiertopalkinto. Yhdistyksellä on järjestelyvastuu. Nyt loistava mahdollisuus
tutustua ampumatoimintaan ja oppia myös toimitsijaksi kilpailuihin.

Ampujien lisäksi yhdistys tarvitsee
vapaaehtoisia toimitsijoita kisoihin!
Ilmoita itsesi toimitsijaksi kisoihin
Jukka Soinille. Kisat ovat MPK-kurssi, jonne ampujien ja toimitsijoiden
on ilmoittauduttava Meripuolustuspiirin nettisivujen kautta, www.
mpk.fi .
Lisätiedot ja toimitsijaksi ilmoittautumiset Jukka Soinille 050 374
0994 tai jukka.soini@kolumbus.fi
Mikäli tarvitset yhdistyksen aseita
kilpailuun, ota ajoissa yhteys Jukka
Soiniin
Reserviläisurheiluliiton perinneaseiden mestaruuskilpailut 26. –
27.5.2012
Reserviläisurheiluliiton perinneaseiden mestaruuskilpailut pidetään Mikkelissä. Osallistumisesta
kiinnostuneet ottakaa yhteyttä ampumavastaavaan Jukka Soiniin, ja
tarkkailkaa Helsingin Reservin Sanomia mahdollisen piirien karsintakisan varalta.
Merivoimien vuosipäivä 9.7.2012
Helsingissä
Merivoimien vuosipäivää vietetään tänä vuonna Helsingissä, Suomenlinnassa. Laivaston soittokunta
esiintyy Esplanadin lavalla. Kuivasaaren järeä Obuhov-tykki tullee
ampumaan kunnialaukaukset merivoimille ja 200-vuotiaalle Helsingille.
Toimintakalenteri kevät 2012
Maaliskuu
to 8.3. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21, to 15.3. Ilma-aseratavuoro
klo 16-19, la 17.3. Vuosaareen saunapirtti, to 22.3. Sisäampumarata
"Luola" klo 16-21, to 29.3. Ilma-aseratavuoro klo 16-19, la – su 31.3. –
1.4. Viron sotamuseo-retki
Huhtikuu
to 5.4. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21, to 12.4. Ilma-aseratavuoro
klo 16-19, to 19.4. Sisäampumarata "Luola" klo 16-21, la 21.4. Sinisen
Reservin ampumapäivä to 26.4.
Ilma-aseratavuoro klo 16-19, pe 27.4.
Purjehduskauden avajaiset. Suomenlinna.
Toukokuu
Ahven 3:n vesillelasku. To 3.5.
Sisäampumarata "Luola" klo 16-21,
to 10.5. Ilma-aseratavuoro klo 16-19,
to 17.5. Sisäampumarata "Luola" klo
16-21, to 24.5. Ilma-aseratavuoro klo
16-19, la –su 26.5. – 27.5. Reserviläisurheiluliiton perinneaseiden mestaruuskilpailut Mikkelissä, ke 30.5.
Paloturvallisuuskoulutusta Haagan
pelastusasemalla.
Kesäkuu
La 9.6. Kesäyön Marssi, Santahamina, su 17.6. Reserviläisurheiluliiton vakiokivääri 300 m, Tyrri
Heinäkuu
Ma 9.7. Merivoimien vuosipäivä
Helsinki, Suomenlinna
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa
mm. mahdollisuuden merelliseen
toimintaan koulutusalus Ahven
3:lla. Täytä jäsenhakemuslomake
yhdistyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt
Suomen kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät
viimeisimmän tiedon yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista jäsentapahtumista.
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Vääpelikilta
Vääpelikilta ry toteuttaa lipaskeräyksen sotiemme veteraanien hy-

väksi Itäkeskuksen kauppakeskuksessa lauantaina 17.3.2012 klo 10-17.
Reserviläiset voivat olla maastopuvussa arvomerkein (ei muita merkkejä). Kaikki käyttävät keräysliivejä.
Keräys tapahtuu 1-2 h vuoroissa. Ilmoittautumiset 7.3.2012 klo 18 mennessä Erkki Joukaiselle erkki.joukainen@gmail.com.
Vääpelikilta ry järjestää vierailun
Mannerheim-museoon
(Kalliolinnantie 14, Helsinki) lauantaina 28.4.2012 klo 11-12. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Erkki Joukainen, puh. 050 5471 336, erkki.joukainen@gmail.com
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro Töölön sisäampumaradalla
sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45
ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh.
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753
7837.
Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio,
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

Muut
maanpuolustusyhdistykset

Helsingin
Ilmatorjuntakilta
Pakkaset paukkuvat, mutta kohta
kevät on täällä ja sen myötä myös
sääntömääräinen vuosikokouksemme. Se pidetään 28.3.2012 Töölöntorinkadun auditoriossa klo 1800
alkaen.
Kartoitamme edelleen sähköpostiosoitteita, koska yhteistyökumppanimme järjestävät joskus tilaisuuksia, joihin meillä on myös mahdollisuus osallistua. Nämä saattavat tulla
lyhyelläkin varoitusajalla ja silloin
ainoa tiedotustapa on sähköposti.
Kilta ottaa mielellään vastaan lisää
näitä sähköpostiosoitteita ja niitä
saa lähettää sihteerille. Osoitteita ei
luovuteta kolmansille osapuolille.
Ampumavuoro jatkuu parillisten
viikkojen keskiviikkoisin 1600-1900.
Lisätietoja: Ari Vaarasmaa, 040 502
3754.
Puh.joht. Timo Niiranen 0400
743 877 timo.niiranen@gmail.com,
sihteeri: Edward Breitenstein 044
333 1027 edward.breitenstein@
gmail.com

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Johtokunta piti järjestäytymiskokouksen Santahaminan perinnetalolla
10. tammikuuta, jossa työnjako taas
vuodeksi hyväksyttiin. Puheenjohtajana jatkaa syyskokouksen päätöksellä Timo Koukkari. 1 varapuheenjohtajaksi valittiin Hans-Rune
Holmberg. 2 varapuheenjohtajaksi
Heimo Yrjönsalo. Rahastonhoitajana jatkaa Erja Remsu, Sihteeriksi
valittiin Eero Hakkarainen. Kuljetuskomppanian ilmoitustaulusta
vastaa Markku Remsu. Internet-asioita hoitamaan valittiin Ari Strand
ja Heimo Yrjönsalo. Ampumatoimintavastaavina jatkavat Heikki
Heikkonen ja Paavo Virtanen. Viestintävastaavan tehtävään valittiin
työryhmä Timo Koukkari, Heimo
Yrjönsalo sekä Markku Remsu. Kuljetusvastaavaksi valittiin Tapio Oksanen. Uuteen jäsenvastaavan tehtävään valittiin Hans-Rune Holmberg.
Omaisten päivää vietettiin Santahaminassa perinnetalolla perinteisesti toimintaamme esitellen. Mukana oli taas mukava joukko jäsenistöämme. Kiitos heille.
Autojoukkojen vuosipäivän vietto
oli 20. tammikuuta ja päivää vietettiin perinteisin menoin Hietaniemen
hautausmaalla ja Santahaminassa
ruokailun ja kahvin merkeissä.
Kiltamme kevätretki suuntautuu
tällä kertaa Kuljetusliike SE Mäkisen
tiloihin 25. huhtikuuta klo 14.00, seuratkaa ilmoittelua retkestä.
Kaartin Jääkärirykmentin valassa
16. helmikuuta kiltamme lippua kantoi ansiokkaasti kiltaveli Eero Hakkarainen.
Autojoukkojen Helsingin killan
sääntömääräinen vuosikokous pidetään Santahaminassa perinnetalolla
torstaina 15. maaliskuuta 2012 klo.
18.00. Tervetuloa joukolla paikalle.
Päätteeksi kokouskahvit.

Päivitä muuttuneet yhteystietosi,
niin saat tiedotteet sähköpostiisi:
ismo.pajarinen@mbnet.fi tai 040
536 5412.
Pioneeripuukkoa saa edelleen
Ilpo Ervastilta, joka vastaa myös
killan aseasioista. (ilervasti@gmail.
com).
Ampumavuorot jatkuvat yhteistyössä Pioneeriosaston kanssa
Töölön radalla keskiviikkoisin klo
19-21.30 viikoilla 12, 16, 20 ja lauantaisin klo 9.30 – 20 viikoilla 10, 14,
18, 22. Paikalla ohjausta, aseita ja
50 patruunaa/kerta killan jäsenille.
Ilmoittaudu edellisenä päivänä tommi.laakkonen@porvoo.fi tai 0400
757048.

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
Kevätkokous ja esitelmätilaisuus
12.4.2012
Perinnekillan kevätkokous pidetään perinteiseen tapaan Helsingin
suojeluskuntapiirin vuosipäivänä
torstaina 12.4.2012. Paikka on Suojeluskuntatalon auditoriossa (Töölöntorinkatu 2 B, ravintola Motin
vieressä).
Kukkalaitteen laskemme muis-

tokivelle klo 16.15 ja varsinainen
kokous alkaa klo 16.30. Kahvitarjoilu alkaa välittömästi kokouksen
jälkeen. Klo 17.30 esitelmöi Seppo
Simola aiheesta "Kauluslaattojen ja
niiden arvomerkkien muutokset viime vuosikymmenten aikana".
Lisätietoja perinnekillan toiminnasta antaa killan puheenjohtaja
Markus Anaja, puh. 0400 694 004
tai s-posti markus.anaja@kolumbus.fi.

Helsingin
Rauhanturvaajat
Hallitus 2012: Tapani Forsström
(pj), Kari Kaiponen, Mirva Brola,
Harri Sinisalo, Poro Varhimo, Juha
Salonen, Tom Asplund, Kalle Ahonen ja Mika Raatikainen.
Yhteystiedot: www.helrt.org
Tapani Forsström, puheenjohtaja/veteraanivastaava p. 040 587
0352, tforsstrom@hotmail.com
Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p. 040 584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi
Tom Asplund, varapuheenjohtaja
p. 050 553 5665, tom.asplund@rauhanturvaajaliitto.fi
Kotona ja kaukana -tukitoiminta:
Marja-Leena Pihlajamaa p. 040 724
0223, ml.pihlajamaa@gmail.com.
Liiton veteraanituen päivystävä puhelin: 0207 698 111
Messi-illat: Huhtikuu: ti 3.4.2012
klo 19 Kansaned. Tom Packalen
(ps): Loukkaantuneitten rauhanturvaajien oikeudellinen asema.
HUOM: paikkana Virgin Oil (Zetoria vastapäätä).
Pilkkikisa ja supatalkoot la 17.3.
Vuosaaressa. Kokoontuminen klo
11.00 Ravintola Loistoon. Metron
päättäriltä lyhyt kävelymatka, autopaikkoja on vieressä. Sauna varattu klo 15-17 ja ruokaa/juomaa.
Saunavarustus: pyyhe, uima-asu,
pesuvälineet. Lisätiedot: juhasalonen1959@luukku.com.
Tule mukaan! Yhdistys kaipaa
vapaaehtoisia tekijöitä moneen kevään aikana olevaan tapahtumaan.
Laita päivämäärät kalenteriin ja
ilmoittaudu mukaan (kari.kaiponen@pp.inet.fi)!
- Seppeleenlasku Marskin patsaalla 13.3.
- Reservi tutuksi -tapahtuma 5.5.
esittelijöitä kaivataan!
- Maailma kylässä -tapahtuma
26.-27.5. esittelijöitä kaivataan!
- YK:n kansainvälisen rauhanturvaajien päivän seppeleenlasku 29.5.
Tule marssimaan! Valtakunnallinen lippujuhlapäivän paraati järjestetään tänä vuonna Helsingissä 4.6.
Rauhanturvaajat marssivat omana
osastonaan. Ilmoittaudu ja ota mukaan kaverisikin: kari.kaiponen@
pp.inet.fi. Tehdään yhdessä näyttävä marssiosasto!
Järjestyksenvalvontaa: Vapaaehtoisia järjestyksenvalvojia tarvitaan
yhdistyksen varainhankintaan. Ilmoittaudu Juha Saloselle (juhasalonen1959@luukku.com).
Yhdistys omalla nimellään nyt
myös Facebookissa. Tule mukaan!

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vas-
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Pohjois-Karjalan
Sähkö
PL 141
80101 JOENSUU
(013) 266 3311

Jeesus Kristus
pelastaa

Sähkösuunnittelu
Forssell Oy

Mirion Technologies (Rados) Oy

Kullervonkatu 20
00610 HELSINKI
0400 736 652

PL 506
20101 TURKU
(02) 468 4600

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000
www.millog.fi

tuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Vuosikokouskutsut
Stadin Sissien vuosikokoukset pidetään maanantaina 26.3. klo 17.45 Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. Kokousten jälkeen klo 19.00 kuullaan
SLMPA:n ilmapuolustuspäällikkö kaptl Atte Löytösen esitelmä merivoimien
ilmapuolustuksesta osana suurkohteen suojausta.
Sissiparlamentin seuraava kokous keskiviikkona 8.3. Döbelnink 2, neuvotteluhuone 1, 4.kerros.
Maastotoiminta
Stadin sissit järjestävät talvijotoksen Lopella 10.-11.3.2012. Tämä on loistava tilaisuus opetella talvisen sissitoiminnan ja talviretkeily perustaidot.
Jotoksella harjoitellaan muun muassa jäljitystä ja harhautuksia suksilla,
talvisia erätaitoja, tilapäisvälineiden käyttöä, ensiaputaitoja ja ammuntaa.
Tiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 050 5722 873.
MPK:n Esikuntakurssin kisaorganisaatiossa saat myös hyvän kuvan kuinka sotilasorganisaation esikunta toimii tositilanteessa. Peliosastoon tai/ja
tukitehtäviin voi ilmoittautua Vesa Vepsälle Vesa.Vepsa@uoma.fi . Halukkaille löytyy paikkoja sotilasarvoon katsomatta.
Sissi-team osallistuu Järes kilpailuun 20.-22.4. Padasjoella. Myös muut
kiinnostuneet ks. tarkemmin MPK:n Etelä-Suomen Mpp:n Uudenmaan koulutusta www.mpk.fi .
Sissitaitokilpailu Lopella toukokuun 12.-13. Tämä on 1 1/2 vuorokautta
kestävä kilpailu missä sissitaitojasi ja kuntoasi testataan vaativassa maastossa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen kilpailun johtajalle s-posti arto.vesamo@
gemail.com
Ampumatoiminta
Ampumaharjoitukset Luolassa Töölöntorinkadulla su 11.3.; ma 19.3.; su
25.3.; ma 2.4.; su 8.4.; ma 16.4. Maanantain vuoro klo 19 alkaen ja sunnuntain vuoro klo 14.30 alkaen. Ole täsmällinen. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä
lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa
sivulta. Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com tai Eki Monni eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.
Salitoiminta
Sissit toimeenpanevat Helsingin Reserviupseeripiirin järjestämän kamppailu/ itsepuolustuskurssin alkaen 21.3. keskiviikkona klo 1900–2100. Harjoitukset jatkuvat keskiviikkoisin kevään ajan. Viimeinen harjoituspäivä on
30.5. Kurssi on tarkoitettu kohtuukuntoisille miehille ja naisille. Kurssilla
harjoitellaan peruslyöntejä, potkuja, ym. ju-jutsuun pohjautuvia kamppailutekniikoita. Kurssin hinta on 50 euroa, jolla hankitaan lisää harjoitusvälineitä. Järjestäjä ei huolehdi osallistujien vakuutusturvasta, joten jokainen
harjoittelee omalla vastuullaan. Ennakkoilmoittautuminen ei ole välttämätöntä rohkeasti mukaan ensimmäisiin harjoituksiin 21.3.
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke
18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut
Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja tummalla oliivi-pohjalla, jossa
musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myydään
parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30 euroa.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen@elisanet.fi,
Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi, jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@
gmail.com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset

Tilaisuuden aluksi on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Tervetuloa!
Liikunta
Kevätkauden seuraavat marssit ovat: Reppumarssi 2, 20 km, Espoo, su
11.3.2012, MPK kurssinro 0400 12 12016. Harjoitusmarssi 4, 25 km, Espoo, su
1.4.2012, MPK ksinro 0400 12 12081.
Reppumarssi 3, 25 km, Espoo, su 22.4.2012, MPK ksinro 0400 12 12025.
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot: juha.
matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Padasjoen Talvipäivät 23.–25.3.
Perinteiset Padasjoen talvipäivät pidetään 23.–25.3.2012. Luvassa viikonlopullinen toiminnallista ammuntaa hyvässä seurassa. Paikalla myös yhdistyksen lainakalustoa. Ampujavakuutus pakollinen; osallistumismaksu vain
10 e. Ilmoittaudu 19.3. mennessä sähköpostitse ilmoittautuminen@esres.fi.
Mainitse ilmoittautuessasi mihin kerhoon kuulut, vakuutus (RAT tai SAL)
sekä mahdollinen laina-aseen tarve (pistooli/kivääri/molemmat). Lisätietoja antaa Jyrki Helin, jyrki.helin@esres.fi, 0400212252. Tervetuloa rohkeasti
mukaan!
Muu ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212
252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
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. Ilmoittautumiset
parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta 
MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari
Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa ilmoittaa sähköpostiosoitteenne jäsenrekisteriin: Upseerit: jasenasiat@rul.fi; aliupseerit ja miehistö: jasenasiat@reservilaisliitto.fi.
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@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.

Variston
Tenniskeskus
Rystypolku 2
01720 VANTAA
(09) 854 0404

Terramare Oy
PL 14
00441 HELSINKI
(09) 613 621

K.Jousmaa Ky
PL 90
10601 TAMMISAARI
0400 702 704

WiPak Oy
PL 45
15561 NASTOLA
010 510 311

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Hedberg-kilpailu 2012 aika: 5.-6.5.2012 Niinisalossa
Lähde mukaan päivittämään tykistöllinen osaamisesi Niinisalossa järjestettävään koulutustapahtumaan. Hedberg-tapahtuma on Tykistökoulun järjestämä koulutustapahtuma tykistön reserviläisille. Kadettikurssi 96 kenttätykistölinjan kadetit opettavat lauantaina rastikoulutuksena tykistölliset
tehtävät, joista sunnuntaina on pienimuotoinen kilpailu. Kerää mukaan
esimerkiksi varusmiesaikainen kaveriporukka ja lähde muistelemaan menneitä ja oppimaan uutta. Ilmoittautumiset 17.4. mennessä: Riina Markkula,
riina.markkula@gmail.com, 0400 516 097. Ilmoita nimesi, syntymäaikasi
ja paikkakunta, mistäpäin olet lähdössä mukaan. Ilmoittautua voit myös
mpk:n sivuilla (www.mpk.fi): kurssin numero 0400 12 12028.
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Janne Hänninen puheenjohtaja@ktkerho.fi, varapuheenjohtaja Oskari Matilainen, Oskari.Matilainen@gmail.com, sihteeri Patrick
Hjelt sihteeri@ktkerho.fi, Lohjan patterin päällikkö, Tero Merjomaa Tero.
Merjomaa@nordea.com

Marsh Oy
Ahventie 4 B III krs
02710 ESPOO
(09) 8677 4200

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
VUOSIKOKOUKSET
Tapiolan Reserviupseerit ry:n sekä Espoon Reserviläiset ry:n kevätvuosikokoukset järjestetään keskiviikkona 28.3.2012.
Kokouksissa käsitellään normaalit sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Paikka: Espoon Otaniemi, Otakaari 5 (Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto) kello 17.00 alkaen.
Vuosikokousesitelmän pitää evl Torsti Sirén (MPKK) aiheesta "Strateginen
kommunikaatio ja psykologinen
vaikuttaminen"

Rolls-Royce Ab

Muista maksaa jäsenmaksusi

Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI
(09) 4730 3301

23

2 | 2012 > 9. 3. 2012

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
Kuopion Evlut
seurakunta

Martelius-Exhaust Oy

Audit Team Finland

Trailer Metalli Oy

Yhtyneet Insinöörit Oy

Compmeas
Consulting Oy

Arkitehtitoimisto
Esko Hyvärinen

Asianajotoimisto
Sorsa Oy

Automaalaamo Virtanen

Coveston Oy

Vattuniememnaktu 15 A
00210 HELSINKI

Mikonkatui 18 A 4
00100 HELSINKI
(09) 6813 3390

Tmi Palvelu J.
Kauramäki

Erikoishammasteknikko
Ilkka Mustonen

Energiainsinöörit
Strangnäs & Nylund

Fibox Oy Ab

Finn-Valve Oy

Suomen Unipol Oy

Isännöitsijäpalvelu
Tapanainen

Aarne Janhunen Oy

Juan Holding Ltd Oy

Kalustetekniikka Oy

Kiinteistöhoito Nerola

Konepalvelu Sohlman

Oy Flinkenberg Ab

Kiinteistöhuolto
MAK Oy

Tilitoimisto Anttinen Ky

Realco Oy

Ab Fennopress Oy

Asianajotoimisto
Risto Kärjä Oy

Nastakiekko

Hellmanin Konepaja

PL 1064
70701 KUOPIO
(017) 158 111

Tervapääskynpolku 3 A
00780 HELSINKI
(09) 351 1304

Kuismatie 121 B
01390 VANTAA
0400 605 203

Punavuorenkatu 20
00150 HELSINKI
(09) 174 300

PL 69
02771 ESPOO
(09) 859 911

Brain Atlet
Nukarinkuja 6
00730 HELSINKI
(09) 346 2506

PL 58
23801 LAITILA
(02) 856 616

Et.Hesperiankatu 28 pk
00100 HELSNKI
(09) 440 067

Korjaamokatu 1
33840 TAMPERE
(03) 235 0200

Sompiontie 1
00730 HELSINKI
0207 303 300

Uudenkyläntie 450
05100 HYVINKÄÄ
0207 209 699

PL 28
00751 HELSINKI
0400 439 070

Maxmontie 242
66640 MAXMO
(06) 345 0270

Säynäskuja 4
00560 HELSINKI
0500 722 041

Merivalkama 2 A 8
02320 ESPOO
(09) 810 540

Sienitie 22
00760 HELSINKI
0108 365 400

Asematie 52
03100 NUMMELA
(09) 222 4538

Neliökuja 3
04300 TUUSULA
(09) 273 1385

Keilaranta 19
02150 ESPOO
0207 785 700

Vanha Talvitie 13 A
00580 HELSINKI
(09) 774 5520

Kauppakaarre 1
00700 HELSINKI
0207 438 341

Kutojantie 11
02630 ESPOO
(09) 452 0600

Tivoli Sariola Ky
Vehkalantie 35
04200 KERAVA
0400 207 879

Suomusjärventie 418
25390 KIIKALA
(02) 738 2400

PL 1
54101 JOUTSENO
0207 436 900

Tuokkostie 4 A
02710 ESPOO
0400 412 300

Arabiankatu 12
00560 HELSINKI
(09) 612 9650

Karapellontie 8
02610 ESPOO
(09) 682 3260

Kokontie 6
04200 KERAVA
0400 700 622

Sibeliuksenkatu 23 C 26
04400 JÄRVENPÄÄ
(09) 291 1922

Girafe

Ylötie 10
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Safe-Team Oy

41330 VIHTAVUORI
(014) 377 9211

EURENCO Vihtavuori Oy

Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249

Sanmat
Kunnossapito Oy

Japcon Oy

JPS Maalaus Oy

Innovatics Ky

Hautauspalvelu Vemino

Karhulan Pesuliike

Oilon Oy

Polarputki Oy

Porin
Putkirakentajat Oy

Kotipalvelu
Hoiva & Harja Oy

Kirjansitomo
Haglund Oy

Turvaykköset

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
0400 414 432

PL 5
15801 LAHTI
(03) 85 761
www.oilon.com

PL 67
00751 HELSINKI
(09) 346 3545

Hitsaajankatu 9 C
00810 HELSINKI
(09) 755 900

Kantakaupungin
Isännöinti Oy

Meca-Trade Oy

Rakentajat
Piippo & Pakarinen

Loka-Veto Oy

Tapiolan Seurakunta

TO Tilikirja

Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Kauppamäki 3
02780 ESPOO
(09) 812 036

PL 200
02771 ESPOO
(09) 8625 0400

Presto-Maalaus Oy
Tullivuorentie 11 D
00700 HELSINKI
040 500 0810

RI-Plan Oy
Ilmarinkuja 3
45100 KOUVOLA
0400 558 322

Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Koivurinne 13
01680 VANTAA
(09) 855 5001

Kontionkatu 19
08100 LOHJA
(019) 326 090

Hammaslääkäri
Jussi Kuusisto
Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMI
(09) 298 9796

Noptel Oy
Teknologiantie 2
90570 OULU
040 181 4351

Puusepäntie 25
04360 TUUSULA
(09) 385 8151

Karjalankatu 5
28130 PORI
(02) 630 1800

Ratamestarinkatu 13 A
00520 HELSINKI
(09) 565 3936

Lehmuskatu 10-12 A 16
04260 KERAVA
(09) 273 2510

Metallisorvaamo
M.Hakala

Oy Johnson Metall Ab

P.M.Adventure

Pirkanmaan
Kirjanpitotoimisto Oy

Juholankatu 3
45130 KOUVOLA
0207 691 770

Linnanherrankuja 4
00950 HELSINKI
0400 670 744

VePe Oy Peltonen
PL 69
04301 TUUSULA
(09) 274 7220

VARATTU

Turkkirata 14
33960 PIRKKALA
(03) 342 7700

Satakunnankatu 14 A
33100 TAMPERE
(03) 213 0507

PL 69
01801 KLAUKKALA
0500 456 206

Suomen Rakennutajatoimisto
SRT Oy
Kytötie 39 B
01360 VANTAA
041 527 1963

Asianajotoimisto
Kari Silvennoinen Ky
Korkeavuorenkatu 19 A
00130 HELSINKI
010 616 8920

Slamex Oy
Malminkaari 5
00700 HELSINKI
(09) 343 6200

Supermaster Ky
Kellosilta 2 C 65
00520 HELSINKI
(09) 143 703

Patola Koti Oy
Siltavoudintie 14 A
00640 HELSINKI
(09) 728 6797

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
(09) 777 2656

Virsumäentie 32
48600 KARHULA
(05) 262 118

Hallituskatu 13
45100 KOUVOLA
(05) 535 3400

www.pikkusitomo.fi

Pukkila Oy Ab
PL 29
20521 TURKU
0207 219 750

Radial Oy

Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI
(09) 385 4617

Puistosairaalan
Silmälääkärit
Puistokatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
0102 279 2230

Tammisaaren
Kirjanpitotoimisto
Rautatienkatu 21
10600 TAMMISAARI
(019) 241 4995

Oy Forcit Ab

Rema Tiptop Oy

Suomen Teknohaus

Indepro Oy

Asianajotoimisto
Erkki Laamanen

Kristina Cruises

Hanko
0207 440 400

Eerikinkatu 27
00180 HELSINKI
(09) 695 550

Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

Vilhonkatu 5 A
00100 HELSINKI
(09) 685 2855

PL 172
04301 TUUSULA
(09) 274 7210

Kirkkokatu 16
48100 KOTKA
(05) 21 144

myös Lappeenranta

Syrjäsen
Hopeatorppa Oy
Ratakatu 1
00120 HELSINKI
0400 588 4098

Rakennuskonsultointi
Treuthart Oy

Oy Hilding
Andersson Ab

Kala- ja Äyriäistukkuliike
Arvo Kokkonen Oy

Laajasalon Apteekki

Vallilan Takomo

Fellow Company Oy

Kiinteistöalan
Kustannus Oy

VARATTU

Teho Hyrdo

Ruukintie 16
53500 LAPPEENRANTA
(05) 615 8100

www.harri.syrjanen.fi

Uudenmaan Leipä Oy

Kainuuntie 88
88900 KUHMO
(08) 636 700

Järvelän Rauta
Peltotie 2
16600 JÄRVELÄ
0400 715 137

Famifarm Oy
Kartanontie 6
79600 JOROINEN
(017) 470 4400

PL 12
00771 HELSINKI
(09) 278 6070

Haimoonmyllyntie 227
03400 VIHTI

Gühring Oy Ab

Berner Oy

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Pitäjänmäentie 15
00370 HELSINKI
040 729 5823

Ylikyläntie 3
00840 HELSINKI
(09) 686 0030

Annankatu 24
00100 HELSINKI
0500 507 830

Katajanokan
Huolto Oy
Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI

Rauhankatu 40
06100 PORVOO
(019) 521 9100

Arinatie 5
00370 HELSINKI
(09) 561 7880

Oy Combinent Ab
Kipinätie 3
06150 PORVOO
0207 311 330
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki
puh. (09) 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi

Toiminnanjohtaja Kari Talikka
puh. (09) 4056 2080 > fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

Järjestöupseeri, Ossi Ikonen
puh. 045 862 4648, (09) 4056 2071
ossi.ikonen@hrup.fi

Niinisalossa järjestettiin 10. –
12.2. Börbeli-Jotos. Jotokseen
osallistui Helsingin Seudun
Reserviläispiirin tanskalaiset
yhteistyökumppanit Frederikssundin kodinturvajoukkojen
sotilaspoliisikomppaniasta
viisimiehisellä joukkueella.
Joukkuetta johti vänrikki
Henrik Juhl. Joukkueen mukaan
tarkkailijoiksi olivat lähteneet
sotilaspoliisi komppanian päällikkö kapteeni Allan Hausmann
ja varapäällikkö yliluutnantti
Henrik Berg. Jotokseen
osallistui neljä ulkomaalaista
joukkuetta: Yhdysvalloista,
Saksasta, Italiasta ja ”meidän
joukkueemme” Tanskasta.
Suomalaisia joukkueita oli
kymmenen.

Sissiosaston nitropapat järjestävät
Järjestyksenvalvojakoulutusta
reserviläisille
Koulutus on kaksipäiväinen ja se
pidetään la 17.3.2012 klo. 15 - 20 ja su
18.3.2012 klo. 10 - 15.
Koulutus mahdollistaa kaasusumuttimen hallussapitoluvan hakemisen paikalliselta poliisilta järjestyksenvalvoja- tai vartiointitehtäviin.
Koulutukseen sisältyy myös käytännön
harjoituksia, joita varten kannattaa varata mukaan sisäliikuntavarustus.
Koulutus järjestetään Reserviläisten tiloissa osoitteessa Döbelninkatu 2,
00260 Helsinki.
Koulutus maksaa 90 eur ja se maksetaan koulutuksen alussa käteisellä,
kuittia vastaan.
Sisäasiainministeriön hyväksymänä kouluttajana toimii Jori Ala-Keturi.
Koulutuksiin tulee ilmoittautua
viimeistään viikkoa ennen koulutuksen
alkua emaileitse osoitteeseen: seppo.
kulonen@helsinkinet.fi

Teksti ja kuva: Timo Soininen

ulkomaalaisille joukkueille järjestettiin
perjantai-iltana perehdytys aseista,
miinoista, kertasingoista, radiosta,
sanomalaitteesta ja kevyestä kranaatinheittimestä. Järjestäjien kouluttajat osasivat asiansa ensiluokkaisesti ja sujuvalla englanninkielellä. Lisäksi kilpailijat saivat lyhyen
tietopaketin pakkasessa toimimisesta. Sää suosi jotosta sateettomana
pakkasen pysyessä 5-8 asteessa.
Matkaa kilpailureitille kertyi kokonaisuudessaan 20km ja tanskalaisten onneksi ainoastaan viimeinen muutaman kilometrin pituinen
hiihtoetappi pisteytettiin suoritusajan mukaan; joukkue kun otti
perjantai-iltana ensikosketuksensa
murtomaasuksiin.
Jotoksella oli suhteellisen tasavälein parikymmentä rastia pareittain
kymmenellä suorituspaikalla. Myös
yöpyminen metsässä omissa majoitteissa oli oma rastinsa, yksikään
joukkue ei käyttänyt järjestäjien
lämmitettyjä telttoja yöpymiseen,
mikä olisi johtanut yöpymisrastin
pisteiden menetykseen.
Tanskalaiset pärjäsivät erinomaisesti omimmilla sotilaspoliisitoimintaan liittyvillä rasteilla. Myös kevyt

kranaatinheitin suunnattiin mallikkaasti ja kaikkiaan joukkue osoitti
pätevyytensä sotilaallisilla rasteilla.
Jopa sanomalaitteella saatiin sijainti
ilmoitettua, vaikka operoinnin täytyi perustua muistiinpanojen näppäinsekvensseihin. Suomenkieliset
vastetekstit tuskin antoivat apua.
Hiihtämisen uutuus ja siihen
nähden raskaat pakkaukset vaativat
veronsa kahtena rasitusvammasta
johtuvana ”miestappiona” lauantaiiltana ja iltayöllä. Kuitenkin niin
tanskalaiset kuin muutkin joukku-

Kuvat kertovat sodista

Taistelu Suomen itsenäisyydestä 1939-1945.
Sis. Sotavuosien tapahtumakalenterin, runsaasti
autenttisia kuvia. 40 sivua. Erikseen suomen-,
ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset julkaisut.

Suomi sodassa 1939-1945
DVD video. Kesto 30 min.
Lisänä tiivistelmä sodista A 5 22 sivua.

Suomen puolesta
DVD video. Kesto 65 min.

Tuotehinnat 10 e/kpl + postimaksu.
Tilaukset: Tapio Juutilainen,
puh. 09-823 7081, 050-557 1517

eet tuntuivat aidosti nauttivan hyvin
järjestetystä jotoksesta, ulkoilun ja
suorittamisen riemusta.
Ulkomaalaisista joukkueista saksalaiset kadettioppilaat sijoittuivat
täpärästi neljänsiksi ja tanskalaiset
kahdeksansiksi jättäen jälkeensä
niin ulkomaalaisia kuin suomalaisiakin joukkueita. Kaikkiaan niin
tanskalaisten joukkue kuin tarkkailijatkin olivat tyytyväisiä matkaansa, hyviin paikallisiin järjestelyihin
ja saamaansa kokemukseen toimimisesta talviolosuhteissa.

Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin seudun Reserviläispiiri järjestävät
5.5.2012. ”Reservi tutuksi”
teemapäivän Helsingin keskustassa
Mauno Koiviston aukiolla Kampissa.
Piiriemme reserviläistoimintaa esitellään kaupunkilaisille HRS-lehden
tietopaketin ja toiminnallisten rastien
kautta. Keskeisenä tietolähteenä on
Helsingin Reservin Sanomat numero 3,
jossa esitellään piireissämme toimivat
kerhot. Jokaiselle kerholle on lehteen
varattu 1/6 sivun tila esitellä itsensä ja
toimintansa.

Ilmoittaudu heti! Koulutusten maksimikoko on 20 henkeä.

Pyydämme kerhoilta ja yhdistyksiltä
seuraavaan lehteen, aineistopäivä
2.4 mennessä esittelymateriaalin
jossa kerhon nimi, mahdollinen logo
sekä keskeisimmät kerhotiedot ja sen
päätoiminta-alue (perustamisaika,
jäsenmäärä, tunnus, sijainti ja kerhon
toimintaa kuvaava kuva, kuvan tiedostokoko yli 500kt). Esittelytekstin tulee
olla 0.5 - 1 liuskaa pitkä. Listaa lisäksi
3 tärkeintä asiaa, joilla myyt kerhosi
uudelle jäsenelle.

TALKOOT
VUOSAAREN
PIRTILLÄ

Pyydämme myös kerhoilta vapaaehtoisia toiminnan esittelijöitä RETU2012tapahtumaan, jakamaan lehtiä ja esittelemään piirien yhdistysten toimintaa.
Tapahtuman yhteistyökumppaneina
ovat Maanpuolustusyhtiö, Reserviläisurheiluliitto, Vääpelikilta, Maanpuolustuskoulutus ry, Veteraanikeräys, RUL, RES
ja Helsingin Rauhanturvaajat ry.

Jotokseen osallistuville

Talvijotos Niinisalossa

Reserviläisten
tiedotuspäivä RETU
2012 5.5. Kampissa

Kevättalkoot pidetään 11-13.5 .(pe.-su).
Olisi toivottavaa, että jokaiselta jäsenyhdistykseltä olisi osallistuja. Onhan
pirtti sentään yhteistä omaisuuttamme.
Joten käyttäjien olisi osaltaan kohtuullista osallistua myös sen ylläpitoon.
Tarjolla on. Ympäristönsiivousta, polttopuiden tekoa, pientä ``nikkarointia.´´
Sauna on tietysti kuumana. Eikä ketään
tapeta nälkään. Myös upseereilla on
oikeus osallistua.
Pirttihän on yhteisessä käytössä.
Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle.
Mieluummin ajoissa. Niin että tiedän
muonavahvuuden.
soinimarkku.hyttinen(at)elisanet.fi
P.0503695305

2011 tapahtumassa yleisön oli mahdollista tutustua eri teltoissa tapahtuvaan
toimintaan: PST-kalusto-esittelyyn,
ampua laserpistoolilla ja -kiväärillä,
tehdä karttapaikantamisharjoitus,
mitata puristusvoimaa RESUL:n teltassa,
ostaa tuotteita MPY:n myymälästä ja
maukasta hernekeittoa Vääpelikillan
soppatykistä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Tomi Alajoki
Toiminnanjohtaja
Helsingin Reserviupseeripiiri
09-40562073
www.hrup.fi
tomi.alajoki@hrup.fi

