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Uudistusten syistä

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, 18. 5. 1942

45. vuosikerta

533. ilmestymiskerta

18. 5. 2012

100 tuhottua viholliskonetta päivä– ja 
taisteluennätyksen omaavan hävittäjälaivueemme 
tilillä.

Alasammutuista viholliskoneista 90 hävittäjiä.

Ilmavoimiemme toiminnassa ovat hävittäjien saavutukset laadultaan näkyvimmät, 
koska taistelujen tulokset voidaan esittää selvin numeroin. Mutta numerotkaan eivät 
aina anna oikeata kuvaa hävittäjälaivueiden toiminnasta, sillä olosuhteet ja hyvä onni 
määräävät suureksi osaksi saavutusten numerollisen suuruuden.

Tätä todistaa mm. majuri E:n hävittäjälaivueen toiminta. Laivue oli sodan alkuaikoi-
na enimmäkseen sellaisissa suojaustehtävissä, että sen ohjaajat vain harvoin pääsivät 
tulikosketukseen vihollisen lentovoimien kanssa. Mutta heti kun laivueelle tuli sellai-
nen huomattava suojaustehtävä, mikä veti vihollisen ilmavoimat piiriinsä, laivue al-
koi lyödä ennätyksiä. Samalla kun laivue otti nimiinsä pari Suomen ennätystä ilma-
sodassa, sen omat pudotusnumerot kasvoivat huomattavasti. Kevättalven suurissa 
ilmataisteluissa Suomenlahden ja Karjalan kannaksen yläpuolella saavutti majuri E:n 
laivue merkittävän suurtuloksen: 100 tuhottua viholliskonetta. Lisäksi laivueen tilillä 
on 2 alasammuttua tähystyspalloa.

K
enraali Ari Puheloinen 
piti huhtikuussa pu-
heen Maanpuolustus-
kurssiyhdistyksen ko-
kouksessa. Hänen pu-
heeseensa kannattaa 
reserviläisten tutustua 

tarkasti. Puhe löytyy kokonaisuudessaan 
puolustusvoimien www-sivuilta.

Puheessaan komentaja kertoi selke-
ästi puolustusvoimauudistuksesta ja sen 
taustoista. Varsinainen puolustusvoima-
uudistus oli jo käynnistetty ennen val-
tion säästötoimia. Nyt valtion talouden 
säästötoimet ajoittuivat samaan aikaan. 
Nämä kaksi erillistä toimenpidettä on nyt 
julkisessa keskustelussa sotkettu keske-
nään. Varsinaisessa puolustusvoimauu-
distuksessa on tavoitteena saada vuoden 
2015 puolustusvoimat asentoon, jossa sen 
toiminta tulee turvatuksi myös tulevai-
suuteen.

Puheessaan kenraali Puheloinen sanoi, 
että uudistuksella pyritään myönteiseen 
kokonaistulokseen, mutta säästöjen vai-
kutukset ovat pelkästään kielteisiä. Sääs-
töjen vaikutus käytännön toimiin puolus-
tusvoimissa on suuri. Vuoden 2011 puo-
lustusbudjetti oli noin 2,5 miljardia euroa. 
Tämän vuoden talousarvioon on varattu 
46 miljoonaa vähemmän, mutta vuonna 

2013 supistus on jo 124 miljoonaa euroa 
pienempi. Säästötoimien vaikutus vuonna 
2014 on jo 180 miljoonaa euroa ja vuonna 
2015 budjetti on jopa 250 miljoonaa euroa 
pienempi kuin vuonna 2011.

Näitä säästöjä ei saada aikaiseksi no-
peasti muulla tavalla kuin luopua osasta 
materiaalihankinnoista ja jokapäiväisestä 
toiminnasta, siis kertausharjoituksista. 
Valitettavasti.

PUolUstUsvoimain komentaja pohti 
puheessaan myös puolustusvoimien omaa 
tiedotustaan uudistuksesta. Puolustusvoi-
mat eivät ole saaneet luotua keskusteluun 
oikeata kuvaa. Vilkkaassa keskustelussa 
on sotkettu keskenään puolustusvoima-
uudistus ja valtiontalouden aiheuttaman 
säästötoimet. Keskustelu on  juuttunut 
yksittäisiin kysymyksiin ja pyörinyt yk-
sittäisten varuskuntien lakkauttamisten 
ympärillä.  Faktoja pitäisi tuoda kansata-
juisemmin esille.

Puolustusvoimauudistuksen keskei-
nen syy on yksinkertainen. Raha ei riitä 
nykyisen kokoisten puolustusvoimien 
ylläpitoon. Vaikka varuskuntien lakkaut-
taminen on vakava paikka niille henki-
lökuntaan kuuluville, joita asia koskee, 
on se nykyisellään välttämätöntä. Jouk-
ko-osastot kouluttavat varusmiehiä ns. 

joukkotuotantoperiaatteella. Jokaiselle 
kotiutuvalle joukkueelle on etukäteen 
suunniteltu sodanajan tehtävä. Sodan-
ajan joukkojen supistusten myötä myös 
joukkotuotannon tarve vähenee. Kysymys 
ei siis ole siitä, että lakkautettavat jouk-

ko-osastot olisivat toimineet muita huo-
nommin. Kysymys on puolustusvoimien 
sodanajan joukkojen tarpeesta. Puolus-
tusvoimien päätehtävä rauhan aikana on 
kouluttaa varusmiehiä sodan ajan tarpei-
siin.

Puolustusvoimia on sitonut eri asioi-
den salassapitosäännöt. Ne ovat estäneet 
monien asioiden kustannuslaskelmien jul-
kaisun. 

säästötoimenPiteet vaikuttavat vuo-
den aikana moniin ennen itsestään selviin 
asioihin. Turvallisuus- ja puolustusmessut 
pidetään syyskuussa lahdessa. Säästösyis-
tä puolustusvoimat ei tuo messuille esil-
le kalustoa. Se osallistuu kyllä messuille 
omalla osastollaan, mutta esillä on vain 
noin 20 minuutin messuvideo. 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL 
on huolissaan puolustusvoimien kuljetta-
jakoulutuksen supistumisesta. Lakkautet-
tavissa joukko-osastoissa on koulutettu 
ammattitaitoisia kuljettajia noin 3500-
3700. Kuljettajien määrä putoaa noin kol-
meen tuhanteen. Kuljettajatarve on Suo-
messa noin 5-6000 uutta kuljettajaa joka 
vuosi. 

Puolustusvoimien säästötoimet aiheut-
tavat vaikeuksia yllättävän monille sekto-
reille yhteiskunnassa.

vilkkaassa keskus-
telussa on sotkettu 
keskenään puolus-
tusvoimauudistus 
ja valtiontalouden 
aiheuttaman säästö-
toimet. keskustelu 
on  juuttunut yksit-
täisiin kysymyksiin ja 
pyörinyt yksittäisten 
varuskuntien lakkaut-
tamisten ympärillä. 
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Puheenjohtajilta

Suunnitelmallisuutta 
toimintaan Ammunta siirtyi  

ulkoradoille

Juha Parkkonen > Luutnantti (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

kevään etenemistä seURataan yleensä 
luonnonilmiöiden kautta. Lumien sulet-
tua odoteltiin ensimmäisiä kevätkukkia ja 
muuttolintuja. Yksi selvä merkki kevään 
saapumisesta on myös ammuntojen siir-
tyminen ulkoradoille. Vaikka suomalaisen 
sotilaan perusominaisuuksiin kuuluu tais-
telukyky kaikkina vuodenaikoina, on ulko-
ratojen sesonki selkeästi sulan maan aikaan. 
Pääkaupunkiseudun vaikea ampumaratati-
lanne on kaikilla alueella asuvilla reserviläi-
sillä hyvin tiedossa. Huolimatta Pääkaupun-
kiseudun ampumaratafoorumin tekemästä 
aktiivisesta työstä tilanteen ratkaisemiseksi, 
nopeaa helpotusta tilanteeseen ei ole näkö-
piirissä. Aktiivisen ammunnan harrastajan 
on siten edelleen varauduttava matkusta-
maan naapurimaakuntiin vaikka liikunta-
lain mukaan kunnan tulee luoda edelly-
tyksiä kuntalaisten liikunnalle tarjoamalla 
liikuntapaikkoja. 

käynnissä oleva puolustusvoimauudistus 
muodostaa myös uhan sotilaan perustaitoi-
hin kuuluvan ampumataidon vapaaehtoisel-
le ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Toistai-
seksi ei ole saatu varmuutta siitä, säilyvätkö 
lakkautettavien varuskuntien yhteydessä 
olevat ampumarata-alueet myös jatkossa re-
serviläisten käytössä. Pääkaupunkiseudun 
osalta huoli kohdistuu etenkin Hämeen 
Rykmentin ampumarata- ja harjoitusaluei-
siin Hälvälässä, noin tunnin ajomatkan 
päässä Helsingistä. 

Puolustushallinto on ilmaissut halutto-
muutensa ylläpitää sellaisia kiinteistöjä, 
jotka eivät ole puolustusvoimien käytössä. 
Haluan muistuttaa, että reserviläinen on ni-
menomaan puolustusvoimien reserviin kuu-
luva sotilas. Ilman puolustusvoimia, reser-
viä tai reserviläisiä ei ole olemassa. Ilman 
reserviläisiä ei ole sodan ajan puolustusvoi-
mia. Puolustusvoimien lain mukainen en-
simmäinen tehtävä on Suomen sotilaallinen 
puolustaminen ja viimekädessä se tapahtuu 
lähes kokonaan reserviläisistä muodostuvi-
en sodan ajan puolustusvoimien joukkojen 
avulla. 

Puolustusvoimauudistus on äärim-
mäisen rankka vyönkiristys koko puo-

lustusvoimille, mutta pääkaupunkiseudun 
ammuntaa harrastavien reserviläisten nä-
kökulmasta nykyiset suunnitelmat eivät 
ole niin kohtalokkaita kuin aluksi pelättiin. 
Kaartin Jääkärirykmentti Santahaminassa 
ja Upinniemen varuskunta Kirkkonummella 
eivät ole olleet lakkautuslistalla. Suunnit-
teilla oleva Urheilukoulun kesälajien siir-
täminen Lahdesta takaisin Santahaminaan 
saattaa jopa olla hyödyksi pääkaupunkiseu-
dun ampujille. On mahdollista, että Santa-
haminan ampumaratojen uudistamisessa 
huomioidaan Urheilukoulun lisääntyvät tar-
peet. Pitäisin myös mahdollisena sitä, että 
Urheilukoulun ampumavalmennusosaamis-
ta voitaisiin jossain määrin saada myös re-
serviläisten käyttöön. 

Toivon, että mahdollisimman moni pii-
rimme yhdistyksiin kuuluva henkilö hyö-
dyntää tarjolla olevia ampumamahdolli-
suuksia. Reserviläisjärjestöjen ja Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen ratavuoroista, 
kilpailuista jne. löytyy lisätietoja mm. tästä 
lehdestä. Toivon myös, että näistä ampuma-
suorituksista välitettäisiin tieto myös yhdis-
tyksiin esim. Reserviläisurheiluliiton säh-
köisen kuntokortin avulla. Nykyisten tilasto-
jen perusteella on selvä asia, että suuri osa 
reserviläisten ampumasuorituksista jää kir-
jaamatta yhdistysten toimintaraportteihin. 
Puutteelliset tiedot vaikeuttavat ampujien 
edunvalvontaa koska ammuntaharrastuk-
sen laajuudesta ei ole käytettävissä kattavia 
tietoja. 

 
 

puheenjohtaja@helresp.fi

kevät on saaPUnUt ja aktiivinen reservi-
läistoiminta on kuumimmillaan. Tulevan 
syksyn toimintaa valmistellaan kerhoissa. 
Ensi vuoden toiminta lienee vielä kaukai-
nen ajatus useimissa yhdistyksissä. Tämä 
on ainakin se käsitys, mikä on syntynyt pii-
rihallituksen keskusteluissa. Toki kerhojen 
välillä on suuriakin eroja. Tyypillistä on 
myös se, että tapahtumia on kohtuullisen 
runsaasti, mutta useimpiin niistä on haas-
teellista saada rekrytoitua osallistujia. Miksi 
näin? Voisimmeko tehdä jotain sen eteen, 
että tilaisuuksiin osallistuisi enemmän vä-
keä. Itse uskon, että suurempi osallistuja-
määrä houkuttelee paremmin väkeä pai-
kalle myös seuraaviin tapahtumiin. Olisiko 
kauheaa, jos joskus joutusimme vastamaan; 
ei ole tilaa, kaikki paikat ovat jo täynnä!

Parantaaksemme niin toiminnan suun-
nittelua kuin myös osallistujamääriä tulee 
piirihallitus esittämään sen jäsenyhdistyk-
sille seuraavaa: Jokaisen kerhon hallitus 
laatisi syyskuun aikana vuoden 2013 toi-
mintakalenterin ja merkitsisi tapahtumi-
en ajankohdat niin tarkasti kuin pystyvät. 
Nämä toimintakalenterit toimitettaan pii-
ritoimistoon syyskuun loppuun mennessä. 
Lokakuussa piiri järjestää tilaisuuden, jossa 
kalenterit käydään yhdessä kerhojen edus-
tajien kanssa läpi. Tällöin huomataan mah-
dolliset päällekkäisyydet ja/tai samantyyp-
pisten tapahtumien osuminen lähekkäin. 
Käytännön esimerkkinä seuraavanlainen 
”ajatusleikki”.

yHdistykset a, b ja C järjestävät viikon 
välein esitelmätilaisuuden, joihin osallis-
tuu kuulijoita 10-20 henkilöä kuhunkin. 
Pahimmassa tapauksessa esiintyjäkin voi 
olla sama. Kannattaisi varmaankin järjestää 
tapahtuma yhdessä, jolloin paikalle saa-
puisikin 50+ henkilöä. Suuremmalle väki-
määrälle kehtaa pyytää esiintymään nimek-
käämpiäkin esiintyjiä. Samaa ajatusmallia 
voi soveltaa monenmoiseen tilaisuuteen. 
Toki jokaisella yhdistyksellä on edelleen 
tapahtumia, jotka ovat tarkoituksella suun-
nattu kapeammalle kohderyhmälle. 

Vaikka HRUP:n jäsenyhdistyksen tilai-
suudet ovat pääsääntöisesti avoimia mui-

denkin kerhojen jäsenille, voinemme kaikki 
tunnustaa, että ristiin osallistuminen laa-
jemmassa mittakavassa on ollut vähäistä. 
Viisaasti tapahtumia järjestelemällä ja tar-
peen mukaan yhdistämällä, sekä ennen-
kaikkea riittävän aikaisella etukäteissuun-
nittelulla vapautamme yhdistysten hallitus-
ten sekä muiden aktiivisten tapahtumien 
järjestäjien resursseja. Vapautuneet aikare-
surssit voidaan sitten suunnata toiminnan 
kehittämiseen muulla tavoin.    

toinen teHtävä keRHojen hallituksille 
on listata viimeisen 5 vuoden ajalta kolme 
suosituinta ja kolme pahiten epäonnistunut-
ta tapahtumaa osallistujamäärän suhteen. 
Ajatuksena on katsoa löytyykö tästä aineis-
tosta suuntaa sille, mikä jäseniä kiinnostaa 
ja mikä ei. Kunhan nämä ensimmäiset aske-
leet saadaan otettua voimme kehittää toi-
mintaa paremmilla resurseilla juuri siihen 
suuntaan, mihin jäsenkunta haluaa!

Aktiivista maanpuolustuskevättä!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jyri.vilamo@gmail.com

Jyri Vilamo > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja
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natsi-saksan PRoPagandan mu-
kaan Adolf Hitler oli työlleen omis-
tautunut yksinäinen sielu, naimi-
sissa vain Saksan valtion ja kansan 
kanssa. Todellisuudessa hänen elä-
määnsä kuului neljäntoista vuoden 
ajan salarakas, jonka olemassaolo 
oli salaisuus kolmannen valtakun-
nan viimeisiin hetkiin asti. Kuka 
tämä nainen oikein oli? 

Eva Braun syntyi Münchenissä 
vuonna 1912. He tapasivat valoku-
vaamossa, jossa Braun oli töissä. 
Hän oli siis vasta 17-vuotias. Hän 
tuskin uskoi, että 16 vuotta myö-
hemmin olisi tuhoutumassa mie-
hensä ja valtakunnan mukana Ber-
liinissä.

Uuden tieteelliseen tutkimuk-
seen perustuvan tulkinnan mukaan 
Eva Braun ei ollut pinnallinen ja 
poliittisesti naiivi tyttö, vaan yksi 
Hitlerin sisäpiirin avainhenkilöistä 
ja tärkeä osa natsien propagandako-
neistoa. 

saksalaisen valtiomieHen A. 
Hitlerin ja hänen ystävättärensä 
Eva Braunin kuolemasta on kulunut 
pian 70 vuotta, mutta aina vain hei-
dän suhteensa kiinnostaa ihmisiä. 
Hitlerin ja Eva Braunin rakkaustari-
naa on puitu jo kymmenissä kirjois-
sa. Hitler-kirjallisuuden valtavuus 
ilmenee hyvin Heike B. Görtemake-
rin kirjan pitkässä lähdeluettelossa. 
Pelkästään se on lähes sadan sivun 
pituinen.

Mitään oleellista uutta Görtema-

ker perusteellisessa tutkimukses-
saan ei löytänyt. Kirjassa kerrotaan 
enemmän edelleenkin Hitleristä 
kuin päähenkilöstä. Kertoessaan 
Hitlerin ”hovista” hän kuitenkin 
vastoin monien muiden kirjoitta-
jien mielipidettä toteaa sen olleen 
hyvin perillä kaikista natsihallinnon 
julmuuksista. Jotain ”epäpoliittista 
sisäpiiriä”, josta muun muassa Al-
bert Speer mielellään puhui, ei ollut 
olemassa.

Kuinka miljoonien ihmisten mur-

haaja ja sodanlietsoja sitten pystyi 
kietomaan aivan fiksujakin ihmisiä 
pikkusormensa ympärille. Vielä 40 
vuotta diktaattorin kuoleman jäl-
keen muutamat hänen naistuttavis-
taan jaksoivat kehua Hitlerin muka-
vaa luonteenlaatua.

Eva Braunin asema Hitlerin rin-
nalla ei ollut kaikkein helpoimpia. 
Natsihallinto piti yllä myyttiä Hitle-
ristä vain työlleen omistautuneena 
nerona.  He eivät voineet esiintyä 
yhdessä julkisuudessa, vaikka asui-
vatkin samassa osoitteessa pitkät 
ajat. Ne, jotka suhteesta tiesivät, 
osasivat pitää suunsa kiinni.

Muutamissa muistelmateoksis-
sa Eva Braun on kuvattu tahdotto-
maksi, taustalle vetäytyväksi hah-
moksi Hitlerin lähipiirissä. Uuden 
tutkimuksen mukaan hän kuitenkin 
tunsi asemansa eikä antanut kenen-
kään hyppiä nenälleen. Päinvastoin, 
monet korkeat natsit joutuivat suo-
rastaan matelemaan hänen edes-
sään.

Natsivaltion lopun koittaessa Eva 
Braun osoittautui Hitlerin uskolli-
simmaksi opetuslapseksi. Kun muut 
livistivät herransa ja käskijänsä luo-
ta kuka minnekin, Eva Braun astui 
tyynesti kuolemaan. Näin hän var-
misti oman paikkansa historiassa.

Heike B. Görtemaker on saksalai-
nen uuden polven historioitsija. Hä-
nen Eva Braun -elämäkerrastaan on 
suunnitteilla elokuva vuodeksi 2012, 
jolloin Braunin syntymästä on kulu-
nut sata vuotta. 

nUoRi newyoRkilainen journalisti 
Gordon F. Sander vieraili Suomes-
sa ensimmäisen vaan ei viimeisen 
kerran kylmän sodan hyisimmällä 
hetkellä vuonna 1977. Usein unoh-
dettu Suomi on Sanderin historial-
linen muistelmateos, joka kuvaa 
paitsi kirjailijan suhdetta yöttömän 
yön maahan ja sen  ilmeettömiin 
asukkaisiin myös Suomen kehitystä 
maailmankartan reunalla sijaitse-
vasta agraariyhteiskunnasta EU:n 
täysivaltaiseksi jäsenmaaksi ja huip-
puteknologiaosaajaksi. 

Usein unohdettu Suomi ker-
too joukon hulvattomia, kirjailijan 
omiin kokemuksiin perustuvia tari-
noita alkaen vuodesta 1977, jolloin 
Suomi oli eksoottinen, väärinym-
märretty ja ehdottoman epäkosmo-
poliittinen paikka. 

Suomalaiset näyttäytyivät San-
derille vakavina, rehellisinä, hyvän-
tahtoisina ja lähes orjallisesti esival-
lalle kuuliaisina. Aamuyön huma-
lainen hoippujakin jäi Helsingissä 
odottamaan vihreää valoa, vaikkei 
yhtään autoa ollutkaan liikkeellä. 
Tätä oli miehen Manhattanilta vai-
kea käsittää.

ensivieRailUllaan Sanderille sel-
visi, että ”Kekkoslovakiassa” saattoi 
pestautua CIA:n vakoojaksi hotelli 
Marskin baarissa. Hän oli myös to-
distamassa Helsinki-Vantaan len-
tokentällä, kuinka ulkomaiset toi-
mittajat joivat itsensä humalaan ja 
yrittivät vokotella toinen toisiaan 
tiedotustilaisuudessa, joka järjestet-
tiin neuvostoliittolaisten kaapattua 

Leningradiin matkalla olleen len-
tokoneen. Eksotiikkaa tarjosi myös 
junamatka Rovaniemelle matkaseu-
rana vaunullinen juopuneita, puhu-
mattomia miehiä.

1990-luvulla Sander alkoi rapor-
toida Suomesta britti- ja yhdysvalta-
laismedioille, ja oli tekemisissä mer-
kittävien suomalaisten kanssa Aki 
Kaurismäestä ja Matti Pellonpäästä 
aina Pekka Haavistoon ja Jorma 
Ollilaan. Hän kirjoitti niin Bushin 
ja Gorbatšovin kohtaamisesta Hel-
singissä, Suomen laskeutumisesta 

lamaan, Estonian uppoamisesta ja 
EU-kansanäänestyksestä kuin Le-
pakkoluolassa toimivasta Radio Ci-
tystä, suomalaismallien maailman-
valloituksesta ja Kiasman rakenta-
misestakin.

Sanderin mukaan Suomella on 
hyvät mahdollisuudet selvitä myös 
käsillä olevasta taantumasta. Onhan 
sisulla selvitty edellisistäkin. Entä-
pä Nokia? "Suomen yritysten Lasse 
Virén, joka on kompuroinut jo ker-
ran aiemmin, saattaa hyvinkin toi-
pua uudelleen", hän arvelee.

gUstav HägglUnd on pohdiskellut 
suomalaista kenraalikuntaa ja va-
linnut siitä eri perustein viisitoista 
miestä, joiden tiiviit elämäkerrat 
muodostavat kirjan. Valintansa hän 
on tehnyt 353 kenraalin joukosta. 
Valittujen joukon muodostavat kuu-
si sotaväen päällikköä ja puolustus-
voimain komentajaa K. F. Wilkama, 
Aarne Sihvo, Erik Heinrichs, Jarl 
Lundqvist, Yrjö Keinonen ja Lauri 
Sutela; kolme ansioitunutta rinta-
makomentajaa K. L. Oesch, Paavo 
Talvela ja Einar Vihma; sotia edel-
tävän kauden edustajat Woldemar 
Hägglund, Kurt Martti Wallenius ja 
Vilho Petteri Nenonen sekä sotien 
jälkeisen ajan edustajina Ensio Sii-
lasvuo, Aimo Pajunen ja Adolf Ehrn-
rooth. 

Yhteistyökumppaneikseen Hägg-
lund on saanut kaksi hyväkynäistä 
toimittajaa. Teksteistä kahdeksan 
on Hägglundin kirjoittamia. Kir-
jan nimestä voi olla montaa mieltä: 
kaikki kuvauksen kohteet eivät ole 
olleet mitenkään värikkäitä tai pys-
tyneet aikaansaamaan skandaaleja. 

Artikkelit eivät sisällä järisyttä-
viä uusia tietoja, vaan pääosin ne 
koostuvat entisestään tunnetuis-
ta tiedoista. Mukana on uuttakin. 
Kuusi Hägglundin kirjoittamaa elä-
mäkertaa kertoo kenraaleista Hägg-
lund, Keinonen, Siilasvuo, Sutela, 
Pajunen ja Ehrnrooth, jotka hän on 
tavannut ja niihin teksteihin sisältyy 
myös muistelmia näistä tapaami-
sista. Gustav Hägglund on mainio 

kertoja, jonka tekstejä on ilo lukea. 
Erityisesti on syytä nostaa esille 
puolustuspolitiikan taiturin Aimo 
Pajusen, lopultakin melko tunte-
mattoman kenraalin, sympaattisesti 
kirjoitettu elämäkerta, joka sisältää 
paljon julkisuudelle uutta tietoa. 
Siinä kirjan nimen arvoinen mies. 

”Värikkäät kenraalit” on sujuvas-
ti ja helppolukuisesti kirjoitettu kir-
ja, jonka seurassa viihtyy.
 Kari Selén

kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Kenraalit ovat muotia

Amerikkalainen seikkailu Kekkoslovakiasta 
Euroopan kartalle

Eva Braunin elämä

gustav Hägglund – Pasi jaakkonen 
– matti simula, värikkäät 
kenraalit. sankaritekoja ja 
skandaaleja. 

Otava  2011, ISBN 978-951-1-24951-1.

gordon.F.sanders, Usein unohdettu 
suomi

Gummerus 2012, ISBN 978-951-
20-8576-7, 306 sivua

sanderin mukaan 
suomella on 
hyvät mahdol-
lisuudet selvitä 
myös käsillä 
olevasta taan-
tumasta. onhan 
sisulla selvitty 
edellisistäkin. 

Heike.b. görtemaker, eca braun-
elämä Hitlerin kanssa

Otava 2012, ISBN 978-951-1-24870-5, 
400 sivuaOy 2011, 256 sivua

veikko koPPinen kirjoitti salani-
meä ”Viljami Korpi” käyttäen to-
dennäköisesti vuosina 1952–1954 
romaanikäsikirjoituksen, jossa hän 
kuvaa hyvin elävästi sissisodan-
käynnin ja siihen liittyvän sissitoi-
minnan mahdollisuuksia suoma-
laisissa olosuhteissa. Koppisen ro-
maania ei koskaan julkaistu, vaan 
sen painaminen ja levittäminen 
kiellettiin ehdottoman jyrkästi. Kiel-
to julkaisemiselle tuli korkeimmal-
ta mahdolliselta taholta sotilas- ja 
valtiojohdosta. Kirjan käsikirjoitus 
päätyikin siksi vuosikymmeniksi 
arkistojen kätköihin lähinnä poliit-
tisesti liian arkaluonteisena ja ajan 
henkeen sopimattomana provokaa-
tiona Neuvostoliittoa vastaan.

Marko Palokangas löysi vuonna 
2003 sotatieteen keskuskirjastosta 
vanhan sidotun niteen, joka osoit-
tautui Koppisen kirjaksi. Suoma-
laista sissitoimintaa tutkiessaan 
langat hyvin usein päätyivät tähän 
salaperäiseen kirjaan. Vuonna 2008 
Palokangas päätti, että hän toimit-
taa kirjasta painetun version. Marko 
Palokankaan toimittama kirja on 
täysin alkuperäinen. Vain muutama 
yksittäinen sana on muutettu vas-
taamaan nykyistä oikeinkirjoitusta.

teoksen joHdanto vie lukijan 
keskelle kylmän sodan aikaa ja sen 
puolustusjärjestelyjä. Johdannossa 
esitellään myös kenraaliluutnantti 
Veikko Koppisen uran keskeisimmät 
tapahtumat sekä häntä myös henki-
lönä. 

Kirjan sanomaan kirjoittaja si-

sällytti lukuisia opetuksia ja riveille 
piiloutuukin mielenkiintoinen ko-
konaisuus, joka avartaa sovellusesi-
merkein aikalaiskuvaa sissisodan-
käynnin ja -toiminnan yksityiskoh-
taisista piirteistä. Veikko Koppisen 
ajatus sissisodankäynnin keinojen 
hyödyntämisestä perustui pitkälti 
hänen henkilökohtaiseen näkemyk-
seensä siitä, miten Suomea olisi voi-
tu puolustaa kustannustehokkaasti. 

Suomalaista sissisodankäyntiä 
ja -toimintaa tutkineen Marko Palo-
kankaan toimittama ja taustoittama 
Räjähtävä tyhjyys tuo tuulahduksen 
ajankuvasta kylmän sodan kuumilta 
vuosilta.

Räjähtävä tyhjyys

veikko koppinen, Räjähtävä 
tyhjyys

Apali 2012, ISBN 978-952-5877-17-5, 156 sivua
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Itä-Helsingin Reserviläiset ry 
vietti 50-vuotisjuhliaan 5.5.2012 
Herttoniemen kirkon seurakun-
tasalin tiloissa. Juhlatilaisuuden 
aloitti Kaartin soittokunnan 
vaskikvintetti soittamalla 
Helsinki – Marssin. Tervehdyssa-
noissaan yhdistyksen puheen-
johtaja Aatos Ahlsten toi esille 
toiminta-alueemme historiasta 
Vartiosaaren, Roihuvuoren ja 
Vartiokylän linnavuorineen ja 
laajan maalinnoitusketjun, josta 
osa kulkee Herttoniemessä. 
Jatkosodan aikana raskaat 
it-patterit suojelivat osaltaan 
pääkaupunkiamme vihollisen 
pommikoneilta. Itäisen Helsin-
gin etuvartio pysyy ja pitää!

Teksti: Erkki Nikkanen

Yhdistyksen synty
Yhdistyksen syntyjuuret juonta-
vat alkunsa tänne Herttoniemeen, 
jonne perustettiin vuonna 1962 sil-
loisen Helsingin Reservinaliupsee-
rit ry:n Herttoniemen alaosasto. 
Vuonna 1967 perustettiin Vuosaa-
ren alaosasto kokoamaan uuden 
kasvavan kaupunginosan aliupsee-
reita. Koska yhteistyö on voimaa 
heräsi ajatus voimavarojen keskit-
tämisestä yhteen itähelsinkiläiseen 
alaosastoon. Niinpä vuonna 1976 
pidettiin tammikuun 20. päivänä 
edellisenä vuonna Vuosaaren Niini-
lahteen valmistuneella hirsipirtillä 
Itä - Helsingin alaosaston perustava 
kokous. Ajan hengen mukaisesti em. 
alaosasto rekisteröitiin itsenäiseksi 
yhdistykseksi 2.5.2000, mutta yh-
distyksen viralliseksi perustamispäi-
väksi haluttiin asiakirjoihin itsenäi-
syyspäivä 6.12.1998. Kunniapuheen-
johtajaksi on kutsuttu vuonna 2009 
Erkki Nikkanen.

Vuosaaren saunapirtti 
toiminnallisena tukikohtana
Pirtti valmistui yli 2000 talkootyö-
tunnin jälkeen vuonna 1974 ja en-
simmäiset saunan löylyt heitettiin 
saman vuoden lopulla. Pirtti otettiin 
käyttöön juhannusviikolla 14.6.1976. 
Vuosaaren alaosaston panos oli rat-
kaiseva, kun Helsingin yhdistyk-
sen ja alaosastojen toiminnallisena 
haasteena oli oman saunapirtin ra-
kentaminen. Pirtillä on pidetty mo-
net herrasmieskilpailut, suunnistus-
ta ja ammuntaa unohtamatta. 

Toiminnan päälinjat
Perinteisen reserviläistoiminnan 
ohella toimintaa on leimannut var-
sinkin alkuvuosina vahva kilpailu-
toiminta eri muotoineen. Menes-
tystäkin on tullut niin yksilö- kuin 
joukkuetasolla. Nykyisin pinnalle 
on noussut henkilökohtainen kun-
toliikunta, reserviläisammunta ja 
jotostoiminta sekä erilaisten reservi-
läistilaisuuksien järjestelytehtävät. 
Toisaalta olemme olleet vahva yh-
distystoimija siten, että jäseniämme 
on ollut näkyvästi niin emoyhdistyk-
semme Helsingin Reserviläisten joh-

tokunnassa kuin piirihallituksessa, 
eri toimikunnissa ja monenlaisissa 
järjestely- ja vastuutehtävissä, mm. 
liiton 50-vuotisjuhlien yhteydessä. 
Aktiivisesta yhdistystoiminnasta 
on useita yhdistyksemme jäseniä 
huomioitu piirin ja liiton huomi-
onosoituksilla, myös ritarikuntien 
kunniamerkkejä on jäsenillemme 
myönnetty. Kerhotoimintamme on 
ollut vakiintunutta ja säännöllistä.
Veteraanityö ja siihen osallistumi-
nen on ollut näkyvä toimintamuo-
tomme vuosikymmenten ajan. 

Talous ja tiedottaminen
Toimintamme olemme rahoittaneet 
pääosin jäsenmaksuilla. Lisätuloja 
on tullut esim. kynttilämyynnistä 
ja veteraaniheijastimien myynnistä. 
Piiri on antanut toisinaan projekti-
tukea jäsenmäärän kasvusta. Pieniä 
lahjoituksiakin on saatu. Jäsenmää-
rä on nykyisin noin 125. Naisiakin 
on joukossamme ja ilahduttavasti 
olemme saaneet nuoria jäseniä toi-
mintaamme mukaan.

Yhteistyö Itä-Helsingin 
Reserviupseerien kanssa
Se on alkanut jo 1962 Herttoniemes-
sä reserviupseerikerhon edustajien 
kanssa ja jatkunut siitä lähtien sään-
nöllisesti Kulosaaren sankarihau-
doilla käyntien, kynttilämyynnin, 
veteraanikeräyksien, reserviläisjuh-
liin ja tapahtumiin osallistumisen, 
Pirtin pikkujoulujen, yrityksiin tu-
tustumisten ja muiden yhteisten ta-
pahtumien osallisina.

Reserviläis- ja 
veteraaniperinteen 
jatkaminen
Olemme yhdistyksenä vahvasti si-
toutuneet perinteen jatkamiseen 
ja vaalimiseen. Meitä velvoittaa 
jääkäri-, reserviläis- ja veteraani-
perinteen siirtäminen tuleville su-
kupolville. Perinteen jatkamisessa 
meillä on ollut kunnia ja tilaisuus 
haastatella viimeistä jääkäriä, jää-
kärikenraali Väinö Valvetta syksyllä 
1991 ja uudemman kerran 22.2.1992. 
Myös muita merkittäviä reserviläis-
toimijoita on haastateltu. Kuulim-
me kerhoiltojen yhteydessä Pirtillä 
monet kerrat sotiemme veteraanien 
tarinoita viime sodista. Ne olivat 
vaikuttavia hetkiä ja niiden muisto 
mielessämme jatkamme omaa työ-

tämme Isänmaan hyväksi. On kun-
nia-asia osallistua Itsenäisyyspäivän 
tilaisuuksiin, käydä Kulosaaren san-
karihaudoilla ja osallistua Jouluaat-
tona kunniavartioon Malmin sanka-
rihaudoilla.

Oma lippu
Yhdistyksen oma lippu symboloi 
idästä nousevaa aurinkoa aurin-
gonkehrän muodossa.  Lippumme 
heraldinen selitys on: Sinisessä li-
pussa Reserviläisliiton tunnus, tan-
gonpuoleisessa kolkassa Helsingin 
kaupungin vaakuna ja liehuvan 
puolen alakulmasta esiintyöntyvänä 
valkoinen auringonneljännes. Lipun 
on suunnitellut heraldikko Harri 
Rantanen.

Yhdistyksemme toimii vahvasti 
jatkossakin lippumme symboliikan 
– ex oriente lux, idästä nousee valo 
– sekä liiton ja piirin viitoittamalla 
tiellä - myös Puolustusvoimia koske-
van uudistuksen haasteiden edessä.

Kiitoksia
Lopuksi Nikkanen kiitti liiton, pii-
rin ja Helsingin yhdistyksen johtoa 
menneistä yhteistyövuosista, toi-
minnanjohtajia, Puolustusvoimia, 
Helsingin aluetoimistoa, Kaartin 
Jääkärirykmenttiä, Helsingin kau-
punkia, Itä-Helsingin Sotaveteraa-
neja, Itä-Helsingin Reserviupseerei-
ta, muita veljesjärjestöjä, vaskikvin-
tettiä, Herttoniemen Marttoja ja 
kaikkia yhteistyökumppaneita.

Toiminnassamme on tahtoa, in-
toa, isänmaallisuutta ja aatteen pa-
loa.

Suomi on hyvä maa ja sitä on 
kunnia puolustaa !

HistoRiakatsaUksen jälkeen 
seurasi Jääkärimarssi ja Finlandia 
- Hymni, joiden jälkeen Reserviläis-
liiton puheenjohtaja Markku Pakka-
nen piti juhlapuheen, jossa hän tote-
si mm. seuraavaa:

Oma lippu on yhteisön arvok-
kain tunnus ja perinne-esine. Se on 
yhteisön kunniatunnus, jota käyte-
tään erilaisissa juhlatilaisuuksissa, 
paraateissa ym. Lippu kertoo myös 
siitä arvoperinnöstä, jonka sotiem-
me veteraanit ja heitä edeltävät 
sukupolvet ovat teoillaan meille ra-
kentaneet. Tämän perinnön varaan 
rakentuu maassamme tänään vallit-
seva erittäin maanpuolustusmyön-

teinen ilmapiiri. Isänmaan vapaus 
on meille nykypäivän suomalaisille 
kallis asia.

Juhlapuhetta seurasi rykmentin-
pastori Petri Minkkisen johdolla lip-
pumme naulaus. Sitten 20 nimettyä 
naulaajaa kopautti vasaralla oman 
naulansa kohtaan. Lipun siunaus-
puheessa Minkkinen totesi: ”Lippu 
kertoo olemuksellaan joukkonsa 
historiasta ja hengestä sekä sisäisis-
tä arvoista, mutta samalla se toimii 
velvoittavana suunnannäyttäjänä 
tässä päivässä kohti tulevaisuutta. 
Meille maanpuolustajille lippu on 
velvoittava tienviitta. Velvoittavuus 
tulee niistä arvoista, joita lippuun 
kätkeytyy: lähimmäisenrakkauteen, 
oikeudenmukaisuuteen ja keskinäi-
seen kunnioitukseen. Kaikkein ko-
vimmassa paikassa meiltä kysytään 
aseveljeyttä. Sitä, että emme jätä 
kaveria, vaan pidämme loppuun 
asti huolta toisistamme. Toiveemme 
ja rukouksemme voisi olla se, että 
saamme toteuttaa lähimmäisenrak-
kautta edelleenkin rauhan aikana, 
yhteisen hyvinvointimme toteut-
tamiseksi. Että saamme jättää lip-
pumme ja sen edustamat hyveet ja 
arvot eteenpäin lastemme ja lasten-
lapsemmekin kannettavaksi ja ym-
märrettäväksi. Lippu yhdistää meitä 
erityisellä tavalla muistuttaen heis-
tä, jotka aikanaan kalliisti lunasti-
vat itsenäisen Suomen vapauden. 
Puheenjohtaja Aatos Ahlsten tarttui 
sitten vankoilla käsivarsillaan lip-
puun ja saattoi sen omalle paikal-
leen lippujalkaan. 

Edellä mainittujen tervehdys-
tentuojien lisäksi tervehdyksensä 
esitti Itä-Helsingin Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Veli-Pekka Rekonen. 
Hän totesi olevansa se entinen soti-
las Uhtuan suunnalta, jonka kokar-
dista veli venäläisen tarkka-ampuja 
tähtäsi läpi jättäen lakkiin palaneen 
reiän ja päänahkaan lähtemättömän 
arven. Hän kertoi tervehdystä esit-
täessään konkreettisesti nyt siirtä-
vänsä maanpuolustushenkeä uusille 
ja tuleville sukupolville. Erikoisen 
ylpeäksi hän tunsi itsensä saades-
saan tervehtiä veteraaniperinnön 
vaalijoita, meitä maanpuolustus-

hengen tekijöitä ja näkijöitä todeten 
"Emme ole huolissamme yhdistyk-
senne tulevaisuudesta. Se tulee yhä 
arvokkaammaksi jäsenilleen ja sen 
arvostus kasvaa. Sillä aika meidän 
sodankäyneiden jälkeen on rajaton, 
esteetön ja täynnä ylikansallisia rau-
hanpyrkimyksiä."  

Majuri Marko Maaluoto Kaartin 
Jääkärirykmentistä kertoi maavoi-
mien arvostavan työtämme ja että 
nyt jos koskaan tiivis yhteistyö mei-
dän ja muiden reserviläisjärjestöjen 
kanssa korostuu.

Helsingin kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Risto Rautava toi 
Helsingin kaupungin tervehdyksen 
todeten, että voimakas maanpuo-
lustustahto ja vapaaehtoinen maan-
puolustustyö sekä veteraanien työn 
kunnioittaminen kuuluu keskeisiin 
arvoihimme. Toiminnassa katseem-
me on vahvasti tulevaisuudessa. 
Hän esitti kaksi ajatusta Itä-Helsin-
gin musiikkiperuskoulun oppilailta 
koskien sotaveteraaneja ja itsenäi-
syyttä.

"En tunne yhtäkään sotaveteraa-
nia, mutta olisi hienoa tuntea joku, 
joka on auttanut Suomea niin mer-
kittävästi. Kiitos."

"Minä rakastan kaikkia sotavete-
raaneja. Ilman heitä olisi Suomi rys-
sien tai ruotsalaisten vallassa. Jos 
joku veteraani lukee tätä, niin ker-
ron, että ihailen Teitä kaikkia." 

Em. osoittaa, että veteraani- ja 
maanpuolustustyö siirtyy perintönä-
helsinkiläisissä perheissä sukupol-
velta toiselle. Lopuksi hän toivotti 
menestystä tulevaan toimintaan.

Tervehdyksensä esittivät myös 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
puheenjohtaja Juha Parkkonen ja 
Helsingin Reserviläisten Timo Elo-
lähde. Tervehdysten jälkeen Petri 
Minkkinen lähetti seppelepartion 
Aatos Ahlsten ja Soini Hyttinen Ku-
losaaren sankarihaudoille. Partion 
lähtöä saatteli Narvan marssi har-
taan ja isänmaallisen yhteenkuulu-
vuuden hengen vallitessa. Lopuksi 
laulettiin Maamme-laulu soittokun-
nan tahdittamana ja siirryttiin mais-
tuville juhlakahveille.

Itäisen Helsingin etuvartio 
pysyy ja pitää!

L A S S E  S E I TAV U O P I O

J U H A N I  G R E I N E R T

Lasse Seitavuopio esittelee vastavihittyä lippua.

Rykmentinpastori Petri Minkkinen vihki lipun, jonka puheenjohtaja Aatos Ahlsten 

vastaanotti.
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Colt Government malli 1911 pis-
tooli täytti viime vuonna sata 
vuotta. Kulunut vuosi on myös 
Coltin 175-juhlavuosi. Aseen 
valmistus alkoi Coltin tehtaalla 
tosin vasta vuoden 1912 puolella. 
Colt pistooli malli 1911 hyväk-
syttiin maaliskuun 29. päivänä 
1911 Yhdysvaltain sotavoimien 
uudeksi palveluspistooliksi. 
Tätä ennen oli tehty laajoja ase-
testejä eri valmistajien aseilla. 
John Moses Browning (1855 
-1826) ja Coltin asetehdas olivat 
saaneet valmiiksi yhden viime 
vuosisadan merkittävimmistä 
sotilaspistooleista. Itselataavien 
pistoolien kehitys oli alkanut 
1800-luvun loppupuolella Itäval-
lassa ja Saksassa. Browning oli 
saanut jo vuonna 1897 patentin 
.38 kaliiberiselle pistoolille, 
josta syntyi lopulta Colt malli 
1900. Aina vuoteen 1905 asti 
näiden pistoolien kaliiberina oli 
vain .38 auto.

Teksti ja kuvat: Mauri Routio

tämä asemalli liittyy myös Suo-
men historiaan, tosin ei yhtä laajasti 
kuin Mauser C96 ” Ukkomauser” tai 
Parabellum-pistoolit, joiden valmis-
tus loppui toiseen maailmansotaan 
mennessä. Colt M1911-pistooli ero-

aa muista aikalaisistaan pistooleista 
siinä, että se on edelleen valmistuk-
sessa. Yhtenä syynä tähän on aseen 
hyvä ergonomia, yksinkertaisuus ja 
helppo valmistettavuus 1900-luvun 
alun mittapuiden mukaisesti tarkas-
teltuna. Tällä hetkellä ”keikkapiip-
pu” on yleisin itse lataavan korkea-
painepatruunaa käyttävän pistoolin 
sulkujärjestelmä. Tosin sitä on ke-
hitetty matkan varrella yksinkertai-
semmaksi.

M1911 Suomessa
Venäjän keisarillinen armei-
ja osti noin 50 000 kappaletta 
1911-pistooleja Coltin tehtaalta 
1. maailmansodan alussa. Osaan 
aseista on leimattu angl. za-
kaz (englantilainen tilaus) teks-
ti, koska aseet tulivat Englan-
nin sotatarviketilausten yhtey- 
dessä. Muuten aseet ovat normaalia 
siviilisarjaa, sarjanumeroalueen ol-
lessa C 18190 - C 88052. Näitä aseita 
jäi Suomeen pienehkö määrä vuon-
na 1918 Venäjän armeijan jäljiltä 
vapaussodan päättyessä. Suurin osa 
Suomesta tavatuista aseista on mal-
lia 1911, muutosmalli 1911A1 ollessa 
harvinainen. Sotien aikana armeijan 
halussa olevat aseet olivat jaettu-
na kotirintaman käyttöön johtuen 
kaliiberista ja vähäisestä määrästä. 
Vuonna 1956 myytiin Interarmco-ni-
miselle ylijäämäasekauppiaalle 134 
kappaletta pistooleja 1911, mahdolli-
sesti mukana oli myös mallia 1911A1. 

Toisen maailmansodan aikana Neu-
vostoliitto sai näitä pistooleja Lend 
and Lease sopimuksen mukaan toi-
mitettujen isompien sotakoneiden 
mukana. Puna-armeija ei käyttänyt 
näitä aseita suuremmassa määrässä 
hankalan kaliiberin takia. Suomessa 
kymmenkunta asetta oli kuitenkin 
muutettu armeijan toimesta kaliibe-
riin 9 mm parabellum, nämä myy-
tiin myöhemmin armeijan henkilö-
kunnalle muistoesineiksi 60-luvulla. 
Valittaessa uutta sotilaspistoolia 
Suomen armeijalle 70-luvulla oli 
testeissä mukana myös 9 mm Colt 
Government, joka ei kuitenkaan 
tullut valituksi. Kilpailun voitti FN 
DA HP pistooli (900 PIST 80), joka 
edusti modernia ajattelua kaksitoi-
misen laukaisun ja kaksirivisen lip-
paan ansiosta.

Ennen sotia suosittiin enemmän 
itsepuolustuksessa ja suojeluskun-
nan piirissä taskuaseita tai armei-
jan käyttämiä saksalaisia aseita. 
Colt Governmentin käyttö lisääntyi 
vasta 70/80-luvulta alkaen Practi-
cal Shooting ammunnan alkaessa 
yleistyä urheiluammuntalajina Suo-
messa, jolloin tämän aseen maahan-
tuonti alkoi lisääntyä ja asetta näkyä 
enemmän ampumaradoilla.

.45 patruunasta
Colt-tehtaalla oli 1800-luvulla pit-
kään ollut monopoli Yhdysvaltain 
armeijan käsiaseiden toimittajana. 
Vuonna 1889 Colt sai myytyä .38 
kaliiberisen kaksitoimisen revol-
verinsa Yhdysvaltain armeijalle. 
Tämä revolveri oli aikaansa nähden 
edistyksellinen, mutta sen käyttä-
mä patruuna, .38 Colt, oli ongel-
mallinen. Tämä ongelma havaittiin 

sotakäytössä Filippiineillä vuosien 
1899 -1902 levottomuuksien aikana. 
Patruunan teho ei riittänyt pysäyt-
tämään huumeilla terästäytyneitä 
Moro-sotureita. Tällöin joudut-
tiin ottamaan uudestaan käyttöön 
1800-luvun .45 kaliiberisia yksitoi-
misia ja uudempia kaksitoimisia re-
volvereita.

Kaliiberiongelmaa ryhdyttiin rat-
kaisemaan perusteellisilla testeillä 
ja koeammunnoilla, joita suorittivat 
silloiset kapteeni John T. Thompson 
ja majuri Lois La Garde. Vuonna 
1903 näiden testien tuloksena saa-
tiin aikaan päätelmä, jonka mukaan 
paras pysäytysteho on .45 kaliiberi-
sella luodilla. Samanaikaisesti näi-
den testin aikaan Colt kehitti yhdes-
sä Union Metallic Cartridge Compa-

nyn kanssa .45 kaliiberisen pistoolin 
patruunan .45 acp. Uusi patruuna 
esiteltiin Colt M1905-pistoolin kans-
sa. Tämä pistooli perustui vielä mal-
lin 1900 tekniikkaan, siinä oli mm. 
kaksi niveltä piipun lukituksessa. 

Mallien 1905 ja 1911 välillä ra-
kennettiin useita eri prototyyppejä. 
Näiden koeaseiden myötä ulkonäkö 
virtaviivaistui ja sulkumekanismiksi 
kehittyi vain yksi nivel, joka kiin-
nittyi piippuun. Aseen purkaminen 
muuttui yksinkertaisemmaksi koska 
luistin läpi menevästä kiilasta luo-
vuttiin. Armeijan tyyppimerkintä 
aseelle oli pistooli M1911, siviiliaseet 
nimettiin Goverment, hallituksen, 
malliksi.

Tämän uusi pistoolin aloitti so-
tilasuransa Yhdysvaltain ratsuväen 

Colt 1911 Government sata vuotta 2011
Hyväkuntoinen siviilisarjan M1911 Colt pistooli. Ase on valmistettu vuonna 1915 Tsaarin armeijaa varten. Aseessa on puukahvat, joissa on salmiakkikuvio. Aseen lippaassa on silmukka hukkausnarua varten. 

Colt malli 1905. Ensimmäinen .45 acp kaliiberissa valmistettu ase. Tämä ase on 

vuodelta 1906. Ase muistuttaa muotoilultaan enemmän 1900-sarjan aseita kuin 

Government mallia. Aseesta puuttuu vielä Government pistooleille tyypillinen 

ergonomisuus.

Osa 1/2
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tehdessä rankaisuretken Meksikon 
kapinallisten kimppuun kenraali 
Pershingin johdolla kapinallisten 
hyökättyä Yhdysvaltain puolelle 
rajaa. Nämä taistelut liittyivät Mek-
sikon vallankumoukseen. Tähän 
uuteen pistooliin oltiin erittäin tyy-
tyväisiä sen palvelusuran alusta läh-
tien.

Armeijan aseet
Yhdysvaltain armeija oli 1800-luvul-
la ja vielä 1900-luvun alussa erittäin 
pieni ja vaatimaton. Tärkeimpänä 
vihollisena 1800-luvun jälkipuo-
liskolla olivat tasankointiaanit. 
Niinpä Yhdysvaltojen astuessa mu-
kaan 1. maailmansotaan vuonna 
1917 kaikesta oli pulaa. Myös 1911 
pistooleista. Coltin tehtaan valmis-
tuskapasiteetti ei riittänyt. Tämän 
vuoksi aseiden valmistusta jaettiin 
myös muille valmistajille: Spring-
field Armory, Remington, Savage, 
North American Arms. Tämäkään ei 
riittänyt. Tämän vuoksi syntyi kaksi 
toissijaista asetta korvaamaan pis-
toolipulaa, revolverit Colt malli 1917 
ja S&W malli 1917. Molemmat olivat 
muunnoksia kaupallisista revolve-
reista kaliiberissa .45 acp. Kyseisiä 
revolvereita käytettiin vielä toises-
sa maailmansodassa. Ensimmäisen 
maailmansodan päättymiseen asti 
on kaikkiaan valmistettu noin 700 
000 kappaletta mallia 1911 armeijaa 
varten.

I maailmansodan aikana val-
mistettiin Englantia varten noin 
13 510 pistoolia kaliiberissa .455. 
Määrä olisi ollut suurempi, mutta 
Yhdysvaltojen oma asetarve rajoitti 

aseiden valmistusta. Mallin 1911 val-
mistuslisenssi myytiin mm. Argen-
tiinaan, jossa se tunnetaan mallina 
1927 ja Norjaan, mallina 1914. Yleen-
sä ottaen Colt ei saanut yhtä paljon 
hallitusten tilauksia ulkomailta kuin 
muut kilpailevat pistoolivalmistajat. 

Armeijan aloitteesta pistooliin 
M1911 tehtiin pieniä muutoksia, jol-
loin syntyi malli 1911A1. Ensimmäi-
set koesarjan aseet armeijaa var-
ten valmistuivat vuonna 1923. Colt 
teki samat muutokset kaupallisiin 
aseisiin vuonna 1925 sarjanumeron 
C130 000 tienoilla. Tehtiin seuraa-
vat muutokset: jyvää paksunnet-
tiin, iskurin kannusta pidennettiin, 
kahvavarmistimen kannusta piden-
nettiin, pääjousen koteloa kahvan 
alaosassa muutettiin (pyöreämpi 
muoto, karhennus), liipaisinta ly-
hennettiin ja liipaisimen taakse teh-
tiin kevennysleikkaukset.

Toisen maailmansodan aikana 
puukahvat korvattiin ruskeilla muo-
vikahvoilla. Toisen maailmansodan 
sytyttyä ja Yhdysvaltain jouduttua 
1941 Pearl Harborissa japanilaisten 
hyökkäyksen kohteeksi siviilivalmis-
tus ajettiin alas sodan ajaksi. Tällöin 
valmistettiin etupäässä .45 Govern-
ment-mallia ja jonkin verran myös 
Service Ace-mallia. 

Toisen maailmansodan aikana 
Coltin valmistuskapasiteetti muo-
dosti uudestaan ongelman, jolloin 
aseen valmistusta jouduttiin uudes-
taan jakamaan seuraaville valmista-
jille: Singer, Union Switch & Signal 
Co. Ithaca Gun ja Remington Rand. 
Ennen sotaa ja sen aikana valmiste-
tut pistoolit palvelivat Yhdysvaltain 

armeijaa vuoteen 1985 asti monien 
peruskorjausten läpi käyneinä muis-
tuttaen kotimaisen Lahti-pistoolin 
historiaa. Nämä aseet osallistuivat 
vielä moneen sotaan, mm. Koreassa 
ja Vietnamissa. Uusia aseita ei kui-
tenkaan tilattu enää toisen maail-
mansodan jälkeen. Sotilastilausten 
päätyttyä 1945 oli saavutettu sarja-
numeroalue 2 700 000.

Gorvernment-mallin 
kaupallinen tuotanto
Vuonna 1928 aloitettiin valmista-
maan uutta versiota Government 
pistoolista korvaamaan vanhat 
.38 kaliiberiset 1900-sarjan pistoo-
lit. Tämän pistoolin patruuna oli 
tehokas .38 super. Näissä aseissa 
kokeiltiin Schwarzin patentoimaa 
iskuripiikinvarmistinta, joka otet-
tiin käyttöön vakioaseissa vasta 
1980-luvulla. Vuonna 1933 tuotiin 
markkinoille tarkkuusammuntaa 
varten malli ”National Match”, jossa 
oli säädettävät tähtäimet. 38 super 
asetta sai myös säätötähtäin versio-
na ”Super Match”. Kehitettiin myös 
.22 kaliiberinen harjoitteluversio 
Ace (kaupallinen ase) ja Service 
Ace (armeija). Kokonaisen aseen 
sijasta sai myös vaihtosarjaa, jolla 
voi muuntaa keskisytytysase käyt-
tämään halpaa pienoiskiväärin pat-
ruunaa. Sotien välillä valmistettiin 
noin 215 000 Government-tyyppistä 
asetta (sisältää myös NM-mallin), 
noin 34 000 .38 superasetta, Ace 
mallia noin 10 000 kappaletta ja 
Service Ace- mallia noin 13 000 kap-
paletta. Service Ace palasi vielä toi-
sen maailmansodan jälkeen tuotan-
toon, sillä se otettiin valmistukseen 
uudestaan vuonna 1978 ja sitä val-
mistettiin vuoteen 1982 asti. Tällöin 
valmistettiin myös muunnossarjaa 
keskisytytteisiä aseita varten.

Maailmansotien välillä Govern-
ment-tyyppisten aseiden kaliiberit 

olivat .22 lr, .38 super ja .45 acp. So-
tien välisenä aikana siviiliaseiden 
pintakäsittelynä oli joko sinistys tai 
niklaus. Sodan aikana sotilasaseita 
myös fosfatoitiin.

Toisen maailmansodan jälkeen 
Government palasi myös valmistuk-
seen ja sitä sai kaliibereissa .45 acp 
ja .38 super. Tehtaan luettelossa jäl-
kimmäinen on aina katsottu omaksi 
mallikseen. Ase oli varustettu muo-
vikahvoilla, joissa oli suurikokoinen 
Rampant Colt-logo. Hanan kannus-
ta oli yksinkertaistettu jättämällä 
levennys pois ja lippaan salpa oli 
uritettu vain yhteen suuntaan. Luis-
tin yläosa oli jätetty mataksi heijas-
tusten vähentämiseksi. Muuten ase 
vastasi sotaa edeltäviä malleja.

Muisto (Commemorative) –aseet 
olivat erityisen suosittuja -60 ja 
-70-luvuilla. Niitä valmistettiin ke-
räilijöitä ja eräissä tapauksissa tie-
tyille organisaatioille tasavuosien 
muistoksi. Colt suosi muistoaseissa 
erityisesti Government ja Single Ac-
tion Army aseita. 

Vuonna 1970 Government ja 
Gold Cup -mallien suuhelaa muutet-
tiin ja tämä osa varustettiin rungon 
sisään menevällä sormimaisilla jou-
silla. Tämä oli tarkoitettu paranta-
maan tarkkuutta, mutta näillä sor-
milla oli taipumusta murtua. Tätä 
mallisarjaa kutsutaan nimellä series 
70. Aseissa palattiin käyttämään 
taas puukahvoja, jotka olivat aluksi 
sileitä myöhemmin karhennettuja ja 
varustettu hopean tai kullanvärisel-
lä Rampant Colt logolla.

80-luvulla luovuttiin jousitetusta 
holkista ja iskurin piikkiin lisättiin 
varmistin, jota oli käytetty 30-luvul-
la .38 super aseissa. Nyt syntyi vuo-
desta 1983 alkaen mallisarja series 
80. Valmistukseen ilmestyy myös 
Duo-tone aseita, joissa on musta 
luisti ja kirkas runko, mm. Combat 
Elite-malli. Vuonna 1987 kaliiberi 9 

mm luger jäi pois valikoimasta. Vä-
häksi aikaa valmistukseen nousee 
tilalle 10 mm auto kaliiberiset aseet, 
mallinimeltään Delta Elite. Näitä 
aseita sai sekä kiinteillä että sää-
tötähtäimillä varustettuna. Aseita 
valmistettiin vuosina 1987 – 1996. 
Coltin pistooleihin alkoi ilmestyä 
muoviosia 80-luvun lopulta alkaen, 
mm. liipaisin ja pääjousen kotelo. 
Lisäksi aseiden viimeistelyn taso 
laski. Maailmansotien välisen ajan 
erittäin huolellinen laatu oli jäänyt 
lopullisesti historiaan.

Vuodesta 1986 alkaen Colt-aseita 
sai myös ruostumattomasta teräk-
sestä tehtynä, aluksi vain perus Go-
vernment-mallia. Ruostumattomien 
aseiden voittokulku alkoi vuonna 
1965 S&W:n esiteltyä  ruostumatto-
masta teräksestä valmistetun revol-
verin Chief’s Special ja ruostumat-
tomat aseet alkoivat yleistymään 
70-luvulla. 

Kaksirivinen lipas oli modernin  
pistoolin tunnusmerkki 70-luvulla. 
Tämä ominaisuus puuttui tästä pe-
rinteisestä pistoolimallista. Vuonna 
1988 perustettu Paraordnance yh-
tiö valmisti ensin pelkkiä pistoolin 
runkoja, joihin mahtui kaksirivinen 
lipas myös kaliiberissa .45 acp. Myö-
hemmin valmistettiin myös kokonai-
sia aseita. Colt ei ole tähän päivään 
mennessä lähtenyt valmistamaan 
laajarunkoisia aseita.

 M1911 tyyppisiä aseita oli muun-
neltu kaksitoimiseksi eräiden ase-
seppien toimesta jo 60-luvulta läh-
tien. Tähän haasteeseen Colt vastasi 
90-luvulla mallilla Double Eagle, 
jota valmistettiin eri kaliibereissa ja 
eri versioina vuosina 1990 – 1996. 
Tämä ase perustui pitkälti M1911 
tekniikkaan.

 

Pistoolin M1911 toisen maailmansodanaikaisia varusteita. Vasemmalla pistoolivyö. 

Keskellä ylhäällä lipastasku, sen alapuolella hukkausnaru ja ensisidetasku, oikealla 

pistoolikotelo.

Colt Service Ace vuodelta 1944. Tämä .22 kaliiberinen harjoitusase on varustettu 

U.S. Property –merkinnällä. Huomatkaa aseessa käytetty tarkkuustähtäin, joka 

edustaa sotien välistä tyyppiä. Aseen pintakäsittely on sodanaikana käytetty 

harmaa sävyinen fosfatointi. Aseessa on sodan aikana käyttöön otetut ruskeat 

muovikahvat.

Colt 38 super vuodelta 1939. 

Tämä ase edustaa Coltin 

siviilituotantoa maailmansotien 

väliseltä ajalta. Ase on 

viimeistelty erittäin huolellisesti. 

Karhennetuista puukahvoista 

ovat salmiakkikuviot jääneet 

pois.

Eräs toisen maailmansodan muistoase Tyynen Meren –taisteluiden muistoksi vuodelta 1970. 
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lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on palvellut everstin 
palvelusarvossa YK:n UNIFIL-operaatiossa Etelä-Libanonissa ja 
Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

PUolUstUsvoimaUUdistUksen ansiosta kenRaalit ovat olleet vii-
me aikoina aikaisempaa enemmän julkisuudessa. Kenraalit ovat nyt pu-
huneet ja kirjoittaneet.
 Nuorempana upseerina ja myöhemmin vähän vanhempanakin olim-
me palvelustovereitten kanssa sitä mieltä, että kenraalit eivät riittävästi 
julkisuudessa puhu eikä kirjoittele. Olisimme halunneet kuulla ja lukea 
mitä suomalaiskenraalit, meidän esimiehemme pohtivat ja ajattelevat. 
En osaa sanoa, onko muulla maanpuolustusväellä ollut samanlaisia toi-
veita. Välillä tuntui siltä, että vaikenevana kenraalina tunnetun Aksel 
Fredrik Airon esimerkki olisi tarttunut nuorempiinkin kenraaleihin, niin 
tuppisuita nämä tuntuivat olevan.

PUolUstUsvoimain komentajan puheenvuorot on tietenkin pidem-
män ajan esitetty lehdissä, radiossa ja televisiossa. Nykytekniikalla ja 
- käytännöllä ne voidaan löytää myös mil.fi-sivustoilta. Sieltä löytyvät 
mm. kenraali Ari Puheloisen puheet valtakunnallisten maanpuolustus-
kurssien avajaisissa sekä muissa vastaavissa merkittävissä juhlatilai-
suuksissa. Puolustusvoimien oma pää-äänenkannattaja Ruotuväki-lehti 
antaa myös palstatilaa komentajan puheille.
 Lehdistö haastattelee komentajaa ja joskus muitakin kenraaleita 
virkaan astumiseen ja eroamisen johdosta. Lisänä ovat sitten tietenkin 
erityistapahtumiin, kuten esimerkiksi puolustusvoimauudistus, liittyvät 
haastattelut. Muutoin olemmekin saaneet tyytyä kenraalien paraatipu-
heisiin.

entinen puolustusvoimain komentaja amiraali Jan Klenberg kirjoitti 
Helsingin Sanomien vieraskynässä 16. tammikuuta tänä vuonna otsikol-
la: "Puolustuksen tärkeimmät osat on turvattava". Arvostettu komentaja 
ei kirjoituksessaan neuvonut seuraajiaan vaan teksti oli, ainakin minun 
mielestäni, tarkoitettu meille tavallisille lukijoille ja poliitikoille. 
Lainaan amiraalin tekstistä pari kohtaa.
 "Puolustusvoimillamme on pätevä, kokenut ja koulutettu johto, joka 
on perehtynyt erityisesti Suomen puolustamiseen. Poliittisten päättäji-
en kannattaisi tässä tilanteessa kuunnella heitä tarkalla korvalla."

amiRaali jatkoi PoHdintaa puolustusvoimauudistukseen liittyen kir-
joittaessaan ongelmista. Maavoimilla ei ole rauhan aikana toimintaval-
miita joukkoja. Tarvitaan raskas liikekannallepano.  
Tarvitaan uusia järjestelyjä, mutta miten - sopimussotilaat, määräaikai-
set jne. Tekstistä riitti ajattelemisen aihetta meille kaikille.
 Olin ulkomailla kun kotimaassa avattiin puolustusvoimauudistuksen 
sisältöä. Seurasin netistä televisioidun esittelyn. Mutta en sitten päässyt 
useampaan päivään lukemaan tai kuulemaan miten asiaa kommentoi-
tiin kotimaassa. En osaa sanoa menetinkö jotain todella tärkeätä.

Omiin leikekokoelmiini olen tallentanut mm. seuraavan puheenvuoron 
eli puolustusvoimien operaatiopäällikön kenraaliluutnantti Mika Pelto-
sen HS (6.4.) mielipidekirjoituksen: "Sodan ajan tarpeet ovat jääneet 
taka-alalle keskustelussa Puolustusvoimien uudistuksesta".
 Operaatiopäällikön tekstistä lainaan seuraavan "Keskustelun kannal-
ta on valitettavaa, että todelliset asiantuntijat eivät voi julkisesti kom-
mentoida "väärin sammutettu" -väitteitä. Siksi onkin hämmentävää, 
että julkisuudessa asiaa kommentoivat asiantuntijoina monet sellaiset 
henkilöt, joiden kokemus puolustussuunnittelusta on joko vanhentu-
nut, ylipäätään vähäistä tai olematonta tai heillä ei ole edes koulutusta 
siihen." Kenraalin mielipide kirvoitti RUK tupakaverini dosentti Risto 
Volasen kirjoittamaan oman mielipiteensä asiasta. Eli Helsingin Sano-
mat 11.4. "Puolustuksesta keskusteltava kattavasti", jossa Risto Volanen 
kirjoittaa, että nykyaikaisessa demokraattisessa maassa tietämys tai kes-
kustelu maanpuolustuksen perusteista ei ole kenraaleiden yksinoikeus. 
Jaan kurssitoverini mielipiteen siinä, että osallistuminen keskusteluun 
on myös kansalaisten oikeus ja velvollisuuskin.

PUolUstUsministeRin Poliittinen ohjaus pakotti kenraalitkin pu-
humaan varuskunnista. Ne varuskunnat ovat tärkeitä, mutta eivät sit-
tenkään kaikkein tärkein asia. Maanpuolustustahto on usein todettu 
merkittävimmäksi osaksi isänmaan puolustuksessa. Sitä tahtoa oli suo-
malaisilla talvi- ja jatkosodassa. Sitä samaa tahtoa tarvitaan nyt rauhan 
aikana sekä sitten jos maata todella pitää puolustaa ase kädessä.
 Olen jossain yhteydessä todennut, että paikkakunnalta voidaan vie-
dä varuskunta ja siitä huolimatta sitäkin aluetta voidaan puolustaa.
Mutta, jos saman paikkakunnan ihmisiltä viedään maanpuolustustahto, 
niin silloin sen alueen puolustaminen ei onnistu ei sittenkään, vaikka 
varuskunta siellä vielä olisikin.
 Tässä on haastetta meille kaikille. Kenraaleiden tukea ja mielipiteitä 
tarvitaan ongelmien ratkaisemiseen. Lisää arvovaltaisia puheenvuoroja 
sekä puhuttuina että kirjoitettuina.

kolumni

Kenraalit puhuvat ja 
kirjoittavat

Teksti ja kuva: Tomi Alajoki 

Helsingin ReseRviUPseeRiPiiRi järjes-
ti kerhoilleen mahdollisuuden pitää omat 
erilliset kevätkokouksensa samana päivänä 
Katajanokan Kasinolla. Toive yhteiseen ta-
pahtumaan, joka helpottaa kerhojen vuosi-
kokousten pitämistä, heräsi Padasjoen pii-
riseminaarissa 2011.

Tilaisuus pidettiin 26.3. Piiritoimisto 
markkinoi kokousmahdollisuutta kerhoille, 
jotka ehtivät siten ajoissa ilmoittaa vuosiko-
kouksestaan Helsingin Reservin Sanomissa. 
Tapahtumaan osallistui 13 kerhoa. Paikalle 
saapui 151 osallistujaa jotka jakautuivat etu-
käteen määritettyihin kokoustiloihin.

Katajanokan Kasinolla on yhteensä 12 
erikokoista tilaa pitää kokous alkaen aula-
baarista, jonne mahtuu 8 henkilöä, päättyen 
suureen kenraalisaliin joka vetää maksimis-
saan 180 henkeä.

Kokousajat oli porrastettu: 1. kokousvuo-
ro klo 17.50-18.50, yhteinen kokousesitelmä 
klo 19-20, 2. kokousvuoro klo 20–21. Ensim-

mäinen kokousvuoro täyttyi nopeasti, toi-
seen vuoroon jäi vielä hyvin tilaa.

Kerhojen kevätkokouksissa on ollut ta-
pana järjestää kokoukseen esitelmän pitäjä.  
Esitelmöitsijän löytäminen onkin aina oma 
jokavuotinen projektinsa. 

Nyt Katajanokalla kaikki yhdistykset 
koottiin kenraalisaliin kuuntelemaan yhteis-
tä kokousesitelmää. Piiri järjesti IT-kerhon 
avustuksella esitelmöitsijäksi kapteeni-
luutnantti Atte Löytösen, aiheenaan suur-
kohteen puolustaminen. Mielenkiintoinen 
esitys sisälsi katsauksen ilma – ja meripuo-
lustuksen käytöstä osana Helsingin puolus-
tusta. 

Yhteinen tilaisuus kerhojen kokousten 
samanaikaiseksi pitämiseksi koettiin hyvänä 
ratkaisuna. Samalla eri kerhot pääsivät ta-
paamaan toisiaan ja piirihallitusta.

Seuraavan kerran Helsingin Reserviup-
seeripiirin kerhojen kevätkokousten yhteis-
tilaisuus järjestetään samassa paikassa ke-
väällä 25.3.2013. 

Teksti: Kari Vainio 

Kuva: Riitta Vainio

kesällä 2009 PUolUstUsasiamieHen 
avustajana aloittanut sotilasmestari Lars 
Braack päätti toimikautensa pääsiäisenä. 
Hän aloitti uudessa tehtävässään pääsiäisen 
jälkeen Saksassa Sukellusvenekoulutuskes-
kuksen 1. Sukellusvenelaivueessa pienessä 
Eckernförden kaupungissa Itämeren ranni-
kolla noin 20 km päässä Kielistä. Lars toimi 
päällikkönä ryhmässä, joka koordinoi ja jär-
jestää sukellusvenemiehistöjen kurssit ja eri-
koiskoulutukset. Larsin vaimo ja kolme lasta 
muuttavat perässä koulujen kevätlukukau-
den päättyessä. 

Kuluneina vuosina on Lars Braack toimi-
nut myös Vantaan Reserviläiset ry:n yhteys-
henkilönä koskien yhdistyksen jäsenten suo-
rittamaa talkootyötä Honkanummen saksa-
laisella sotilashautausmaalla, ja vastannut 
talkootapahtuman huollosta. Yhdistyksen 
järjestämillä 3-asentoampumakilpailuissa 
Lopella on hän myös ollut tuttu näky. 

Sotilasmestari Braackin seuraajana puo-
lustusasiamiehen avustajana aloitti pääsi-

äisen jälkeen sotilasmestari Mike Stezka. 
Mike aloitti sotilasuransa 1992, ja palveli en-
simmäiset noin 10 vuotta maailman merillä 
122-luokan fregateilla, jonka jälkeen eri-
laisissa esikuntatehtävissä Supreme Head-
quarters Allied Powers Europe (SHAPE) Bel-
giassa, Bundeswehrin Saksan Logistiikka-
keskuksessa ja viimeksi Henkilöstöosastolla 
Kölnissä.

Keskustelut koskien jo perinteeksi muo-
dostuneeksi saksalaisella sotilashautaus-
maalla vuosittain tapahtuvaa talkootyötä on 
hänen kanssaan jo aloitettu.

Miken vaimo ja poika muuttavat myös 
Suomeen koulun kevätlukukauden päätyt-
tyä. Mike odottaa jo pääsyä ensimmäiseen 
3-asentoampumakilpailuunsa. 

 Huhtikuun 3. päivä pidettiin Saksan 
suurlähetystössä lämminhenkinen tilai-
suus jossa Kari Vainio Vantaan Reserviläiset 
ry:stä kiitti Larsia menneiden vuosien hy-
västä yhteistyöstä ja luovutti hänelle läksi-
äislahjaksi nimikaiverretun Sissipuukon, toi-
votti Mike Stezkan tervetulleeksi Suomeen, 
sekä toivotti molemmille menestystä uusissa 
haasteissa.

HRUP:n kerhot Katajanokalla

Tehtävän vaihdos Saksan 
puolustusasiamiehen toimistossa

Kuvassa Lars Braack (vas.), Kari Vainio (kesk.) ja Mike Stezka (oik.).
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Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi

Kilpailu järjestettiin Tallinnan 
eteläpuolella Kaitseliiton Männi-
kun radalla jo kahdennentoista 
kerran.

Teksti ja kuvat: Olli Korkalainen

kUtsU tUli ensimmäistä kertaa 
ajoissa, noin kolme kuukautta en-
nen tapahtumaa ja aikaa oli riittä-
västi kilpailujoukkueen kasaami-
seen, majoituksen, matkalippujen 
sekä osalla EU-asepassien hankin-
taan. Kaikki tämä sen jälkeen kun 
piirihallitukselta oli tullut vahvistus 
joukkueen osallistumisesta kilpai-
luun. Stadin Sisseistä Gerasimoffin 
Jari otti minuun yhteyttä ja kysymys 
oli Sissien osallistumisesta samaan 
kilpailuun omana joukkueena. Soi-
tin Tallinnaan ja lupa tuli saman 
tien. Kahden joukkueen voimin 
alkoi kaukopartioretki Suomen-
lahden eteläpuolelle ja mukana oli 
HelResP:n edustajina : Jere Haka-
nen VaRes, Kosti Kallunki Sissiosas-
to, Andrei Nyman HelRes ja Markku 
Nieminen EsRes

Sissien yhteisjoukkueessa oli Jari 

Gerasimoff, Kari Savolainen, Jyri-
Pekka Tähtinen ja Perttu Turku.

Kilpailussa oli kaikkiaan 12 jouk-
kuetta, kaksi Suomesta, yhdet Liet-
tuasta ja Tanskasta ja loput Kaitse-
liiton eri Malevoista. HelResP:n pj 
Juha Parkkonen oli myös mukana 
tutustumassa kilpailuun, itse koh-
teeseen ja kansainvälisen yhteistyön 
kohdehenkilöihin.

  
Suomen molemmat joukkueet 

ampuivat omalla kalustolla, kilpailu 
ammuttiin palvelusase-tyyppisellä 
vakioluokan kiväärillä ja 9mm pis-
toolilla. EU-asepassit, omat aseet 
varusteineen ja patruunat oli mei-
dän molemmilla joukkueilla. Liettu-
an ja Tanskan joukkueet ampuivat 
Kaitseliiton aseilla ja patruunoilla.

Itse kilpailussa kaikkein hanka-
lin osuus oli edellisvuoden tapaan 
kivääri, jossa yli puolet kilpailijoista 
ampui itsensä nolla-pisteille ohilau-
kauksilla sekä osumilla N/S-taului-
hin.

Lopputulos oli silti loistava, pis-
toolin tuloksissa Jere Hakanen oli 
ykkönen, 5. J-P Tähtinen, kiväärin 

2. Jari Gerasimoff ja 5. Kari Savolai-
nen. Joukkueiden kokonaiskilpailun 
voitti Stadin Sissit, kokonaiskilpai-
lun henkilökohtaisissa sijoituksissa  
oli 2. Jari Gerasimoff ja 3. Kari Savo-
lainen .

Gera kävi  noutamassa 
kiertopalkinnon 23.04 Tallinnas-
ta  Jüriöö-parkin juhlasta, edellisen 
kerran se tuli meille Jüriöö-2007 kil-
pailusta, jolloin Lahtelan Jouko oli 
noutamassa sen samasta juhlallises-

ta tilaisuusta.
Tulokset kilpailusta löytyy aina-

kin www.vantaanreservilaiset.fi/tu-
lokset ja Stadin Sissien kotisivuilta.

Poika saunoo...
Onnea voittajille

Jüriöö karikas 2012
Helsinki voittoon

joukkue pisteet kilpailija pisteet

1 Stadin Sissit  432,1534  Gerasimow, Jari 180,0875
   Savolainen, Kari 144,8403
   Tähtinen, Jyri 107,2256
   Turku, Perttu —

2 Harju 406,8399 Reier, Madis 228,3278
   Viirlo, Jaanus 123,6493
   Viirlo, Felix 54,8628
   Kaar, Indrek —

3 Viru 345,2822 Kask, Meelis 118,5361
   Osokin, Aleksei 114,1100
   Pekri, Aavo 112,6361
   Sepping, Rain —

4 Põhja I 247,1767 Altmäe, Argo 84,1978
   Purik, Oliver 84,0309
   Abel, Kalvi 78,9480
   Järvet, Tanel —

5 Helsingin Reserv 237,4010 Hakanen, Jere 100,0000
   Kallunki, Kosti 77,2007
   Nyman, Andrei 60,2003

   Nieminen, Markku —
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JUKKA-PEKKA LAINE syntyi 1. 
marraskuuta 1961. RU-kurssin 167 
jälkeen J-P jäi Haminaan 1K:n sant-
sariksi. Sinne hän jäi palvelemaan 
myös varusmiespalveluksen jälkeen 
va-vänrikkinä (kurssit 169, 170). 
Syksyllä oli edessä Päällystöopis-
to, jonka jälkeen maaliskuusta -83 
alkaen opetusupseerin virka Pans-
sarivaunupataljoonassa Parolan-
nummella. Kahden vuoden päästä 
tuore T-72 mies oli PsvP:n taistelu-
välineupseeri.

Hieman yli vuoden päästä kävi 
käsky opetusupseeriksi Asekouluun 
Kokkolaan, josta J-P erosi 31.10.1987 
vääpelinä.

Sotilasuraa seurasi opintomatka 
itään. Laine oli laskenut, että hänen 
taustallaan ainoa mahdollisuus saa-
da jonkinlainen järkevä siviilikoulu-
tus tarkoitti joko Neuvostoliittoa tai 
Itä-Saksaa.

Ajan tavan mukaan Leningradin 
Polyteknisen Instituutin oppilaat 
saivat teknisen koulutuksen lisäksi 
myös pioneeriupseerikoulutuksen. 
Ulkomainen oppilas osallistui yhtä 
luentoa lukuun ottamatta kaikkeen 

koulutukseen – mikä toki sopi erin-
omaisesti. Vuonna -91 päättyneeltä 
opintomatkalta jäi käteen tutkinnon 
lisäksi oma yritys Pietarissa, vaimo 
sekä runsaasti venäläisiä sotilaskon-
takteja.

Toimiupseerikoulutuksen saanut 
Laine osasi arvostaa omaa sotilas-
ammattiryhmäänsä. Reservissä hän 
piti nimenomaan vääpelin arvo-
merkkejä - aina siihen asti - kunnes 
hänet itsenäisyyspäivänä -99 ylen-
nettiin luutnantiksi. Sadasta KH-päi-
västä huolimatta häntä ei ylennetty 
enää tämän jälkeen – kaiketi koska 
sitä vihoviimeistä palveluksessa ole-
vaa PO-kurssikaveria ei oltu vielä 
ylennetty.

Lopussa kohtalo osoitti kuitenkin 
kykynsä hienoon ironiaan - luut-
nantti Laineen viimeinen kertaus-
harjoitus oli nimenomaan RUK:n 
järjestämä ensimmäinen aselajikou-

luttajakurssi lokakuussa -08. Koh-
talon lisäksi kunnia tästä kuuluu 
tosin myös sille lääkärille, joka tu-
lotarkastuksessa ymmärsi lepuuttaa 
rasittuneita silmiltään juuri allekir-
joittaneen jälkeen – näin seuraava 
taistelija pääsi sisään ilman toista 
silmää, nippu varpaita amputoituna 
ja veriarvot ”lievästi” kohonneena.

Alkuviikosta RUK:n nuoret kou-
luttajat eivät oikein tienneet mitä 
ajatella 47 vuotiaasta luutnantista, 
joka allekirjoittaneen sitkeästi levit-
tämien huhujen mukaan oli saanut 
koulutuksen MEKPIONK:n johtami-
seen Neuvostoarmeijassa, jolla oli 
Venäläinen helikopterilupakirja ja 
jota muka kiiteltiin parissa Jane’s 
opuksessa. 

Loppuviikosta Tykistökasarmin 
edessä oli kuitenkin aamuisin ha-
vaittavissa omaa vuoroaan odot-
tamassa niin tuliasemalinjan kuin 
pioneerikomppanian kouluttajia 
vänrikistä kapteeniin. Se tosin jäi 
epäselväksi, uskoiko kukaan, että 
J-P oli naimisissa oman anoppinsa 
kanssa.

Olisi kannattanut - eräskin PE:n 

pioneerimajuri joutui joitain vuosia 
sitten yrittämään ruumiista irtaan-
tumista, kun Laine ravisti väittelyn 
jälkeen repustaan pöydälle uuden 
venäläisen ps-miinan. Pitihän sitä 
osoittaa, että sotavaltion kovalla ra-
halla Iso-Britanniasta hankkimissa 
opetussarjoissa oli ihan oikeasti lau-
kaisin- ja varmistuslaitteisto peiliku-
vana. 

J-P Laine vaihtoi lopullisesti tais-
telukenttää 2.5.2010 pitkäaikaisen 
sairauden murtaman. Vielä viimei-
sellä viikollakin suunniteltiin syksyn 

tulevia syntymäpäiviä ja matkaa Itä-
Karjalaan. Menetimme poikkeuk-
sellisen hienon sotilaan, osaavan 
kouluttajan, käsittämättömän taiste-
luvälinepuolen tietopankin sekä to-
dellisen venäläisen (sotilas)kulttuu-
rin asiantuntijan - vaan se on yhtä 
varma, että tarinat tästä sotilaasta 
elävät vielä silloin kun me muut jo 
kasvamme okraa.

Dasvidanja J-P!

Arto Pulkki

J-P Laine poissa
Todellinen taisteluvälineasiantuntija

In memoriam

KENTTÄEHTOOLLINEN
to 3.6. KLO 18.00 VANTAAN PYHÄN LAU-
RIN KIRKOLLA (Helsingin Pitäjän kirkko)

Tikkurilan srk, VaRes ja Merivoimien 
kirkollinen ala järjestävät kenttäehtool-
lisen Vantaan Pyhän Laurin kirkon San-
kariristillä 3.6. 2010 klo 18.00.  Sateella 
tilaisuus on sisällä kirkossa.
 Kenttäehtoollisen toimittaa 
merivoimien krov evp Hannu Kivijärvi, 
avustaa sotilasdiakoni Petri Minkkinen.
Tervetuloa pääkaupunkiseudun reservi-
läiset, veteraanit ja maanpuolustuksen 
ystävät perheiden ja ystävien kera!
 Reserviläisillä ensisijainen 
varustus kotimainen maastopuku ar-
vomerkein. Maastopukuiset muodossa, 
siviilipukuiset vapaasti.

Lisätietoja: Petri Minkkinen: 050 553 
1910.

MERIVOIMIEN VUOSIPÄIVÄN 

ILTAJUHLA 9.7.2010

Suomenlinnan upseerikerholla perjantaina 
9.7.2009 klo 19.00-24.00
  Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja väyliä; perinteinen 
rento tunnelma ja lyhyet puheet. Buffetin jälkeen voi seurustella 
mukavassa seurassa tai pyörähdellä tanssin pyörteissä. 
 Kesäisen buffetin hinta on 29 euroa. Buffetkortti sisältää alku-
maljan, ruoan noutopöydästä ja kahvin.
Asu on paraatipuku tai tumma puku. 
  Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan tehdään sähköpostitse 
Anja Räisäselle osoitteeseen anja.raisanen@kolumbus.fi  tai puhe-
limitse 050 307 2663.  Buffet-kortti tulee maksaa 30.6. mennessä 
tilille: Nordea 219918-199726 / Sininen Reservi ry. 
Mainitkaa lisätiedoissa osallistujien nimet, puhelinnumero ja 
sähköposti. Lisätiedot: Anja Räisänen, yhteystiedot edellä tai  Arno 
Hakkarainen, arno.hakkarainen@gmail.com,  puh 050 383 5486 
 
SININEN RESERVI RY TOIVOTTAA LÄMPIMÄSTI TERVETULLEIKSI KAIKKI 
TUTUT SEKÄ UUDET JUHLIJAT. TAVATAAN SUOMENLINNASSA!

Rastit olivat monipuolisia.

Suomalaiset ampuivat omilla aseillaan.
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SOTAMUSEO Kruununhaka
Suomenlinna

Liput 5 / 3 / 12 euroa www.sotamuseo.fi

ELÄYDY SUOMEN SOTAHISTORIAAN HELSINGISSÄ

Autonomiasta Atalantaan 
– näyttely Suomen sotahistoriasta 
Sotamuseon Maneesi
Iso-Mustasaari, Suomenlinna 
00190 Helsinki
avoinna 12.5.–31.10.2012 
päivittäin 11–18
p. 0299 530 261

Sukellusvene Vesikko
– suomalainen sukellus-
vene 1930–40-luvulta 
Tykistölahti, Suomenlinna 
00190 Helsinki
avoinna 12.5.–31.8.2012 
päivittäin 11–18
p. 0299 530 260

Talvisota 1939–1940
– Kunniamme päivät sekä
Jatkosota TK-piirtäjien silmin
Liisankatu 1 (Kruununhaka) 
00170 Helsinki
avoinna 31.12.2012 asti 
ti–to 11–17, pe–su 11–16
p. 0299 530 259 

Helsingin Reserviupseeripiiri 
ja Helsingin Seudun Reservi-
läispiiri järjestivät lauantaina 
5.5.2012 jo perinteeksi muodos-
tuneen Reservi tutuksi (RETU 
2012) -tiedotuspäivän. Tapahtu-
man tarkoituksena  saada näky-
vyyttä yleiselle asevelvollisuu-
delle sekä pääkaupunkiseudun 
reserviläistoiminnalle. 

 

Teksti: Tomi Alajoki 

Kuvat: Tomi Alajoki ja Kari Talikka 

aUtot lastattiin aikaisin aamul-
la Töölössä ja esittelymateriaalit 
ajettiin Mauno Koiviston aukiolle 
Narinkkatorin viereen Kamppiin.  
Pystytimme viisi rastia: puristusvoi-
mamittaus, soppatykki, MP-myymä-
lä, kalustoesittely ja laserammunta. 
Paikalle saapui talkoovoimaa seu-
raavista piirien kerhoista: Helsin-
gin Reserviläiset, Kanta-Helsingin 
Reserviupseerit, HRUP:n Autoker-
ho, Kokonaismaanpuolustus, Länsi-

Vantaan Reserviupseerit, Vantaan 
Reserviläiset, Helsingfors Svenska 
Reservofficersklubb, Vääpelikil-
ta, HRUP:n Viestiosasto ja HRUP:n 
Kenttätykistökerho. 

Yhteistyökumppaneina tapah-
tumassa toimivat Maanpuolustus-
yhtiö, Helsingin Rauhanturvaajat, 
Reserviläisurheiluliitto, Suomen 
Reserviupseeriliitto, Reserviläisliit-
to, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, 
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Hel-
singin Sotaveteraanipiiri ja Uuden-
maan Jääkäripataljoona. 

RETU-päivä esitteli pääkaupun-
kiseudun reserviläistoimintaa. Ta-

pahtumaan painettiin Helsingin 
Reservin Sanomien erikoisnumero, 
jossa oli piirien kerhojen ja yhdistys-
ten esittelyt sekä toiminta- ja ampu-
makalenterit. Lehteä meni jakoon 
yli 1000 kappaletta, ylijääneitä kap-
paleita voi tiedustella toimistolta 
kerhojen omiin esittelytilaisuuksiin. 
Henkilökunta, jota saatiin paikalle 
yhteensä 32 henkeä, toimi eri esit-
telypisteissä, veteraanikeräyksessä 
ja lehden jaossa. Muonitus tapahtui 
soppatykistä. Päivän ehdoton veto-
naula oli Uudenmaan Jääkäripatal-
joonan PASI-panssariajoneuvo, tä-
män jälkeen suosituin rasti oli lase-

rammunta. Myös kalustoesittely veti 
väkeä, ja palautti useille mieleen 
hienot hetket telamiinojen kanta-
misesta tai apilaksen raahaamisesta 
varusmiespalveluksen aikana. Kiitos 
Pasin lainasta kuuluu UUDJP:n ko-
mentajalle evl Tuomo Revolle. Ve-
teraanikeräyksen lippaat keräsivät 
päivän aikana neljä kiloa painoa. 

RETU järjestetään vuonna 2013 
uudelleen. Ajankohta on toukokuu. 
Kerhoja ja yhdistyksiä pyydetään 
huomioimaan tapahtuma, ja varaa-
maan siihen jo nyt henkilökuntaa.

Reserviläiset Kampissa
Reserviläisurheiluliiton teltassa sai kokeilla puristusvoimaansa. Mieleen jäi erityisesti eräs 85-vuotias rouva, joka puristi mittariin huikeat 50 kg:n lukemat.
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Laserammuntateltassa pääsi kokeilemaan tarkkuuttaan pistoolilla ja kiväärillä. Erillisistä näytöistä näki heti minne osui ja 

paljoko käsi tärisi. Ampumaan haluavia oli koko päivän jonoksi asti.

Lehden jakoa hymy huulessa.

PASI-panssariajoneuvo oli päivän hitti. Sitä ihmetteli monikansallinen yleisö 

vauvasta vaariin.

Vääpelikillan soppatykkiryhmä oli laittanut 200 litran keiton lämpenemään aamuvarhain. Ruokapöydässä riitti asiakkaita koko 

päivän. Myös oma henkilökunta oli tyytyväinen hernekeiton makuun.
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Hänen majesteettinsa Kuningas 
Kaarle XVI Kustaa on nimittänyt 
Suomen kansalaisen Jaakko Valveen 
Pohjantähden ritarikunnan 1. luo-
kan ritariksi. Valve saa kunniamer-
kin monivuotisesta työstään Ruotsin 
ja Suomen välisten yhteyksien lu-
jittamiseksi, etenkin vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön saralla.

Valve on toiminut suuren osan 
työelämästään eri valtakunnallis-
ten etujärjestöjen johtajana, kuten 
Suomen Sotaveteraaniliiton toimin-
nanjohtajana vuosina 1994–2004. 
Suomen suurimman veteraanijär-
jestön johtajana Valve oli tärkeä 
ja arvostettu linkki suomalaisten 
sotaveteraanijärjestöjen ja Ruotsin 
Suomen vapaaehtoisten liiton, ny-
kyään Ruotsin Suomen vapaaehtois-
ten muistoyhdistyksen välillä. Tästä 
työstä Valveelle on myönnetty muun 
muassa Ruotsin Suomen vapaaeh-
toisten ansioristi vuonna 1998.

Valve oli myös tukeva voima elo-
kuvien ”Etulinjan edessä” ja ”Tali-

Ihantala 1944” toteuttamisessa. 
Elokuvat, jotka ovat tavoittaneet en-
nätyssuuren, 1,5 miljoonan katsojan 
yleisön, ovat lisänneet ruotsalaisten 
mielenkiintoa Suomea kohtaan ja 
myös ymmärrystä siitä, millaisia 
uhrauksia Suomi ja sen sotilaat sekä 
ruotsalaiset vapaaehtoiset joutuivat 

tekemään puolustaessaan Suomea 
ja Pohjolan rauhaa.

Valve vastaanotti kunniamer-
kin suurlähettiläs Örjan Berneriltä 
Ruotsin Helsingin-suurlähetystössä 
tiistaina 24. huhtikuuta järjestetyssä 
tilaisuudessa.

Teksti: Juha Stark

lUkiolaisen tURvakURsseja on 
järjestetty pääkaupunkiseudun lu-
kioikäisille nuorille jo kymmenen 
vuoden ajan. Tämän kevään kurssin 
maasto-osuus järjestettiin Santaha-
minassa 20.–22.4.2012. Maastovii-
konloppua edeltää poliisin, pelas-
tuslaitoksen, Väestönsuojelumuse-
on ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
järjestämät luennot. 

Tämän keväinen kurssi keräsi 
Santahaminan varuskuntaan reilu 
200 lukiolaista Helsingistä, Espoos-
ta ja Vantaalta. Lukion turvakurssin 
tavoitteena on lisätä opiskelijoiden 
perustietoja Suomen turvallisuu-
teen liittyvistä viranomaistoimijois-
ta, ja antaa käytännön tietoa siitä, 
miten itse voi toimia esimerkiksi 
onnettomuus- tai valmiustilanteissa.

Kurssi on Maanpuolustuskoulu-
tuksen organisoima kokonaisuus, 
joka toteutetaan pääosin reservi-
läisvoimin. Viime vuosina kurssin 
järjestely- ja toteutusvastuusta ovat 
innostuneet myös ensimmäisen ja 
toisen vuosikurssin kadetit. Tämän 
keväisen kurssin kadettiosaston 

vanhimpana toimi kadettialiupseeri 
Jaakko Timo, joka oli toteuttamassa 
muun muassa taistelunäytösuudis-
tusta, jossa annettiin lukiolaisille 
yleiskuvaa, miten asutuskeskus- 
alueella käydään nykyaikaisia tais-
teluita. Lisäksi koulutustehtäviä tu-
kemassa oli Kaartin Jääkärirykmen-
tin aliupseerivarusmiehiä. Kadetit 
ja varusmiesaliupseerit ovat olleet 
iso voimavara harjoitustoimistolle ja 
kurssijohtajille.

maastoviikonloPUn aikana lu-
kiolaiset varustetaan puolustusvoi-
mien M/91-maastopukuun, jolloin 
omiin siviilivaatteisiin pukeutunut 
lukiolaisjoukko muuttuu viikonlo-
pun ajaksi yhteneväisesti pukeutu-
neeksi ryhmäksi. Maastoviikonlop-
pu pitää sisällään myös muun muas-
sa yöpymistä puolijoukkueteltoissa 
ja kasarmiolosuhteissa, Pasi-ajelua, 
rajavartiolaitoksen kalustoesittelyä, 
maastoruokailua, erätaitojen opis-
kelua, ensiaputaitojen kertaamista 
ja tietenkin Sotilaskodin herkkuja.

Pääkaupunkiseudulla kurssi 
on ollut erityisen suosittu tyttöjen 
keskuudessa, koska varusmies-

palvelukseen liittyvät kysymykset 
askarruttavat lukioikäisiä tyttöjä. 
Varusmiespalvelus on osa Suomen 
yleistä asevelvollisuutta, joka nyky-
lainsäädännön mukaan vielä vel-
voittaa kaikkia asevelvollisia miehiä 
suorittamaan palveluksen. Pojilla 
tarkempi tutustuminen varuskunta-
elämään on joka tapauksessa edessä 
lähivuosina.

Tämän kevään kurssilla kurssilai-
sista liki kolme neljästä oli tyttöjä. 
Puolustusvoimissa on viime vuosina 
hämmästelty vapaaehtoiseen varus-
miespalvelukseen hakeutuneiden 
naisten suurta määrää. Asevelvolli-
suustoimialan johtaja, komentaja-
kapteeni Jyrki Kivelä kertoo (Ruotu-
väki-lehti 29.3.2012), että syitä nais-
ten kiinnostuksen nousuun ei ole 
virallisesti tutkittu. ”Vapaaehtoiseen 
varusmiespalvelukseen hakevien 
naisten määrä on nousussa jo nel-
jättä vuotta perättäin. Maaliskuun 
alussa päättynyt viimeisin haku ke-
räsi yhteensä 716 hakijaa, mikä on 
eniten sitten vuoden 1995, jolloin 
hakijoita oli 793”. Onko lukiolaisen 
turvakursseilla mahdollisesti osuut-
ta asiaan?
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Meillä peset edullisesti
matot, täkit, peitot ja 
petauspatjat, kaikki 
kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai 
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

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

Lukiolaisenergiaa Santahaminassa 
Helsingissä 30.4.2012

Kunniamerkki Jaakko Valveelle

TO M I  AU E R SA L M I

Suurlähettilät Örjan Berner (vas.) luovutti ritarimerkin Jaakko Valveelle.
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Reserviläisliiton 21.4.2012 Fors-
sassa kokoontunut vuosikokous 
nimesi Vuoden reserviläiseksi 
helsinkiläisen Markku Viikin. 
Viikki on Vääpelikilta ry:n 
lääkintäjaoston aktiivinen jäsen 
ja toiminut useiden vuosien 
ajan Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen kenttälääkintäkoulu-
tuksen eri tehtävissä. 

Teksti: Juha Parkkonen

itsenäisyysPäivänä kersantik-
si ylennetty Markku Viikki oli sekä 
iloinen että täydellisen yllättynyt 
nimeämisestään. ”Toiminnassa on 
mukana paljon minua kokeneem-
piakin reserviläisiä.”, hän pohti 
valintaansa. Viikin vahvuutenaan 
olikin monipuolinen yhdistelmä 
ominaisuuksia, joita voidaan pitää 
Reserviläisliiton jäsenen kannalta 
esikuvallisina.

Kolmekymppinen, korkeasti kou-
lutettu Markku Viikki on esimerkki 
edustavasta reserviläisestä, johon 
myös varusmiehillä on ollut helppo 
samaistua. Sotilaspoliisikoulutuk-
sen saaneena korpraalina reserviin 
vuonna 1998 siirtynyt Viikki on re-
servissä hankkinut kokemusta kan-
sainvälisistä tehtävistä Kosovossa. 
Siviilikoulutuksensa kautta hän sai 
uuden, vaativan jatkosijoituksen 

lääkintähuollon esimiestehtävän 
Helsingin maakuntakomppaniassa. 
Hän on toiminut myös Maakunta-
komppaniassa jääkäriryhmän johta-
jana. Vuonna 2011 hän suoritti Kaar-
tin Jääkärirykmentin toteuttaman 
Miehistöstä aliupseeriksi reservissä 
–koulutuskokonaisuuden kurssinsa 
priimuksena. Reserviläisen nousu-
johteinen urapolku on toteutunut 
hänen osaltaan erinomaisesti.

Vuoden reserviläinen Markku 
Viikki on varautunut olemaan käy-
tettävissä myös Reserviläisliiton 
tiedotustoiminnassa. Aikaisemmin 

hän on esitellyt reserviläistoimintaa 
mm. varusmiehille ja lukiolaisille. 
”Toistaiseksi ainoa sovittu tilaisuus 
on Reserviläisliiton syyskokous Mik-
kelissä marraskuussa”, Viikki totesi. 

Huollon reserviläisten arvostus 
kasvussa 

Vääpelikilta ry:n puheenjohtaja 
Lassi Paavonkallio on myös hyvin 
tyytyväinen Viikin nimeämiseen 
Vuoden reserviläiseksi. ”Valinta 
osoittaa, että huollon erikoiskou-
lutuksen saaneiden reserviläisten 
arvostus on kasvussa.” Paavonkal-
lio kertoi.  Hän katsoo, Vääpelikilta 

ry:n tekemä pitkäaikainen, valta-
kunnalliseksi laajentunut työ huol-
toaselajin ja huollon reserviläisten 
eteen on ollut tuloksellista. Valin-
nan osuminen helsinkiläiseen, ak-
tiiviseen maanpuolustajaan kertoo 
myös siitä, että Reserviläisliitossa 
osataan arvostaa pääkaupunkiseu-
dulla tehtävää maanpuolustustyötä.  

Vuoden reserviläiseksi nimeämi-
nen osui samalle viikonlopulle kuin 
puolustusvoimien tilaama Santaha-
minassa järjestetty Maanpuolustus-
koulutuksen kenttälääkinnän kurs-
si, jolla Markku Viikki oli koulutta-

jana.  Tapahtumien päällekkäisyys 
aiheutti myös hieman aikataulullisia 
ongelmia. ”Saavuin Forssaan suo-
raan Santahaminasta m/05 maasto-
puvussa ja vaihdoin nopeasti siviilit 
päälle ennen vuosikokousta. Tilai-
suuden jälkeen vaihdoin takaisin 
maastopukuun ja palasin Santaha-
minaan jatkamaan kouluttamista 
kurssilla.”, Viikki kertoi. Mitään 
vähempää ei Vuoden reserviläiseltä 
voi varmasti odottaakaan. 

Vääpelikilta ry:n Markku 
Viikistä Vuoden reserviläinen

KILPAILUKUTSU 
VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS  
PANSSARI 2012

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry ja Pääkaupunkiseudun 
Pioneerikilta ry järjestävät perinteisen aselaji-jotoksen 28.-
29.07.2012 Parolannummella.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki reservin pioneerit ja suo-
jelumiehet kamppailemaan partiokisan voitosta. Luvassa 
on haasteita joiden avulla kerrataan jo opittua ja kenties 

opitaan jotain uutta. Tehtävät mittaavat pääosin aselajin 
sotilaallista tietämystä ja taitoa, mutta muutakin on luvas-
sa. Kaikki tämä tapahtuu tietysti hyvän aselajihengen ja 
seuran puitteissa.

Partioiden (3-5 henkeä) on ilmoittauduttava 16.05.2012 
mennessä sähköpostitse: viljo.hokkanen@wlanmail.com
Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot:
Joukkueen nimi; taustayhteisö; kurssi tms yhdistävä tekijä.
Joukkueen yhteyshenkilön yhteystiedot. (puh.numero, s-
posti osoite)

Kaikkien osalta täydelliset nimet, 
henkilötunnus, osoite, sotilasarvo.
Mahdollinen erikoisruokavalio.
Majoitus-/ruokailutarve 27.07. saa-
puville kilpailijoille.

Toimitsijoiksi voimme kutsua 
tehtäviin halukkaita henkilöitä. Toimitsijat ilmoittavat myös 
kirjallisesti em. osoitteeseen kohtien 2-5 mukaiset tiedot 
sekä oman ”erikoisalansa”. 

Tapahtuma järjestetään Puolustusvoimien vapaaehtoisena 
harjoituksena ja Panssariprikaati tukee/johtaa jotoksen 
järjestelyjä.

Toimitsijat kutsutaan paikalle 27.07.2012 klo 12:00 mennessä 
ja kilpailijat 28.07.2012 klo 10:00 mennes

Erilaiset aseet ovat tulleet Markku Viikille tutuksi.

Viikki osallistui reservin täydennyskoulutukseen.

Kersantti Viikki toimii Maakuntakomppanian jääkäriryhmän johtajana. Markku Viikki kutsuttiin Vuoden reserviläiseksi Forssassa.

R E S E RV I L ä I S L I I T TO



14 18. 5. 2012  <  4 | 2012

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fiampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

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

Puolustusvoimissa 1200 henkeä saa potkut, ja vähen-
tämisen tarve on kaikkiaan 2700 henkilöä. Lisäksi 
varusmiespalvelus lyhenee 15 vuorokaudella. Kuin-
kahan paljon muutenkin kiivasrytmistä koulutusta 
on todella varaa lyhentää? Reserviläisten koulutus 
onkin sitten pääsääntöisesti jäissä.  
Suomalainen mies on kestänyt Taipaleet ja Tali-
Ihantalat, kansamme on kestänyt raskaat sotakorva-
ukset ja alueluovutukset. Suomen mies on kestänyt 
varusmiespalveluksen 50-luvulta nykyaikaan. Sen 
on kestänyt myös kotiväki, mikä on myös sukupolvia 
kiinteästi yhdistävä asia. Isoisät ovat sotineet, isät 
olleet Suomen raskaassa ja me varusmiehinä, kaikki 
turvaten Suomen itsenäisyyden.
Tässä tullaan yhteen tärkeään kysymykseen: miten 
turvallista on aseiden käsittely, varsinkin kun ampu-
ma-aselaki katsoo hyväksi seuraavaa: 
 45 § (11.2.2011/124) 
Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset luon-
nolliselle henkilölle
Aktiivisen harrastuksen jatkumista koskevaan kah-
den vuoden ajanjaksoon lasketaan puolet aseellises-
sa palvelussa asevelvollisena suoritetusta palvelusta 
tai puolet naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa 

suoritetusta palvelusta. 
Laki sanoo näin, joten näin tehkäämme, ja jatka-
kaamme työtä turvallisen aseenkäsittelyn ja har-
rastuksen parissa opastaen ja valvoen uusien har-
rastajien mukaan tuloa ampumaradoilla johdetuissa 
tapahtumissa. Näissä me pystymme vaikuttamaan 
ja antamaan asiallisen kuvan reserviläisistä suora-
selkäisenä lakia ja ampumaratojen johtosääntöjä 
noudattavana joukkona. Tässä työssä olemmekin 
hyvin onnistuneet. 
Olemme saaneet rata-aikaa, on myös kursseja ja ka-
lustoa jota tarjota radoilla aloittavalle harrastajalle. 
Kevään ratavuoroilla on osallistumiskertoja vajaa 
tuhat ja kesä ei vielä ole edes alussa. Vaikka kaikki 
eivät sitä aina niin hyvällä katso, ovat ammunnat 
aina kuuluneet maamme reserviläisten ydinasioihin. 
Kevään aikana on maapuolustuspiirissämme järjes-
tetty kilpailut: perinnekivääreissä, palvelusaseissa 
ja SRA I-osakilpailu Santahaminassa. Toinen on 26.5. 
Upinniemessä ja piirimme edustajat on saatu jonoon 
jo ammuttujen karsintojen perusteella. Kilpailuonnea 
ja hyviä osumia SM-kisoihin!
Palataan hieman edellisessä numerossa pakinoimaa-
ni asiaan eli sulatettaviin AK47-aseisiin. Täytyyhän 

huomioida, että kun itse aseet sulatetaan, menevät 
samalla hävitykseen tämän asetyypin a-tarvik-
keet sekä aseen ympärille kuuluvat varusteet. 
Nämä menevät jobbareille, jotka sitten kalliilla 
hinnalla myyvät ne takaisin ammunnan 
harrastajille tai, mikä pahinta, kilohintaan 
ulkomaisille yrittäjille. Kaava on aivan sama 
kuin silloin, kun rapakon taakse aikanaan 
meni kiväärikalusto varusteineen. 
Ajatelkaa, että verorahoillamme hankittua materiaa-
lia saamme sitten ostaa takaisin. Esimerkki naapu-
rimaasta Virosta. Kun siellä on ampumakilpailut tai 
harjoittelutapahtuma, käy reserviläinen kuittaamas-
sa aseen staabista ja tulee sen kanssa sitten radalle. 
Tapahtuman jälkeen hän palauttaa aseen takaisin 
huollettuna, näin olemme me vierailijat myös Viros-
sa tehneet.
Mikä on maanpuolustuksellisesti paras vaihtoehto? 
Käytetään kalustoa ja motivoidaan reserviläisiä, 
vai tuhotaan yhdellä iskulla paljon asioita? Aseiden 
hankinta-arvon osalta materiaali on jo kuoletettu. 
Suomalaisilla on joka tapauksessa yleensä tapana 
pitää kiinni omaisuudestaan. Onkos kukaan ajatellut 
miksi maassamme kauppiaat myyvät edullisesti ns. 

ylijäämä-
patruunaa? 
Euroopassa sitä 
pakataan ja 
laitetaan edul-
lisesti harrastajien käyttöön. Toimii todella hyvin ja 
ajaa tarkoituksen harrastajan näkökulmasta. Maas-
sammehan on edelleen lukuisia 762x39 kivääreitä, 
harrastajilla toki TT3-toimintatavalla.
Hyvää kesän odotusta,
tervehtien Veijo Rautio 
Turvallisuutta yhdessä tehden, rehdissä joukossa 
rehtiin henkeen yhteisen asian puolesta.

Ltn Veijo Rautio, HRUP & HELRESP 
ampumatoimikunta

Reserviläiset tyrmäävät armeijauudistuksen

 

 Vuoro pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu MPK Numero 
TOUKOKUU 

      Kotu/kivääri 22.5.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 21.5 0400 12 12102 
Kotu/pistooli 24.5.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 23.5 0400 12 12103 
KoTu/kivääri 26.5.2012 klo.9-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 23.5 0400 12 12104 
Kotu/kivääri 29.5.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 28.5 0400 12 12105 
Kotu/pistooli 2.6.2012 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 30.5 0400 12 12043 
Kotu/kivääri 2.6.2012 klo.12-16 Mpkk150m viikkovuoro Ke 30.5 0400 12 12042 
Kotu/kivääri 5.6.2012 klol.17-21 150m viikkovuoro Ma 4.6 0400 12 12044 
Kotu/pistooli 7.6.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ma 6.6 0400 12 12106 
Kotu/pistooli 9.6.2012 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 6.6 0400 12 12107 
Kotu/kivääri 10.6.2012 klo.12-16 Mpkk150m viikkovuoro Ke 6.6 0400 12 12108 
Kotu/kivääri 12.6.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 11.6 0400 12 12109 
Kotu/pistooli 14.6.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 13.6 0400 12 12110 
Kotu/kivääri 16.6.2012 klo.9-12 Mpkk150m viikkovuoro Ke 13.6 0400 12 12111 
Kotu/kivääri 19.6.2012 klo.17-21 Mpkk150m viikkovuoro Ma 18.6 0400 12 12112 
Kotu/pistooli 21.6.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 20.6 0400 12 12113 
Kotu/kivääri 26.6.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 25.6 0400 12 12115 
Kotu/pistooli 28.6.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 27.6 0400 12 12116 
Kotu/kivääri 3.7.2012 klo.17-21 150m viikkovuoro Ma 2.7 0400 12 12117 
Kotu/pistooli 5.7.2012 klo.17-21 pist2 viikkovuoro Ke 4.7 0400 12 12118 
Kotu/kivääri 7.7.2012 klo.12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 4.7 0400 12 12119 
Kotu/pistooli 7.7.2012 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 4.7 0400 12 12120 

Ampumavuorot Santahaminassa

Koko kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi

Kilpailusarjat
1. Reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt 
(4-hengen joukkueet)
-henkilökohtainen kilpailu
-joukkuekilpailu
2. Kaartin Pataljoonan henkilökunta
-henkilökohtainen kilpailu
-yksikkökilpailu
3. Kaartin Pataljoonan varusmiehet
-henkilökohtainen kilpailu
-yksikkökilpailu

Kilpailussa ammutaan rynnäkkökiväärillä 10 
laukausta makuulta. Ampumaetäisyys on
150m. Ammunta suoritetaan tauluun nro 01. 
Jokainen kilpailuun osallistuja ampuu 
kohdistussarjat 5+5 laukausta sekä yhden 
kilpasarjan 10 laukausta. Sama suoritus
huomioidaan sekä yksilö- että joukkuekil-
pailussa.

Maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt voivat 
osallistua kilpailuun muodostamalla 4-hen-
gen joukkueen. Maanpuolustus- ja reservi-
läisjärjestöjen ammuntapäivä on perjantai 
27.7. Sitovat ilmoittautumiset reserviläis- ja 

maanpuolustusjärjestöjen osalta
 8.6.2012 mennessä. Osallistumispaikkoja on 
rajoitettu määrä, joten paikat täytetään
 ilmoittautumisjärjestyksessä järjestöittäin. 

Osallistumismaksu on 40 eur/joukkue. Oh-
jeet osallistumismaksun maksamisesta 
osallistujat saavat ilmoittautumisen yh-
teydessä. Kilpailuohjelma ja ohjeet ovat 
löydettävissä Kaartin Jääkärirykmentin 
nettisivuilta 1.6 alkaen. Järjestäjä varaa 
oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 8.6 mennes-
sä: Luutnantti Ismo Marjunen puh. 0299-421
602 ismo.marjunen@mil.fi tai
toimistosihteeri Satu Tähtinen-Uosukainen 
puh. 0299 421 604 satu.tahtinen-
uosukainen@mil.fi

Järjestäjä: Kaartin jääkärirykmentti/Kaartin 
Pataljoona  

Lisätiedot: www.puolustusvoimat.fi/kaartin-
jaakarirykmentti

Hemmottele itseäsi liikkumalla kauniissa luonnossa
Pitkän talven jälkeen on erinomainen alku kesälle lähteä 
liikkumaan omalla lähialueella joko kimpassa tai oman 
itsensä kanssa erilaisissa maastoissa joko kävellen tai 
pyöräillen.

Pääkaupunkiseutu tarjoaa paljon mahdollisuuksia liikuntaa 
harrastaville reserviläisille.
Yhdistys tai kerho voivat suunnitella itsenäisesti omaa 
liikuntatoimintaansa jäsenistönsä tarpeiden mukaisesti.

Mikäli haluat liikkua joukossa, niin Kesäyön marssi 09.06. 
Santahaminassa tarjoaa mitä parhaimman mahdollisuuden 
kävelyharrastuksellesi. lisäinfoa osoitteessa www.kesayon-
marssi.fi

Mikäli haluat osallistua marssin järjestelytehtäviin, niin 
alla osoitteet:

- Kesäyön marssi, huoltotehtävät (kurssino 0400 12 
13042)

- Kesäyön marssi, marssitoimisto (kurssino 0400 12 
13041)

Värikuula-ammunta 28.05. klo. 17.00 alkaen
Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat värikuula-ammun-
taan ja saada osallistujilta palautetta toiminnan edelleen 
liittämiseksi osaksi reservipiirien tarjontaa niille jäsenille, 
joita värikuula-ammunta kiinnostaa.

Lisäinfoa osoitteessa www.hrup.fi tai www.helresp.fi

Muista merkitä kaikki kuntoilusi sähköiseen kuntokorttiin 
osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti
Mikäli sinulla on hyviä ideoita syksyn tarjontaamme, niin 
ota yhteyttä, puh. 040 036 8111, sähköpostiosoite on tarki-
ainenristo@elisanet.fi

LIIKUNNALLISTA KESÄÄ!

liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi 

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Kaartin Pataljoona järjestää 27. - 28.7.2012 Santahaminassa
Suomen Kaarti 200-vuotisampumamestaruuskilpailut.
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HelsingFoRs svenska 
ReseRvoFFiCeRsklUbb

Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö fort-
sätter udda veckors torsdagar kl. 
17-19 fram till midsommar, då det 
blir paus tills medlet av augusti. Om 
intresse finns kan skytte i Tölö möj-
ligen arrangeras under sommaren. 
Vapen och annan nödvändig utrust-
ning kan lånas på plats. Meddela 
gärna innan att du är på kommande 
samt om du har intresse för skytte 
inomhus under sommaren. Kontakt: 
jussi@hsrk.fi eller 050 506 0991 och 
axi@hsrk.fi eller 040 773 3830. Yt-
terligare information om skyttet hit-
tas på www.hsrk.fi.

Om du funderar på att ansöka 
om innehavstillstånd för pistol, del-
ta då i ett så tidigt skede som möj-
ligt vid klubbens skyttetur. På så 
sätt antecknas din närvaro i klub-
bens och banans dagbok. Nuförtida 
lagstiftning kräver två års bevisad 
aktivitet/intresse för att ett tillstånd 
ska kunna beviljas.

Klubben strävar efter att arran-
gera skytte utomhus (gevär/hagel-
gevär/pistol) under sommaren. Yt-
terligare information följer på den-
na spalt samt på klubbens webbsida 
hsrk.fi. Kontakta Jussi (jussi@hsrk.
fi eller 050 506 0991) om du har 
intresse för detta. HSRK:s medlem-
mar har också möjlighet att utöva 
skytte utomhus inom ramen för de 
skytteturer som arrangeras av MPK. 
Mera information på www.mpk.fi. 
Det finns ofta möjlighet att låna va-
pen under dessa turer. Under som-
maren arrangerar också Helsingfors 
Reservofficersdistrikt flera pistols-
kyttetillfällen och -tävlingar i Sand-
hamn. Ytterligare information på 
www.hrup.fi > Ampumatoiminta.

Kesäyön marssi
Kesäyön marssi arrangeras i år 

den 9 juni i Sandhamn. Sista an-
mälningsdag är 27.5. Ytterligare in-
formation hittas på www.kesayon-
marssi.fi. 

Besök till Stockholm i november
Reservofficerssällskapet i Stock-

holm (ROSIS) ordnar sin vinterbal 
den 24.11.2012. Notera gärna datu-
met redan nu. En delegation från 
HSRK kommer att åka till Stock-
holm.

E-postadresser
Helsingfors Reservofficersdist-

rikt har förnyat sin e-postkommu-
nikation till medlemmarna i dist-
riktets klubbar. Bl.a. skickas ett 
månatligt nyhetsbrev ut. Om du 
inte fått detta nyhetsbrev betyder 
det antagligen att du har en felak-
tig eller icke-giltig e-postadress in-
förd i medlemsregistret. Alternativt 
saknas din e-postadress helt. För 
att korrigera detta kan du skicka e-
post till HSRK:s sekreterare Mathi-
as Björklund (mathias@hsrk.fi) så 
förs din korrekta e-postadress in i 

systemet. Det skulle vara viktigt att 
alla medlemmar har en giltig e-pos-
tadress i medlemsregistret, då detta 
även underlättar HSRK:s möjlighe-
ter att på ett smidigt sätt nå sina 
medlemmar.

Syndalstävlingen
HSRK:s lag deltog i den årliga av 

Västnylands Reservofficersförening 
arrangerade Syndalstävlingen. Re-
sultat hittas på www.vnresoff.com 
> Syndalstävlingen. 

Kontakt: info@hsrk.fi Webbsi-
da: www.hsrk.fi Facebook: http://
www.facebook.com/hsrk.fi

kanta-Helsinki

Pidämme hallituksen ja jäsenistön 
yhteisen suunnittelukokouksen 
30.5. piirin Spjutsundin majalla. 
Hallituksen lisäksi mukaan mahtuu 
10 jäsentä. Ilmoittautumiset sihtee-
rille 28.5. mennessä. Osin on mah-
dollista tulla ilman omaa ajoneuvoa. 
Keskeinen teema on maanpuolus-
tusjärjestöjen kuva ja siitä on oma 
alustus.

Järjestämme perinteisen Padas-
joen ampumatapahtuman elokuun 
kolmas viikonloppu 18.-19.8. Leirin 
ampumaohjelma painottuu toimin-
nalliseen ammuntaan; mahdolli-
suus ampua useilla erityyppisillä 
aseilla. Se soveltuu niin aloittelijoil-
le kuin myös ammuntaa enemmän 
harrastaneille. Arvio leirin hinnasta 
on 60 e. Valmisteluosasto lähtee jo 
perjantai-iltana ja ilmoita haluk-
kuudestasi lähteä jo silloin. Muut 
siirtyvät paikalle omilla ajoneuvoilla 
lauantaiaamuna. Sovimme kulje-
tuksista ja ilmoittakaa, jos haluatte 
tulla mukaan jonkun kyydissä. Il-
moittautumiset ampumaupseereille 
tai sihteerille 8.8.2012 mennessä. 
Lisätietoa yhdistyksen nettisivuilla 
ja ampumaupseereilta.

Yhdistyksen ammunnat jatku-
vat Töölön sisäradalla parittomien 
viikkojen keskiviikkona klo 16:30 
– 19:00. Uudet harrastajat ovat ter-
vetulleita ratavuoroille; radalla on 
tarjolla opastusta sekä tarvittaessa 
yhdistyksen laina-aseita. Ottakaa 
yhteyttä ampumaupseereihin ennen 
ensimmäistä kertaa tuloa. Kullakin 
kerralla vuorolle tullessanne, il-
moittautukaa ennakkoon laittamal-
la viesti ampumupseerit@khru.net 
osoitteeseen. 

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

Puheenjohtaja: pekka.appel-
qvist@hut.fi, p. 050 368 4141; sih-
teeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com, 
p. 040 510 8513; Ampumaupseerit: 
antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 
7880 9029; pirkka.jalasjoki@gmail.
com, p. 050 349 5921; sampo.siita-
ri@pp.inet.fi, p. 044 206 1717.

länsi-vantaa

Sunnuntaina 20.5. on kaatuneiden 
muistopäivä. Kerho on mukana 
laskemassa seppelettä mm. Pyhän 
Laurin kirkolla. Lisätietoja lippu-up-
seeri Kari T. Pielalta (040-5955507; 
kari.t.piela@pp.inet.fi). 

Torstai 31.5. on pääkaupunkiseu-
dun vapaaehtoinen maanpuolustus-
päivä, maanantai 4.6. on puolustus-
voimien lippujuhla ja lauantaina 9.6 
kesäyön marssi Santahaminassa. 
Lisätietoja hallitukselta. 

Kesällä 2012 on tarkoituksena 
uusia mm. majan ulkovuoraus. Täs-
mällisempi aikataulutus selviää, 
kun hankkeen rahoituspäätökset 
saadaan. Sellaiset jäsenet, joilla on 
mahdollisuus avustaa hankkeessa 
joko omalla työllä tai junailemalla 
materiaaleja, roskalavoja ym. tal-
koisiin pyydetään ilmoittautumaan 
joko Olli Pusalle (p. 0400-403415; 
olli.pusa@pusa.fi) tai Heikki Lin-
nalle (040-5189122; heikki.i.linna@
gmail.com)

Kaikki sellaiset, joilla on aineis-
toa kerhon toiminnan eri ajanjak-
soilta, pyydetään ottamaan yhteyttä 
Olli Pusaan. Aineistoa tarvitaan ker-
hon 40 v. historiikkiin.

Töölön pistooliradalla on vakio 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00.

Tikkurilan Urheilutalon radalla 
on ampumavuoro perjantaisin klo 
15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Kaikkiin 
ampumatilaisuuksiin Ilmoittautu-
miset Seppo Kulmalalle P: 040 586 
9252.

mUnkkivUoRi

Tulevaa ampumatoimintaa: Kalvo-
lassa ammutaan perinteisin kuvioin 
2.6. ja kesätauon jälkeen 1.9. Mah-
dollisuus ampua sekä pistooli- että 
kiväärilajeja. 

Sisäratakausi on nyt päättynyt. 
Pistooliammunnat alkavat Santaha-
minassa. Helsingin Reservin Sano-
missa on luettavissa kesän ohjelma, 
joten lukaiskaa se ja tulkaa radalle. 
Muusta piirin toiminnasta on leh-
dessä ja verkkosivuilla.

Poolin 300m vuorot on lähetetty 
sähköpostilla osoitteensa ilmoitta-
neille. Muut halukkaat ottakaa yh-
teyttä tarpeen mukaan.

Toukokuussa järjestetään suun-
nistus- ja marssiharjoitus Pirkkolan 
urheilupuiston ympäristössä. Tiedot 
lähetetään sähköpostilla osoitteensa 
ilmoittaneille.

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

PoHjois-Helsingin 
ReseRviUPseeRit

Kevätsauna
Tervetuloa Villen saunaan, Santa-
haminaan kylpemään talven pölyt 
30.5.2012 klo 18.30. Yhdistys tarjoaa 
makkarat ja saunajuomat. Ilmoit-
tautumiset pj Karri Kuparille vii-

meistään 28.5.2012 klo 12.00. kku-
pari@gmail.com

Kesäyön marssi
Kesäyön marssitapahtuma lau-

antaina 9.6.2012 klo 12.00 Santaha-
minassa. Matkat ovat 8, 16, 24, 32 
ja 40km oman valinnan mukaan. 
Vauhti omantunnon mukaan. Va-
rustus on vapaa siviiliasu. Yhdistys 
maksaa osallistumismaksun 40 e. 
Ilmoittautumiset urheilu-upseerille, 
Peter Korvensyrjälle p. 0456748754, 
cossu541@saunalahti.fi. 

Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous Vil-

len saunassa, Santahaminassa 30.5. 
klo 17.30.

Tule Luolaan ampumaan 
Ampumavuoromme Luolassa, 

Töölönssä jatkuvat jokaisen paritto-
man viikon perjantaina. Seuraavat 
ampumavuorot ovat 25.5., 8.6. ja 
22.6. klo 16-19. Ammunta-aikaa siis 
3 tuntia. Hanki reserviläisten ampu-
maturvavakuutus Reserviläisliitosta 
puh: (09) 40562040 tai tilaa Reser-
viläisliiton kotisivulta: http://www.
reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus 
ja tule mukaan. Aseet ja patruunat 
yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukä-
teen ampumaupseerille, Jouko Kyl-
mälälle: 0400-430632, jouko.kylma-
la@kolumbus.fi 

Miinalaiva Pohjanmaa
Yhdistys teki vierailun miinalaiva 

Pohjanmaahan 24.4.2012. Isäntänä 
toimi aluksen päällikkö komkapt 
Mika Raunu. Tutustuimme alukseen 
ja kuulimme mielenkiintoisen esitel-
män operaatio Atalantasta ideoesi-
tyksen kera. 

Ampumaleiri
Perinteinen ampumaleiri toteu-

tettiin Padasjoella 4.-5.5. Ampuma-
kilpailuissa sijoittuivat palkintosi-
joille Jaakko Nick, Karri Kupari ja 
Raimo Korhonen.

Palkitseminen
Hänen Majesteettinsa Kuningas 

Kaarle XVI Kustaa on nimittänyt 
yhdistyksemme kunniajäsenen ma-
juri Jaakko Valveen Pohjantähden 
ritarikunnan 1. luokan ritariksi, jos-
ta osoitukseksi suurlähettiläs Örjan 
Berner luovutti 24.4.2012 Valveelle 
ritarin kunniamerkin. 

Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja tiedotussihteerin yhteys-
tiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 
050-4640050 kkupari@gmail.com; 
sihteeri Jaakko Nick, 050-3498111 
paalu.pojat@elisanet.fi.; tiedotus 
Jorma Loimukoski 040-3433400 jor-
ma.loimukoski@finpro.fi; Vieraile 
myös yhdistyksen kotisivuilla: www.
rul.fi/Pohjois-Helsinki

tikkURila

Kaatuneitten muistopäivän seppe-
leenlasku Pyhän Laurin kirkon san-
karihaudalla sunnuntaina 20.5.2012 
klo 11 ja sen jälkeen Ruskeasannan 
sankarimuistomerkillä. Puolustus-
voimain lippujuhlan päivän valta-
kunnallinen paraati 4.6. alkaa kat-
selmuksella Senaatintorilla klo 12. 

TiRUK järjestää lauantaina 
11.8.2012 tutustumismatkan Verlan 
tehdasmuseoon Kymenlaaksoon. 

Matka on tarkoitettu vantaalaisil-
le veteraani- ja reserviläisjärjestöille 
avec. Tarkempia tietoja 

kotisivuillamme sekä seuraavas-
sa Reservin Sanomissa. Yhteyshen-
kilö Eero Salminen/ TiRUK, p. 0500 
451 249. Seuraa myös kotisivujam-
me www.tiruk.net

Ampumavuorot jatkuvat tiistai-
sin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Ur-
heilutalon ampumaradalla. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoit-
telemaan. Rohkeasti mukaan! Lisä-
tietoja antaa ampumaupseeri Jukka 
Luotola puh.0500-455474. 

töölö

Toiminta on jatkunut keväällä nor-
maalin vilkkaana. Kerhon jäseniä on 
palkittu mitalein aktiivisesta reser-
viupseeritoiminnasta seuraavasti: 
RUL ham: Raimo Ahokas, Pertti El-
vilä ja Risto Piekka sekä RUL pram 
Kerkko Kinnunen. 

Kerhon ampumavuorolla on käy-
ty normaaliin tapaan tiistai-iltaisin 
Töölön ampumaradalla.

Keilailuharjoitukset ovat myös 
jatkuneet ja kerhon joukkue osallis-
tui Keravan keilahallissa järjestet-
tyihin reserviläiskeilailun 34. valta-
kunnallisiin kisoihin.

Kolmimiehisjoukkue Markku 
Pennanen, Pekka Rosén ja Jyrki 
Ratia saavutti joukkuekilpailussa 
hopeaa ja Markku Pennanen oli yk-
silökisassa veteraaneissa hopealla ja 
yleisessä sarjassa viides.

Sihteeri Kerkko Kinnunen järjes-
ti nuorille upseereille kohdistetun 
haulikkoampumatilaisuuden Kark-
kilan ampumaradalla. Nuorille koh-
dennettua toimintaa on suunnitteil-
la jatkossakin.

23.4. majuri Marko Maaluoto, 
Helsingin varuskunnan komendant-
ti, piti Töölöntorinkadun auditori-
ossa erittäin mielenkiintoisen esi-
telmän aiheesta "Kaartin pataljoona 
200 vuotta", jota kerhomme jäseniä 
oli kuuntelemassa, mutta valitet-
tavan vähän, eikä muista kerhoista 
tässä lehdessä esitetystä kutsusta 
huolimatta tullut ketään.

Veteraanipäivän aattona 26.4. 
kerholla oli Virosta 11 Suomen Poi-
kien edustajaa vieraina. Aluksi kä-
vimme heidän kanssaan Viron Suur-
lähetystössä kuuntelemassa esitel-
mää ja nauttimassa kahvit, sitten 
Hans Gabrielssonin luona lounaalla 
ja lopuksi Espoon Barona-areenalla 
veteraanikonsertissa, jota vauhditti-
vat sotkun munkkikahvit ja Marskin 
ryypyt.

5.5. kerhon jäseniä osallistui Vi-
rojoella järjestettyihin kansallisiin 
perinneammuntoihin, eikä kisaan 
osallistuneiden edustajien tarvin-
nut lähteä tyhjin käsin kotimatkal-
le. Kerho luovutti Kaakonkulman 
bunkkerimajoitukselle kerhon omis-
tukseen tulleita majoitustarvikkeita. 
Kerho kutsuttiin mukaan Haminas-
sa kesällä pidettäville mustaruuti-
päiville. 

Samana päivänä HRUP järjesti 
Narinkkatorilla ansiokkaan "Reservi 
tutuksi" -teemapäivän, jossa kerho 
oli myös mukana.

8.5. yhdeksän kerhon jäsentä 
osallistui kansanedustaja Kari Tol-
vasen järjestämään mielenkiintoi-
seen vierailuun eduskunnassa.

Ruotsalaiseen Bergassa olevaan 
sotilasyksikköön (Amfibieregemen-
tet) 23.5. suunniteltu vierailu on 
peruutettu ilmoittautuneiden vähäi-
sen määrän takia (15 kpl). Peruutus 
tuli rykmentin taholta.

Ampumavuorot Töölön radalla 
ovat edelleen tiistaisin klo 19.00 - 
21.30, vapaat harjoitukset 29.5. ja 
pienoispistooliharjoitukset 12.6. Ke-
sätauon jälkeen harjoitukset jatku-
vat 21.8.

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

toimintakalenteri
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h-veneellä? Ota yhteyttä alusup-
seeriimme Pekka Aarnisaloon 044-
5844831 niin kuulet lisää tulevista 
tapahtumista.

Perinteiset HRMU:n johdetut 
pistooliammunnat jatkuvat vuonna 
2012 parittomien viikkojen lauan-
taisin kello 12.00 - 14.30. Ammun-
nat pidetään piirien ampumaradal-
la, jossa yhdistyksen 22. kaliiperin 
käsiaseet, tarvittavat ammukset, 
kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat 
jäsentemme käytettävissä. Ilmoita 
tulostasi aina vähintään vuorokaut-
ta etukäteen ampumaupseeri Harri 
Pakariselle gsm. 040 - 517 9834.

Ilmoittautumalla varmistat osal-
listumisesi ja kuulet mahdollisista 
poikkeusjärjestelyistä.

Rt-keRHo 
joHtoRengas

 
Ampumavuorot Töölön ampumara-
dalla 

RT-Kerho Johtorengas ry:n seu-
raavat ratavuorot Töölön ampuma-
radalla ovat viikoilla 22, 26, 30, 34, 
38, 42, 46 ja 50. Aika ratavuorolle on 
aina keskiviikko klo 19:00–21:30. Il-
moittautumiset viimeistään kunkin 
viikon maanantaina Toni Aallolle, 
toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348. 
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita am-
pumaan, kunhan "Reserviläisen am-
pumaturva" –vakuutus on maksettu. 

Maksulomakkeen voi tilata kotiin 
osoitteesta: http://www.reservilais-
liitto.fi/ampumaturva.

Jäsenten sähköpostiyhteystieto-
jen päivittäminen 

Varmistathan että yhteystieto-
si ovat ajan tasalla ja ilmoitathan 
esim. muuttuneen sähköpostiosoit-
teesi yhdistykselle osoitteeseen joh-
torengas@gmail.com.

viestiosasto

Kokoukset ja tapahtumat: Kesäyön 
marssin jälkeen la 9.6. saunomme 
Vuosaaressa reserviläisten majalla 
klo 16:00 alkaen – tervetuloa sau-
nomaan vaikket pääsisikään mars-
sille! Ilmoittautumiset toukokuun 
aikana puheenjohtajalle puheen-
johtaja@viestiosasto.net. Kulkuoh-
jeet lähetetään ilmoittautuneille.

Koulutus: Osallistuimme 14.4. 
valtakunnalliseen HF-radiolii-
kenneharjoitukseen TURVA-2012, 
jossa järjestettiin ja testattiin laa-
jamittaisen sähkökatkon vaikutus-
ta yhteistyössä Fingridin kanssa. 
20.4. osallistuimme Esikunnan 
viestitoimintaharjoitukseen sekä 
vedimme Viestitoimistokurssin. 
Toukokuun Elektronisen sodan-
käynnin kurssi ELSO-J on siirret-
ty myöhemmäksi, todennäköinen 
ajankohta marraskuun toinen vii-
konloppu.

Vuonna 2012 MPK järjestää 
seuraavaa koulutusta: 07.09. KY-
BER-sodankäynnin erikoiskurssi, 
29.09. Viestivälineet ja viestittä-
minen, 06.10. Radioasema ja ra-
dioliikenne, 03.11. Sähköt poikki 
–varautumiskoulutus, 16.11. Yhty-
män viestijärjestelmä M80 ja KSL. 
Elektronisen sodankäynnin kurssin 
ELSO-J todennäköinen ajankohta 
marraskuun toinen viikonloppu. 
Tarkemmat tiedot löytyvät MPK:n 
kotisivuilta www.mpk.fi.

Jos haluat toimia kouluttajana 
tai apukouluttajana jollain viesti-
kurssilla, niin ota yhteyttä toimi-
alajohtaja Jyri Putkoseen tai kurs-
sinjohtajaan. Lisäksi vuoden aikana 
on erilaisia tukitehtäviä, joissa tar-
vitaan kokeneiden viestimiesten/
kouluttajien apua. MPK-kalenterissa 
myös on koko vuoden kestävä kurs-
si "Viestikouluttajien kouluttautu-
minen Pääkaupunkiseutu 0400 12 
12132", jonka puitteissa organisoim-
me ja kehitämme viestin koulutusta. 
Kurssille ilmoittautuneet muodosta-
vat "kouluttajapankin". Jos siis olet 
kiinnostunut koulutustehtävistä, 
käy ilmoittautumassa. Tuon kana-
van kautta hoituu sähköpostitus ja 
materiaalin jakaminen viestikoulut-
tajille jatkossa. Ilmoittautuminen 
tälle kurssille ei sido tai pakota si-
nua, vaan pikemminkin antaa mah-
dollisuuden saada tietoa ja "napata 
kiinni" sellaisista hommista jotka si-
nua mahdollisesti kiinnostavat. Jos 
haluat sitoutua vahvemmin MPK- ja 
KOTU-toimintaan, käy täyttämässä 
MPK-sitoutumislomake ja postita 
se printattuna piiripäällikkö Mau-
ri Väänäselle. Lomake löytyy tältä 
sivulta (www.mpk.fi -> Piirit -> 
Etelä-Suomi -> Helsinki -> KOTU-
yksikkö -> Hae KOTU-yksikköön). 

VUY: Viestiupseeriyhdistys 
(VUY) on julkaissut uudistetun pai-
noksen Viestimies-kirjasta, jonka 
VUY:n jäsenet saavat edulliseen 
kahdeksan euron jäsenetuhintaan. 
Monet jäsenistämme ovat myös 
VUY:n jäseniä, puollamme mielel-
lämme jäsenhakemuksianne. Lisä-
tietoja puheenjohtajaltamme sekä 
www.viestiupseeriyhdistys.fi. 

Ampumatoiminta: Ampumavuo-
romme Töölön pistooliradalla ovat 
muuttuneet ja lisääntyneet viime 
vuodesta. Vuonna 2012 vuoromme 
ovat parittomien viikkojen tiistaina. 
Kokoontuminen klo 18.50 sisään-
käynnin luona. Huomatkaa pakolli-
nen ilmoittautuminen päivää ennen 
ampumavuoroa ampumavastaavil-
lemme spostitse ampumaupseeri1@
viestiosasto.net tai ampumaupsee-
ri2@viestiosasto.net, tarkemmat 
ohjeet ja yhteystiedot löytyvät verk-
kosivuiltamme. Huomatkaa myös 
HRUP:n ampumavuorot Santaha-
minassa, ilmoittautuminen: www.
mpk.fi. 

Liikunta: Osallistumme Kesäyön 
marssiin la 9.6. Tervetuloa mukaan, 
ilmoittaudu liikuntaupseerillem-
me sähköpostitse liikuntaupseeri@
viestiosasto.net toukokuun aikana. 
Kesäyön marssin jälkeen saunomme 
Vuosaaressa reserviläisten majalla 
klo 16:00 alkaen – samaten ilmoit-
tautumiset toukokuun aikana joko 
liikuntaupseerille tai puheenjohta-
jalle. 

Suunnittelemme osallistu-
mistamme myös Jukolan Viestiin 
16.-17.6. – tule muodostamaan 
Viestiosaston omaa joukkuetta! Il-
moita kiinnostuksesi toukokuun 
aikana spostitse liikuntaupseeri@
viestiosasto.net.

Tiedotus: Lisätietoa toiminnas-
tamme, ampumavuoroista, MPK:n 
ja jäsenistömme järjestämästä 
viestikoulutuksesta, liikuntatapah-
tumista sekä Viestiosaston ajanta-
saiset yhteystiedot löytyvät verk-
kosivuiltamme www.viestiosasto.
net. Tiedotamme tapahtumista 
jäsenistölle myös sähköpostitse ja 
LinkedIn-ryhmässämme Viestiosas-
to – jos et ole saanut tätä ilmoitusta 
sähköpostiisi, niin käy päivittämäs-
sä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi, kohdassa Liity jäseneksi. Voit 
myös lähettää sähköpostia sihteeril-
lemme. 

Tervetuloa mukaan!

Kerho on kutsuttu Outokummun 
ampumaradalle ampumakisaan. 
Joukkue kootaan ampumavuoron 
käyjistä.

4.6. Helsingissä järjestettävässä 
Lippujuhlapäivän paraatissa voi-
daan ihailla kerhon lippua paraatin 
osalta 1. kertaa.

Kuten jo aikaisemmin on ilmoi-
tettu, järjestää kerho virolaisten vie-
railijoiden Santahaminaan pääsyn 
estyttyä oman kesäyön marssin 9.6. 
Tarkempia tietoja antaa Pertti Elvi-
lä, 044-2739490, pertti.@elvila.fi.

Jukolan viesti järjestetään tänä 
vuonna Hakunilassa 16. - 17.6. ja 
piiri yrittää koota mahdollisimman 
monta 7 hengen joukkuetta. Innok-
kaat suunnistajat, ilmoittautukaa 
kisaan osoitteeseen http://www.
hrup.fi/jukola/

Jäseniä kannustetaan osallis-
tumaan myös muihin piirin järjes-
tämiin tilaisuuksiin kuten maa-
nantaimarsseihin (lähtö Pirkkolan 
urheilupuiston alaparkkipaikalta 
klo 17.00), värikuula-ammuntoihin, 
parkour -treeneihin ja MPK:n Hel-
singin koulutus- ja tukiyksikön 
(KoTu) erilaisille kursseille.

Muistakaa käyttää sähköistä 
kuntokorttia os. www.resul.fi/kun-
tokortti.

Kerholla on oma Facebook-sivu 
(nettisivut ovat parhaillaan uusin-
nan alla). Kerhon toimintaa koske-
via kehitysehdotuksia ja kysymyk-
siä voi osoittaa puheenjohtaja Jyrki 
Ratialle, 040-5829127, mratia(ät)
welho.com tai sihteeri Kerkko 
Kinnuselle 0400-705 181, kerkko.
kinnunen(ät)gmail.com.

itä-Helsingin 
ReseRviUPseeRit

 

Ammunta: Ruutiaseammunnat ovat 
siirtyneet ulkoradoille Santahami-
naan. IHRU:n osalta tukeudutaan 
piirin ohjelmaan. Lisätietoa am-
munnoista Juhani Hartela p. 040 
834 2839. Ampumaratakalenteri 
löytyy Helsingin Reserviupseeripii-
rin kiertokirjeestä 4/2012 2.4.2012. 
Ilma-aseammunnat jatkuvat taas 
syksyllä.

Kaatuneitten muistopäivää vie-
tetään sunnuntaina 20.5. klo 12.00. 
Kulosaaressa Leposaaren sankari-
haudoilla. 

Itä-Helsingin maanpuolustus- 
ja kansalaisjärjestöt osallistuvat 
tilaisuuteen ja muodostavat san-
karihaudoille lippulinnan. Yhdis-
tyksemme laskee Itä-Helsingin Re-
serviläisjärjestöjen kukkalaitteen 
kaatuneitten muistomerkille. Lepo-
saareen pääsee Kulosaaren metro-
asemalta kävellen Leposaarentietä.

Tukikohdassa Puotilantie 1 pide-
tään ilma-aseradalla talkoot 23.5. 
alkaen klo 16.00.

Muita tapahtumia: Kesäyön 
marssi Santahaminassa 9.6., Juko-
lan viesti Hakunilassa 16. - 17.6. Li-
sätietoja Helsingin Reserviupseeri-
piirin kiertokirje 4/2012 2.4.2012.

Yhdistyksemme hallitus suosit-
telee jäsenilleen Reserviläisurheilu-
liiton sähköisen kuntokortin käyt-
töönottoa osoitteessa: www.resul.
fi/kuntokortti  

Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani 
Riekkinen p. 050 598 4759, siht. 
Juha Iiskola p. 050 543 6214

aselajikeRHot

ilmailUkeRHo

Ilmailukerhon 60 v juhlako- 
kous 7.9.2012 pidetään Suomenlin-
nan upseerikerholla alkaen klo 17 
(HUOM. Pitopaikka muuttunut). 
Kokousta ennen on 7.9. klo 15 Hie-
taniemen hautausmaan Alppilentä-
jien haudalla seppeleen lasku. Tar-
kemmat tiedot juhlakokouksesta ja 
siihen ilmoittautumisesta annetaan 
kesäkuun ja elokuun Helsingin Re-
servin Sanomissa.

jääkäRikeRHo

Kerho viettää kerhoiltaa Santaha-
minassa 5.6. Kiltasaunalla klo 17.00 
alkaen saunomisen ja yhteisolon 
merkeissä.

Kerhon yhteystiedot: Kerhon yh-
teystiedot: Puh.joht. Jorma Nisula, 
puh. 698 4260, GSM 0400 453 709. 
Siht. Yrjö Saulamo, puh. 349 3162, 
GSM 050 344 5635. Jääkärikerhon 
kotisivu: http://www.rul.fi/jaakari-
kerho/

PioneeRiosasto

Pioneeriosaston kevätretkelle Com-
ponenta Högforsin metallivalimoon 
Karkkilaan osallistui 10 osaston jä-
sentä. 

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. vii-
koilla 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 
42, 46 ja 50.  Pioneeriosasto tarjo-
aa maksaneille jäsenilleen patruu-
noita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään vii-
deltä kerralta vuodessa. Paikalla on 
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat 
kuulonsuojaimet mukaan, jos löy-
tyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan 
mennessä ampumaupseerille.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry 
ja Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta 
ry järjestävät perinteisen Pioneeri-
jotoksen 28.-29.7.2012 Parolannum-
mella. Tapahtuma järjestetään puo-
lustusvoimien vapaaehtoisena har-
joituksena ja Panssariprikaati tukee 
jotoksen järjestelyjä ja varusmiehiä 
on mukana maalitoiminnassa. Pio-
neeriosasto osallistuu jotokselle 
joko omalla joukkueellaan tai yh-
teisjoukkueella Pioneerikillan kans-
sa, riippuen osallistujien määrästä. 
Paikkoja jotokselle on vielä avoinna 
ja aikaisempaa jotoskokemusta ei 
tarvita. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot sihteeriltä. Ilmoittautumisen dl 
15.5.

Kesäyön Marssi järjestetään jäl-
leen 9.6.2012. Viidettätoista ker-
taa järjestettävä marssitapahtuma 
vie osallistujat tällä kertaa Santa-
haminan sotilasalueelle. Kesäyön 
marssi on ainutlaatuinen mahdol-
lisuus tutustua sotilasalueeseen ja 
sen historiaan, sekä Santahaminan 
kauniiseen luontoon. Marssireitit 

kiertelevät Santahaminan saarta, 
ja reitti on pituudeltaan 8, 16, 24, 
32 tai 40 kilometriä. Perheillä on 
mahdollisuus kävellä 5 tai 10 kilo-
metriä. Osallistujat saavat marssin 
päätteeksi kunniakirjan ja mitalin. 
Osallistumismaksu on 40 euroa 
henkilöltä, ja alle 15-vuotiaat voivat 
osallistua marssin perhematkoille 
maksutta aikuisen seurassa. Lisä-
tietoa ja ilmoittautuminen http://
kesayonmarssi.fi/osallistuminen/
ilmoittautuminen/

Jukolan Viesti kisataan tänä 
vuonna pääkaupunkiseudulla. Kil-
pailukeskus sijaitsee Hakunilan Ur-
heilupuistossa ja kilpailumaasto on 
Sipoonkorvessa. Piiri tukee osallis-
tujia kokoamalla reserviläishenki-
set joukkueet ja maksamalla puolet 
40 e osallistumismaksusta. Lisäksi 
joukkueet varustetaan piirin hank-
kimin yhtenäisin paidoin. Myös 
omaa huoltoa tullaan tarjoamaan 
huoltopisteellä kisakeskuksessa. 
Piiri tarjoaa myös emit-leimasimet. 
Ilmoittaudu nettilomakkeen kautta 
15.5. mennessä. Lisätietoa ja ilmoit-
tautuminen http://www.hrup.fi

Pioneeriosasto osallistuu vähin-
tään yhdellä joukkueella Reser-
viurheiluliiton syysjotokselle, joka 
järjestetään tänä vuonna Jurvassa 
14.-16.9. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot sihteeriltä.

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneeri-
logo (työkalut). Hinta vain 10 eur. 
Myynnissä myös pioneerilippiksiä 
ja pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.

Pioneeriosaston nettisivut on 
uudistettu! Käy katsomassa pio-
neeriosasto.org ja anna palautetta. 
Mikäli sinulla on kuvia Pioneeri-
osaston tapahtumista, voit lähettää 
sihteerille.

JÄSENEKSI voit liittyä netissä tai 
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoit-
teenmuutokset myös netissä.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt 
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi; sihteeri, tiedo-
tusupseeri vänr Antti Korhonen, 
040 559 7026, antti.j.korhonen@
aalto.fi; ampumaupseeri evl evp 
Matti Mähönen, 040 570 3718, mat-
ti.mahonen@pp.inet.fi; urheilu-
upseeri ltn Toni Teittinen, 050 321 
6237, toni.teittinen@iki.fi

www.pioneeriosasto.org

ReseRvimeRiUPseeRit

Alla muutamia merellisiä tapah-
tumia ja ennakkotietoa Tall Shíps 
Races 2013 -tapahtumasta. Osaan 
allaolevista tapahtumista tarvitaan 
edelleen yhteysupseereita. Mikäli 
kansainvälinen toiminta kiinnostaa 
niin lisätietoja tämän kesän tapah-
tumista saat Yrjö-Pekka Rautalah-
delta 040-5464547, Antti Jäntiltä 
045-8573422 tai Henri Havulinnalta 
040-5529136.

Helsinki on yksi TSR:n etappi-
kaupungeista vuonna 2013 ja alusta-
van arvion mukaan tulossa olisi yli 
100 purjealusta. Yhteysupseerikou-
lutus TSR tapahtumaan järjestetään 
Merisotakoululla Suomenlinnassa 
syksyllä 2012. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset MPK:n sivujen kautta, 
kunhan päivämäärä vahvistuu.

Merivoimien vuosipäivä, Helsin-
ki 9.7.2012 Swan Regatta, Turku 16.-
19.8.2012 Veteranflottiljen tapahtu-
ma Turussa 24.-27.8.2012

Kiinnostaako aktiivinen purjeh-
dus- ja ylläpitotoiminta kerhomme 
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e) ruokalassa. Mukaan tarvitset 
henkilöllisyystodistuksen, juotavaa, 
kunnon jalkineet ja vaatetus sään 
mukaan. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä ilmoita ruokailetko!

Ilmoittautuminen 20.5.2012 men-
nessä ja lisätiedot: Erkki Joukainen, 
puh. 050 5471 336, erkki.joukai-
nen@gmail.com

Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro Töölön sisäampumaradalla 
sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mah-
dollisuus ampua ruutiaseilla .45 
ACP kaliiperiin saakka. Kysy rata-
vuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi 
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 
7837.  

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

mUUt  
maanPUolUstUs-

yHdistykset

aUtojoUkkojen 
Helsingin kilta

Torstaina 7.6.2012 klo 17:00 pi-
detään perinteinen automiesten 
ammuntailta Santahaminassa pis-
toolirata 1:llä. Ilmoittautumiset 
Heikki Heikkoselle 1.6. mennessä 
numeroon 0400-776294. 

Kaartin Jääkärirykmentin omais-
tenpäiviä vietetään taas 14. ja 15. 
heinäkuuta Santahaminassa. Kaikki 
kiinnostuneet mukaan. Paikalla taas 
mukavaa seuraa ja nähtävää. Kaar-
tin Jääkärirykmentin saapumiserä 
2/2012 vala on Olympia stadionilla 
16.8.2012. Kiinnostuneet paikalle 
hienoon ympäristöön. 

Perinteinen kiltamme syysret-
ki tehdään tänä vuonna Turkuun 
Triangle Motors nimiseen yrityk-
seen 29. syyskuuta. Lähtö Santa-
haminan Perinnetalon edestä klo. 
8:30, mukaan ilmoittautumiset 
Timo Koukkarille 21.9. mennessä 
numeroon 040-5643295. Merkatkaa 
päivä ylös.

Helsingin 
ilmatoRjUntakilta

Yhteistyökumppanimme järjestävät 
joskus tilaisuuksia, joihin meillä on 
myös mahdollisuus osallistua. 

Nämä saattavat tulla lyhyellä va-
roitusajalla ja silloin ainoa tiedotus-
tapa on sähköposti. Kilta ottaa mie-
lellään vastaan jäsentensä sähkö-
postiosoitteita ja niitä saa lähettää 
sihteerille. Osoitteita ei luovuteta 
kolmannelle osapuolelle.  

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

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

PääkaUPUnkiseUdUn 
PioneeRikilta

Killan kevätkauden pystykorva-am-
muntakilpailu Karkkilan ampuma-
radalla 2.6.2012 klo 10.00 - 13.00. 
Paikalla kenttäruokailu, listalla 
hernekeittoa. Maksu on yhteensä 
10 euroa. Omat aseet ja patruunat 
mukaan. Jos ei ole omia, voi ampua 
toisten aseilla. Radasta lisätietoja 
www.kovelonrata.fi ja killan sih-
teeriltä martti.passi@saunalahti.
fi. Ilmoittautumiset Ilpo Ervastille, 
0500184684 tai ilervasti@gmail.
com. Samalla voit tilata myyntiar-
tikkeleita, kuten pioneeripuukkoja 
paikalle.

Ammunnat Töölön luolassa ovat 
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla 
20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 ja 52 ja 
lauantaisin klo 9.30-12. viikoilla 22, 
26, 30, 34, 38, 42, 46 ja 50.  Pioneeri-
kilta tarjoaa maksaneille jäsenilleen 
patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal 
ja 10 kpl/kerta/9mm. Paikalla on 
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat 
kuulonsuojaimet mukaan, jos löy-
tyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan 
mennessä Pioneeriosaston ampu-
maupseerille matti.mahonen@
pp.inet.fi tai killan puheenjohtajal-
le tommi.laakkonen@porvoo.fi tai 
0400757048.

 

 

 

 

 

 

 

    
Helsingin 

RaUHantURvaajat

Hallitus 2012: Tapani Forsström 
(pj), Kari Kaiponen, Mirva Brola, 
Harri Sinisalo, Poro Varhimo, Juha 
Salonen, Tom Asplund, Kalle Aho-
nen ja Mika Raatikainen.

Yhteystiedot: www.helrt.org
Tapani Forsström, puheenjoh-

taja/veteraanivastaava p. 040 587 
0352, tforsstrom@hotmail.com; 
Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaa-
va p. 040 584 8524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi; Tom Asplund, varapu-
heenjohtaja p. 050 553 5665, tom.
asplund@rauhanturvaajaliitto.fi

Veteraanitukitoiminta: Marja-
Leena Pihlajamaa p. 040 724 0223, 
ml.pihlajamaa@gmail.com. Liiton 
veteraanituen päivystävä puhelin: 
0207 698 111

Messi-illat: Kesän aikana epävi-
ralliset messi-illat joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 18 Zetorissa.

Tule mukaan! Yhdistys kaipaa 
vapaaehtoisia tekijöitä moneen 
tapahtumaan. Laita päivämäärät 
kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan 
(kari.kaiponen@pp.inet.fi)!

- Maailma kylässä -tapahtuma 
26.-27.5. esittelijöitä kaivataan!

- YK:n kansainvälisen rauhantur-
vaajien päivän seppeleenlasku 29.5. 
Hietaniemessä klo 12. Nobel-muisto-
ristien jako klo 14 Zetorissa.

Yhteiskuljetus järjestetään näihin 
tapahtumiin, jos lähtijöitä 30 hen-
keä. Ilmoittaudu Kaiposelle.

- Liiton kevätkokous Järvenpääs-
sä 19.5. Katso ohjelma Rauhantur-
vaaja-lehdestä.

- Kostianvirran taistelut 15.-17.6. 
Pälkäne

- Liiton kesäpäivät 4.-5.8. Por-
voossa. Katso ohjelma Rauhantur-
vaaja-lehdestä.

Tule marssimaan! Valtakunnalli-
nen lippujuhlapäivän paraati järjes-
tetään tänä vuonna Helsingissä 4.6. 
Rauhanturvaajat marssivat omana 

tuksia omaan tahtiin vuoron puit-
teissa) (HVA:n jäsenille)

To 20.9. Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-21

To 27.9. Ilma-aseratavuoro klo 
16-19

Su 30.9. HVA:n mestaruuskisat 
(2): Pienoiskivääri 50m 40 ls pysty 
& pienoiskivääri 40 ls polvi (suori-
tuksia omaan tahtiin vuoron puit-
teissa) (HVA:n jäsenille)

kokonaismaan-
PUolUstUs

Kokonaismaanpuolustus ry on aka-
teemisen tai muun ylemmän tutkin-
non suorittaneiden reserviläisten 
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite 
on edistää kokonaismaanpuolustuk-
sen tutkimusta, opiskelua ja opetus-
ta reserviläisten keskuudessa.

Yhdistyksen kevätkokous pidet-
tiin 24.4. Jarmo Rytinki painotti 
esitelmässään reservin olevan uu-
distuksista huolimatta yhäkin ase-
velvollista 18-(50)60 ikävuosina. 
Aktiivisille reserviläisille on erityi-
sen tärkeää sijoittamisen kannalta 
pitää väestörekisteritietonsa ajan-
tasaisina ja olla yhteydessä aluetoi-
mistoon.

Vuorot Töölön radalla jatkuvat 
kesäaikataululla keskiviikkoisin vii-
koilla: 25, 29, 33. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot kokonaismaanpuolus-
tus@helresp.fi

Lisätietoa yhdistyksen toimin-
nasta: http://www.reservilaisliitto.
fi/liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivus-
tot/kokonaismaanpuolustus/ tai 
vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja 
varapj. Antti Heikkilä tavoitettavis-
sa sähköpostiosoitteesta kokonais-
maanpuolustus@helresp.fi

HFoRsnejdens svenska 

ReseRvUndeRoFFiCeRaRe

Skyttet i "Luolan" på våren 2012 var-
je parlös veckas torsdag kl. 17.00-
19.00. Följande skytten är 24.5.

Triangel kampen 2012
29.8. pistolskytte och miniatyrge-

värsskytte Ingå skjutbana kl. 17.30., 
20.10. Triangelkampens avslut-
ningsfest, Dragsvik

Övriga evenemang.
13.8. Tammet tävling, Baggby 

skjutbana, deltagaravgift 5 eur/per-
son, 22.9. Skogsstigen,Ramsholmen  
Ekenäs, deltagaravgift 5 e/person, 
14.-16.9. RES-URSUS-MARSCH, 
Syndalen

www.reservilaisliitto.fi/hsru; 
ordförande Markus Liesalho, tel. 
0400-421 002; svenska@helresp.fi

vääPelikilta

VÄÄPELIKILTA

Vääpelikilta ry:n järjestää ohjatun 
tutustumisen Santahaminan soti-
lassaaren historiaan ja nykypäivään 
lauantaina 26.5.2012 klo 11 alkaen. 
Perheenjäsenet ja lapset ovat myös 
tervetulleita mukaan. Kokoonnum-
me portin vasemmalla puolella 
olevalla P-paikalla. Vierailu alkaa 
omakustanteisella ruokailulla (6,20 

Helsingin seudun 
Reserviläispiiri

vantaan 
ReseRviläiset

3-asentokilpailu 17.6.2012 Lopen 
ampumaurheilukeskuksessa. Kivää-
ri 100 m, 3 x 10 ls. Ilmoittautumiset 
Niko Niemistölle 13.6.2012 mennes-
sä niko.niemisto@gmail.com Lisä-
tietoa www.vantaanreservilaiset.fi 

Honkanummen saksalaisella so-
tilashautausmaalla risutalkoot.

Lisätietoa www.vantaanreservi-
laiset.fi ja kari.vainio@vantaanre-
servilaiset.fi

meRiReseRviläiset

Ajankohtaista
Nettisivuiltamme löydät tiedot ajan-
kohtaisista tapahtumista sekä run-
saasti muutakin tietoa, perinteitä 
ja historiaa unohtamatta. Aktiivista 
meri- ja ampumatoimintaa on tar-
jolla jokaiselle. Ota yhteyttä ja tule 
mukaan toimintaan! Opastajat ja 
neuvojat ovat aina paikalla niin am-
pumatoiminnassa kuin koulutusalus 
Ahvenella.

Ahven 3:n perinteiset ajoharjoit-
telut alkavat, kun alus on laskettu 
vesille ja viimeiset keväthuollot on 
tehty. Ilmoittaudu mukaan MPK 
portaalissa kurssille ”Ahvenen huol-
to ja kunnossapito sekä ajoharjoitte-
lu 2012”. Tarkemmat tiedot ajohar-
joittelusta päivittyvät yhdistyksen 
nettisivuille toukokuun aikana. Lisä-
tietoja Matias Kaivos ja Pauli Nerg.

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

Yhdistyksen johtokunnan yhteys-
tiedot löytyvät nettisivuiltamme ja 
olemme tavoitettavissa jäseniä var-
ten.

Toimintakalenteri 2012
Toukokuu
Ti 22.5. HVA:n mestaruuskisa: 

Perinnekivääri 300m 30 ls ma-
kuu klo 17 alkaen Santahaminassa 
(HVA:n jäsenille)

To 24.5. Ilma-aseratavuoro klo 
16-19

La 26.-su 27.5. Reserviläisurhei-
luliiton perinneaseiden mestaruus-
kilpailut Mikkelissä. Osallistumises-
ta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä 
ampumavastaavaan ja tarkkailkaa 
Helsingin Reservin Sanomia mah-
dollisen piirien karsintakisan varal-
ta! Kts. kilpailukutsu ResUL perin-
neaseammunnan SM 2012 

Ke 30.5. klo 17.00 - 19.00.
Paloturvallisuuskoulutus Haagan 

pelastusasemalla. Kurssille mahtuu 
n.30 henkilöä ja mukaan voi tulla 
myös sukulaisia sekä ystäviä. Il-
moittautumiset pelastus- ja turvalli-
suusvastaavalle: vesa.karuvaara(at)

gmail.com  20.5. mennessä. Terve-
tuloa oppimaan uutta tai kertaa-
maan ja ylläpitämään taitoja!

To 31.5. HVA:n mestaruuskisa: 
Vapaakivääri 300m 3 x 20 ls klo 17 
alkaen Santahaminassa (HVA:n jä-
senille)

Kesäkuu
Su 3.6 Ahvenen siirtokuljetus 

Helsinki - Hanko. Kyytiin mahtuu n. 
4 jäsentä. Tule harjoittelemaan tai 
kertaamaan Ahvenen käyttöä ja me-
rimiestaitoja! Ilmoittautumiset ville.
maenpaa(at)gmail.com

La 9.6. Kesäyön Marssi, Santaha-
mina

Ti 12.6. HVA:n mestaruuskisa: 
Vapaakivääri 300m 30/60 ls klo 17 
alkaen Santahaminassa (HVA:n jä-
senille)

Pe 15.6 - Su 17.6 Linnakkeen me-
rikuljetukset Hanko.

Mielenkiintoinen koulutusvii-
konloppu Hangon merialueella, 
tule kertaamaan taitoja ja oppimaan 
uutta! Ilmoittaudu MPK kurssille 
”Linnakkeen kunnostus ja Linnak-
keen merikuljetukset, Hanko, Rus-
sarö, SL, SV” sekä sähköpostilla vil-
le.maenpaa(at)gmail.com

La 16.6. Maanpuolustuskilto-
jen perinnease-mestaruuskilpailu, 
lajina 300m perinnekivääri 30 ls 
makuu ja 300m 3 x 10ls; Mukaan 
otetaan myös kiltoihin kuulumatto-
mia ensimmäiset 50 ensiksi ilmoit-
tautunutta. Paikka Hälvälä (Lahden 
lähellä, sähköiset taulut). Katso lisä-
tiedot tästä Maanpuolustuskiltojen 
liiton perinneasemestaruus 2012.

Su 17.6. Reserviläisurheiluliiton 
vakiokivääri 300m, Tyrri. Kilpailu-
kutsu: ResUL vakiokivääri 2012.

Su 17.6 Ahvenen siirtokuljetus 
Hanko – Helsinki. Kyytiin mahtuu n. 
4 jäsentä. Tule harjoittelemaan tai 
kertaamaan Ahvenen käyttöä ja me-
rimiestaitoja! Ilmoittautumiset ville.
maenpaa(at)gmail.com

Ti 26.6. HVA:n mestaruuskisa: 
Vakiokivääri 300m 30 ls makuu klo 
17 alkaen Santahaminassa (HVA:n 
jäsenille).

Pe 29.6. HVA:n mestaruuskisa: 
Vakiokivääri 300m 3 x 20 ls klo 17 
alkaen (HVA:n jäsenille)

Heinäkuu
Ma 9.7. Merivoimien vuosipäivä-

regatta. Ilmoittaudu kurssille MPK 
portaalissa.

Elokuu
Pe 17.- la 18.8. Reserviläisliiton 

ampumamestaruuskilpailut, Kontio-
lahti

Su 26.8. HVA:n mestaruuskisa: 
Pienoiskivääri 50m 60 ls makuu 
(suorituksia omaan tahtiin vuoron 
puitteissa) (HVA:n jäsenille)

Syyskuu
La 1.9. Reserviläisurheiluliiton 

pystykorva-SM, Keuruu
La 1.9. Sinisen Reservin mesta-

ruuskilpailut (2): Perinnekivääri 
150m 3 x 10 ls & Perinnepistooli 15 ls 
koulu + 15 ls kuvio Raasissa.

To 6.9. Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-21

To 13.9. Ilma-aseratavuoro klo 
16-19

Su 16.9. HVA:n mestaruuskisa: 
Pienoiskivääri 50m 3 x 20 ls (suori-
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osastonaan. Ilmoittaudu ja ota mu-
kaan kaverisikin: kari.kaiponen@
pp.inet.fi. Tehdään yhdessä näyttä-
vä marssiosasto!

Järjestyksenvalvontaa: Vapaaeh-
toisia järjestyksenvalvojia tarvitaan 
yhdistyksen varainhankintaan. Il-
moittaudu Juha Saloselle puh. 040 
722 9804 ja juhasalonen1959@luuk-
ku.com. Keikkoja mm. jalkapallon ja 
yleisurheilun EM-kisoihin sekä Bru-
ce Springsteenin ja Madonnan kon-

serttiin! Jos ei ole jv-korttia, koulu-
tus tarjotaan!

HUOM: Yhdistykselle kuuluvat 
tavarat kootaan nyt yhteen paik-
kaan. Jos sinulla on jotakin yhdis-
tykselle kuuluvaa, ota yhteys Poro 
Varhimoon poro.varhimo@gmail.
com.

Facebook: Yhdistys omalla ni-
mellään nyt myös Facebookissa. 
Tule mukaan!

taPiolan ReseRviUPseeRit 
esPoon ReseRviläiset

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi

Kaatuneitten muistopäivä 20.5.
Kaatuneitten muistopäivää vietetään toukokuun kolmantena sunnuntai-

na.
Jumalanpalvelus alkaa kello 10.00 Espoon Tuomiokirkossa, jonka jälkeen 

on seppeleiden lasku n. klo 11.30 sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden 
muistomerkille. Seppeleiden laskun jälkeen on seurakuntasalissa kahvit.

Liikunta
Kevätkauden seuraavat marssit ovat:
Harjoitusmarssi 6, 15 km, Espoo, su 27.5.2012, MPK kurssinro 0400 12 

12039.
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot: 

juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Ammunta: Espoon ampumaratayhdistys
Uutuutena Tapiolan Reserviupseerien jäsenillä on mahdollisuus osallis-

tua Espoon Ampumaratayhdistyksen Lahnuksen radan vuoroille jäsenhin-
noilla. Lisätiedot: http://espoonampumarata.fi/ 

Muu ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisätie-

dot: 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 mui-
ta jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai 
.45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautu-
miset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina too-
lontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviik-
kona.

Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi, 
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakol-
linen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservi-
laisliitto.fi tai www.rul.fi. Puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi 

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  

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

Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja 

muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on 
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat re-
kisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu 
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ 
ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot

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

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

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

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

kenttätykistökeRHo 
UUdenmaan tykistökilta

Tapahtunutta:
Hedberg Kilpailu 5.-6.5.

Niinisalossa kisattiin tykistöllisissä taidoissa perinteinen Hedberg-kilpai-
lu. Kilpailuun lähti kymmenen osallistujaa, yhdeksän suomalaista ja yksi vi-
rolainen. Kisa alkoi lauantaiaamupäivän rk-ammunnoilla. Pilvisessä säässä 
suoritettiin kymmenen laukauksen sarja liikkumattomiin tauluihin ja toi-
nen kymmenen laukauksen sarja kääntyviin tauluihin. Lauantai-iltapäivä 
jatkui kilpailurastien harjoitusten merkeissä. Päivän kääntyessä iltaan alkoi 
henkinen valmistautuminen sunnuntaiaamuna alkavaan suunnistus- ja ty-
kistötehtävärataan Tykistökoulun saunatiloissa. Sunnuntain kilparata kulki 
pitkin Pohjankankaan ampuma-alueen suomaita ja hiekkaharjuja. Radan 
pituus linnuntietä oli noin 16 kilometriä, todellisen suunnistusmatkan läh-
tiessä noin 25 kilometristä ylöspäin reitinvalinnasta riippuen. Reitti suoritet-
tiin varusmiesajoilta tutuilla armeijan polkupyörillä, jotka Pohjankankaan 
hiekkapohjaisessa maastossa siivittivät kilpailijoita rastiväleillä. 

Kilpailun tykistölliset tehtävärastit alkoivat varsinaisesti ensimmäisen 
rastin tähtilaskulla. Tehtävärastit jatkuivat paikannusrastilla, tulenjohdolla, 
tuliasematasolla, suuntakehämittauksella, viuhkaamisella sekä viestirastil-
la. Kilpailun suunnistusosuus aiheutti jo ensimmäiselle tehtävärastille saa-
vuttaessa melkoista hajontaa kilpailijoiden järjestykselle.

Kisan voitti edellisvuoden tapaan Tapani Larikka, res ltn. Toiseksi sijoit-
tui Oskari Matilainen, res ylil, ja kolmanneksi Riina Markkula, res ylil.

Tykistökerhon / Uudenmaan Tykistökillan toimihenkilöt: Puheenjohtaja 
Janne Hänninen, puheenjohtaja@ktkerho.fi, varapuheenjohtaja Oskari Ma-
tilainen Oskari.Matilainen@gmail.com, sihteeri Patrick Hjelt sihteeri@kt-
kerho.fi, Lohjan patterin päällikkö Tero Merjomaa Tero.Merjomaa@nordea.
com

sissikeRHo 
sissiosasto

Sissiosasto 50 vuotta
Lauantaina 26.5. Santahaminan Maanpuolustuskerholla Sissit, Sissittäret 

ja ystävänsä juhlivat osaston puolivuosisataista taivalta maittavan saaristo-
laispöydän ja hyvän Sissihengen siivittäminä. Katso tarkemmin Sissisano-
mat.

Stadin sissit
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa moni-

puoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, 
maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa rei-
pasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut 
vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolus-
tushenki.

Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivui-

hin osoitteessa  www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin käyttö! Oh-
jeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.

Sissisauna
Stadin Sissien kesäsauna saunotaan Santahaminassa pe 8.6.2012 klo 

17:42. Tarjolla uudistettua, uudistettuun hintaan! Saunaillan nestehuoltoon 
on tänä vuonna ollut tungosta, mutta kaikki kyllä pääsevät mukaan. Santa-
haminan portista pääset sisään helpoiten kertomalla meneväsi Stadin Sis-
sien kesäsaunaan ja oman nimeisi (varaudu todistamaan henkilöllisyytesi).
Tiedustelut sähköpostiosoitteeseen: camokauha21@suomi24.fi

Maastotoiminta
Varaudu jo kesän tulevaan toimintaan. KAARTJR:n varusmiesten omais-

tenpäivän esittelyt heinäkuussa. Lisätietoa Christer Mikkonen.
Maastotoiminnasta lisätiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 

050 5722 873..
Pahkis 2012: 21.–23.9. Vekaralla
Sissitoimintaa parhaimmillaan – lähde mukaan! Merkitse jo NYT kalen-

teriin vuoden kovin maastoharjoitus
Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan ja kerää pisteitä, 

jonka lisäksi vihollisosasto häiritsee toimintaa. Harjoituksen tarkoituksena 
on ennen kaikkea antaa sissitoimintakoulutusta ja harjaannuttaa sitä käy-
tännössä. Lisätietoa antavat: Kilpailun johtaja Kimmo Karila puh. 0400 458 
133 kimmo.karila@elisanet.fi tai varajohtaja Jani Heimala puh. 050 599 
5899  jani@heimala.fi

Ampumatoiminta
Ampumaharjoitukset Luolassa Töölössä su 20.5.; ma 28.5. Maanantain 

vuoro klo 19 -21 ja sunnuntain vuoro klo 14.30-17.00. Tämän jälkeen alkaa 
kesätauko. Harjoitukset Luolassa jatkuvat taas elokuussa. Lisätietoa ks. 
http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.

Extraharjoitukset Santahaminassa Fragun montulla :
Tiistai 15.5.2012 klo 17:00–20:00. Tapaaminen Santahaminan portilla klo 

16:45. Torstai 7.6.2012 klo 16:00–20:00. Tapaaminen Santahaminan portilla 
klo 15:45. Ammutaan omalla kalustolla mutta myös Sissien kalusto on käy-
tettävissä. Taulut yms seuran puolesta.

Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä 
lehdessä. Huomioi  ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa 
sivulta. Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@wel-
ho.com  tai Eki Monni  eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.

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

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

Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kah-

tena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjal-
la, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit 
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. 

Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Mati-

kainen (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@elisa-
net.fi; jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@
gmail.com

Huomio veneilevät 
upseerit ja 
reservinupseerit!

Rajoitettu erä viirejä myynnissä 
tulevalle veneilykaudelle.

RUK:n käyneet upseerit sekä kadettiup-
seerit voivat lunastaa itselleen UPSEE-
RIN VENEVIIRIN (kuva yllä)

MSK:n käyneet Helsingin Reservime-
riupseerit ry:n jäsenet ovat oikeutettuja 
lunastamaan itselleen 
MERIUPSEERIN VENEVIIRIN (kuva alla)

Ilmoitathan tilatessasi RUK/MSK:n 
kurssinumerosi!

Hinta 45 e sisältäen postituskulut.  
Tilaukset puhelimitse 0400-401345 / 
Juha Tenhunen

Helsingin Reservimeriupseerit ry.

Maastotaidot, 
Pahkis 2012     
21.-23.9.

Sissitoimintaa parhaimmillaan – lähde 
mukaan!

Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee 
toisiaan vastaan ja kerää pisteitä, 
jonka lisäksi vihollisosasto häiritsee 
toimintaa.

Harjoituksen tarkoituksena on ennen 
kaikkea antaa sissitoimintakoulutusta ja 
harjaannuttaa sitä käytännössä. 
Harjoituksessa joukot varustetaan PV:n 
materiaalilla ja harjoitus toteutetaan 
VEH muotoisena.

Harjoituksessa harjoitellaan mm. alu-
eelle soluttautumista, tiedustelua ja 
laskentaa, iskun valmistelua vihollisen 
johtopaikkaan, häirintä- ja hävitystehtä-
vien suorittamista, vangin sieppausta ja 
panttivangin vapautusta

Lisätietoja antavat:

Kilpailun johtaja  Varajohtaja 
Kimmo Karila Jani Heimala
0400-458 133 050-5995899
kimmo.karila@elisanet.fi jani@heimala.fi

VEH -harjoituksen vuoksi muista ilmoit-
tautua ajoissa! Pahkis löytyy MPK:n 
kurssikalenterista www.mpk.fi kohdasta:
Kaakkois-Suomi=> Kymenlaakso=>Kurssi: 
Maastotaidot, Pahkis 2012 Pahkajärvi, 
0800 12 12019 pvm 21.-23.9.2012Värikuula-ammunta 28.5. klo 17.00 alkaen

Petikossa. Lisätiedot: tarkiainenristo@elisanet.fi
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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy  
www.avanttecno.com  

Oy K.G.Öhman Ab 
 
 

LP-Mercatura Oy  
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Gühring Oy Ab
Lämmittäjänkatu 4 A

00880  HELSINKI
(09) 8622 0100

Ham-Re Oy
Mäkelänkankaantie 2
49490  NEUVOTON

(05) 343 5666

Safe-Team Oy
Hirvastie 34

01450  VANTAA
0500 451 249

Jukolan Kukkatalo
Hongistonkuja 8

13500  HÄMEENLINNA
(03) 674 2484

Ky Paul Rehn Ab
Kuusikkotie 30
01380  VANTAA
0400 840 972

Kymen 
Teollisuuskoneistus Oy

Moreenitie 3
45200  KOUVOLA

(05) 321 2334

Girafe Oy
Ylötie 10

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Varattu
Oy Flinkenberg Ab

PL  69
02771  ESPOO
(09) 859 911

Itä-Suomen 
Ilmastointipalvelu Oy

Ukkolantie 20
80130  JOENSUU

0400 729 634

Karhulan Pesuliike
Virsumäentie 32

48600  KARHULA
(05) 262 118

Kiinteistöhuolto  
Sami Oy

Karvaamokuja 4
00380  HELSINKI
(09) 4136 6500

Sähköinsinööritoimisto 
Delta Oy

Kauppalantie 22
00320  HELSINKI

0500 424 210

Varattu

Berner Oy
PL  15

00131  HELSINKI
(09) 134 511

Marsh Oy
Ahventie 4 B III krs

02170  ESPOO
(09) 8677 4200

KWH Freeze Oy Ab
PL  92

01530  VANTAA
(09) 348 211

Capman Oyj
Korkeavuorenkatu 32

00130  HELSINKI
0207 207 500

Varattu

 toukokuu
19.5. Diplomi-insinööri, luutnantti Eero Haarla (lähipiirissä) 60 v
22.5. Oikeustieteen lisensiaatti, luutnantti Hannu Kiuru 75 v
23.5. Diplomi-insinööri, luutnantti Antti Kuisma (perhepiirissä) 75 v
27.5. Purseri, kersantti Hannu Reunanen 60 v

kesäkuu
2.6. Tutkimusavustaja, sotamies Paavo Voutilainen (matkoilla) 70 v
9.6. Ekonomi, kapteeni Kaarlo Hirvikoski (matkoilla) 75 v
9.6. Insinööri, vänrikki Jan-Christian Lupander 75 v
14.6. Ekonomi, luutnantti Jorma Lehtonen (matkoilla) 80 v
14.6. Rakennusinsinööri, ylikersantti Jari Oksanen 50 v
16.6. Tuottaja-ohjaaja, vääpeli Veikko Hiiri (Santahaminan Pataljoonasaunassa) 50 v
20.6. Eläkeläinen, luutnantti Carl Christian Alfthan 90 v
20.6. Koulutussuunnittelija, sotilasmestari Paavo Martikainen (perhepiirissä) 75 v
23.6. Hallintoedustaja, majuri Raimo Kinnaslampi 70 v

onnittelemme

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRISSÄ JA
HELSINGIN JA UUDENMAAN KOTU-YKSIKÖISSÄ 
TOUKO-KESÄKUUSSA MM. SEURAAVAT KURSSIT:

19.5.2012 Kapteeni Järvi-kilpailu
25.-27.5.2012 Tarkka-ammunnnan peruskurssi, Syndalen
27.5.2012 Harjoitusmarssi 6, Espoo
4.6.2012 PV:N lippujuhlapäivän valtakunnallinen paraati, 

HELkotu:n osasto ja UUDKOTU:n osasto
8.-10.6.2012 Kesäyön marssi, huoltotehtävät
8.-10.6.2012 Kesäyön marssi, marssitoimisto
9.6.2012 Kesäyön Marssi (ilmoittaudu www.kesayonmarssi.fi)
16.6.2012 Tiedustelukouluttajakurssi 1
10.5.2012 Reserviläisen kuntotesti 1, Keravan urheilupuisto
11.5.2012 Marssi- ja majoittumisharjoitus Taistelukoulu - Hyrylä
18.-20.5.2012 Faitterit-soittokunnan harjoitusviikonloppu Järvenpää
25.-27.5.2012 Kohteensuojauskurssi Syndalen
25.-27.5.2012 Kurssivääpelikurssi KOTU Dragsvik ja Syndalen
25.-27.5.2012 Tiedustelu, jatkokurssi Santahamina
25.-27.5.2012 Kenttämuonituskurssi Syndalen
25.-27.5.2012 Mp-viikonlopun johtokurssi (kutsutut) Syndalen
25.-27.5.2012 Intti tutuksi (erityisryhmäkurssi) Syndalen
25.-27.5.2012 Tarkka-ammunta, Peruskurssi Syndalen
26.-27.5.2012 Intti tutuksi (erityisryhmäkurssi) Syndalen
30.5.2012 Koulun turvapäivä Nummenharjun koulu Vihti
31.5.2012 Reserviläisen kuntotesti 2, Keravan urheilupuisto
9.6.2012 Kesäyön marssi, Itä- ja Keski-Uudenmaan 

Maakuntakomppaniat

Ilmoittautukaa kursseille MPK:n järjestelmän kautta.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA 

JaPi-Matkat Oy 
 Yö Tallinnassa                             18.-19.8. 135 € 
Karjalan Kannas- Taipaleenjoki   16.-18.7. 380 € 
Terijoki –Pietarhovi                     20.-22.7.  359 € 
Tuntemattoman sotilaan sotatie    26.-29.7. 485 € 
Valamo – Sortavala                      11.-12.8. 275 € 
Kostamus – Paanajärvi – Viena   16.-19.8. 540 € 
Yö Viipurissa         25.-26.8. alk.85 € 
Venäjän vuoden viisumit                      alk.  150 € 
Päivämatkat Tallinnaan ja Viipuriin  
Kysy Lisää! 

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

Liity Sinäkin tyytyväisten matkustajiemme  joukkoon! 

  
 
 
 
 

Katso lisää www.japi-matkat.fi 
Puh 05 3559365                 Kaivokatu 10 
myynti@japi-matkat.fi               49400 Hamina
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

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

Helsingin seudun Reserviläispiiri ry

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

onnittelUmaljat kilisivät kil-
paa kunniamerkkien kanssa, kun 
Etelä-Suomen Sotilasläänin esi-
kunnassa vietettiin vuosipäivää 
24.2.2012. Vuoden aikana ansioi-
tuneita henkilöitä ja yhdistyksiä 
muistettiin Puolustusvoimien sekä 
perinneyhdistysten palkinnoin. Ikä-
miessuojeluskunnan Säätiön sih-
teeri eversti evp. Risto Sinkkonen 
luovutti Ikämiessuojeluskunnan 
perinnemiekan. Tänä vuonna miek-
ka meni Etelä-Suomen Sotilasläänin 
reservin tiedotuskeskukselle. Se on 
useissa harjoituksissa osoittautu-
nut ammattitaitoiseksi, oppivaksi 
ja joustavaksi kokoonpanoksi. Eräs 
kuuluva tunnusmerkki on ollut Ra-
dio Kipinä sekä useat harjoitusjul-
kaisut. Tiedotuskeskuksen puolesta 
miekan vastaanottivat Minna Ruo-
lanto ja Petri Korhonen. Kiertopal-
kinnon lahjoittanut Ikämiesten Sää-
tiö on ollut vuonna 1919 perustetun 

Ikämiessuojeluskunnan perinteiden 
jatkaja. Suojeluskuntien lakkautta-
misen myötä sen omaisuus siirret-
tiin 1944 perustettuun Ikämiesten 
Säätiöön. Palkinnon kunniataulua 
pidetään Etelä-Suomen Sotilaslää-
nin tiloissa.

Lohjan seudun Reservinaliup-
seerit ja Vihdin Reservinaliupseerit 
saivat arvostetut Ikämiessuojelus-
kunnan Stipendit. Lohjan seudun 
yhdistyksestä stipendin vastaanot-
tivat Mikko Brusi ja Bengt Wiberg. 

Vihtiläisten edustajina olivat Jarmo 
Hynnilä ja Jari Nurro. Stipendin 
perusteina on pitkäjänteinen maan-
puolustustyö 1990 -luvulta asti. Eräs 
merkittävän näkyvä osuus on ollut 
Hiiden rykmentillä. 

Vaikka maanpuolustusaktiivisuus 
on ollut hiipumaan päin, luottavat 
yhdistykset tiivistyvään yhteistyö-
hän Puolustusvoimien kanssa. Onko 
muoto sitten kodinturvajoukot, pai-
kallisjoukot vai/tai alueelliset jou-
kot, riippuu lähitulevaisuuden kou-
lutusuudistuksesta. Palkinnon vas-
taanottaneiden aktiivien mielestä 
mm. materiaalinen ja koulutusapu 
ovat tervetulleita vapaaehtoisiin 
harjoituksiin Uudellamaalla.

Etelä-Suomen Sotilaslääni on-
nittelee palkinnoista ja Brysseliin 
siirtynyt komentaja, kenraalimajuri 
Markku Nikkilä toivotti entistä ak-
tiivisempaa jatkoa reserviläisyhdis-
tyksille.  

Helsinki Santahamina  
lauantai 9.6.2012

www.kesayonmarssi.fi

Helsingin Reservin Sanomat etsii  

aktiivista ilmoitusmyyjää 
jatkuvaan työsuhteeseen. Työstä maksetaan provisiopalkka. Työ 
alkaa sopimuksen mukaan. Myyjä saa käyttöönsä valmiin noin  
2500 yrityksen myyntirekisterin.

Lisätietoja antaa päätoimittaja Kari Talikka.
kari.talikka@helresp.fi tai (09) 4056 2080

Uudenmaan reserviläis-
yhdistyksiä palkittiin  

Ikämiessuojeluskunnan perinnemiekan luovuttivat Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Markku Nikkilä ja Säätiön sihteeri 

eversti evp. Risto Sinkkonen. Palkintoa vastaan ottamassa Minna Ruolanto ja Petri Korhonen.

ikämiessäätiön 
miekka luovutettiin 
sotilasläänin tiedo-
tuskeskukselle.


