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45. vuosikerta

TERVETULOA SYNTTÄRIKAHVEILLE
OMAAN MYYMÄLÄÄN!

MP-MYYMÄLÄ 20 VUOTTA!
Synttärimarkkinat MP-myymälässä lauantaina 25.8.2012 klo 10.00-16.00.
Luvassa rajuja tarjouksia ja yllätyspalkintoja,
sekä tietysti tarjoamme ilmaiset Sotkun munkkikahvit!
MP-MYYMÄLÄ

POHJOINEN HESPERIANKATU 15
00260 HKI, 09-4056 2014
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Pääkirjoitus

17. 8. 2012

Sodan ajan vaatimukset sanelevat
ammattipäällystön määrän

P

uolustusvoimien sodan ajan miesvahvuuden vähentäminen on
synnyttänyt esityksiä
ammattiupseerien lukumäärän vähentämisestä
samassa suhteessa kuin
miesvahvuuskin pienenee. Kysymystä on
käsitelty lähinnä prosenttilaskun keinoin
ilman sen kummempaa analyysia, vähennysvaatimuksia on perusteltu ”johdonmukaisuudella”.
Eri sotilasarvoryhmien henkilöstövahvuuden sekä ryhmien sisäisen koulutus- ja
sotilasarvojakauman on kuitenkin perustuttava kriisi- ja sodan ajan vaatimuksiin.
Suomen sodan ajan puolustusvoimien
ammattiupseerimäärä on perinteisesti
ollut hyvin pieni, jopa riittämätön. Ammattiupseerien sodan ajan tehtävät ovat
säännönmukaisesti olleet rauhan ajan
tehtävistä poikkeavia, ammattiupseerin
sodassa johtama joukko on kooltaan moninkertainen normaaliaikaan verraten.
Tämä on johtanut kansainvälisesti vertaillen siihen, että samaa sa-tehtävää hoi-

tavat suomalaisupseerit ovat sotilasarvoltaan alempia kuin ulkomaiset kollegansa.
Tavallinen ero on yhdestä kahteen arvoasteen suuruinen.

taistelukentän vaikeimpina. Ei olisi ylimitoitettua, että näihin komentajatehtäviin

henkilöstörakenne
on muuttumassa. Opistoupseerit poistuvat, ja osaa opistoupseerien tehtävistä
tulee hoitamaan uusi kanta-aliupseeristo.
Muutos edellyttää sitä, että opistoupseerien hoitamat sodan ajan perusyksikönpäällikkyydet (vast) on hoidettava joko ammattiupseerien tai lisäkoulutettujen reservin upseerien voimin. Tehokkaan reservin
upseerien jatkokoulutusjärjestelmän yhä
puuttuessa joudutaan osa sa-yksikönpäällikkyyksistä hoitamaan kadettiupseerein.
Siirtyminen staattisesta puolustuksesta
parveilutaktiikkaa käyttävään dynaamiseen puolustukseen luo uusia vaatimuksia
päällystön sotilasammattitaidolle. Vaatimus koskee niin reservin kuin ammattiupseereitakin. Erityinen osaamisvaatimus
kohdistuu pataljoonan- ja taisteluosaston
komentajien (vast) ammattitaitoon, eli
tehtäviin, joita jo entuudestaan on pidetty

Jos puolustusvoimien
kantahenkilökunnan
määrästä joudutaan
kaikesta huolimatta
tinkimään, on luonnollista, että sodan
ajan tehtävien hoitaminen on varmistettava.

Puolustusvoimien

sijoitettaisiin yleisesikuntaeverstiluutnantti nykyisen kapteenin tai majurin asemesta.
Hajautetun dynaamisen puolustuksen johtaminen on aiempaa vaativampaa
myös ylemmille johtoportaille ja päällystölle. Staattinen, tiettyyn paikkaan sidottu
puolustus on dynaamista helpommin ennakoitavissa. Dynaaminen puolustus edellyttää johdon laaja-alaista keskittämistä,
aiempaa tehokkaampaa johtamisjärjestelmää ja kykyä erittäin nopeaan suunnitteluun ja johtamiseen. Ammattitaito- ja
koulutustasovaatimusta korostaa myös
Venäjän siirtyminen jatkuvassa taisteluvalmiudessa oleviin, nopeasti liikkuviin ja
tulivoimaisiin asevoimiin myös lähialueillamme.
Jos puolustusvoimien kantahenkilökunnan määrästä joudutaan kaikesta huolimatta tinkimään, on luonnollista, että
sodan ajan tehtävien hoitaminen on varmistettava. Vähennykset on ensisijaisesti
kohdistettava siten, että kyseisten henkilöiden sodan ajan tehtävät ovat hoidettavissa reserviläisvoimin.

Uusi Suomi, 17. 8. 1942

Uutisia 70 vuotta sitten
45. vuosikerta

Taistelu Stalingradista ratkaisuvaiheeseen.
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Uusia aluevoittoja Elistan ja Georgijevskin
itäpuolella.
Berlini, maanantaina
Tänä aamuna oli Berlinin tullut itärintamalta ainoastaan niukasti tietoja. Sen verran
kuitenkin tiedetään, että taistelu Stalingradista kehittyy viimeistä vaihettaan kohti.
Venäläiset eivät ole voineet pysähdyttää saksalaisten hyökkäystä ja kiivaissa lähitaisteluissa on vastarinta monin paikoin murrettu.
Toista vuorokautta sitten voitiin panna merkille, että venäläisten vastustuskyky Voroneshin, Rshevin, Olhavan ja Vjasman suunnilla oli heikentynyt, eikä tässä suhteessa
ole vieläkään muutosta tapahtunut. Saksan taholla ei haluta esittää olettamuksia siitä, mikä tähän on syynä, mutta ymmärrettävältä tuntuu, että suuri hyökkäysvaunujen
hukka on aiheuttanut luonnollisen pysähdyksen venäläisten hyökkäysvoimassa.
Suuren Donin mutkan koillisessa silmukassa saksalaisten sotatoimet jatkuvat menestyksellisesti ja vahvoja venäläisvoimia on saartorenkaassa, jossa tuho niitä odottaa. Venäläisten vastarinta on kuitenkin hyvin sitkeätä.
Kaukasian rintamalta ei ole uusia yksityiskohtaisia tietoja, mutta ilmoitetaan Elistan ja Georgijevskin itäpuolella hyökkäävien saksalaisten divisioonain saavuttaneen
uusia aluemenestyksiä.
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Puheenjohtajilta
Sakari Väliahde > Majuri (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

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

Reserviläisyys tulee nähdä
mahdollisuutena, ei uhkana

Tahto toiminnaksi

levon
aikaa. Postilaatikolta mökkiläiset saavat
käteensä ohuita sanomalehtiä. Suomessa
ja maailmalla ei tunnu tapahtuvan mitään.
Uutiskynnyksen voi ylittää hyvin vaatimaton uutinen. Tänä kesänä eri medioissa
palstatilaa ovat saaneet puolustusvoimat,
maanpuolustajat ja vapaaehtoinen maanpuolustus. Sävy on ollut usein arvosteleva ja
kyseenalaistava.
YLE tulkitsee nettisivuillansa, että reserviupseerien järjestäytymistaso, varsinkin
Helsingin piirissä, on romahtanut. Höpö
höpö, eikä ole! Jäsenmäärän tietää vasta vuoden lopussa, kun kaikki hidastelijat
ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Meidän
on kuitenkin hyvä muistaa, että media näköjään seuraa meidän jäsenkehitystämme.
Viime vuoden tulos oli positiivinen ja se on
meidän tavoite tänä vuonna. Jäsenmäärä
on yksi mittari innostuksesta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Jokaisella yhdistyksellä on tehtävänä muistuttaa jäseniään kahdesta asiasta: maksakaa ajallaan
ja hankkikaa jäseniä. Jäsenmäärä on yksi
uskottavuutemme määre tässä mittarien ja
gallupien maailmassa.
Helsingin Sanomat kertoo heinäkuun
lopulla artikkelissaan, että ”Suomen asevelvollisuus on eurooppalainen kummajainen”.
Totuuden nimissä meitä yleisen asevelvollisuuden kummajaisia on muitakin, niin
Länsi- kuin Itä-Euroopassakin. Piirimme
”Valtalehti” pohtii samassa artikkelissa vielä, ”inttiin meno pitää nykyään perustella
aivan toisella tavoin kuin ennen. Monet
nuoret pohtivat, miksi pitäisi ryynätä Säkylässä, kun suurin osa kavereista opiskelee
tai tienaa rahaa? Sotilaalliset uhkakuvat
ovat muuttuneet niin nopeasti, että myös
kansalaisten tuki asevelvollisuudelle saattaa
murentua. Siitä on ollut jo pieniä merkkejä
näkyvissä.”
Nuoret ovat tutkimusten ja empiirisen
havaintojen perusteella maapuolustushenkisiä ja luottavat yleiseen asevelvollisuuteen. On muistettava, että YLE ja Helsingin
Sanomat ovat voimakkaita yleisen mielipiteen muokkaajia. Vaikka henki tuntuu vahvalta, niin se voi muuttua kielteisemmäksi

Eräs ulkomaalainen tuttavani

Kesä on tiedotusvälineissäkin

asevelvollisuudelle ja maanpuolustushengelle. Oiva havainto HS:n artikkelissa on,
että perusteluita pitää pohtia. Toki se on yhteiskunnan tehtävä, mutta me aktiiviset reserviläiset olemme keskiössä tässä toimessa.
Maanpuolustuksen vastaisia argumentteja jaetaan nuorisolle muuallakin mm. festareilla. Kallion Alppipuistossa AKL (Aseistakieltäytyjäliitto) piti omaa telttaansa,
josta jaettiin tietoa aseistakieltäytymisestä,
totaalikieltäytymisestä ja reservinkieltäytymisestä. Festarin hektisessä huumassa
tunnemanipuloitiin festarikansaa - luotiin
vaarallisesti maanpuolustukselle kielteistä
me-henkeä.
Meille aktiiveille maanpuolustustyön
tekijöille perustelut asevelvollisen järjestelmän ylläpitämisestä ovat selviä, mutta
voisimme HS:n artikkelin pohjalta avartaa
näkökulmia, jotka avautuvat myös nuoremmille sukupolville. Nuoremman reserviläispolven pitää astua esiin pohtimaan työmme tarkoitusta. HRUP:n hallitus on ottanut
omassa toiminnassaan tämän haasteen ja
pohtii näitä asioita seuraavassa syysseminaarissansa. Myöhemmin syksyllä haastamme ehkä piirin nuoret toimijat aivoriiheen
mukaan.
Median epäilyistä huolimatta teemme
merkityksellistä työtä. Omalta osaltamme
takaamme, että maanpuolustuksen turvavyöt ovat kunnossa. Emme toivo onnettomuutta, mutta olemme valmiita, jos jotain
sattuu. Onnettomuuden sattuessa maanpuolustusta tai sitä tukevaa koulutusjärjestelmää ei rakenneta nopeasti, vaan siihen
menee vuosia tai peräti vuosikymmeniä.
puheenjohtaja@hrup.fi

sanoi
hiljattain, että Suomessa on vain kaksi vuodenaikaa: valkoinen talvi ja vihreä talvi.
Kun miettii kulunutta kesää ja vertaa sitä
kahteen edelliseen poikkeuksellisen lämpimään kesään, niin sutkautus tuntuu hyvin
totuudenmukaiselta. Toisaalta se muistuttaa siitä, kuinka nopeasti alamme pitää
poikkeuksellisen suotuisia olosuhteita normaalina ja vallitsevana olotilana ja alamme
tehdä sen pohjalta johtopäätöksiä. Maanpuolustuksessa tämänkaltainen toiminta
voi olla kohtalokasta.

on keskusteltu siitä miten sotiemme veteraanien
väistämätön poistuminen vaikuttaa yhteiskuntamme asenteisiin maanpuolustusta
kohtaan. Muuttuuko suomalaisten tahto
varautua tarvittaessa käyttämään myös
aseellista voimaa maamme puolustamiseksi, kun sotatoimiin osallistuneet ikäluokat
ovat poissa? Eräissä tiedotusvälineissä tästä
muutoksesta on haluttu nähdä viitteitä mm.
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) toteuttamien, suomalaisten
maanpuolustustahtoa mittaavien tutkimusten tuloksissa. Maanpuolustusjulkaisuissakin on viime aikoina ollut kannanottoja,
joissa on valiteltu sitä, että korkea maanpuolustustahto ei konkretisoidu vapaaehtoiseksi maanpuolustustyöksi. Tahtoa löytyy,
kunhan joku muu vain hoitaisi hommat.
Reserviläisliitonkin sisällä

Kesän päättyessä on hyvä tilaisuus

meille jokaiselle miettiä omaa rooliamme
vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Mahdollistaako sinun elämäntilanteesi aktiivisemman osallistumisen oman reserviläisyhdistyksesi toimintaan? Onko sinulla kiinnostusta lähteä mukaan järjestämään toimintaa
yhdistyksesi johtokunnassa tai hallituksessa, johon valitaan uusia jäseniä yhdistyksesi
syyskokouksessa? Löytyykö sinulta ideoita
tai erityisosaamista yhdistyksesi toiminnan
kehittämiseen? Jos tahtoa ja aikaa riittää,
nyt on erinomainen ajankohta olla yhteydessä yhdistyksesi puheenjohtajaan tai sihteeriin sillä ensi vuoden toimintaa ollaan jo
suunnittelemassa.

Maanpuolustusjulkaisuissakin on viime aikoina ollut
kannanottoja, joissa on
valiteltu sitä, että korkea
maanpuolustustahto ei
konkretisoidu vapaaehtoiseksi maanpuolustustyöksi.
omaa sotilaallista ja muuta poikkeusoloissa tarvittavaa
osaamistaan. Huolimatta siitä, että puolustusvoimat on joutunut säästövelvoitteiden
vuoksi supistamaan tilapäisesti omaa reserviläisille suunnattua koulutustaan, tietoja ja
taitoja voi kartuttaa edelleen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustapahtumissa, joista löytyy lisätietoja mm.
tästä lehdestä. Sotilaan perustaitoihin kuuluvaa ampumataitoa voi ylläpitää sekä reserviläisyhdistysten että MPK:n järjestämissä ammunnoissa. Kaikille jäsenille sopivista
MPK:n toimeenpanemista kursseista mainittakoon syksyn aikana toteutettava Reserviläisliiton jäsenille suunnattu ja liiton tukema Sähköt pois –koulutus, jolla valmennetaan varautumaan viime talven kaltaisten
laajoihin sähkökatkoksiin. MPK:n koulutuksen toteuttaminen vaatii myös vapaaehtoisten työpanosta. Olisiko sinulla kiinnostusta
lähteä kurssille vaikka apukouluttajaksi tai
auttamaan perustamistehtävissä?

Samalla on hyvä arvioida

puheenjohtaja@helresp.fi

Sisältä

talvella ke-su 11-17
kesällä ti-su 11-17
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Sotasyyllisyystuomioiden
purkaminen
teki Suomesta
sotaan syyllisen Moskovan välirauhansopimuksessa 19.09.1944. Syyllisyys vahvistettiin suomalaisessa
sotasyyllisyystuomioistuimessa
21.02.1946 silloisen perustuslain
vastaisella lailla, tuomioistuimella
ja tuomioprosessilla. Sotasyyllisyys
sinetöitiin Pariisin rauhansopimuksella 10.02.1947.
Eri vaiheiden jälkeen suomalaiset itse tuomitsivat kahdeksan maan
poliittista johtajaa vankeusrangaistuksiin.
Kirjassaan Veikko Saksi todistaa
useiden kansainvälisten sopimusten
avulla, että koko sotasyyllisyysprosessi oli virheellinen.
Sotasyyllisyystuomiot ovat puhuttaneet ihmisiä kohta 70 vuotta.
Suomalaiset lainoppineet (esim.
Ståhlberg, professori Kaira), ovat
todenneet sen perustuslain vastaiseksi.
Miten tämän tuomion jälkeen
tulisi toimia, jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Eliitin pääteesi näyttäisi
olevan, etteivät sotasyyllisinä tuomitut koskaan menettäneet kunniaansa, joten kuinka menettämätön
kunnia voitaisiin palauttaa.
Sotasyyllisistä ja heidän elämänsä vaiheista on kirjoitettu paljon.
Syytetyt perustivat puolustuksensa
lainsäädäntöön ja todellisiin tekoihin, eivät häilyvään kunniaan.
Tärkein argumentti purkamiselle on se, etteivät tuomitut olleet
sotasyyllisiä tai –rikollisia. Tärkein

Neuvostoliitto

Helsingin vanhimman ajan historia
Kustaa Vaasa
halusi rajoittaa Tallinnan vahvaa
asemaa kauppakaupuniina idän ja
lännen välissä. Niinpä hän päätti
vuonna 1548, että Santahaminaan
tulee perustaa uusi kaupunki. Sieltä
olisi hyvät yhteydet niin Tallinaan
kuin itään Viipuriinkin. Santahamina on sopivasti noin puolessa välissä
Turun ja Viipurin merireittiä.
Kuninkaan luottomies Erik Flemming etsi kuitenkin talonpoikien
kanssa uutta mahdollista kauppapaikkaa. Hän löysi Vantaanjoen
suun, jota hän ehdotti kuninkaalle.
Kustaa Vaasa päättikin perustaa
kauppapaikan Vantaanjoen suulle
viljavalle paikalle kallioisen Santahaminan sijaan.
Kauppapaikan tieltä lunastettiin
25 talonpojan maat. Talonpoikien
katkeruutta lisäsi arvokkaan lohenkalastusoikeuden menettäminen
kuninkaalle.
Helsingille myönnettiin laajat
ulkomaankauppaoikeudet, jotka tekivät siitä kaupallisen erityisalueen
Ruotsin valtakunnassa.
Helsinki oli ensi hetkestä lähtien
Kustaa Vaasan kaupunki. Porvarit
eivät muuttaneet sinne vapaaehtoisesti. Kuningas päätti lakkauttaa
neljän kaupungin privilegiot ja näin
saada uusia asukkaita uuteen kaupunkiin.
Kaupunkiin muuttanut porvaristo nautti erikoisoikeuksista, joista
eivät valtakunnan muut kaupungit
nauttineet.

Ruotsin kuningas

Veikko Saksi, Sotasyyllisten
rehalibilitaatio vai tuomioiden
purku
ISBN 978-951-98494-7-8, Karjalan
Kuvalehti 2012, 208 sivua

hyöty on siten väärien tuomioiden
poistaminen.
Purkamisen juridiset perusteet
ovat erittäin vahvat: perustuslain
kieltämä taannehtiva laki ja erityistuomioistuin, osittain jäävit tuomarit, oikeusperiaatteita loukkaava
prosessi. Kaikki nämä perusteet on
todistettu ennen tuomioita ja niiden
jälkeen.

Erik Flemming
löysi Vantaanjoen
suun, jota hän
ehdotti kuninkaalle. Kustaa
Vaasa päättikin
perustaa kauppapaikan Vantaanjoen suulle.
Seppo Aalto, Sotakaupunki
ISBN 978-951-1-26234-3, Otava 2012, 424 sivua

Vuonna 1554 Kustaa Vaasa aloitti sotavalmistelut. Helsinkiin siirrettiin varusteita ja sotilaita joka
puolelta valtakuntaa. Helsinki joutui varustamaan 150 jalkamiestä
kruunun käyttöön. Liivinmaan sota
vuonna 1557 tuli vahvistamaan Helsingin asemaa kauppakaupunkina.
Helsinki nousi nopeasti valtakunnan tärkeimmäksi puutavaran vienti satamaksi.
1550–1630-lukujen Helsingin
Vanhakaupunki ei ollut mikään rähjäinen kyläpahanen. Dosentti Seppo

Aalto osoittaa kirjassaan, että vanha
Helsinki oli pieni vireä kauppakaupunki, josta muodostui Suomen tärkein sotasatama.
Sotakaupunki on värikäs kertomus Helsingistä vuosikymmeniä
kestäneen sodan varjossa. Kirja käsittää Helsingin historian vuodesta
1550 vuoteen 1639. Tämän aikakauden historia ei ole monellekaan
helsinkiläiselle tuttua, joten kirjaan
tutustuminen tuo valtavasti uutta
tietoa pääkaupunkimme historiasta. Teos kuuluu Helsingin uuteen
historia-sarjaan. Aalto on kirjoittanut selkeästi ja värikkäästi tuon ajan
elämästä.

Kleopatran elämänkerta Amerikkalaisten autojen historiasta
Egyptin kuningatar Kleopatra

on ehkäpä kuuluisin naishallitsija
maailman historiassa. Kuningattaresta on kirjoitettu lukuisia elämän
kertoja. Yhdysvaltalainen Stacy
Shiff on liittynyt tähän kirjoittajien
joukkoon. Kleopatra hallitsi Egyptiä
yli puolet elämästään. Kuuluisaksi
hänet ovat tehneet suhteet Rooman
keisareihin Caesariin sekä Marcus
Antoniukseen. Caesarin kanssa
Kleopatra sai lapsen ja Marcus Antoniuksen kanssa kolme lasta.
Hän johti armeijaa ja keksi antaa
rahalle arvon. Häntä pidettiin hauskana ja miellyttävänä persoonana,
jonka samettista ääntä kuunneltiin
jopa siellä, missä häntä vihattiin.
Historioitsijoiden käytössä on
ollut varsin kirjava kokoelma asiakirjoja. Aleksandriasta ei ole säästynyt yhtään papyrusta. Parhaatkin
lähteet ovat syntyneet ja kirjoitetttu
vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja
Kleopatran kuoleman jälkeen. Plutarkhos syntyi 76 vuotta Kleopatran
kuoleman jälkeen, Appianos kirjoitti
Kleopatran ajasta yli sata vuotta kuningattaren jälkeen ja Dion reilusti
yli 200 vuotta Kleopatran jälkeen.
Kleopatran elämän kuvaaminen
on hankalaa, koska harvat tosiasiat
on poimittava talteen. Valtansa huipulla hän hallitsi koko itäisen Välimeren rannikkoa. Hänen hallitsemansa valtakunta oli suurempi kuin
kenenkään egyptiläishallitsijan.
On merkillistä, että hänen ulkonäkönsä on jäänyt hämärän peittoon.
Hänestä on ainoastaan profiilikuvia kolikoissa, jotka on lyöty hänen

Stacy Schiff, Kleopatra
ISBN 978-951-0-33867-4, WSOY 2011, 416 sivua

elinaikanaan. Hänen aikakautensa
on tunnettu realistisesta muotokuvataiteesta. Miksi Kleopatrasta ei
ole jäänyt jäljelle ensimmäistäkään
kasvokuvaa?
Kleopatran kuolemasta on useita
versioita. Schiff on päätynyt siihen,
että hän todennäköisesti nielaisi
kuolettavan annoksen myrkkyä.
Useita satoja vuosia historian kirjoittajat ovat luoneet myyttiä siitä,
että Kleopatra hankki makuuhuoneensa käärmeitä, jotka olisivat
purreet häntä ja aiheuttaneet kuoleman.

Amerikan ensimmäiset bensiinikäyttöiset autot valmistuivat vuonna 1891. Autoteollisuus kasvoi parissa vuosikymmenessä maailman
suurimmaksi. Autoja markkinoitiin
ympäri maailman, myös Suomeen.
Sergei Nikolajeff toi 1900-luvun
alussa 2-3 Norther-autoa Suomeen.
Eräs Suomen vanhimmista autoista,
joka on säilynyt, on juuri Norther,
jonka osti vuonna 1904 tamperelainen Johan Adolf Levin.
Ennen sotia Suomessa ajettiin
käytännössä amerikkalaisilla autoilla. Vuonna 1926 kuorma-autoista oli
83 % amerikkalaisia, vuoden 1928
henkilöautoista 91 %, vuoden 1938
kuorma-autoista 94 % ja saman
vuoden henkilöautoista 87 % oli valmistettu Atlantin takana. Suomen
sodat käytiin amerikkalaisilla autoilla. Amerikkalaiset autot soveltuivat hyvin Suomeen, koska ne olivat
tekniikaltaan yksinkertaisia ja halpoja hankkia.
Muutos tapahtui vasta sotien jälkeen. Euroopan kuorma-autot varustettiin diesel-moottroreilla, kun
Amerikan teollisuus luotti bensiiniin. 1950-luvun lopussa henkilöautoista oli vain 10 % amerikkalaisia.
Kirjassa on esitelty amerikkalaisia autoja eri vuosikymmeniltä.
Muutamia perusautoja on esitelty
tarkemmin omissa artikkeleissaan,
kuten mm T-Ford.
Teokseen on sisällytetty runsaasti tilastoja ja tietolaatikoita, jotka antavat selkeän kuvan aikansa
ajoneuvoista.
Talvisodan alkaessa puolustus-

Vuonna 1926 kuormaautoista oli 83 %
amerikkalaisia, vuoden
1928 henkilöautoista
91 %, vuoden 1938
kuorma-autoista 94 %
ja saman vuoden
henkilöautoista 87 %
oli valmistettu Atlantin
takana.

Markku Mäkipirtti, Jenkkiautot —
1904—1959
ISBN 978-952-5877-18-2, Apali Oy, 2012, 208 sivua

voimien omat ajoneuvot eivät riittäneet joukkojen käyttöön. Puolustusvoimat joutui ottamaan ajoneuvoja
joukoille. Otetuista ajoneuvoista 46
% oli Fordeja ja 26 % Chevroletteja.
Sotaan lähti Päämajan huoltopäällikön tilastoijen mukaan 6888 henkilöautoa. Maassamme oli tuolloin
rekisteröityjä henkilöautoja vähän
yli 29000 kappaletta.
Jatkosodan jälkeen huhtikuussa
1944 automuodostelmissa oli 5878
kuorma-autoa. Niistä 775 oli Fordeja. Autojen keskimääräinen ajokilometrimäärä oli vain vajaat 65000 ki-

lometriä. Autot olivat sodan aikana
kovilla johtuen huonoista tieolosuhteista. Sodanaikana autojen moottorit porattiin keskimäärin kaksi kertaa noin 20000 kilometrin välein.
Puolustusvoimissa laskettiin sodan
aikana, että noin puolet kalustosta
oli koko ajana korjauksessa, vaikka
huolto-organisaatioon kuului noin
11000 henkilöä.
Kirjassa on hieno ja monipuolinen kuvitus. Kuvituksessa on avustanut sekä Vehoniemen Automuseo
että monet yksityishenkilöt. Kirja
kuuluu jokaisen autoharrastajan
kirjahyllyyn.
Teknikkokapteeni evp Markku
Mäkipirtti on perehtynyt syvällisesti
autoihin. Onpa hän kirjoittanut kirjan neuvostovalmisteisista autoista
Suomessa sekä useita kirjoja puolustusvoimien käytössä olleista ajoneuvoista.
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Sipoon korpi tutuksi — HRUP/HELRESP joukkue
Jukolan viestissä 16.—17.6.
Suunnistaminen on jokaiselle
reserviläiselle kuuluva
perustaito. Suunnistamisen harjoittelu tuntuu kuitenkin jäävän
useimmilla armeijan varaan:
kun siellä on osattu suunnistaa,
turha on asiaan palata. Joukko
Helsingin seudun reserviläisiä
päätti kokeilla, miten pitkälle
perussuunnistustaidot riittävät
kovimmassa mahdollisessa
kisassa – Jukolan viestissä.
Teksti: Pekka Vasara

Lähtökohdat
Suoritin varusmiespalveluksen 23
vuotta sitten ja sen jälkeen parhaat tilaisuudet suunnistustaitojen
testaamiseen ovat olleet erilaiset
maanpuolustusharjoitukset – joko
kertausharjoitukset tai vapaaehtoisen puolen harjoitukset. Lähimmäs
tarkkaa kartanlukua olen joutunut
tulenjohtotehtävissä oman paikan
määrittämistä harjoiteltaessa. Varsinaista rastilta toiselle tapahtuvaa
suunnistamista en ole kuitenkaan
kokeillut kaikkien näiden vuosien
aikana.
Kun sitten keväällä totesin Kesäyön marssin muuttuneen päiväkävelyksi ympäri Santahaminaa
ja toisaalta Jukolan viestin olevan
aivan pääkaupungin tuntumassa,
heräsi ajatus kokeilla suunnistamista oikein tosissaan. Samalla vielä
sain kiertokirjeen, jossa tiedusteltiin
halukkuutta osallistua piirien yhteiseen joukkueeseen. Päätin lähteä
kokeilemaan, mihin omat taidot riittävät.

Valmistautuminen
Suunnistamista enemmän harrastaneet työkaverit suosittelivat ainakin
muutaman iltarastin käymistä en-

nen varsinaista koitosta. Siinä saisi
toisaalta tuntumaa, millaista 1:10
000 kartalla on metsässä liikkua ja
miten rastit on ”kätketty”, samalla
tulisi tottumusta metsässä liikkumiseen. Kävinkin sitten kolmella iltarastilla touko-kesäkuun taitteessa
(Helsingin suunnistajien iltarastit
löytyvät ajo-ohjeiden kera netistä).
Iltarasteilta ostin myös ainoat välineet, joita arvelin tarvitsevani: kunnon suunnistajan kengät. Lenkki/
juoksukengillä ei liukkaalla kalliolla
tai juurten päällä ole turvallista lähteä seikkailemaan.
Olin vanhasta muistista ajatellut, että 4 km/h on ihan kohtuullinen marssivauhti metsässä, joten urheiluvarusteilla juosten voisi ajatella
vauhdin olevan hieman reippaampi.
Jouduin kuitenkin toteamaan, että
5 kilometrin suunnistusrata vie helposti 1,5 tuntia – erityisesti jos paria
rastia on haettava 10-15 minuuttia.
Sen verran hyvin rastit kuitenkin
löytyivät, että varsinainen pääponnistus ei tuntunut aivan mahdottomalta ajatukselta. Itse Jukolaa varten löytyy netistä erinomainen opas
hakusanoilla ”Jukola opas”

Kohti kisapaikkaa
HRUP/HELRESP joukkue kokoontui
ensi kertaa yhteen vasta kisapaikalla
Vantaan Hakunilassa. Siellä olikin
sitten kaksi konkaria ja viisi ensikertalaista. Omaa jännitystä lisäsi
se, että olimme viime hetkillä vaihtaneet juoksujärjestystä ja ankkuriosuus oli tullut omalle kontolleni.
Kaiken kaikkiaan Jukolan puitteet
ovat erinomaiset: kaikessa näkyy
ammattimainen ote ja valtava kisaorganisaation tekemä talkootyö. Paikalla Hakunilassa oli ravintola-alue
olutrasteineen, suihkut, telttasauna,
ammattitaitoinen infopiste jne.
Lauantai-iltana kello 22.30 pienessä vesisateessa lähtölaukaus ammuttiin (Jukolassa se perinteisesti
ammutaan) ja ensimmäisen osuu-

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
UUDENMAAN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN
ELO-LOKAKUUSSA 2012 SEURAAVAT KURSSIT:
25.4.2012
8.-9.9.2012
8.9.2012
14.-16.9.2012
14.-16.9.2012
14.-16.9.2012
14.-16.9.2012
15.9.2012
22.9.2012
5.-7.10.2012
5.-7.10.2012
5.-7.10.2012
6.-7.10.2012
6.-7.10.2012
6.-7.10.2012

Viestivälinekurssi, Hyvinkää
Sovelletun reserviläisammunnan (SRA)
kurssi, Karkkila
Vihdin kotiseutuharjoituksen ETEVAN
kurssin kouluttajien valmistava harjoitus,
Mäntsälä
Viestikurssi, Syndalen
Muonituskurssi, Syndalen
Panssaritorjunta- ja pioneerikurssi, Syndalen
Res-Ursus 2012 - marssi, Syndalen
EUREF-FIN/MGRS-koordinaatisto- ja
karttakurssi, Tuusula
XII Hiidenmarssi-jotos, Lohja
Kotiseutuharjoituksen johtokurssi
(harjoitusesikunta), Vihti
Muonituskurssi, Vihti
VAPEPA-etsintäkurssi, Vihti
Ehkäise palovaara kodissa, Vihti
ETEVAN turvakurssi, Vihti
Sähköttä myrskyn silmässä, Vihti

Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla
www.mpk.fi/Koulutuskalenteri

Piirien yhteinen joukkue osallistui ensimmäistä kertaa Jukolan viestiin.

den vetäjät lähtivät matkaan. Sitten
ei muuta kuin omalle teltalle odottelemaan tulosten saamista. Netin
ja tehokkaiden viestipalvelujen ansiosta oman joukkueen juoksijoiden
seuraaminen lähes reaaliajassa on
mahdollista: kaikilla juoksijoilla oleva emit – laite antaa väliaikatiedon
noin kolmen kilometrin välein. Sivu
päivittyy pienellä viiveellä, mutta
erinomaisen hyvin pysyimme selvillä, kuinka metsässä olijoiden tilanne
eteni.

Lopputulos
Jukolan suunnistusosuudet ovat
7–15 kilometriä ja huippujouk-

kueilta koko kisaan menee 7,5–8
tuntia. Tämän vuoden kilpailun
kovuudesta kertonee, että vain
voittajajoukkue selvisi alle 8 tunnin ajalla (7:56), muuten ”harrastajajoukkueista” vain harva saa
useamman kuin 4 osuutta läpi yön
aikana. Aamulla kello 9.00 onkin yhteislähtö, jossa kaikki vielä
odottamassa olevat viestinviejät
pääsevät omille osuuksilleen, jolloin siis lähtijöitä on useampi tuhat!
Hyvät uutiset ensin: koko
HRUP/HRES- joukkue selvisi reitin läpi ilman suurempia vahinkoja
ja kuuden joukkueen jäsenen tu-

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN
ELO-SYYSKUUSSA 2012 SEURAAVAT KURSSIT:
18.8.2012
31.8.-2.9.2012
1.-2.9.2012
2.9.2012
7.-9.9.2012
14.-16.9.2012
14.-16.9.2012
15.9.2012
21.-23.9.2012
21.-23.9.2012
21.-23.9.2012
21.-23.9.2012
22.-23.9.2012
23.9.2012
29.-30.9.2012
29.-30.9.2012

Perinneasekurssilaisten ammunnat, Iittala
Kouluttajakoulutuskurssi
SRA-kurssi
Maastovaellus 1, Nuuksio
Kybersodankäynti, erikois, Tampere
Gymnasiernas säkerhetskurs,
Syndalen och Dragsvik
Jalkaväen kevytasekurssi, jatkokurssi
HRUP Nuorten Upseerien ampumaratapäivä
Joukkueen johtajakurssi
Komppanian komentopaikka
Komppanian tulenjohto
Ryhmänjohtajakurssi
Reserviläisjohtaja I
Perinnekivääri syyskilpailu
Intti tutuksi kehitysvammaisille
Viestivälineet ja viestittäminen

Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita.
KoTu-ammunnat ovat toisaalla tässä lehdessä.
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla
www.mpk.fi/Koulutuskalenteri

lokset olivat hyväksyttyjä. Omalla
kohdallani kuitenkin tuli pahemman luokan pummi ja väsymys
yhdistettynä melkoisen kurjaan
keliin johti keskeyttämiseen. Tulipa koettua että suunnistuksessa ei
koskaan pidä olettaa liikoja.
Vuoden 2013 Jukola järjestetään Jämsässä 15-16.6.2013. Nyt on
jo hyvä aika aloittaa harjoittelu ja
ryhtyä kasaamaan uutta joukkuetta. Luulisi pääkaupunkiseudun
yli 7.000 reserviläisyhdistyksiin
kuuluvasta ainakin kaksi joukkueellista lähtijöitä löytyvän. Omalta
osaltani olen valmiina lähtöön, jos
joukkueeseen vain mahtuu.

Helsingin KoTu-yksikkö järjestää
Komppania-kurssiviikonlopun
21.-23.9.2012 Santahaminassa:
(1) Komppanian komentopaikka –kurssi
- komppanian komentopaikan järjestelyt ja toiminnot
(2) Joukkueen johtajakurssi
- joukkueen johtajan ja varajohtajan tehtävät

(3) Ryhmänjohtajakurssi
- ryhmänjohtajan ja ryhmän varajohtajan tehtävät

(4) Komppanian tulenjohtokurssi
- komppanian tulenjohdon järjestelyt sekä epäsuoran
tulen ja jalkaväen yhteistoiminta joukkueessa

Taistelulajeina ovat puolustus ja osalla hyökkäys.
Kursseilla on painopisteenä johtajien toiminta, maastontiedustelu,
käskyttäminen ja yhteistoiminta.
Ilmoittautukaa kurssille 31.8.2012 mennessä
MPK:n internetsivuilla
www.mpk.fi/Koulutuskalenteri
> Helsinki > Hae kurssin nimen ja ajan mukaan
Lisätietoja:
Helsingin KoTu-yksikön varapäällikkö Juha Suvisaari
juha.suvisaari@itella.com

Kurssille valituille ilmoitetaan tarkempi aikataulu ja ohjelma syyskuun
alussa.
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Seminaarin lomassa mitattiin nokkeluutta, sotilastaitoja ja -tietoja.

Yksi tehtävistä oli miinakentän ylitys.

Toisenlainen Erna-retki 2012
Kuuluisaa Erna Retk -kaukopartiokilpailua ei ainakaan
tänä vuonna enää järjestetty.
Kilpailun alkuperäinen
järjestäjätaho - Viron Erna Selts
halusi koota kilpailun muistoksi
mukana olleita ystävällismieliseen tapahtumaan, jossa monet
vanhat tutut tapasivat toisensa
ja jossa umpire-tehtävissä
toimineet pääsivät myös
kilpailemaan joukkueina hieman
Erna Retkeä leppoisemmissa
tunnelmissa.
Teksti ja kuvat: Tatu Korhonen

pidettiin Kroonuklubilla Vanamõisan kylässä 27.29.7.-12. Osallistujien leikittäjänä
ja ystävyyskilpailujen ylituomarina
toimi Madis Milling. Meelis Rätsep
toimi juhlateltan ylipäällikkönä.
Heti alusta eli vuodesta 1995 alkaen ovat lukuisat suomalaisetkin

”Erna Kesäpäivät”

Pohjoismainen partio esteradalla.

toimineet kilpailun toimitsijatehtävissä. Helsingin Sinibaretit olivat
uranuurtajia, ja mukaan tuli myöhemmin muita rauhanturvaajaveteraaneja Pohjoismaista ja eri puolilta Suomea, varsinkin Tampereen
suunnalta.
Vuosien varrella toimitsija- ja
tuomarijoukko on vaihtunut, mutta
monet ovat osallistuneet 10 vuoden
ajan Erna Retken ja talvikilpailu Utria Dessantin järjestelyihin.
Helsingin Maanpuolustuspiiri
ja Pääakupunkiseudun Rauhanturvaajat ry järjesti suomalaisille Erna
Umpire -veteraaneille mahdollisuuden osallistua Erna Kesäpäiville
järjestämällä MPKY-kurssina Erna
Umpire Reunion -matkan 26.-30.7.12 Viroon. Kurssiretken johtajina
toimivat Sakari Väliahde ja Jari
Nisula. Joukkoa oli runsaasti ja mukavaa oli. Tärkeitä kansainvälisiä
suhteita ylläpidettiin kilpailujen
puuttumisesta huolimatta. Vaikka
reissu oli pitkä ja kenttäolosuhteet
kaikkine vaivoineen ja vastuksineen raskaita, oli tunnelma korkealla, kuten oheisista kuvista voidaan todeta.

Madis Milling

Telaketjupartio etenee.

Kilpailujen päättäjäisissä jaettiin palkinnot.
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VARES Cup Tartossa
Vantaan Reserviläiset ry
tunnetaan pääkaupunkiseudulla
aktiivisesta ampumatoiminnasta. VaRes Cup on neljän
osakilpailun SRA-cup joka on
ammuttu jo useiden vuosien
ajan, edesmenneellä Hyrylän
varuskunnan ampumaradalla,
Padasjoella, Lopella ja 12.5.2012
ensimmäistä kertaa Suomen
rajojen ulkopuolella Viron
Tartossa.
Teksti: Sampsa Olkinuora
Kuva: Eha Jakobson
Kesällä 2011 järjestettiin virolaisille, Vantaan Reserviläiset ry:n
jäsenille ensimmäinen SRA-kurssi.
Kurssille osallistuneet ovat sen jälkeen kilpailleet Kaitseliiton tukemana VaRes Cup:n osakilpailuissa
ja kiinnostus lajiin on ollut suurta.
Kun vuoden 2012 VaRes Cupin kalenteria suunniteltiin, päätettiin
yksi osakilpailu järjestää Tartossa.
Kaitseliiton Tarton Malevan päällikkö Janno Rosenbergin myötämielisellä suhtautumisella saatiin suunnitelmat löytyä lukkoon ja kilpailun
valmisteleminen aloitettua.
Rastisuunnittelun tekivät virolaiset SRA-ampujat ja Suomen
puolen järjestelyistä vastasi Vantaan Reserviläiset ry. Hyvissä ajoin
kaksi kuukautta ennen kilpailua
julkaistiin kilpailukutsu ja osallis-

tujalista täyttyi nopeaan tahtiin.
Osallistujille järjestettiin yhteiskuljetus perjantaina 11.5 Tallinnan
satamasta Tarton Malevan uusiin
tiloihin. Osa kilpailijoista saapui
omilla autokyydeillä paikanpäälle,
jossa suoritettiin ilmoittautuminen.
Anne-Ly Matinheikki ohjeisti kilpailijoille miten majoitusalueella
toimitaan ja miten majoittuminen
suoritetaan. Perjantai-illan ohjelmassa oli vielä iltapala sekä Malevan päällikkön tervetuliaispuhe. Sen jälkeen oli vielä mahdollista asehuoltoon ja iltatoimiin.
Lauantaiaamuna maittavan aamupalan jälkeen kerättiin joukko
kasaan ja siirryttiin kilpailupaikalle. Ennen kilpailun alkua allekirjoitettiin juhlallisin menoin
Vantaan Reserviläiset ry ja Tarton
Malevan välinen yhteistyösopimus, joka viimeisteltiin ampumalla
maalitaulut sopimuksen liitteiksi. Yhteisen lipunnoston jälkeen
pidettiin kilpailun alkupuhuttelu
ja sen jälkeen aloitettiin kilpailu.
Kilpailussa ammuttiin 2 kivääristagea ja 4 pistoolistagea. Kilpailu
järjestettiin suurella hiekkakuopalla, joka tarjosi erinomaiset olosuhteet kilpailun järjestämiselle
ja stagesuunnittelu oli hyödyntänyt maastoa mahdollisuuksien
mukaan. Erityisesti pitkä kivääristage, jossa liikuttiin laukauksia säästelemättä sai paljon positiivista palautetta. Rastituomareina
kilpailussa toimivat suomalaiset ja
toimitsijoina virolaiset hyvässä yhteistyössä. Näin virolaiset SRA-ampujat saivat erinomaista kokemusta

kilpailun järjestämisestä ja sen kulusta. Kilpailupaikalle oli järjestetty
ruokailu ja kahvi, joten kilpailijoille
oli ns. täysi ylläpito koko viikonlopun ajan Tallinnasta Tartoon ja takaisin.
Hyvissä ajoin puolenpäivän jälkeen saatiin kilpailu päätökseen ja
suomalaisten osalta voitiin siirtyä
takaisin yöpymispaikalle peseytymään, noutamaan yöpymistavarat
ja sen jälkeen yhteiskuljetuksella
takaisin Tallinnaan. Paluu oli 21.00
lähtevällä lautalla, joten takaisin
Suomessa oltiin 23.00 ja sunnuntaiksi ehti vielä äitienpäivän viettoon. Kilpailun johto jäi yhdessä
virolaisten kanssa purkamaan kilpailupaikan ja illalla pidettiin vielä
purkupalaveri päivän tapahtumista
ja tulevaisuuden suunnitelmista.
Hyvin suunniteltu on ¾ tehty.
Esa ja Anne-Ly Matinheikin kanssa alkuvuodesta tehdyt valmistelut
auttoivat kilpailun järjestämisessä
ja etukäteen Suomesta lähti kilpailupaikalle vain 6 henkilöä. Torstaina tehtiin kilpailupaikalla maansiirtotöitä ja muokattiin hiekkapenkat
siten, että kaikki rastit ja sektorit
saatiin turvallisiksi. Perjantaina ratamestari Timo Vehviläisen johdolla
rakennettiin staget, apuna Timolla
oli Suomesta Vesku Murtovaara ja
paikalliset Erki Vään, Kalev Koppel sekä Ain Ehari työryhmineen.
Samaan aikaan torstai-iltana ja
perjantaipäivänä Tarton Malevan
koulutustiloissa Hannu Ilonummi
piti ensimmäistä Virossa järjestettyä SRA-kurssia uusille ampujille,

apukouluttajana Jukka Hopeavuori. Kurssimateriaali kaikkinensa
oli käännetty viron kielelle ja se on
täysin yhtenevä Reserviläisurheiluliiton SRA-sääntöjen kanssa.
Tartossa on tällä hetkellä yli 20
SRA-kurssin suorittanutta SRAampujaa ja laji on lähtenyt käyntiin
erinomaisesti. Tartoon on perustettu Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi joka ylläpitää rekisteriä SRAampujista ja vastaa SRA-toiminnasta Viron puolella. Allekirjoitetun
yhteistyösopimuksen johdosta tulevaisuudessa tullaan järjestämään
lisää yhteisiä kilpailuita ja Tarton
SRA-ampujia tullaan näkemään

seuraavan kerran Lopella 15.9.2012
VaRes Cup IV osakilpailussa. Kilpailunjohtajana allekirjoittaneella oli
ilo nähdä kuinka saumattomasti yhteistyö sujui kilpailuviikonloppuna
ja ennenkaikkea nähdä että kilpailijat olivat tyytyväisiä. Tämänkaltainen yhteistyö tarjoaa täysin uusia
ulottuvuuksia kilpailuiden järjestämiselle ja osaltaan myös asettaa
tavoitteita Suomen SRA-ammunnan
tulostasolle tulevaisuudessa. Erästä
pitkänlinjan SRA-kouluttajaa lainatakseni: ”Ei kyllä ikinä tullut mieleen silloin kun aloitettiin että joskus ammuttaisiin SRA:ta Virossa ja
nyt ollaan täällä”.

Tulokset VaRes Cup II 2012 – Tarto
Avoin
Hannu Uronen – Vantaan Reserviläiset ry
Peter Kaseva – Espoon Reserviläiset ry
Urmas Peterson - Kaitseliit
Vakio
Lari Manninen – Haminen Seudun Reserviläiset ry
Timo Vehviläinen – Vantaan Reserviläiset ry
Timo Mikkonen – Munkkivuoren Reserviupseerit ry
H50
Ari Juutinen – Mäntsälän Reserviläiset ry
Veijo Ratilainen – Stadin sissit/Helsingin Sissiosasto
Juha Vane – Merireserviläiset ry
Naiset
Jenny Virtanen – Vantaan Reserviläiset ry
Eva Nessler – Kaitseliit
www.vantaanreservilaiset.fi
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Ongelmia riittää
Kesä paljasti uudelleen meidän kesto-ongelmamme eli Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Kotoinen puolustusvoimauudistus voi
myös tulla kesto-ongelmaksi. Toivottavasti suomalaiset varusmiespalveluksen keskeyttämiset saadaan todella vähenemään.
Ellei niin sitten tästä asiasta tulee meille uusi kesto-ongelma.
Vanha kesto-ongelma on maailman kriisit ja siellä erityisesti Lähi-itä.
Viime syksynä joukko tutkijoita julkisti oman Venäjäraporttinsa. Sitä kiitettiin ja sitä moitittiin. Jotkut esittivät tutkimusta
tilaustyöksi, mutta tosiasia kai on se, että "Venäjän sotilaspoliittinen kehitys ja Suomi" kirjoittajina Stefan Forss, Lauri Kiianlinna, Pertti Inkinen ja Heikki Hult, on täyttä asiaa.
Venäjä-asiaa avasi lisää kenraali Makarovin kesäkuinen
esitelmä Helsingissä ja siihen liittynyt korkean tason keskustelu.
Mukana keskusteluissa olivat myös Suomen ja Venäjän presidentit.
Venäjällä on oma linjansa ja Suomen linjakin on oma, vaikka
sen tarkempi kuvaaminen jäikin vähän kesken. Ainakaan minulle ei selvinnyt mikä oli lopputulos presidenttikeskustelujen jälkeen.
Suomen ulkopoliittisen johdon linjaus on ollut selkeä. Emme
ole nyt hakemassa jäsenyyttä sotilasliitto Natossa. Venäjällä asiaa ei ole ymmärretty tällä tavalla ja siksi kuulimme Makarovin
puheen ja presidentti Putinin lisäkommentit. Jotain uutta Venäjä-asiassa saatamme kuulla jossain vaiheessa.
Suomalainen sotaväki hakee uutta asentoa. Ilman suurempaa nurinaa ovat sotilaat
Suomalainen sotataas kerran hyväksyneet poväki hakee uutta
liitikkojen ratkaisut. Usealta
asentoa. Ilman
taholta on kerrottu, että sotaväen uudistus on ollut tarsuurempaa nurinaa
peellinen. Nyt siihen on
ovat sotilaat taas
liittynyt erittäin merkittävä
kerran hyväksyneet
määrärahaleikkaus. Uskoisin,
että tästä selvitään, mutta sopoliitikkojen
peutumista tarvitaan.
ratkaisut. Usealta
Pahempi asia on sotaväeltaholta on kerrottu,
le sen tärkein osanen eli suomalainen mies. Reserviemme
että sotaväen
kunnosta tai oikeastaan kunuudistus on ollut
non puutteesta on puhuttu
pitkään. Aikaisemmin ikätarpeellinen.
miessarjalaiset olivat sodan
ajan puolustusvoimien merkittävin osa. Nyt kun joukkoja vähennetään niin alle 35-vuotiaiden kunto ei ole ollenkaan riittävän hyvä. Pettääkö kunto sotilailla samalla tavalla kuin Lontoon olympiakävijöillä?

on tilanne kutsunta- ja palvelusikäisten miesten kohdalla. Uutiset joukko-osastoista palveluksensa keskeyttäneiden osalta ovat kohahduttaneet monenkin lukijan mieliä. Eikö meidän poikamme enää pärjääkään?
Kutsuntauudistuksella sotaväki pyrki karsimaan palvelukseentulijoiden joukosta todennäköiset palveluksenkeskeyttäjät.
Eli kruununraakkeja tuli entistä enemmän, mutta tämäkään ei
ole pudottanut riittävästi keskeyttämisprosenttia.
Nuorten miesten fyysisen kunnon heikkoudet on tunnettu
tosiasia, mutta nyt vihdoin pitää tunnustaa sekin, että kaikilla ei
myöskään henkinen kantti kestä. Tämäkö on se joka loppujen lopuksi lopettaa Suomessa yleisen asevelvollisuuden?

Tätäkin huolestuttavampaa

kesto-ongelma. Eikä ole
nähtävissä merkkejä paremmasta tulevaisuudesta. Alueen levottomuudet muodostavat kasvualustan myös terrorismille.
Monessa paikassa koulutetaan tulevia terrori-iskujen tekijöitä.
Poliittiset erimielisyydet löytävät monille johtajille myös uusia
iskukohteita.
Lähi-idässä on öljytulojen johdosta myös riittävästi varallisuutta kehittää tavallisen aseterrorismin rinnalle uusinta teknologiaa hyödyntäviä muotoja. Milloin heräämme siihen, että
Lähi-itä muodostaa meille merkittävän kyberuhan?
Syyriassa käydään sisällissotaa elokuussa 2012. Missä puhkeaa seuraava Lähi-idän kriisi? Pallo on suurvalloilla. YK:n turvallisuusneuvoston on kannettava vastuunsa maailman rauhasta. Kinastelujen on loputtava.

Lähi-itä on ollut meidän aikamme

Helsinki tutuksi kuntoillen
8 Sillan marssi onnistui mainiosti
Teksti ja kuvat: Hans Gabrielsson
Töölön Reserviupseerit isännöivät 8.-10. kesäkuuta järjestettyä suomalais-virolaista teematapahtumaa, jonka osasuoritukseen kuului läntiseen Helsinkiin
suuntautunut jalkamarssi. Hyväksytylle marssisuoritukselle
oli asetettu 20 kilometrin minimivaatimus.
Aiempina vuosina Tuusulan
ja Vantaan Kesäyön marssitapahtumissa rutinoituneet joukkueet selvisivät urakasta kiitettävästi.
Töölöntorilta alkanut marssireitti kulki Jätkäsaaresta Lauttasaareen ja sieltä edelleen muita
saaria kiertäen takaisin Töölöön.
Reitin varrella annettiin kevyt
tietoisku alueen historiasta ja
mielenkiintoisista maanpuolustukseen liittyvistä kohteista.
Virosta tapahtumaan osallistunut 10 hengen maanpuolustusväestä koostunut joukkue oli
varsin otettu Helsingin ydinkeskustan lähialueiden monimuotoisuudesta.

Ammunta virolaisten
juhlaa
Ennen marssia testattiin osallistujien ampumakunto palvelusaseilla Töölön Luolassa ja
seuraavana päivänä ilma-aseilla
HRUP:n majalla Spjutsundissa.
Virolaiset veivät tänä vuonna
niukan voiton joukkue- ja henkilökohtaisessa sarjassa.
Säännöllisen harjoittelun
tuoma rutiini korostui tässäkin

tapahtuman osa-alueessa.
Isännät lupasivat marssia
tulevana vuotena mahdollisen
ammunnan tappion jälkeen lisäkilometrin jokaisesta hävitystä
ammuntapisteestä.
Toivottavasti visio ei toteudu,
sillä marssi Töölöstä Inkooseen
on melko haastava.
Parhaat ampujat palkittiin
perinteen mukaan ja kaikki
marssiin osallistujat saivat asiaan kuuluvan kunniakirjan ensimmäisestä 8 Sillan marssista.

Liittoutumattomuus
puhutti
Vierailuohjelmaan merkitty
luento Suomen reserviläistoiminnan nykytilanteesta peruttiin yhteispäätöksellä ja samalla päätettiin vaihtaa ajatuksia
Venäjän asevoimien päällikön,
kenraali Nikolai Makarovinin
5.6. esittämistä näkemyksistä
Venäjän etupiireistä.
Makarov on virolaisille hyvinkin tuttu, sillä hän komensi Venäjän Itämeren laivaston
maihinnousujoukkoja vuodesta
1998 lähtien.
Vieraita kummastutti suomalaisten Nato-kammo yleisellä
tasolla. Heidän näkemyksensä
mukaan Suomen kansantalouden selkärankana toimivan
tuonnin ja viennin meriliikenne
on hyvin häiriöherkkä.
Merelliseen saartoon tai liikenteen totaaliseen sulkuun
Suomen voimat eivät pysty yksin vastaamaan.
Mahdollisen kriisin vallitessa

lienee myöhäistä hakea tukea
ulkopuolelta, sillä Naton jäseneksi hyväksyminen vaatii kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisen päätöksen.
Synkimmän arvion mukaan
Suomi tulee saamaan lähimmän
kolmen vuoden aikana Venäjältä kumppanuussopimusehdotuksen, jonka nojalla Venäjän
Itämeren laivasto takaa ”vapaan
liikkumisen Itämerellä sopimuskumppaneille”.
Asiantuntevana skenaariona esitetty eteläisen naapurin
uhkakuviin perustuva tilannekuvaus herätti runsaasti keskustelua.

Jatketaanko ensi vuonna?
Nyt nopealla aikataululla toteutettu antoisa tapahtuma onnistui varsin hyvin.
Töölön Reserviupseereiden
resurssit riittävät muutaman
kymmenen osallistujan tapahtuman järjestelyyn.
Olisiko kokemuksesta pientä
siementä vaikka piirin toimesta
järjestettävään ”Stadi tutuksi
marssiin”, jonka reitit kulkisivat
kaupunginosittain eri vuosina?
Helsinki tarjoaa mainiot ulkoilureitit eripuolilla ja piiriin
luottamustehtävissä riittää aktiivista nuorta väkeä tapahtuman
toteutukseen.
Töölön edustajat ovat mahdollisen laajemman marssitapahtuman tukijoina ja vetovastuuseen jäädessään esittävät nyt
jo kutsun muiden kerhojen jäsenille seuraavaan marssiin.
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Panssaripataljoona
hyökkää aina!
Pioneeri– ja Suojelujotos PANSSARI 2012
Teksti ja kuvat: Heikki Valkonen

pioneerijotos
pidettiin täysin uudessa ympäristössä Panssariprikaatin tukemana,
Parolannummella 28. - 29.7.2012.
Tuki olikin runsasta ja panssareita
päästiin näkemään moninkertaisesti koko omaan inttiaikaan verrattuna. Jotoksella ei yllätyksiä ollut,
perustoimintaa oli paljon. Yleisreserviläistiedoilla pärjäsi aika hyvin
ja edellisiltä jotoksilta oli tarttunut
yhtä jos toistakin tiedonmurua,
joita saattoi hyödyntää. Tuloksena
partiollamme oli toinen sija, mutta
parasta oli runsas osanotto, 18 partion kisatessa 3-5 henkisillä joukkueilla.
Parolan läheisyys vaikutti siihen, että ehdimme aamulla paikan
päälle - kunhan heräsimme 04:40
ja aloitimme partion noudot kotiovelta ennen suuntaamista Parolaan
kahdeksaksi. Varustaminen sujui
ihailtavalla rutiinilla ja 20 minuuttia
liikkeelle lähdöstä meillä oli kaikki
varusteet kuitattuna ja saatoimme
siirtyä vaihtamaan vaatteita Panssaripioneerikomppanian tiloihin.
Alkupuhuttelu auditoriossa toi
perustietoja harjoituksesta, varomääräykset kaikille kerralla sekä
pioneeritarkastajan terveiset ja
toivotukset rehdistä ja mukavasta
kamppailusta.
Sää oli kuin morsian, kuuma ja
tulinen. Hiki alkoi norua selkämyksestä ahtautuessamme maastokuorma-auton istuinhärveliin, jollaisessa
olin istunut viimeksi Linnanmäen
hurjimmissa laitteissa. Ampumaradan maastossa saimme maukkaan
lasagnelounaan pönttöruokailuna
sekä lastentarhan eväspussit päivälliseksi. Ammunta eteni normaaliin
rauhalliseen tahtiin ja jo tässä vai-

Tämänvuotinen

Yleisreserviläistiedoilla pärjäsi
aika hyvin ja
edellisiltä jotoksilta oli tarttunut
yhtä jos toistakin
tiedonmurua,
joita saattoi
hyödyntää.

heessa alkoivat puheet aikataulusta
jälkeen jäämisestä. Sitä ei tosin voi
millään saada kiinni juoksemalla tai
hötkyilemällä. Aiemmin tehdyt linjanvedot ja aikataulutus määräävät,
ei laukausten määrä tai sekuntien
nipistäminen enää tässä vaiheessa.
Kohdistuslaukausten jälkeen
vaihdettiin viereiselle radalle ampumaan kymmenen laukauksen kilpasarja, josta parhaan keskiarvon
saanut partio sai 20 pistettä ja huonoin 2. Huomasi, että helle haittasi
jo tässä vaiheessa ja pari kunnon
kulausta vettä toi hieman helpotusta keskittymiskykyyn. Laukaukset
vaeltelivat silti luvattoman paljon,
mistään kunnon kasasta ei voinut
puhua. Onneksi kohdistus oli sentään onnistunut. Viimeisenä ammuntana oli falling plate -kisa, jossa
mahdollisimman vähillä patruunoilla piti kaataa neljä pleittiä.
Seurasi taas kuorma-autokyyti
ensimmäiselle rastille, joka meil-

Eräällä rastilla merkittiin siltavaunulle ylimenokohta.

lä oli numero kuusi. Kukin partio
heitettiin eri rastille, josta jatkettiin
numerojärjestyksessä kiertämistä. Näin kaikille tuli samat rastit,
joissain vaiheessa iltaa. Pääsimme
ensimmäisten joukossa liikkeelle,
joten viimeiseltä rastilta meidät
heitettiin pimeän laskeuduttua korkealla harjulla sijainneelle majoitusalueelle, josta meillä oli aitiopaikat ihailla yön ennätyssalamointia.
Vähän meni haahuiluksi, kun ainoa varma tieto oli että sotilaskotiauto seisoi vieressä ja sieltä sai
mouruavaan mahaansa täytettä
sekä päivän mittaan yltyvään nestehukkaan lääkettä. Iltapala- ja aamupalaeväspussien jaosta alkoi tihkua
tietoa pätkittäin, samoin pitkällisen
etsiskelyn jälkeen löysimme oman
telttamme. Se piti vielä pystyttää
ennen iltapesua kenttäpulloista
ja makeita unia. Osa jätti unet vähemmälle saapuessaan juuri ennen
aamun valkenemista majoitukseen.
Osa rasteista oli saattanut tuntua
haastavilta täydellisessä pimeydessä
suoritettuna – toivottavasti virheetkään eivät näkyneet pimeässä.
Aamusta partiot lähtivät numerojärjestyksessä suunnistusosuudelle, jonka varrella oli puolenkym-

mentä lyhyttä tehtävärastia sekä
pikataival, jossa panssariuraa pitkin
piti viedä ammustäydennystä panssarivaunuille. 13 kilon murkula ei
paljoa vaikuttanut menoon, sillä jo
eilen täyspakkauksen kanssa koko
päivän paarustaessa pahimmat
juoksuhalut olivat valuneet hien
mukana historiaan. Pinnistimme
tosin kasarmin pihoilla juoksuun,
kun pari komppaniaa varusmiehiä
oli järjestäytymässä pihalla palvelukseen.
Jotoksen parasta antia oli nähdä oikeita vaunuja. Niitähän oli
valikoimissa vaikka minkälaisia.
Pääsimmepä ampumaan harjoitusApilaksella oikeaa liikkuvaa maalia
sekä merkitsemään siltavaunulle ylimenokohtaa. Pääsimme myös kokemaan, miten käskynanto MTLB-vaunun sisällä ei ole aivan haasteetonta, kun energiatasot ovat nollassa ja
kuulonymmärrys laskenut merkittä-

västi. Käsi totteli vielä viedessä telamiinoja tieuralle. Päivällä pääsimme
tekemään suojelutoimintaa käytännössä, kerrankin 1:1. Maastokuorma-auto piti puhdistaa kemiallisista
taisteluaineista. Kuorma-autoa piti
ajattaa oikeilla käsimerkeillä ja suihkuttaa puhdistuskemikaalia tasaisesti joka puolelle, ennen vesipesua
paloletkuilla. Tämä kaikki siis kaasuhälytysvarustuksessa, eli nasse
päässä ja mahdollisimman suojaavat varusteet päällä - kesähelteessä.
Mutta silti, paras rasti.
Kiitokset järjestäjille rasteista,
Panssariprikaatille tuesta sekä muille kisapartioille kovasta vastuksesta.
Toivottavasti ensi vuonna Keuruulla
kisattavaan jotokseen lähtee pääkaupunkiseudulta vielä useampia
pioneerihenkisiä partioita ja hakevat voiton kotiin.
Ilmoittautuminen huhtikuussa:
www.pioneeriaselajinliitto.net

KOTU-KOULUTTAJIEN KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI
KURSSI NRO. 0400 12 12083
26.-28.10.2012 SANTAHAMINA, HELSINKI
 Räätälöity kurssi kaikille eri kursseilla toimiville johtajille, vääpeleille ja
kouluttajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille
 Viikonloppu sisältää teoriaa ja harjoituksia
 Antaa perusvalmiuksia toimia rauhanajan kurssien ensiaputilanteissa ja
kenttähygieniassa, sekä esittelee perusteet myös sodan ajan kenttälääkinnän ja taisteluensiavun (TCCC) toimintaan
 Kaikki kouluttajat terveydenhuollon ja ensihoidon ammattilaisia
Lisätietoja: kurssin johtaja Janne Kuloheimo, janne.kuloheimo@gmail.com, 050 5703335
Ilmoittautuminen: www.mpk.fi > Koulutuskalenteri > Koulutus piireittäin > Hae: 0400 12 12083
Kurssille valituille ilmoitetaan tarkempi ohjelma ja aikataulu lokakuun alussa.
Kurssilla mahdollisuus suorittaa Punaisen Ristin Hätäensiapu 4h tai päivittää voimassa oleva Ensiapu 1 tai 2 seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Lisätietoja ea-kurssiasioista: Heikki Pietilä, heikki.pietila@gmail.com, 0400 512244

Suojelurastilla harjoiteltiin toimintaa suojanaamarin kanssa.
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Santahamina –
sinivalkoinen saari
Uusi teos täydentää Santahaminan historiasarjan

Jarmo Niemisen
uunituore kirja
kertoo elävästi
itsenäisyyden ajan
Santahaminasta.
Teoksessa on
runsaasti uutta
tietoa saaren
merkityksestä
pääkaupungin
ja koko maan
turvallisuudelle.
Sitä voi suositella
maanpuolustusväen
luettavaksi, sanoo
kirjaan jo ennakkoon
perehtynyt Veikko
Luomi.
S I N I V
A L K O
I N E N

Nyt arvioitavana oleva teos päät-

Osuma tornis
sa.
Raskaan
kertasingo
n
ontelokran
aatti
on räjähtänyt
maalivaunu
ssa.
Santahami
nan
taisteluam
pumarata
23.5.2011.

ISBN 978-95
1-25-2360-3

Försvarshögs stuskorkeakoulu
kolan

Ensimmäinen pääluku kertoo
yksityiskohtaisesti Santahaminan
merkityksestä nuoren, itsenäisen
maan puolustuskyvyn kehittämiselle. Kaikki puolustushaarat ja useimmat aselajit kokeilivat, kehittivät ja
kouluttivat Santahaminassa. Myös
”nuoret” toimialat olivat mukana:
ilmailuvoimat, miinanheittäjät, kipinälennätin ja hyökkäysvaunut olivat
tuon ajan sanastoa.
Sotia edeltäneen toiminnan
tulosten käytännön koe alkoi 30.
marraskuuta 1939, kun NeuvostoVenäjän joukot ylittivät valtakunnan
rajan maalla, merellä ja ilmassa.
Santahaminakin joutui hyökkäyksen kohteeksi heti sodan alkamispäivänä, kun 12 neuvostovenäläistä

Puolustusv
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Jarmo Nieminen: Santahamina
– sinivalkoinen saari, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian
laitoksen julkaisusarja 2 n:o 19
ISBN 978-951-25-2360-3, 400 sivua,
runsas kuvitus.

pommikonetta hyökkäsi kello 10.45,
suomalaistappiot olivat muutamia
kaatuneita ja rakennusvaurioita.
käsityksen
sotilastoiminnasta Santahaminassa
niin talvi- ja jatkosodan kuin välirauhankin aikana. Myös santahaminalaisten joukkojen osallistuminen
rintamapalvelukseen tulee käsitellyksi.
Sodan jälkeisestä ajasta kertova
pääluku sisältää paljon kiinnostavaa
asiaa, joka lienee useimmille lukijoille uutta. Suomen puolustuksen
siirtyminen ohjuskauteen tapahtui
paljolti juuri Santahaminassa. Salaamissyyt johtivat paitsi niukkaan
tiedotukseen myös ainakin lievään
disinformaatioon. Ohjushuoltolassa
tehtiin muutakin kuin huoltotoimia.

Teos antaa selkeän

S A A R I

SANTA

lkeen saksalaiset ottivat Santahaminan haltuunsa
menlinnaan, Santahaminaan ja Katajanokalle
Vainajia riitti Santahaminan hiekkaan. Vankileirien
eät tarinat haudattiin pitkäksi aikaa.
aisia, ranskalaisia ja englantilaisia neuvonantajia,
n varuskunta, jonka alkuajan tehtäviä oli Sörnäisten
ensimmäinen maalentokenttä oli Santahaminassa.
koneita ja rakennettiin radiolaitteita sekä
maan radioyhteyksistä. Suomen ensimmäiset
elivat Saharassa. Santahaminan ilmatorjuntayksiköt
massa torjuttaessa Stalinin Helsinkiin suuntaamat
ikuussa 1944.
kana saarella on toiminut kymmeniä joukkollä on koulutettu satoja tuhansia sotilaita.
nnan tehtävä on edelleen suojata valtakunnan
. Santahamina on myös Helsingin eteläisin
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Santahaminassa sijaitsi kylmän sodan aikaan ilmapuolustuksen "lennonvarmistusyksikkö". Philipsin SGR-110 -valvontatutkaan oli liitetty edessä näkyvä
VRRVI-näyttölaite. Näyttölaitteen oikealla oikealla puolella oli korkeudenmittaustutka SGR-109:n korkeuden mittausnäyttölaite ja sen päällä korkeusantennin
ohjausyksikkö.

O I N E N

SANTAHAM

S I N I
V A L
K O I N
E N

en saari

Maanpuolu

– Sinivalkoin

tää Maanpuolustuskorkeakoulun
kustantaman kolmiosaisen kirjasarjan Santahaminan sotilassaaresta.
Edelliset kirjat olivat Santahamina
– Viaporin linnoituksen itäinen lukko, joka paneutui Santahaminan
vanhempaan historiaan ja autonomian aikaan sekä Santahamina
– Sotilassaaren luontoaarteet, joka
kertoo Santahaminan kehittymisestä nykymuotoonsa.
Kirjan tekijä on sotahistorioitsijana sekä Santahaminan tutkijana ja dokumentoijana ansioitunut
yleisesikuntaeverstiluutnantti Jarmo Nieminen, joka on palvellut
mm. Maanpuolustuskorkeakoulun
sotahistorian laitoksen johtajana.
Helsingin Reservin Sanomien lukijat muistanevat Niemisen myös hänen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvästä toiminnastaan.
Sinivalkoisen saaren teema on
nimensä mukainen, Santahamina
Suomen itsenäisyyden aikana. Pääluvut jakavat sisällön itsenäisyyden
alkuaikaan, sotiin, siirtymiseen kylmästä sodasta nykyhetkeen sekä
Santahaminan tulevaisuuteen. Varuskunnan ja muun yhteiskunnan
suhteista on oma lukunsa.
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Teksti: Veikko Luomi
Kuvat: Kirjasta

Laajalti tuskin tiedetään sitäkään, että Santahaminasta tuli Helsingin ilmapuolustuksen kulmakivi,
kun alueilmatorjunnan ohjusvalmiuspatteri sijoitettiin saaren eteläosiin kantalinnoitteisiin 1980-luvun
alussa. Santahamina oli – ja on yhä
– sijainniltaan hyvä tuliasema-alue,
jolta tuli saadaan nopeasti pääkaupunkia uhkaavaan kohteeseen.
Nieminen kuvaa valmiuspatterin
vaiheet niin kuvin kuin yksityiskohtaisin tekstein.
Ilmatorjuntaohjusyksikön ja ”ohjushuoltolan” lisäksi olivat kylmän
sodan aikaisia hiljaisia toimijoita
Santahaminassa radiotiedustelu-

asema ja ”lennonvarmistusasema”,
joiden tehtävistä, sijainnista ja valmiudesta ei ulkopuolisille kerrottu.
Myös nämä laitokset ja niiden toiminta käsitellään Jarmo Niemisen
teoksessa.
Omana alalukunaan on Santahamina ja Helsinki kylmän sodan kartoissa. Luku esittelee Neuvostoliiton
asevoimien yleisesikunnan karttoja
vuodelta 1989. Kirjassa on julkaistu
näköispainoksena useita karttalehtiä, joille on merkitty Helsingin alueen sotilaallista merkitystä omaavia
kohteita kymmenittäin. Vaikka nyt
julkaistavien karttojen laatiminen
on suurvallan normaalia toimintaa,

ovat ne yllättäviä ja ehkä osaa lukijoista järkyttäviäkin kertoessaan
omaa kieltään imperiaalisen ja imperialistisen naapurimaan toimista
ajalta, jolloin keskinäisen ystävyyden ja rauhanomaisen rinnakkainelon takeena olivat sopimukset ja
kommunikeat veljenmaljojen kera.
Kirjaa lukiessa on pidettävä mielessä, että Suomen ja erityisesti pääkaupunkiseudun sotilaspoliittinen
asema muuttui toisen maailmansodan ja teknisen kehityksen myötä
siten, että nopea ja yllättävä strateginen isku pääkaupunkiin oli mahdollinen. Isku on nykyisinkin mahdollisuuksien rajoissa.

Suomen ilmavoimien juuret ovat Santahaminassa. "Saharaa" on käytetty myös kiitoratana, joka palveli myös itsenäisyyden
alun siviililentoliikennettä.Vänrikki Tauno Hanell lähdössä koelennolle Nieuport 17:llä vuonna 1920.
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Itsenäisyyden alun puolustusvoimien liikkuvuus perustui hevosiin. Hevosvetoisuudesta luovuttiin täysin vasta 1960-luvulla.

Kallion, Vallilan ja Sörnäisten väkeä
olisi ollut aikanaan paljon helpompi
kurittaa Kruununhaassa sijainneilta
Uudenmaan ja Kaartinkaupungissa
olleilta Kaartin kasarmeilta koottavilla joukoilla. Tuomioja käy selvästi
”edellistä sotaa”, jolloin suurvallan
isku Helsinkiin oli huomattavasti
vaikeampi toteuttaa kuin nykyisin.
Näkemys ilmenee selvästi Tuomiosan käsityksestä, ettei Santahamina
olisi ”strateginen paikka”.
Täysin erilaisia ajatuksia Santahaminan tulevaisuudesta esittävät
puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Arto Räty
ja puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Mika Peltonen. Esille tulevat muun muassa
valtiojohdon, johtamisjärjestelmien,
valtakunnallisten viestikeskusten

Teoksessa on julkaistu useita Neuvostoliiton yleisesikunnan karttoja Helsingin
alueelta. Kartoissa on kymmenittäin
sotilas- ja siviilikohteita, jotka Neuvostoliitto arvioi tärkeiksi. Samankaltaisia
ja yksityiskohtaisempiakin karttoja
ylläpidettäneen jatkuvasti.

Kirjan viimeinen osa käsittelee
Santahaminan tulevaisuutta. Se sisältää useiden poliitikkojen, sotilaiden sekä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikön tuoreet
haastattelut.
Vaikka kaikkea on jo kuultu ja
nähty, jaksavat poliitikkojen lausunnot yhä yllättää lähes täydellisellä
sotilaallisella asiantuntemattomuudellaan. Koska kyse on myös paitsi
kunnallis- myös valtakunnan huippupoliitikoista, on oletettava, että
sama asiantuntemattomuus on läsnä milloin missäkin maanpuolustusta koskevassa päätöksenteossa.
Vihreiden keskeinen teoreetikko
Osmo Soininvaara toistaa haastattelussaan jo aiemminkin esittämänsä, jonka mukaan ”eräs korkeaarvoinen sotilashenkilö kertoi, ettei
kukaan ole niin hullu, että tekisi
sodan ajan muodostelmia Santahaminassa”. Tämän Soininvaara
on ymmärtänyt niin, että saaressa
[muka] perustettavat sodan ajan
joukot ovat jo valmiiksi motissa. Lienee kuitenkin niin, että Soininvaaralle on yritetty selittää, että jopa
sotilaat ymmärtävät Santahaminan
olevan saari ja että kriisiajan joukot
on harkituilta osiltaan suunniteltu

perustettavaksi ja niiden materiaali
varastoivaksi aivan muulla kuin saarella. Mutta tähän Soininvaaran ajatus ei ole yltänyt, vaan hän esittää
asian ikään kuin sotilaatkin pitäisivät Santahaminaa mahdottomana
varuskuntapaikkana.
Kaupunginvaltuutettu, eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman
haastattelussa korostuu ampumatoiminta ja niin ampumatoiminnan kuin Kaartin Jääkärirykmentin siirtäminen Itä-Uudellemaalle.
Maanpuolustuskorkeakoulu voisi
hänen mukaansa kyllä jäädä. Millä
rahoilla rykmentin siirto tapahtuisi ja ”tarvittavien kaupunkisodan
harjoittelualueiden” rakentaminen
tapahtuisi, ei selviä haastattelusta,
vaikka Heinäluoma esittääkin, että
uusi varuskunta rakennettaisiin
puolustusvoimien Santahaminasta
saamalla maanarvokorvauksella.
Heinäluomalle ei liene selvinnyt sekään, mitä rykmentin koulutusmahdollisuuksille merkitsisi siirtyminen
kauas todellisilta kohteilta, joissa on
suorituskyvyn vuoksi välttämätöntä harjoitella. Tuskin Heinäluoma
kuitenkaan tarkoittaa esimerkiksi
harjoitusmetrotunneleiden ja muun
harjoitustunneliverkoston rakentamista Helsingin ulkopuolelle.
Helsingin johtotehtävissä kauan
toiminut ulkoministeri Erkki Tuomioja ei yllätä: sotilaat on hänen
mukaansa alun perin sijoitettu Santahaminaan työkansan kurissapitämiseksi. Santahaminan suurelta
osin 1910-luvulla tehdyllä rakennuskannalla ei siis liene ollut mitään
merkitystä, kuten ei silläkään, että

ja lentokenttien suojaaminen, pääkaupunkiseudun logistiikkakeskusten merkitys koko maalle, erityisesti
elintarvikehuollolle, ja luonnollisesti myös seudun miljoonan asukkaan turvaaminen. On harmillista,
että kenraalien mielipiteet eivät ole
useammin ja laajemmin esillä; kansalaisten olisi syytä tietää muutakin
kuin se, että puolustusvoimat kouluttaa varusmiehiä 6…12 kuukauden ajan.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö Tuomas Rajajärvi ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava suhtautuvat
haastatteluissaan kovin epäillen siihen, että Helsingin asunto-ongelma
ratkeaisi Santahaminalla. – Santahamina menee hukkaan rakentamalla, lausuu Rajajärvi.

Jarmo Niemisen tekemät ja kirjassaan julkaisemat haastattelut
ovat terveellistä luettavaa monella
tapaa.
Teoksen runsas kuvitus on hyvätasoinen. Kuvat keventävät lukemista, joka on sikälikin helppoa,
että tekstin jaottelu asiakokonaisuuksiin, lukuihin ja kappaleisiin on
onnistunut. Teksti on pääosin hyvää
suomea. Valitettavasti kuvateksteihin ja joihinkin otsikoihin on jäänyt
muutamia kiusallisia virheitä. Noin
esimerkkinä on Škodan Pilsenin tehtaasta (Škodovy zàvody, Plzen) on
syntynyt kummallinen Sodovy zavovody, Plezen. Kokonaisuus ei näistä
lapsuksista kuitenkaan kärsi.
Kirja sopii erinomaisesti maanpuolustusväen ja Santahaminasta
kiinnostuneiden luettavaksi.

Santahamina oli kylmän sodan aikana Helsingin ilmapuolustuksen kulmakivi. Salaisiin kantalinnoitteisiin sijoitettiin valmiuspatteri alueilmatorjuntaohjusvalmiuspatteri, suomalaiselta nimeltään ase oli ilmatorjuntaohjus 79. Kuvassa maalavettinen
ampumalaite Santahaminan Itälinnakkeella.

Suomen ensimmäinen sotasaalispanssarintorjuntaohjus
YK-miehet toivat Siinailta kokonaisen, ampumakuntoisen, neuvostoliittolaisen panssarintorjuntaohjuksen
Suomeen vuonna 1975. Kyse oli silloin huippumodernista lankaohjattavasta ohjuksesta, jonka tyyppinimi
oli 9K111-1 Konkurs (Nato-nimeltään AT-5 Spandrel) Ohjuksen kehitystyö oli aloitettu Neuvostoliitossa vuonna
1962.
Konkurs suunniteltiin erityisesti ajoneuvoalustaiseksi panssarintorjuntaohjukseksi, mutta sitä voitiin
käyttää myös maa-ampumajalustalta. Ohjus oli oleellinen osa Varsovan liiton rynnäkköpanssarivaunujen
BMP-2, BMD-2 ja BRDM-2 aseistusta. Ohjus tuli operatiiviseen käyttöön Varsovan liiton maissa vuonna 1974.
Siinailta tuotu ohjus purettiin Santahaminan ohjuslaboratoriossa. Laite tutkittiin tarkasti. Sen rakennetta
pidettiin hyvin nerokkaana, ja yritettiin selvittää lankaohjausjärjestelmän toimintaperiaatetta. Ampumalaite
havainnoi ja seurasi ohjuksen jättämää infrapunajälkeä.
Ampujan antamat korjauskomennot välittyivät ohjuksen perästä purkautuvaa lankaa pitkin ohjukseen.

Kun neuvottelut puoli vuosikymmentä myöhemmin aloitettiin kyseisen ohjusjärjestelmän hankkimisesta Suomeen, oli neuvottelijoilla mukavasti omaa
tietoa ohjusjärjestelmästä. Suomen puolustusvoimille
hankittiinkin 1980-luvun alussa Siinailla ja Santahaminassa tutuksi tullut panssarintorjuntaohjus. Ohjus sai
Suomessa tyyppinimekseen Panssarintorjuntaohjus
82M (PSTOHJ 82M).
Suomalaiset tutustuivat olalta-ammuttavaan ilmatorjuntaohjukseen, 9K32 Strela-2:een, samalla tavalla kuin Konkurssiin. Ohjuksen laukaisuputki tuotiin
sotasaaliina Siinailta vuonna 1975. Myös Strela ostettiin Suomen puolustusvoimille, ensimmäiset jo vuonna 1978. Ohjus oli otettu käyttöön Neuvostoliitossa ja
Varsovan liiton maissa vuonna 1968. Suomessa ohjus
sai tyyppinimekseen Ilmatorjuntaohjus 78 (ItO 78).
LÄHDE: Raul Helmisen ja Fritz Biesen haastattelu
7.2.2012.
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Turvallisuus puhuttaa Lahdessa
Teksti: Petra Ruonakoski

järjestettävät kansainväliset Turvallisuus ja
Puolustus -messut kokoavat alan
ammattilaiset sekä turvallisuusasioista kiinnostuneet messuvieraat
Lahteen 27.-29. syyskuuta 2012.
Tapahtuma levittäytyy lähes koko
Urheilu- ja Messukeskuksen ulkoalueelle sekä kaikkiin neljään halliin. Uusi Vesijärvi-halli sekä näyttävä ja valoisa sisääntuloaula ovat
syyskuussa jo käytössä. Messujen
ohjelma on runsas, sillä tietoiskuja
ja toimintanäytöksiä on tulossa yli
160. Erityistä kiinnostusta on herättänyt jo ennakkoon Puolustusvoimien ensi-iltaelokuva, joka esitetään
Turvallisuus ja Puolustus -messuilla.
Ulkoalueilla järjestetään lukuisia
toimintanäytöksiä mm. palosimulaattorinäytökset ja koiranäytökset.
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta esiintyy messualueella joka
päivä. Aktiivista toimintaa on tarjolla messuvieraille myös uudessa
Survival Track -turvallisuuskisassa,
savusukellusteltassa tai turvavyösimulaattorin kyydissä.

Neljän vuoden välein

turvallisuusfoorumi 2012, joka järjestetään perjantaina 28.9. Messukeskuksessa. Yhteiskunnan turvallisuusfoorumin puheenjohtajana
toimii Peter Nyman ja puhujina
kuullaan johtavia asiantuntijoita
mm. Turvallisuus- ja puolustusasiankomitean puheenjohtaja Arto
Räty, Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander
sekä Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Foorumissa tarkastellaan yhteiskunnan
turvallisuutta viimeaikaisten tapahtumien ja kokemusten valossa.

Seminaareissa esillä
yhteiskunnan turvallisuus

Puolustus- ja
ilmailuteollisuuden
huippuyritykset esillä

Seminaareista esimerkkeinä ovat
Ulkoasianministeriön järjestämä
Kriisinhallintaa ja rauhanvälitystä Pohjoismaisin opein -seminaari
Lahden Sibeliustalossa torstaina
27. syyskuuta sekä Yhteiskunnan

Turvallisuusteknologiahallissa (Lahti-halli) esittäytyvät suomalaisen
puolustus- ja ilmailuteollisuuden
huippuyritykset. Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys
PIA ry on puolustus-, ilmailu-, ava-

ruus- ja turvallisuusteollisuuden
etujärjestö. ”PIA ry:ssä on noin sata
jäsenyritystä ja ne edustavat lähes
koko suomalaista teollisuudenalaa.
PIAn jäsenillä on yhteinen suurosasto messuilla. Yritykset ovat Suomessa esillä yleisölle vain harvoin, joten
messuilla on erinomainen tilaisuus
tutustua alan huippuosaamiseen,”
Lahden Messut Oy:n projektipäällikkö Olli Patja korostaa. Yrityksistä
yhteisosastolla mukana ovat mm.
Cassidian Finland, joka esittelee
suomalaista huipputeknologiaa,
joka näkyy ja kuuluu myös yleisölle
tutuissa Poliisit-, Pelastajat- ja Lainvalvojat- televisiosarjoissa. Millog
Oy järjestää messuilla SAINT- Puolustusvoimien käytöstä poistaman
tavaran huutokaupan. Millog toimii
kumppanina mm. Puolustusvoimille
tarjoten välineitä ja tietotaitoa kunnossapitoon. ”Millogin yritysidea
on pitää huolta materiaalista ja kalustosta. Olemme mukana elinjakson kaikissa vaiheissa, jopa vuosikymmenien ajan. Viimeisin vaihe
on käytöstä poistetun materiaalin
poistaminen,” myyntijohtaja Kimmo Myllyoja kertoo. Huutokauppoja
järjestetään vuosittain muutamia ja
ainakin messuilla kiinnostusta herättänee armeijan ruoanvalmistumisastiat eli soppatykit.
Turvallisuus ja Puolustus -messujen
ohjelma täydentyy ja ajankohtainen
tieto löytyy internetsivuilta:www.
lahdenmessut.fi/tupu2012

Turvallisuus- ja puolustusmessut Lahdessa
HELRESP järjestää matkan Lahteen. 29.9.2012. Piirin tilaama linja-auto
lähtee Kiasman edestä 29.9. klo 10.00. Paluu samaan paikkaan noin
kello 16.30.
Ilmoittautumiset suoraan piirin toimistoon osoitteella kari.talikka@
helresp.fi tai (09) 4056 2080 14.9.2012 mennessä.

Matkalle mahtuu noin 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Piiri
kustantaa matkat ja sisäänpääsymaksun messuille.
Tarkat ohjeet ja mahdolliset tarkennukset ilmoitetaan ilmoittautuneille
myöhemmin.
Terveluoa.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry hallitus.

Liikuntatoimintaa
Syksyn maastovaellukset
Maastovaellus 1. noin 15 km Nuuksio, MPK kurssi nro 0400 12 1303 su 2.9.2012
Kokoontuminen Solvallan pysäköintialueella klo 09:30, osoite Nuuksiontie 82.
Maastovaellus 2. noin 15 km Sipoon korpi, MPK kurssi nro 0400 12 13031 su 21.10.2012
Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuiston pysäköintialueella 09:15, osoite, Vanha maantie
11- 13. Siirtyminen Sipoon korpeen klo 09:30.
Maastovaellus 3. noin 15 km Salmen ulkoilualue, MPK kurssi nro 0400 12 13032, su 18.11.2012.
Kokoontuminen Salmen ulkoilualueella 09:45, osoite Salmentie 75, 03300 Otalampi (Vihti).
Varustus: säähän sopiva ulkoiluasu, päähine, varsi- tai vaelluskengät tai kumisaappaat, ei
lenkkareita. Reppu, jossa sadevaatteet, vaihtosukat, taukotakki, vettä 2 litraa ja eväät, oman
trangian käyttö on myös mahdollista. Maastovaelluksella mennään rauhallisesti, eli kaikki
kiireet kannattaa jättää kotiin. Maksimikesto 6 -8 tuntia.
Lisätiedot: Juha Matikainen 050-5977139 juha_matikainen(at)suomi24.fi

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Maanantaimarssit
käyntiin syyskuussa,
UUSI ALOITUSAIKA klo 17.15
Aloitamme 3.9. säännöllisen kävely-/marssiharjoituksen keskuspuistossa.
5km/1h ja 10 km/2h lenkit. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt
vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka
Pirkkolantien varressa.
Lähtökynnys ylitetään klo 17.15, teemme ensin 5 km/1h lenkin ja
palaamme parkkipaikalle noutamaan klo 18.15 saapuneet mukaan
ja marssimme 5 km lisää. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan.
Tervetuloa maanantaimarssille! Saku Väliahde, majuri, HRUP:n
puheenjohtaja 040-725 2096
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Monikansalliset
ampumakilpailut Lopella
Teksti ja kuvat: Kari Vainio

järjesti Lopen ampumaurheilukeskuksessa kiväärin 3-asento (3 x 10
ls) ampumakilpailut 17.06.2012.
Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 17.
Ensimmäinen erä pääsi ampumaan
hyvän sään aikana ja sen jälkeen sadetta tuli ”koko rahalla”.
Reserviläiskiväärin vakioluokan
voitti Tomi Junnila (VaRes) tuloksella 293 pistettä, ja avoimen luokan voitti Kari Korhonen (PorRes)
tuloksella 294 pistettä. Kiväärin vakioluokan voitti Ensio Miikkulainen
(PorRes) tuloksella 267 pistettä, ja
avoimen luokan voitti Kari Korhonen (PorRes) tuloksella 292 pistettä.
Kilpailutulokset löytyvät yhdistyksen nettisivuilla www.vantaanre-

Vantaan reserviläiset ry

servilaiset.fi
Kilpailut saivat kansainvälistä väriä, kun Saksaa edustivat puolustusasiamies, ye-evl Axel Pfaffenroth ja
sotmest Mike Stezka, ja Viroa edusti Tarton Naiskodukaitsen Anne-Ly
Matinheikki. Jonkin aikaa Suomessa jo palvelleelle Axel Pfaffenrothille, ja juuri virkakautensa aloittaneelle Mike Stezkalle ammunnat
Suomessa olivat ensimmäiset, ja he
pääsivät siten tutustumaan suomalaisten reserviläisten ampumataitoon ja asekalustoon. Vieraiden käytössä oli yhdistyksen asekalusto.
Kilpailun johtaja Niko Niemistö
piti saksalaisille turvallisuusluennon. Varmuuden vuoksi, vaikka
kyseessä oli ammattisotilaat, heille
järjestettiin tutustumisammunnat
ennen kilpailun alkamista.

Mike Stezka, Niko Niemistö ja Axel
Pfaffenroth.

Axel Pfaffenroth pääsi myös vaihtamaan ajatuksia rauhanturvatehtävissä toimineen Esa Matinheikin kanssa (selin kameraan).

Evl Pfaffenroth kertoi olevansa
mielissään mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan. Hän kertoi, että
hänen edellisessä tehtävässään Afghanistanissa oli määrävälein kaikille
pakolliset ampumaharjoitukset ja

nykyisessä tehtävässään puolustusasiamiehenä ampumatapahtumat
ovat luonnollisesti vähissä.
Evl Pfaffenroth keskusteli ampumaharrastuksesta muiden ampujien

kanssa ja kansainvälisistä tehtävistä
myös aiemmin rauhanturvatehtävissä palvelleen Esa Matinheikin kanssa.

Vuositalkoot saksalaisella sotilashautausmaalla
Teksti: Kari Vainio
Kuvat: Lars Braack
Myrsky jouluna 2011 kaatoi puita
sekä sotilashautausmaalla että sen
välittömässä läheisyydessä. Puut
olivat myös aiheuttaneet vahinkoa
hautausmaata ympäröivälle muurille. Kaatuneet ja konkeloon jääneet
puut on poistettu Honkanummen
hautausmaan ammattilaisten toimesta.
Vakiintuneen tavan mukaan Vantaan Reserviläiset ry:n vuositalkoot
pyritään järjestämään toukokuun
lopulla – kesäkuun alussa ennen
varsinaisen lomakauden alkamista.
Talkoot toimeenpantiin torstaina
07.06 kauniissa kesäsäässä Honkanummen organisaation järjestämällä kalustolla. 12 hengen voimin risut
ja roskat haravoitiin kekoihin, josta
ne siirrettiin kottikärryillä hautaus-

MARSSIAMMUNNAN
SARJAKILPAILU 2012
Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja
HELRESP) marssiammunnan sarjakilpailu
järjestetään KaartJR:n pistooliradalla (rata1)
Santahaminassa seuraavasti:
Syksyn osakilpailut:
to 23.8, ti 28.8, ti 4.9 ja ke 12.9
Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on oltava
15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksu on 4 euroa/osakilpailu
tai 20 euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja syksy). Ampujan vakuutus tai vast. pakollinen.
Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla,
mihin tilaisuuteen on menossa. Jäsenkortilla pääsee sisään vain ko. kilpailupäivinä,
ei muuten.
Marssiammunta suoritetaan sarjoissa D, H,

maan parkkipaikalla sijaitsevalle
jätelavalle poiskuljetettavaksi. Muurista irronneet kivet ladottiin myös
takaisin paikoilleen.
Virkakautensa juuri Suomessa
aloittanut sotilasmestari Mike Stezka Saksan puolustusasiamiehen
toimistosta osallistui talkoisiin. Hiljattain Eckernfördessa Saksassa sijaitsevaan Sukellusvenelaivueeseen
siirtynyt sotilasmestari Lars Braack
oli tullut Suomeen noutamaan perhettään ja osallistui tapahtumaan
järjestämällä huollon monivuotisella kokemuksellaan.
Vantaan Reserviläiset ry kiittää
Honkanummen hautausmaan organisaatiota kalusto- ja logistiikkapalveluista, Saksan puolustusasiamiehen toimistoa (Helsinki) huollosta,
ja jäseniään tukijoukkoineen aktiivisesta osallistumisesta hyvään asiaan.

VaRes hoitaa talkoilla Honkanummen sotilashautausmaata.

H40, H50 ja juniorisarjoissa siten, että ensin
juostaan n. 2,5 km:n lenkki, jonka jälkeen
ammutaan 10 laukausta koulutauluun. Ammunnan jälkeen juostaan n. 1,5 km:n lenkki,
ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan
vielä lyhyempi lenkki. Kokonaisjuoksumatka
on n. 5,5 km. H60-sarjassa juostaan kolme
lyhyttä lenkkiä, jolloin juoksumatka on
yhteensä n. 4,5 km. H70 ja H75 sarjoissa
juostaan kaksi lyhyttä lenkkiä (juoksumatka
n. 3 km) ja maaliin tullaan suoraan toisen
ammunnan jälkeen.
Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 laukausta koulutauluun. Kilpailussa käytettävä
ase on .22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on
sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Asetta
ei kanneta juostessa. Kilpailijan tulos muodostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä
ammunnan sakko-osuudesta. Sakko on 10
sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun lasketaan
mukaan kunkin kilpailijan 6 parasta osakilpailutulosta.
Yhteyshenkilö: Harry Haapanen
p. 040 – 7520063

Kaatuneiden
muistopäivä
20.5.2012

Teksti: Kari Vainio
Kuvat: Riitta Vainio

toimeenpantiin kauniissa kevätsäässä
Vantaalla Pyhän Laurin Kirkolla jumalanpalveluksen jälkeen. Vantaan
maanpuolustusjärjestöjen yhteisen

Kaatuneiden Muistopäivä

seppeleen laski Sankariristille tänä
vuonna korpraali (res) Jussi Vehosalmi Vantaan Reserviläiset ry:stä.
Tapahtumaa kunnioitti läsnäolollaan runsaat 100 henkilöä. Tämän
jälkeen siirryttiin Ruskeasannan
hautausmaalle missä laskettiin seppele Sankaripaadelle.
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

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

Maanpuolustuspiirimme ampujat menestyneet kesän kisoissa
Kesä on kääntynyt elokuulle ja tässä hieman tarinaa,
mitä kesä on tuonut mukanaan. Kesän 2012 kilpailukausi alkoi SM-perinneasekilpailulla Mikkelissä, sitä
seurasi pienempi yhdistyskisa ” El Alamein” vanhemmalla kalustolla. Tämän jälkeen suuntasimme
Lahteen palvelusaseiden SM-kilpailuihin 21 ampujan
voimin Hälvälän ampuma-alueelle. Uutisena kuultiin
kaikkia reserviläisammunnan harrastajia miellyttävä
asia: Hälvälän ampuma-alue säilyy nykyisessä toimintamuodossaan. Hyvä Lahti!
Vuoden viimeinen SM-kisa oli SRA:ssa, jonne
suuntasi 8 ampujaa, neljä molemmista piireistä,
unohtamatta myöskään RUL ja RES mestaruuskilpailuja. Onnittelut kaikille osallistujille sillä
suoraselkäisellä, hyvällä asenteella ja runsaalla
osallistumismäärällä piiriemme alueelta on tärkeä
merkitys näinä aikoina, jolloin herkästi leimataan
harrastajakuntamme.
Suomen Kaarti 200 -vuotta ampumamestaruuskilpailu pidettiin 27.7. Santahaminassa. Tämä
miellyttävä ja kunniakas tapahtuma jäi varmasti
osallistujien mieleen ja muistoihin. Juhlakilpailussa
miteltiin tarkkuudessa vanhalla tutulla aseella, 7.62
rynnäkkökivääri 62:lla.
Kilpailun avasi Kaartin Pataljoonan komentaja
evl Rainer Peltoniemi, joka piti mieliin painuvan
puheen ryhdikkäälle reserviläis- ja järjestöjoukolle.
Puheesta kävi selkeästi ilmi, että Suomen Kaartin ja
nyttemmin Kaartin Pataljoonan ampumataitoa on
pidetty merkittävänä koko sen 200 vuoden historian

ajan. Tässä epäsuora lainaus: ”Vaikka taisteluvälineet ja tekniikka kehittyvät, ovat suomalaisen
taistelijan ja reserviläisen tärkeimmät taidot edelleenkin ampumataito sekä henkilökohtaisen aseen
käsittely”.
200-vuotiskilpailuun osallistui kokonaisuutena
yli 500 ampujaa. Piirimme alueelta mukana oli 24
ampujaa. 2 joukkuetta HRUP:stä ja 4 joukkuetta
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin ase- ja
ampumakoulutus toimialalta sekä myös muita erillisiä yhdistysten joukkueita. Sarjoja oli kilpailussa
kolme: kantahenkilökunta, varusmiehet sekä reserviläis-, maanpuolustus- sekä muut järjestöt. Menestystä seuraavasti omassa sarjassamme: HRUP1
-joukkue ensimmäisellä sijalla ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 2 joukkue sijoittui kolmanneksi.
Kiitokset joukko-osastolle sekä kilpailun johtajalle kapt Jari Puirakselle hienosta kilpailusta ja sotilaskotisisaria maukkaista kahveista ja munkeista.
Osallistujat ovat varmaan samaa mieltä, että olisi
mukavaa, jos tämän tyyppiset mittelöt pidettäisiin
vaikka vuosittain. Samanlaiset aseet, ja kaikki
”samalla viivalla”, ja tarkkuus punnitaan ampuja
vastaan ampuja. Lisää kesän mittelöistä kuvineen
tulevissa julkaisuissa.

TÄRKEÄÄ TIEDOTETTAVAA
HARRASTAJILLE:
On ilmennyt seuraavaa: Harrastajat ottavat yhteyttä ampuma-asekouluttajiin saadakseen todistuk-

Helsingin reserviläispiirien pistoolin
ampumaohjelma – syyskausi 2012

Ampumakalenteri

Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat koulutustilaisuuksia niille kiinnostuneille talkoolaisille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia tarvitaan kauden
ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan vetäjille:
pist. pika-ammmunta: Seppo Laitakari p. 050 4626780, sot.pist. pika-ammunta: Veikko Joki
050-4669116.
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA		

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA

ti
ti
ti

ti
ti
ti

rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		

21.8.2012
4.9.2012
18.9.2012

rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana HRUP / HELRESP v. 2012 jäsenkortti/maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan
ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman radan valvojien toimesta.
Kilpailuaika on klo 17.30 – 20.00. Aloitus klo 17.30. Radalla on oltava 15 min ennen alkua. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta klo 17.20. Osallistumismaksu 3 euroa per
kilpailija. Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikat. Sarjajako: H - H50 - H60 - H70
- H80 - D - D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme jäsentä. Joukkue ilmoitetaan
ilmoittautumisen yhteydessä.
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek
kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun.
Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen 10
laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4. Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase
vähintään cal 7.65, 2 lipasta. Lipastus aina 6+4. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta
per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto. Häiriö ei oikeuta uusintaan.
Lajisääntöjä tullaan valvomaan myös aseiden osalta. Kilpailukohtaisesti tarkistetaan ja punnitaan kolmen arvalla valitun ampujan aseet ja niiden liipaisinvastus (min. 1000g). Pistoolin
pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen sarjakilpailun
siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen.
Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan sarjakilpailuun. Samoin joukkueiden kolme tulosta osallistuu joukkueiden kisaan.
Ampumaterveisin HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

kantaa. Tämän jälkeen
lupaviranomaiset myöntävät
tai eivät myönnä
hankkimislupaa.
Muistakaa tämä on vapaaehtoista työskentelyä harrastajien hyväksi.
Santahaminassa ratavuorot pyörivät ja tässä
lehdessä ne on myös ilmoitettu. Seuraava asia
muistutukseksi: Kun ilmoittaudutte niin ilmoituksissa on ilmoittautumisen viimeinen päivä.
Noudattakaa sitä ja sama koskee laina-aseiden tarvitsijaa. Aika ja ohjeet löytyy ko. vuoron kohdalta.
Jälkeenpäin elikkä viimeisen ilmoittautumispäivän
klo.16.00 jälkeen tulevia ilmoittautumisia tai lainaase tarpeita ei käsitellä tämän lehden ilmestymisen jälkeen kuin korvausta vastaan.
Turvallisuutta yhdessä tehden rehdissä joukossa rehtiin henkeen.
Radalla nähdään terveisin Rautio Veijo ja Niiranen
Timo

Ampumavuorot Santahaminassa

Huomioikaa HRUP / HELRESP maksettu jäsenmaksu. Vain piirien jäsenet voivat osallistua
sarja – ja mestaruuskilpailuihin Santahaminassa. KAARTJR:n kanssa on sovittu että VAIN alla
oleville vuoroille pääsee näyttämällä portilla jäsenkorttia.

28.8.2012
11.9.2012
25.9.2012

sen harrastuksen aktiivisuudesta. Asia on OK
kunhan harrastajalla on todisteet aktiivisuudestaan 2 vuoden ajalta ja vähintään 10:stä
kerrasta, kuten laissa mainitaan.
”Hankkimislupa pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria taikka niiden osaa varten voidaan antaa vain 20
vuotta täyttäneelle henkilölle. Hankkimislupa
ampumaurheilussa ja -harrastuksessa käytettävää 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettua
ampuma-asetta varten voidaan antaa luonnolliselle henkilölle vain, jos tämä esittää yhdistyslain
(503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen
yhdistyksen ampuma-asekouluttajan antaman
todistuksen harrastuksestaan, jonka on oltava
jatkunut aktiivisesti vähintään kaksi vuotta. Aktiivisen harrastuksen jatkumista koskevaan kahden
vuoden ajanjaksoon lasketaan puolet aseellisessa
palvelussa asevelvollisena suoritetusta palvelusta
tai puolet naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa
suoritetusta palvelusta.”
Ampumapäiväkirjat tai muut dokumentit kuntoon, sitten vasta yhteyttä todistuksen kirjoittajaan! Yleensä kenelläkään ei ole aikaa tai mahdollisuutta selvittää harrastajan taustoja kuten ei aktiivisuuttakaan ilman, että harrastaja on toimittamat
edellä mainitut asiakirjat, joiden perusteella todistus kirjoitetaan. Kaksi vuotta aikaa ja sinä aikana
vähintään kymmen kertaa osallistumisia. Muuhun
eivät ”yhdistyksen ampuma-asekouluttajat” ota

Vuoro
ELOKUU
PISTOOLI 2
PISTOOLI 2
SYYSKUU
KIVÄÄRI
MPKK150M
PISTOOLI 2
PISTOOLI 2
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
LOKAKUU
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 300M
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

18.8.2012
25.8.2012

KLO.9-12
KLO.9-12

2
2

viikkovuoro
viikkovuoro

15.8.klo.16
22.8.klo.16

0400 12 12172
0400 12 12173

1.9.2012

KLO.12-16

MPKK150M

viikkovuoro

29.8.klo.16

0400 12 12174

1.9.2012
9.9.2012
29.9.2012
29.9.2012

KLO.9-12
KLO.12-16
KLO.9-12
KLO.12-16

2
2
2
150M

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

29.8.klo.16
5.9.klo.16
26.9.klo.16
26.9.klo.16

0400 12 12046
0400 12 12175
0400 12 12187
0400 12 12176

20.10.2012
20.10.2012
27.10.2012
27.10.2012

KLO.9-12
KLO.12-16
KLO.9-12
KLO.12-16

2
300M
2
150M

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

17.10.klo.16
17.10.klo.16
24.10.klo.16
24.10.klo.16

0400 12 12188
0400 12 12177
0400 12 12189
0400 12 12178

MARRASKUU
KIVÄÄRI 150M
3.11.2012
KLO.9-16
150M
PISTOOLI 2
10.11.2012
KLO.9-12
2
KIVÄÄRI 150M
10.11.2012
KLO.12-16
150M
PISTOOLI 2
17.11.2012
KLO.9-12
2
KIVÄÄRI 150M
17.11.2012
KLO.12-16
150M
PISTOOLI 2
24.11.2012
KLO.9-12
2
KIVÄÄRI 150M
24.11.2012
KLO.12-16
150M
JOULUKUU
PISTOOLI 2
1.12.2012
KLO.9-12
2
KIVÄÄRI 150M
1.12.2012
KLO.12-16
150M
PISTOOLI 2
8.12.2012
KLO.9-12
2
KIVÄÄRI 150M
29.12.2012
KLO.12-16
150M
0400 12 12182
HUOMIOIKAA VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ
LAINAKALUSTOA TARVITSEVA – LUE OHJE KO. TAPAHTUMAN TIEDOISTA

Ampumavuoroille ilmoittautuminen
Ilmoittaudu WWW.MPK.FI>HELSINKI, viimeinen ilmoittautumispäivä
on kalenterissa kohdassa ilmoittaudu. Ilmoittaudu aina kello 16.00
mennessä!
Tärkeää niille jotka tarvitsevat lainakalustoa ampumavuoroille
käyttöönsä: toimi kyseisen vuoron infossa olevan ohjeen mukaan
myös klo. 16.00 mennessä.
Ampumaratavuorot ovat ulkoradoilla tapahtuvia johdettuja
ampumavuoroja ja edellyttävät ilmoittautumista. Jos vuorolle ei ole
ilmoittautunut, sille ei myöskään ole mahdollista osallistua. Ilmoittau-

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

31.10.klo.16
7.11.klo.16
7.11.klo.16
14.11.klo.16
14.11.klo.16
21.11.klo.16
21.11.klo.16

0400 12 12179
0400 12 12190
0400 12 12180
0400 12 12191
0400 12 12181
0400 12 12192
0400 12 12182

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

28.11.klo.16
28.11.klo.16
5.12.klo.16
26.12.klo.16

0400 12 12193
0400 12 12183
0400 12 12194
0400 12 12184

tunut saa aina ennen vuoroa tarkemmat ohjeet s-postiinsa.
Radalla ampumavastaavat ovat hyväksynnän saaneita ohjaajia vuoroille, ja heillä on ”käskyvalta radalla”. Toimimme Kaartin Jääkärirykmentin ohjeiden mukaan toimittaen Kaartiin listat osallistujista. Noudatamme ampumaratojen johtosääntöjä ja ampuma-aselakia, muuta
toimintamallia ei ole olemassa. Kiväärivuoroilla suurin mahdollinen
kaliiperi on 8.6 mm (LM338).
Ratavuoroista on huomioitava, että jos puolustusvoimat tarvitsee
varauksessa olevaa vuoroa, me väistymme. Tästä pyrimme ilmoittamaan heti tiedon saatuamme, joten tarkistakaa sähköpostinne ampumapäivinä ennen radalle lähtöänne.
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Toimintakalenteri
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

Töölö

Helsingin
Reserviupseeripiiri
ALUEkerhot
LÄNSI-VANTAA

Kanta-helsinki
Yhdistyksen pistooliammunnan kilpailu järjestetään Töölön sisäradalla
29.8. klo 16:30 alkaen. Järjestelyjen takia pyydämme ilmoittamaan
osallistumisenne. Yhdistyksen säännölliset ammunnat Töölön radalla syyskuusta lähtien parittomien
viikkojen keskiviikkona klo 16:30
– 19:00. Uudet harrastajat ovat tervetulleita ratavuoroille; radalla on
tarjolla opastusta sekä tarvittaessa
yhdistyksen laina-aseita. Ottakaa
yhteyttä ampumaupseereihin ennen
ensimmäistä kertaa tuloa. Kullakin
kerralla vuorolle tullessanne, ilmoittautukaa ennakkoon laittamalla viesti ampumupseerit@khru.net
osoitteeseen.
KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti:
khru@khru.net.
Puheenjohtaja: pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050 368 4141; Sihteeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com,
p. 040 510 8513;
Ampumaupseerit: antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029;
pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050
349 5921; sampo.siitari@pp.inet.fi,
p. 044 206 1717.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö fortsätter udda veckors torsdagar kl. 1719 fr.o.m. den 30 augusti. Vapen och
annan nödvändig utrustning kan
lånas på plats. Meddela gärna innan
att du är på kommande. Kontakt:
jussi@hsrk.fi eller 050 506 0991 och
axi@hsrk.fi eller 040 773 3830. Ytterligare information om skyttet hittas på www.hsrk.fi.
Om du funderar på att ansöka
om innehavstillstånd för pistol, delta då i ett så tidigt skede som möjligt
vid klubbens skyttetur. På så sätt
antecknas din närvaro i klubbens
och banans dagbok. Nuförtida lagstiftning kräver två års bevisad aktivitet/intresse för att ett tillstånd ska
kunna beviljas.
Besök till Stockholm i november
Reservofficerssällskapet i Stockholm (ROSIS) ordnar sin vinterbal
den 24.11.2012. Notera gärna datumet redan nu. En delegation från
HSRK kommer att åka till Stockholm.
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: www.hsrk.fi Facebook: http://
www.facebook.com/hsrk.fi

Toimintakeskuksen remontti on
käynnissä. Sellaiset, joilla pysyy
pensseli kädessä voivat varautua
talkoilla tehtävään maalauksen viimeistelyyn. Tiedotamme asiasta
erikseen.
Kaikki sellaiset, joilla on aineistoa kerhon toiminnan eri ajanjaksoilta pyydetään ottamaan yhteyttä
Olli Pusaan (p.0400-403415, olli.
pusa@pusa.fi ). Aineistoa tarvitaan
kerhon 40 v. historiikkiin.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai
olli.pusa@pusa.fi
LVRU järjestää sunnuntaina
16.9.2012 yhdessä Hämeenkylän
seurakunnan kanssa maanpuolustushenkisen kirkkopyhän Hämeenkylän kirkolla. Tervetuloa mukaan.
Syksyn Padasjoen leiri on 5.7.10.2012. Sen yhteydessä ratkaistaan kerhon ampumamestaruudet.
Ilmoittautuminen MPK-järjestelmän
kautta.
Merkitkää jo kalenteriinne kerhon syyskokous tiistaina 23.10.2012
klo 19 toimintakeskuksessa.
Töölön pistooliradalla on vakioampumavuoromme 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 Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P: 040 586
9252.
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.fi/lansivantaa
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille hyvää syksyn alkua.

munkkivuori
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille
hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan
syksyn toiminta painottuu perinteisesti ammuntaan. Piirin ammunnoista Santahaminassa on tietoja
Reservin Sanomien muissa ilmoituksissa. Tiistai-iltojen ammunnat
jatkuvat edelleen. Kaikki joukolla
mukaan!
Seppälä: Koko päivän vuoroja
100m:n radalla 1.9. ja 29.9. Voi ampua pistoolilla, kiväärillä sekä haulikolla. Eväät ja makkarat mukaan ja
nähdään radalla.
Urheilutalon .22 ammunnat ja
Töölön pistooliammunnat alkavat
lokakuussa. Tarkemmat tiedot myöhemmin.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Vielä on kesää jäljellä, mutta kesän
jälkeinen toiminta on taas alkamassa. Niinpä alla on tulevia tapahtumia.
Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous
Malmilla 30.8. klo 18.30.
Ammuntaa
Ampumavuoromme Luolassa,
Töölössä jatkuvat jokaisen parittoman viikon perjantaina.
Seuraavat ampumavuorot ovat
17.8., 14.9., 17.8, 28.9. ja 12.10. klo
16-19. Ammunta-aikaa siis 3 tuntia.
Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh:
(09) 40562040 tai tilaa Reserviläisliiton kotisivulta: http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
ja tule mukaan. Aseet ja patruunat
yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi.
Ampumaleiri
Perinteinen ampumaleiri Padasjoella 31.8.-1.9. Lähtö Malmin Tebolilta os. Laulurastaantie 2, kimppakyydeillä, perjantaina 31.8. klo
17:00. paluu seuraavana päivänä
lounaan jälkeen. Yhdistys hankkii
paikalle aseet ja patruunat. Yhdistys vastaa majoituksesta, eväistä,
juomista ja saunasta. Henkilökohtainen maastovarustus. Ilmoittautumiset Lauri Kylmälälle: lkylmala@
cc.hut.fi tai lauri.kylmala@helsinki.
fi. GSM: 041-5360310. Tarkemmat
tiedot yhdistyksen nettisivuilta:
www.rul.fi/Pohjois-Helsinki.
Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari
050-4640050 kkupari@gmail.com;
Sihteeri Jaakko Nick, 050-3498111
paalu.pojat@elisanet.fi; Tiedotus
Jorma Loimukoski 040-3433400 jorma.loimukoski@finpro.fi
Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla: www.rul.fi/Pohjois-Helsinki

Tikkurila
Syksyn ensimmäinen kuukausikokous 27.9.2012 klo 19.00 alkaen
”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). Kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo
18.00 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
28.8. alkaen jatkuvat tiistaisin
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla pienoispistooliammunnat. Syyskuussa harjoitellaan tarkkuussarjoja varten. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka
Luotola puh.0500-455474.

Hyvää alkanutta syksyä toimintamme merkeissä. Vaikka kesä on
reserviläistoiminnassa hieman tavallista hiljaisempaa aikaa ei kerho
kokonaan ole ollut toimettomana.
Töölön Reserviupseerit osallistuivat 16.6. kuudella osallistujalla
Suomen-poikien kesäkokoontumiseen. Kerho osallistui KAARTJR:n
kotiutustilaisuuteen ja luovutti
KAARTP:n upseerikokelas Niklas
Peltoselle leijonakalvosinnapit. Kerhomme asetti pyynnöstä kunniavartion Ilomantsissa sodassa kuolleiden liusvaaralaisten muistokiven
seppeleenlaskun. Kerhon joukkue
Raimo Ahokas, Antero Jauhiainen,
Sampo Martiskainen ja Markku
Pennanen, osallistui KAARTP:n
200-vuotisjuhla-ammuntakilpailuun
27.7. Lopulliset tulokset julkaistaan
KAARTP:n juhlapäivänä 21.9. Kasarmitorin yleisötilaisuudessa. Kerholaisia osallistui myös Hamina Tattoohon, jossa myös marssimusiikkia
esitettiin.
Kerhon ampumatoiminta on jatkunut myös kesän aikana. Syyskauden ammunta-ajat ovat seuraavat:
21.8.; 18.9.; 16.10.; 13.11. ja 11.12.
sekä vapaat harjoitukset 4.9.; 2.10.;
30.10. ja 27.11. Kerhollamme on oma
Reserviläisen ampumaharrastusvakuutus. Kerhon ammunnoista saa
tietoja ja ohjeita ampumavastaava
Raimo Ahokkaalta, 050-5114123,
raimo.ahokas@gmail.com. Ensikertalaisille kerho tarjoaa patruunat ja
muuten niitä on saatavissa omakustannushintaan. Kerho on varannut
käyttöönsä Padasjoen koulutuskeskuksen ja ampumaradat viikonlopuksi 31.8.-2.9., jolloin ammumme
erilaisilla pienaseilla. Padasjoelle
mennään kimppakyydeillä ja kerho
huolehtii muonituksesta. Ammuntojen jälkeen nautitaan makoisista
löylyistä ja iltanuotiosta. Tätä tilaisuutta suositellaan varsinkin nuoremmille jäsenillemme. Merkkaa
kalenteriisi ampumaleirin ajankohta
ja ilmoittaudu Antero Jauhiaiselle
puh 050-368 3539.
Lähdemme sunnuntaina 26.8.
veteraanikuorojen yhteiskonserttiin
Haminaan ”Itsenäisyys 95 v – laulujuhlaan”. Mukana on myös Haminan soittokunta ja Kantiinin Lotat
säestäjineen. Bastionin konsertti
alkaa klo 14.00. Lähtö kimppakyyteihin tapahtuu klo 11.00 Töölöntorilta. Konsertin lippu maksaa 10 e.
Ilmoittaudu mukaan puheenjohtaja
Jyrki Ratialle, niin sovitaan kyydeistä.
Kerho järjestää lauantaina 29.9.
Spjutsundin majalla kokoperheen
tilaisuuden, jonne saamme vieraaksi myös sotaveteraaneja. Ohjelmassa on klo 12.00 alkaen monenlaista puuhailua kaiken ikäisille sekä
maittavat ruokailut. Tarjoomusten
määrittämistä varten ilmoittaudu
Sampo Martiskaiselle sampo.martiskainen@tapiola.fi , 040-7098459.
Kerho järjestää ainutlaatuisen
DC 3 –matkan Hiidenmaalle Viroon
perjantaina 21.9. Lähtö on aamulla
ja palaamme samana iltana takaisin. Koneessa on 19 paikkaa, joten
kannattaa tehdä varaus pikaisesti,
näitä matkoja ei ole koko maailmassa paljoakaan tarjolla. Matkan omakustanteinen hinta on 235 e (sekä
DC-yhdistyksen jäsenmaksu 15/30 e
ks. www.dc-ry.fi). Sitovat ilmoittautumiset Sampo Martiskaiselle 31.8.

mennessä.
Syyskauden aikana järjestämme
kerhon Golf-kisan. Seuraa tämän
lehden kerhopalstan ilmoituksia
ajankohdasta ja järjestelyistä.
Kerhon hallituksen kokous pidetään 30.8. klo 17.30.
Toimintamme tiedot löytyvät
HRS:n kerhopalstalta ja kerhon
Facebook-sivulta sekä tilaisuuksien
yhteyshenkilöiltä.
Muista myös ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi sihteerille, näin saat varmemmin tiedot ajoissa kerhomme tapahtumista.
Erityisesti s-posti osoitteet tulisi päivittää mahdollisimman pian.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Jyrki Ratia,
040-5829127, mratia@welho.com
tai sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400705181, kerkko.kinnunen@gmail.
com. .

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ruutiaseammunnat
jatkuvat ulkoradoilla Santahaminassa. IHRU:n osalta tukeudutaan
piirin ohjelmaan, joka löytyy Helsingin Reservin Sanomista 15.6.2012
5/2012. Lisätietoja antaa Juhani
Hartela p. 040 834 2839. Syyskaudella ilma-aseilla ammutaan torstaisin klo 17.00 alkaen Tukikohdassa,
os. Puotilantie 1 D. Ammunnat aloitetaan 6.9.2012. Kerhon aseet ovat
käytettävissä. Ammuntojen yhteyshenkilö on Esko Sillankorva 040-756
3340.
Syysjotos kilpaillaan tänä syksynä Jurvassa 14. - 16.9, jotoksen nimi
on "Nikkarijotos 2012" ilmoittautuminen alkaa 1.7. ja päättyy 31.8.
Osallistumismaksu on 90,- / partio,
jonka yhdistys maksaa. Jos olet kiinnostunut soita Jukka Kantokoski p.
050 332 3687. Lisätietoja jotoksesta
saat Reserviläinen lehdestä 4/2012
tai suoraan www.reservilaisliitto.fi/
nikkarijotos2012.
Yhdistyksen hallitus suosittaa
jäsenilleen Reserviläisurheiluliiton
sähköisen kuntokortin käyttöönottoa osoitteessa: www.resul.fi/kuntokortti.
Yhteystietoja: pjoht Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht Jani
Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

Aselajikerhot

Ilmailukerho
Ilmailukerhon 60 v juhlakokous
pidetään perjantaina 7.9.2012 Suomenlinnan Upseerikerholla alkaen
klo 17
(HUOM. Pitopaikka muuttunut). Tumma puku tai paraatipuku,
kunniamerkit. Juhlaesitelmä kenrl
Heikki Nikunen: Richard Lorenz hävittäjäilmailumme isä .
Juhlakokousta ennen samana
päivänä 7.9.2012 on klo 15 Hietaniemen hautausmaan Alppilentäjien
haudalla seppeleen lasku.
Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston jäsenet ilmoittautuvat juhlakokoukseen maksamalla Ilmailuker-
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hon tilille Sampo FI 07 8000 1370
8583 76 illallisen hinnan 50 euroa
(sis. alkudrinkki, alku- ja pääruoka,
1 kaato viiniä, kahvi, pöytiintarjoilu), maksuun viite: juhlakokous,
maksu viimeistään 24.8.2012.
Lisätiedot tarvittaessa Aarne Paukku atte.paukku(at)elisanet.fi tai 040 7578353 ja valto.
ottovainen(at)kolumbus.fi tai 040
7423097.

Ilmatorjuntakerho
IT-kerhon hallitus tiedottaa alkavan
syksyn ohjelmasta seuraavaa:
Saunailta 17.9.2012
IT-kerho järjestää jäsenilleen
saunaillan Suomenlinnan Upseerikerholla 17.9.2012 kello 18.00.
Ohjelmassa keskustelua ajankohtaisista asioista, erityisesti ilmatorjunnan saralla, sekä pikkupurtavaa
ja saunajuomaa. Ilmoittautumiset
6.9.2012 mennessä kerhon puheenjohtajalle (ilkka.anttonen@gmail.
com) tai tiedotusvastaavalle (jaakko.ahtela@gmail.com).
Tutustumisammunta 17.10.2012
IT-kerhon jäsenille avoin tutustumistilaisuus kerhon ampumatoimintaan järjestetään Helsingin Reserviupseeripiirin ampumaradalla
17.10.2012. Ammunta suoritetaan
kerhon aseilla, kokeiltavana Glock
ja MP5. Tutustumisammuntaan
osallistuvat ovat vakuutettuja kerhon puolesta eikä aikaisempaa kokemusta tarvita. Ilmoittautumiset
10.10.2012 mennessä Timo Niiraselle (timo.niiranen@gmail.com).
Lisäksi kerhon säännöllinen ampumavuoro jatkuu parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 17.00.
Kerhon aseet ovat käytössä myös
näillä vuoroilla! Ilmoittautuminen
kaksi päivää ennen vuoroa Timo
Niiraselle (timo.niiranen@gmail.
com).
Lopuksi kerhon hallitus toivottaa kaikille hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä!

mennessä ampumaupseerille.
Pioneeriosasto osallistuu vähintään yhdellä joukkueella Reserviurheiluliiton syysjotokselle, joka
järjestetään tänä vuonna Jurvassa
14.-16.9. Ilmoittautumiset ja lisätiedot sihteeriltä.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä
ja pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
Pioneeriosaston nettisivut on
uudistettu! Käy katsomassa pioneeriosasto.org ja anna palautetta.
Mikäli sinulla on kuvia Pioneeriosaston tapahtumista, voit lähettää
sihteerille.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi; sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen,
040 559 7026, antti.j.korhonen@
aalto.fi, ampumaupseeri evl evp
Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@pp.inet.fi, urheiluupseeri ltn Toni Teittinen, 050 321
6237, toni.teittinen@iki.fi
www.pioneeriosasto.org

RESERVIMERIUPSEERIT
Elokuinen tervehdys kaikille kerhomme jäsenille.
HRMU:n ohjatut pistooliammunnat ovat vielä kesätauolla elokuun
ja käynnistyvät jälleen syyskuussa
2012 parittomien viikkojen lauantaisin kello 12.00- 14.30. Ammunnat pidetään piirien ampumaradalla, jossa yhdistyksen 22.kaliiperin
käsiaseet, tarvittavat ammukset,
kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat
jäsentemme käytettävissä. Ilmoita
tulostasi aina vähintään vuorokautta etukäteen ampumaupseeri Harri
Pakariselle gsm. 040 - 517 9834. Ilmoittautumalla varmistat osallistumisesi ja kuulet mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.
Miellyttävää kesän jatkoa ja suotuisia veneilytuulia.

Jääkärikerho
Avaamme syyskauden 4.9. kerhoillalla Santahaminan Kiltasaunalla,
löylyt ovat valmiit klo 17.00 ja meressä voi käydä uimassa. Makkarat
ja saunajuomat mukaan.
Kerhon yhteystiedot: 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/jaakarikerho/

Pioneeriosasto
Ammunnat Töölön Luolassa ovat
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48
ja 52 ja lauantaisin klo 9.30-12. viikoilla 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38,
42, 46 ja 50. Pioneeriosasto tarjoaa
maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään viideltä kerralta vuodessa. Paikalla on
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat
kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan

RT-kerho
JOhtorengas
Padasjoen ampumaviikonloppu
Perinteinen syksyn ampumaviikonloppu Padasjoella järjestetään
7.-9.9.2012. Lisätiedot ja ilmoittautumiset toni.aalto@iki.fi tai 040 311
3348.
Ampumavuorot Töölön ampumaradalla
RT-Kerho Johtorengas ry:n seuraavat ratavuorot Töölön ampumaradalla ovat viikoilla 34, 38, 42, 46
ja 50. Aika ratavuorolle on aina keskiviikko klo 19:00–21:30. Ilmoittautumiset viimeistään kunkin viikon
maanantaina Toni Aallolle, toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan,
kunhan "Reserviläisen ampumaturva" –vakuutus on maksettu. Maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.
fi/ampumaturva.
Jäsenten sähköpostiyhteystietojen päivittäminen
Varmistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan
esim. muuttuneen sähköpostiosoit-

teesi yhdistykselle osoitteeseen johtorengas@gmail.com.

16.30 Buffet-päivällinen laivan
ravintolassa.
17.00 Laiva lähtee kohti Helsinkiä.
20.30 Saapuminen Helsinkiin.

SENIORIUPSEERIT
Viestiosasto
Koulutus: Vuonna 2012 MPK järjestää seuraavaa koulutusta: 07.09.
KYBER-sodankäynnin erikoiskurssi,
29.09.
Viestivälineet ja viestittäminen,
06.10. Radioasema ja radioliikenne,
03.11. Sähköt poikki –varautumiskoulutus, 16.11. Yhtymän viestijärjestelmä M80 ja KSL. Tarkemmat
tiedot löytyvät MPK:n kotisivuilta
www.mpk.fi.
Jos haluat toimia kouluttajana
tai apukouluttajana jollain viestikurssilla, niin ota yhteyttä toimialajohtaja Jyri Putkoseen tai kurssinjohtajaan. Lisäksi vuoden aikana
on erilaisia tukitehtäviä, joissa tarvitaan kokeneiden viestimiesten/
kouluttajien apua. MPK-kalenterissa
myös on koko vuoden kestävä kurssi "Viestikouluttajien kouluttautuminen Pääkaupunkiseutu 0400 12
12132", jonka puitteissa organisoimme ja kehitämme viestin koulutusta.
Kurssille ilmoittautuneet muodostavat "kouluttajapankin". Jos siis olet
kiinnostunut koulutustehtävistä,
käy ilmoittautumassa. Tuon kanavan kautta hoituu sähköpostitus ja
materiaalin jakaminen viestikouluttajille jatkossa. Ilmoittautuminen
tälle kurssille ei sido tai pakota sinua, vaan pikemminkin antaa mahdollisuuden saada tietoa ja "napata
kiinni" sellaisista hommista, jotka
sinua mahdollisesti kiinnostavat.
Jos haluat sitoutua vahvemmin
MPK- ja KOTU-toimintaan, käy täyttämässä MPK-sitoutumislomake ja
postita se printattuna piiripäällikkö
Mauri Väänäselle. Lomake löytyy
tältä sivulta (www.mpk.fi -> Piirit -> Etelä-Suomi -> Helsinki ->
KOTU-yksikkö -> Hae KOTU-yksikköön).
VUY: Viestiupseeriyhdistys
(VUY) on julkaissut uudistetun painoksen Viestimies-kirjasta, jonka
VUY:n jäsenet saavat edulliseen
kahdeksan euron jäsenetuhintaan.
Monet jäsenistämme ovat myös
VUY:n jäseniä, puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Lisätietoja puheenjohtajaltamme sekä
www.viestiupseeriyhdistys.fi.
Ampumatoiminta: Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat
parittomien viikkojen tiistaina.
Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Huomatkaa pakollinen ilmoittautuminen päivää ennen
ampumavuoroa ampumavastaavillemme spostitse ampumaupseeri1@
viestiosasto.net tai ampumaupseeri2@viestiosasto.net, tarkemmat
ohjeet ja yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Huomatkaa myös
HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.
mpk.fi.
Tiedotus: Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n
ja jäsenistömme järjestämästä
viestikoulutuksesta, liikuntatapahtumista sekä Viestiosaston ajantasaiset yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme www.viestiosasto.
net. Tiedotamme tapahtumista
jäsenistölle myös sähköpostitse ja
LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto – jos et ole saanut tätä ilmoitusta
sähköpostiisi, niin käy päivittämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi, kohdassa Liity jäseneksi. Voit
myös lähettää sähköpostia sihteerillemme.

Matka Itäviroon 18 - 19.9.2012
Helsingin Reservin Sanomissa
13.4.2012 numerossa 3 ilmoitetulle
matkalle on peruutusten vuoksi löytynyt muutama vapaa paikka. Siispä
matkalle ilmoittautumisaikaa on pidennetty 10.9.2012 saakka.
Matkamme pääkohteina ovat
Narvan ja Sinimäkien taistelupaikat
ja näiden taistelujen suuri vaikutus
Suomen kohtaloihin. Lisäksi käsitellään JR 200:n eli Suomen poikien
sotatietä, Viron kartanoita ja Viron
tärkeintä energian lähdettä, palavaa
kiveä. Tallinnassa seuraamme liittyy
Hans Alviste, JR 200:n veteraani,
joka tulee kertomaan omakohtaisia
kokemuksia JR200:n vaiheista sekä
Siperian vankileireistä.
Matkan ohjelma
Tiistai 18.9
06.30 Kokoonnumme tilausliikenteen pysäkille Mannerheimin
ratsastajapatsaan ja Kiasman tuntumaan. Laivassa, Eckerö Linen m/s
Nordlandiassa kokoonnumme 9.
kannen kokoustiloihin.
08.00 Laiva lähtee kohti Tallinnaa
11.00 Saavumme Tallinnaan.
Matkalla kohti Narvaa tutustutaan
lyhyesti Palmsen ja Sagadin kartanomiljöihin. Sinimäkien taistelualueella tutustutaan tapahtumiin
maastossa ja käydään Sinimäkien
Vaivaran museossa.
19.00 on arvioitu saapumisaika
Narvaan
Keskiviikko 19.9.2012
08.00 Aamiainen hotellin ravintolassa.
9.00 Lähtö hotellista, kiertoajelu
kaupungissa
15.30 Tulo Tallinnan satamaan.

Matkan hinta on n 259 euroa/
henkilö 2-hengen huoneessa, 1-hengen huoneen lisämaksu on 20 euroa. Hintaan sisältyvät ateriat ja
kuljetukset sekä asiantuntijaoppaan
palvelut ja sisäänpääsymaksut.
Hintaan ei sisälly alkoholijuomia.
Senioriupseerien kerho kerää pienen, ns tukimaksun/henkilö.
Matka on avec ja siihen voivat
osallistua kaikkien HRUP:n kerhojen ja yhdistysten jäsenet puolisoineen ja seuralaisineen. Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 10.09.2012.
Retken vastuullisena järjestäjänä toimii Vihdin Liikenne Oy VLMatkat, joten he ottavat vastaan
ilmoittautumiset sekä hoitavat laskutuksen. Ilmoittaudu siis: Tuulikki
Lehtimäki, VL-Matkat: tuulikki.lehtimaki@vihdinliikenne.fi tai puh 09
444 774.
Kerro ilmoittautuessasi kerhosi,
nimesi täydellisenä sekä syntymäaikasi sekä haluatko yhden hengen
huoneen.
Muista: passi tai poliisiviranomaisen antama henkilötodistus,
henk.kohtainen matkavakuutus.
Tervetuloa matkalle.

Kanta-Helsingin
maanpuolustusnaiset
Kanta-Helsingin Maanpuolustusnaiset kokoontuu maanantaina 3 syyskuuta 2012 klo.18.00 Döbelninkatu
2.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Ampumatoiminta
Vuonna 2012 ratavuorot ovat maanantaisin klo 19:00 -21:30 viikoilla
34, 39, 43, 47 ja 51. Mahdollisista
muutoksista tiedotetaan yhdistyksen sivuilla www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit/sivustot/helsingin_reservilaiset tai sitten voi soitella ja
kysyä. Yhdistyksen jäsenillä, joilla ei
ole omaa asetta, on mahdollista ampua yhdistyksen .22 pistooleilla. Yhdistys järjestää tarvittavat patruunat. Osallistujilla täytyy olla omat
suojalasit ja kuulosuojaimet sekä
voimassa oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva), mukaan
myös voimassa oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. Ilmoittautumiset:
tomi.sarilahti@iss.fi ratavuoropäi-

vänä klo 12:00 mennessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu määrä ja
osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja antaa asevastaava Tomi Sarilahti puh. 040
594 9673.
Yhteystiedot
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm. piirin
muiden yhdistysten tapahtumista.
Noin 60 yhdistyksemme jäsenellä
on MPY:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä väärä sähköpostiosoite. Jos
sinulla on sähköpostiosoite, johon
haluaisit saada tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän mennessä
ole saanut, ilmoita se Timo Elolähteelle. Hänelle voi ilmoittaa myös
muutokset niin katu- kuin sähköpostiosoitteessasi. Vielä helpommin
se käy Reserviläisliiton nettisivujen
kautta (aloitussivun painike ”tarkista/muuta jäsentietojasi”).
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Tomi
Sarilahti, puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi tai helsinki@hel-
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resp.fi ja sihteeri Timo Elolähde,
puh. 040 830 4097, timo.elolahde@
hsl.fi.

S-Ryhmän
reserviläiset
Itä-HElsingin
Reserviläiset
Syysampumaleiri Padasjoella 7.9. 9. -12, kohdennettu IHRU:n ja
IHRes:n jäsenille tarkoituksena kehittää mpuma- ja aseenkäsittelytaitoa. Varustus: Oma makuualusta ja
-pussi, kuulo-suojaimet. Oma ampumavakuutuskortti, jos on (MPKkurssi-ilmoittautuminen riittää vakuutuksen suhteen!). Omat aseet,
panokset ja luvat. Omat taulut - 25
m pistoolitauluja kaupan e 2/kpl,
käytettyjä ilmaiseksi. Ruokailut hoitaa kurssivääpeli Soini Hyttinen,
kurssilaisten ruokailumaksu n e 25
paikan päällä (Omat eväät sallittu).
Lainakivääreitä ja -pistooleita saatavilla. Ammuksia (7.62 ja 9 mm)
myydään omakustannehintaan e
0,50 ja e 0,20/kpl, käteinen tai tilimaksu. Ilmoittautumiset MPK:n
järjestelmän kautta viimeistään
050912 tai suoraan kurssinjohtaja
Klaus Koivu, 0505623211/ kakoivu@
gmail.com viimeistään ti 040912
mennessä. Yhteiskyydeistä sopiminen: kakoivu@gmail.com (IHRU),
soinimarkku.hyttinen@elisanet.fi
(IHRes).
Hallitus toivottaa jäsenistölle
hyvää kesän jatkoa ja muistuttaa
syyskuusta lähtien kuukauden toisena tiistaina alk klo 18:00 jatkuvista
pirtti-illoista Vuosaaressa. Pvm:t 11.
9., 9. 10. ( syyskokous ), 13. 11., 11.12.
( Puurojuhla ).

Vantaan
reserviläiset
VaRes Cup IV 15.9.2012 Lopen ampumaurheilukeskuksessa. Ilmoittautuminen avataan 15.8.2012 www.
vantaanreservilaiset.fi/VaRes Cup
3-asentokilpailu 16.9.2012 klo.
11.00 Lopen ampumaurheilukeskuksessa, 100 m kivääriradalla.
Kivääri, 100 m, 3 x 10 ls. Ilmoittautumiset niko.niemisto@gmail.
com
Tikkurilan urheilutalon ampumarata. VaResin vuoroille tarvitaan
lisää valvojia. Ilmoittautumiset Jukka Väänänen +358 40 584 4568

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter på hösten 2012 varje parlös veckas torsdag
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är
30.8, 13.9,
Triangel kampen 2012
29.8 pistolskytte och miniatyrgevärsskytte Ingå skjutbana kl. 17.30.,
20.10 Triangelkampens avslutningsfest, Dragsvik
Övriga evenemang.
22.9 Skogsstigen,Ramsholmen
Ekenäs, deltagaravgift 5 eur/person
14-16.9 RES-URSUS-MARSCH, Syndalen
www.reservilaisliitto.fi/hsru;
Ordförande Markus Liesalho, tel.
0400-421 002, email svenska@helresp.fi

Kesäkauden perinteinen retki tehtiin jälleen Hamina Tattooseen hyvän sään vallitessa 15 hengen voimalla.
Syksyn seuraava tapahtuma
on varuskuntavierailu Riihimäelle
Viestirykmenttiin lokakuun alkupuolella. Tarkka päivämäärä saadaan tietoon lähiaikoina ja siitä tiedotetaan sähköpostilla ja seuraavassa lehdessä. Järjestämme keskitetyn
kuljetuksen.
Yhteystietoja: puheenjohtaja
sami.keino@sok.fi 050-3096210, I
varapuheenjohtaja ja sihteeri teemu.mallinnen@sok.fi 050-3884665,
II varapuheenjohtaja ari.vieno@
sok.fi 050-9115941, varainhankintajohtaja manuelmanner@hotmail.
com 040-7055668, toiminnanjohtaja makinen.teuvo@gmail.com 0503385636 (ei hallituksessa)

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Automiesten ammuntailtaa
vietettiin kesäkuun 7 päivä pistooliammunnan merkeissä. Kisaajia
oli mukavasti, 11 osallistujaa. Tässä
parhaat pistemiehet tuloksineen: 1.
Olavi Immonen 89 p, 2. Paavo Virtanen 88 p, 3. Heikki Heikkonen 87
p, 4. Jan Erik Mandelin 83 p, 5. Ilkka
Perasto 80 p.
Myös Kaartin Pataljoonan
200-vuotisjuhlien ammuntakisoissa
killaltamme oli joukkue mukana.
Kaartin Jääkärirykmentin 2/2012
saapumiserän omaisten päiviä vietettiin Santahaminassa lauantaina
heinäkuun 14 ja sunnuntaina 15 päivä. Kiltamme perinteisen vanhojen
autojen teemana oli tänä vuonna
paloautot. Lauantaina paikalla oli
kaksi Helsingin palomuseon kokoelmiin kuuluvaa paloautoveteraania rinnallaan puolustusvoimien
tämän päivän 4x4 Scania paloauto,
johon yleisö pääsi myös tutustumaan. Sunnuntaina kanssamme oli
Suomen Pyrotekniikan pojat Aki ja
Simo Niittymäki ja heidän yrityksensä hieno Dodge lentokenttäpaloautonsa ja tämän päivän kalustona
oli taas uusi Scania ns. “vihreä” 6x6
FDS 43/5 puhdistusajoneuvo, johon
yleisö myös pääsi tutustumaan. Kuljetusapua saimme Dodgen siirtoon
tänä vuonna Kuljetus Oy Oksaselta.
Tapsa hoiti kuljetuksen Karkkilasta
Santahaminaan ammattimiehen ottein varmanpäällä. Iso kiitos Tapiolle kuljetustuesta samoin Niittymäen
veljeksille sekä Christer Blomqvistin
vetämälle palomuseon ryhmälle.
Oli mukava tutustua teihin ja kalustoonne.
Automiesten kivääriammuntailta on vuorossa tiistaina syyskuun 11
päivä klo. 17:00 Santahaminassa.
Mukaan ilmoittautumiset Heikki
Heikkoselle numeroon 0400-776294
5.9 mennessä. Osallistujat noudetaan portilta klo.16:30.
Muistutan myös syyskuun 29.
päivä Turun Triangle Motors yrityk-

seen tehtävästä killan syysretkestä!
Killan sääntömääräinen syyskokous pidetään Santahaminan perinnetalolla keskiviikkona 10 lokakuuta klo. 18:00. Kokouksen päälle on
luvassa esitelmä ja kokouskahvit.
VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

Vääpelikilta
Vääpelikilta ry:n koulutuspäivät,
Padasjoki 28.-30.9.2012
Vääpelikilta ry järjestää koulutustapahtuman Padasjoen harjoitusalueella, jossa jäsenillä on mahdollisuus ampua erilaisilla aseilla,
suorittaa ensiapukortteja, tutustua
huollon koulutukseen, tehdä kuntotestejä jne.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Ari
Hautala, ari.hautala@kolumbus.fi
ja yhdistyksen verkkosivut
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölön sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus
ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
Katso tiedot muista tapahtumista
yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio,
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

Helsingin
Ilmatorjuntakilta
Hyvää loppukesää sekä alkavaa syksyä.
Yhteistyökumppanimme järjestävät joskus tilaisuuksia, joihin meillä
on myös mahdollisuus osallistua.
Nämä saattavat tulla lyhyellä varoitusajalla ja silloin ainoa tiedotustapa on sähköposti. Kilta ottaa mielellään vastaan jäsentensä sähköpostiosoitteita ja niitä saa lähettää
sihteerille. Osoitteita ei luovuteta
kolmannelle osapuolelle.
Ampumavuoro normaalisti parillisten viikkojen keskiviikkoisin
1600-1900. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa, GSM 040 502 3754.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com; sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Pioneeri- ja suojelujotos Panssari
2012 kisattiin Parolassa. 18 partion joukosta kiltamme Team Titan
selvisi sijalle 7. Osallistuimme vahvasti kisan järjestelyihin ja saimme
panoksestamme erityistä kiitosta.
Vuoden 2013 jotos on Keuruulla heinäkuun lopussa tukeutuen
PionR:iin.
Pioneerimuseo on auki Miehikkälässä elokuun loppuun ti – su 10
– 18. Vielä on mahdollista nähdä
koko näyttely kerralla. Kun museo
muuttaa Hämeenlinnaan, ei koko

kalusto mahdu enää kerralla näyttelyyn. Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja
Viestimuseo aloittaa Hämeenlinnassa 1.1.2013 Linnankasarmilla.
Ammunnat Töölön Luolassa ovat
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla
32, 36, 40, 44, 48 ja 52 ja lauantaisin
klo 9.30-12. viikoilla 34, 38, 42, 46 ja
50. Pioneerikilta tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm.
Paikalla on myös aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet
mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu
edelliseen iltaan mennessä Pioneeriosaston ampumaupseerille matti.
mahonen@pp.inet.fi tai killan puheenjohtajalle tommi.laakkonen@
porvoo.fi tai 0400757048.
Pioneeripuukkoasioita hoitaa
Ilpo Ervasti, 0500184684 tai ilervasti@gmail.com.

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
Killan syyskokous
Killan syyskokous pidetään tiistaina 23. lokakuuta 2012 Suojeluskuntatalon auditoriossa (Töölöntorinkatu 2 B).
Ohjelma: Kukkalaitteen lasku
muistokivelle klo 16.15, kokous klo
16.30 jonka jälkeen kahvitarjoilu. Kokousesitelmä alkaa klo 17.30
(aihe ilmoitetaan myöhemmin).
Killan yhteystiedot: pj. Markus
Anaja, markus.anaja@kolumbus.fi
tai puh. 0400 694 004.

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

Yhteystiedot: www.helrt.org,
Tapani Forsström, puheenjohtaja/
veteraanivastaava p. 040 587 0352,
tforsstrom@hotmail.com, Kari
Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava
p. 040 584 8524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi
Tom Asplund, varapuheenjohtaja
p. 050 553 5665, tom.asplund@rauhanturvaajaliitto.fi
Veteraanitukitoiminta: MarjaLeena Pihlajamaa p. 040 724 0223,
ml.pihlajamaa@gmail.com, liiton
veteraanituen päivystävä puhelin:
0207 698 111
Messi-illat: Ti 4.9. klo 18 alkaen
ravintola Zetor. Operaatio Atalantan
huollon toteutus Intian valtamerellä. Komentajakapteeni Risto Auvinen esitelmöi.
Ammunta: Yhdistyksen rk-ammuntakilpailu on Santahaminassa
su 26.8. kello 17.00–21.00. Nouto
siltavartiolta kello 16.15. Ilmoittautumiset MPK:n sivujen kautta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä: ke
22.8.2012.
Kävelemään: YK:n maailman
veteraanien rauhankävely Käpylän
urheilupuistossa su 23.9., ohjelma
tarkemmin seuraavassa lehdessä.
Tule mukaan! Yhdistys kaipaa
vapaaehtoisia tekijöitä moneen tapahtumaan. Ilmoittaudu mukaan
Kaiposelle (kari.kaiponen@pp.inet.
fi)! Rintamanaiset kokoontuvat
kerran kuukaudessa omaan kokoukseensa. HELRT tukee, jotta arvoisat iäkkäämmät daamit pääsevät
kokouspaikalleen. Tarve yleensä 4-5
faitteria. Kokoukset 14.9., 9.11, 14.12.
Järjestyksenvalvontaa: Vapaaehtoisia järjestyksenvalvojia tarvitaan
yhdistyksen varainhankintaan. Ilmoittaudu Juha Saloselle puh. 040
722 9804 ja juhasalonen1959@luukku.com. Jos ei ole jv-korttia, koulutus tarjotaan!
Huom: Yhdistykselle kuuluvat
tavarat kootaan nyt yhteen paikkaan. Jos sinulla on jotakin yhdistykselle kuuluvaa, ota yhteys Poro
Varhimoon poro.varhimo@gmail.
com.
Facebook: Yhdistys omalla nimellään nyt myös Facebookissa.
Tule mukaan!
E-jäsenkirje: Yhdistys lähettää
nykyisin tiedotteita sähköpostitse.
Jos et ole vielä jakelussa, ilmoita
osoitteesi: kari.kaiponen@pp.inet.fi

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Kaikki Sissit tervetuloa toiminnantäyteiseen syksyyn hyvin levätyn kesän
jälkeen.
Maastotoiminta
Pahkis 2012: 21.–23.9. Vekaralla. Sissitoimintaa parhaimmillaan – lähde
mukaan! Ilmoittautuminen 31.8.asti MPK:n sivujen kautta. Vietä viikonloppu Vekaralla 21.-23.9. ja kerää kolme kh-vuorokautta!
Lue lisää täältä ja ilmoittaudu nyt: https://www.mpk.fi/Default.aspx?ta
bid=171&tap=0&ryhma=Kymenlaakso
VEH-kutsut tulevat postissa nyt ilmoittautuville syyskuun alussa.
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. 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
Sissitoimintakurssi Lopella 24.-26.8.2012
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Stadin Sissit järjestää Pahkikseen valmistavan Sissitoimintakurssin Lopella. Harjoitus alkaa perjantai-iltana klo 19-21 Nesteen huoltoasemalta,
osoite Yhdystie 1, Loppi. Paikalle pääsee omalla autolla, kimppakyydillä
tai matkahuollon bussilla. Harjoitukseen on myös mahdollista saapua lauantai-aamuna. Kurssi on ilmainen. Varustus: maastopuku tai vastaavat retkeilyvaatteet, reppu/kantolaite, eväät 1 1/2 vuorokaudeksi, laavukangas/
kevytpeite, partioköysi, kompassi ja muut varusteet, joita tarvitset metsässä
liikkumiseen. Kurssi sisältää muun muassa tiedustelu-, sulutus-, ensiapu- ja
etenemiskoulutusta ja ammuntaa sekä melontaa. Ammuntaan osallistumiseen vaaditaan voimassaoleva Reserviläisen Ampumaturva -vakuutus. Vakuutuksen saa soittamalla Reserviläispiirin toimistoon ja se astuu voiman
samana vuorokautena klo 24.00 mennessä kun se on maksettu. Lisätietoja
Aleksi Ilmoselta aleksi.ilmonen@gmail.com tai 0509109791
Pimeätoimintakurssi 26.-28.10.2012
Kurssi järjestetään Padasjoella 26.–28.10. sissien omana harjoituksena.
Käsiteltäviä aiheita mm: hämärässä ja pimeässä näkeminen, valonvahvistin- ja infrapunalaitteet, liikkuminen ja suunnistaminen pimeällä, ammunta
pimeässä
Maastotoiminnasta lisätiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh.
050 5722 873.
Ampumatoiminta
Harjoitukset Luolassa jatkuvat taas seuraavasti ma 20.8.; su 26.8.; ma
3.9.; su 9.9.; ma 17.9. Maanantain vuoro klo 19 -21 ja sunnuntain vuoro klo
14.30–17.00. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoituksetsuojeluskuntatalolla. Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden
Ampumatoimintaa sivulta. Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius
lauri.helenius@welho.com tai Eki Monni eki.monni@nokia.com puh 050
486 7740.
Salitoiminta
Salilla kesätauko. Harjoitukset jatkuvat syksyllä täydellä teholla. Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com.
Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337, matti.riikonen@elisanet.fi,
Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089, seppo.siimeslehto@elisanet.fi, Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736, tommi.saikkonen@
gmail.com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Liikunta
Syyskauden ensimmäinen tapahtuma on:
Maastovaellus 1, su 2.9.2012, MPK kurssinro 0400 12 13030. Kokoontuminen Solvallan pysäköintialueella klo 09.30, osoite Nuuksiontie 82, Espoo.
Maastoon siirtyminen klo 09.45.
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot:
juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Ammunta: Padasjoen kesäpäivät
Perinteiset Padasjoen kesäpäivät pidetään 24.–26.8.2012. Luvassa viikonlopullinen toiminnallista ammuntaa hyvässä seurassa. Paikalla myös yhdistyksen lainakalustoa. Ampujan vakuutus pakollinen. Ilmoittaudu mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@esres.fi. Mainitse ilmoittautuessasi mihin kerhoon kuulut, vakuutus (RAT tai SAL) sekä
mahdollinen laina-aseen tarve (pistooli/kivääri/molemmat). Osallistumismaksu 10 e. Lisätietoja antaa Henri Jacobsson, henri.jacobsson@esres.fi,
040 545 1899.
Ammunta: Espoon Ampumaratayhdistys
Uutuutena Tapiolan Reserviupseerien jäsenillä on mahdollisuus osallistua Espoon Ampumaratayhdistyksen Lahnuksen radan vuoroille jäsenhinnoilla. Lisätiedot: http://espoonampumarata.fi/
Muu ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai
.45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi., puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta 
MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi

Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja
muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä 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. Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj ja tiedotusvastaava: ltn
res panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi, Puheenjohtaja alik res henri.jacobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj kers res Jyrki.Helin@esres.fi, 0400
212 252.

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Tykki- ja heitinmiehet sekä -naiset ovat lomailleet kesä- ja heinäkuun. Kesälomat on nyt vietetty ja on aika jälleen aktivoitua reserviläistoiminnan saralla. Aivan totaalisesti ei laakereilla olla lepäilty vaan kesäkuussa yhdistykset
kävivät esittelemässä reserviläistoimintaa Vekaranjärvellä KARTR:n sekä
Parolassa JTR:n kotiutuville varusmiesjohtajille. KARTR:ssä paikalla oli 52
ja JTR:ssä 80 varusmiesjohtajaa.
Syksyn 2012 tulevat tapahtumat:
Elokuu
MPKY:n Epäsuoran tulen koulutusviikonloppu Santahaminassa 17.-19.8.
Aiheina mm. KRH-tuliasemakurssi sekä Epäsuoran tulen järjestelyt rakennetulla alueella. MPKY:n järjestelmässä kurssit löytyvät seuraavilla numeroilla: Epäsuoran tulen järjestelyt rakennetulla alueella 0400 12 11020 ja
KRH-tuliasemakurssi 0400 12 11021.
Lisätietoja antaa Aki Mäkirinta (aki.makirinta@sci.fi)
Syyskuu
Reserviupseerikoulu järjestää tykistön ja kranaatinheittimistön kuntoottelun 18.–19.9.2011 Haminassa. Reserviläisjoukkueilla on mahdollisuus
osallistua tähän epäsuorantulen Suomen mestaruuskisaan. KT-Kerho ja Uudenmaan tykistökilta lähettävät partioita kisaan. Lisätietoja antaa Aki Mäkirinta (aki.makirinta@sci.fi)
Lokakuu
Suurta suosiota lähivuosina nauttinut nuorten jäsenten ampumailta järjestetään jälleen pe 5.10. piirien ampumaradalla Töölössä. Ilmoittautumiset
1.10. mennessä Jyri Vilamolle (jyri.vilamo@gmail.com). Osallistumismaksu
10e eli pelkkien patruunakulujen hinnalla pääset kokeilemaan pistooliammuntaa.
Ilmoittaudu ajoissa, viime syksynä kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan!
Marraskuu
Yhdistysten vuosikokoukset tullaan järjestämään marraskuussa, paikka,
aika, vuosikokousesitelmän pitäjä sekä aihe ilmoitetaan myöhemmin.
Toimihenkilöt: Puheenjohtaja Janne Hänninen - puheenjohtaja@ktkerho.fi, varapuheenjohtaja Oskari Matilainen -Oskari.Matilainen@gmail.
com, sihteeri Patrick Hjelt - sihteeri@ktkerho.fi, Koulutusvastaava Aki Mäkirinta - aki.makirinta@sci.fi, Lohjan patterin päällikkö Tero Merjomaa
-Tero.Merjomaa@nordea.com

Maastotaidot, Pahkis 2012 21.-23.9.
Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan ja kerää pisteitä, jonka lisäksi vihollisosasto häiritsee toimintaa.
Harjoituksen tarkoituksena on antaa sissitoimintakoulutusta ja harjaannuttaa sitä käytännössä. Harjoituksessa joukot varustetaan PV:n materiaalilla ja harjoitus toteutetaan VEH
muotoisena.
Lisätietoja antavat: Kilpailun johtaja Kimmo Karila, 0400-458 133, kimmo.karila@elisanet.fi
Varajohtaja Jani Heimala, 050-5995899, jani@heimala.fi
VEH -harjoituksen vuoksi muista ilmoittautua ajoissa viimeistään 31.8. mennessä!
Pahkis löytyy MPK:n kurssikalenterista www.mpk.fi kohdasta:
Kaakkois-Suomi=> Kymenlaakso=>Kurssi: Maastotaidot, Pahkis 2012 Pahkajärvi, 0800 12 12019
pvm 21.-23.9.2012

3. Res-Ursus marssi 14.—16.9.2012

Syystalkoot ja
tutustumiskäynti
Spjutsundin
piirimajalla 25.10.
Spjutsundin piirimajan varustetasoon
ja kulkuyhteyksiin on panostettu
muutaman vuoden aikana melkoisesti
ja maja tarjoaa nykyisellään oivallisen
ympäristön yhdistysten ja jäsenten
kokous- ja virkistyskäyttöön. Pääosa
majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset kutsutaan taas
mukaan syystalkoisiin ylläpitämään
yhteistä majaamme. Kaikki tervekätiset
ovat tervetulleita, mutta erityisesti mukaan toivotaan uusia ja nuoria jäseniä,
jotka samalla voivat tutustua majaan
ja toisiinsa.
Talkoissa keskitytään erityisesti
piha-alueiden kunnostamiseen ja pieniin
remonttihommiin. Kokoonnumme majalla torstaina 25.10. klo 16.00 alkaen. Piiri
tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan.
Oikeaa muonituksen ja muun varustautumisen suunnittelua varten pyydämme
ilmoittautumiset mukaan talkooporukkaan toimistolle sähköpostitse ti 23.10.
mennessä. Tarkemmat ajo-ohjeet saatte
ilmoittautumisen yhteydessä: toimisto@
hrup.fi

Järjestyksessään kolmas Res-Ursus marssi-kilpailu järjestetään syyskuun puolivälissä
Hankoniemellä, lähtö ja maali ovat Syndalenin leirialueella. Kyseessä on marssi- ja rastitehtäväkilpailu 3-4 hengen partioille. Kilpailussa tarvitaan hyvää kuntoa, suunnistustaitoa ja
sotilaallisten perustehtävien hallintaa. Kilpailureitti on n. 40-45 km ja tehtävärasteja n. 10-15
kpl. Kilpailu alkaa lauantaiaamuna ja kestää arviolta 12-18 tuntia.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät MPK/Uusimaan sivuilta. Kilpailu on MPK:n
kurssi nro 1700 12 12009, ilmoittautuminen 2.9.2012 mennessä. Kurssin johtajana toimii kapt
res Kaj Pettersson, 040-7036464, pesson(at)kolumbus.fi.
Majan pohjapiirros.
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
Sähkösuunnittelu
Forssell Oy

Lasihemmo Oy
Kyttäläntie 6
00390 HELSINKI
0400 575 025

Terramare Oy

WiPak Oy

Velarium Oy

PL 14
00441 HELSINKI
(09) 6132 621

PL 45
15561 NASTOLA
020 510 311

Koskenporras 10
55100 IMATRA
(05) 688 200

Audit Team Finland

Odum Oy

PL 28
00751 HELSINKI
0400 439 070

Hitsaajankatu 22
00810 HELSINKI
(09) 2511 7170

Porvoon
Osuuspankki

Kullervonkatu 20
00610 HELSINKI
0400 736 652

Oy Mechelin
Company Ab

Berner Oy
PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Ordior Oy

Asumispalvelukeskus Wilhelmiina

Konalantie 47
00390 HELSINKI
(09) 530 8000

Taavetti Laatikaisenkatu 4
00300 HELSINKI
(09) 473 473
www.wilhelmiina.fi

Rauhankatu 27
06100 PORVOO
010 256 3225

Katajanokan
Huolto Oy
Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI
(09) 696 2480

Oy Combinent Ab
Kipinätie 3
06150 PORVOO
0207 311 330

MUOVITUOTTEITA RUISKUVALUTEKNIIKALLA
¾ ALIHANKINTANA

Mirion Technologies Oy

¾ OMAT TUOTTEET
¾ VÄLITYSTUOTTEET

PL 506
20101 TURKU
(02) 468 4600

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

Varattu

Oy Gühring Ab
Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

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

Kuopion EvLut
Seurakunta

Rakennuspalvelu
Lahtinen Oy

PL 5110
70701 KUOPIO
(017) 158 111

Rema Tip Top Oy
Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

Rinnetie 1
10520 TENHOLA
0400 729 681

Tekopa Oy

Topi-Kalustaja Oy

PL 30
03101 KARKKILA
(09) 225 2280

PL 40
85101 KALAJOKI
(08) 469 5500

Linnanherrankuja 4
00950 HELSINKI
0400 670 744

Helsinki-Santahaminan
1. teksti kenttä Otsikko: arial 9 + sin.+bold

Varikkotie 11 B
01450 VANTAA
044 388 1231

PL 69
01801 KLAUKKALA
0500 456 206

Oilon Oy

www.pikkusitomo.fi

Suomen Unipol Oy

Slamex Oy

Karapellontie 8
02610 ESPOO
(09) 682 3260

PL 5
15801 LAHTI
(03) 85 761

Koivurinne 13
01680 VANTAA
0400 459 303

Malminkaari 5
00700 HELSINKI
(09) 343 6200

Kantakaupungin
Isännöinti Oy
Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Sotilaskotiyhdistys

3. teksti kenttä Osoite arial 7 (tiivistetty)

Kalevantie 6
02100 ESPOO
(09) 809 3210

Loka-Veto Oy

Muskettitie 27
02680 ESPOO
0500 429 232

Asuntosäätiö
Lisätietoja materiaalista:
Supermaster Ky
Juha-Pekka Piippo
0500
732 561
Kiinteistöt Oy
Kellosilta
2 C 65

Pohjolankatu 43, 00610 HELSINKI
(09) 777 2656

Uudenmaan Leipä Oy

Merivalkama 2 A 8
02320 ESPOO
(09) 810 540

Ruosilantie 14, 00390 HELSINKI
0500 424 210

Vantaan Asekorjaamo
Hessumobiili Oy
2. teksti kenttä arial 8

Kirjansitomo
Haglund Oy

P.M.Adventure

INFOA:

Tilitoimisto
Anttinen Ky

Sähköinsinööritoimisto
Delta

00520 HELSINKI
(09) 143 703

Sanmat
Kunnossapito Oy
Likolammentie 12
70460 KUOPIO
0400 414 432

Juan Holding Ltd Oy
00540 Sompasaari

Santahamina
00860 HELSINKI
(09) 684 6368

Tapahtumapalvelu
Paristo
Olympiastadion B 3. krs
00250 HELSINKI
040 503 2049

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

Tammisaaren
Kirjanpitotoimisto

Tivoli Sariola Ky

Rakentajat Piippo &
Pakarinen

Polarputki Oy

Innovatics Ky

Asianajotoimisto Kärjä &
Poutiainen Oy

Rautatienkatu 21
10600 TAMMISAARI
(019) 241 4995

Kauppamäki 3
02780 ESPOO
(09) 812 036

Ratamestarinkatu 13 A
00520 HELSINKI
(09) 565 3936

Vehkalantie 35
04200 KERAVA
0400 207 879

Hitsaajankatu 9 C
00810 HELSINKI
(09) 755 900

Sibeliuksenkatu 23 C 26
04400 JÄRVENPÄÄ
(09) 291 1922

Onnittelemme
Elokuu

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy

21.8.
23.8.
23.8.
25.8.
26.8.
28.8.
30.8.

Ammattikoulun opettaja, vänrikki Koit Loss
Graafikko, luutnantti Rolf O.Berger
Koulutuspäällikkö, kapteeni Ilari Langinkoski (perhepiirissä)
Laadunvalvontapäällikkö, vänrikki Boris Lindström (perhepiirissä)
Diplomi-insinööri, yliluutnantti Arto Sirma (matkoilla)
Ylipalomies, alikersantti Harri Hiipakka
Kanslianeuvos, luutnantti Pentti Grönberg

90 v
85 v
75 v
75 v
75 v
60 v
70 v

www.avanttecno.com

Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Syyskuu
1.9.
1.9.
5.9.
7.9.
9.9.
10.9.
13.9.
22.9.
24.9.

Tekniikan tohtori, luutnantti Eljas Tiihonen (lähipiirissä)
Insinööri, luutnantti Erkki Kotiranta (perhepiirissä)
Laulaja, yrittäjä, luutnantti Lasse Liemola
Valokuvaaja, kersantti Atte Rusanen (vastaanotto)
LKV, sotilasmestari Jarmo Kaipainen (matkoilla)
Kiinteistönvälittäjä LKV, ylikersantti Erkki Holmén (matkoilla)
Piiriteknikko, majuri Jorma Lahtinen (Kuusamossa)
DI, KTM, vänrikki Stig Uunila
Turvallisuusjohtaja, majuri Jaakko Häyhtiö (matkoilla)

80 v
80 v
75 v
75 v
50 v
70 v
70 v
70 v
70 v
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

www.hrup.fi

www.helresp.fi

Järjestöille valtion tukea
ammunnan kehittämiseen
TA-kaluston kokeilu.

Kokelasammunnat
Santahaminassa 2.7.
Teksti ja kuva: Ossi Ikonen
Helsingin

myös valmentaa tulevia reservin upseereita reservin aikaa varten.

Reserviupseeripiiri

järjesti Kaartin Jääkärirykmentin
kotiutuville upseerikokelaille tutustumisammunnat ja tietoiskun reserviupseeritoiminnasta maanantaina
2.7. Kokelaita osallistui tilaisuuteen
neljäkymmentä ja he olivat sekä
Kaartin Pataljoonasta että Uudenmaan Jääkäripataljoonasta. Kokelaat pääsivät ampumaan sekä Glock
17pistooleilla että MP5-pistoolikarabiineilla. Paitsi että kyseessä oli
palkinto hienosti suoritetusta varusmiespalveluksesta, oli tarkoituksena

Tilaisuudessa oli

kolme rastia.

Ammuntarasteja oli yksi kummallekin asetyypille, kolmannen
rastin aiheena oli reserviupseeritoiminnan esittely. Rastilla kerrottiin reserviupseeritoiminnasta
ja helposta tiestä aloittaa sen yhteydessä myös ampumaharrastus.
Erityisesti kerrottiin tarkka-ammuntatoiminnasta ja esiteltiin siihen liittyvää kalustoa. Jaossa oli
Huomio!-kirjoja, Reserviläinenja piirilehtiä sekä muuta esittely-

materiaalia. Kymmenisen kokelasta päätti liittyä RUL:n jäseneksi paikan päällä, loput jäivät vielä
harkitsemaan asiaa. Jäsenyys on
tuoreille reserviupseereille kotiutumisvuotena ilmainen.
Paitsi että tilaisuus tarjosi kokelaille mielekästä palvelusta vielä viimeiselläkin palvelusviikolla
ja HRUP:lle tilaisuuden rekrytoida uusia jäseniä, oli tilaisuudella
merkityksensä myös maanpuolustustahdon kannalta. Tulevat
reserviupseerit saivat lisää tietoa
sotilastaitojensa ylläpitomahdollisuuksista myös reservissä.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta on huolissaan maanpuolustusjärjestöjen
ampumaharrastusmahdollisuuksia kaventavasta kehityksestä
Valtioneuvoston asettama Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
neuvottelukunta esittää syvän huolensa maanpuolustusjärjestöjen
ampumaharrastusmahdollisuuksia
kaventavasta kehityksestä.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta koostuu kansanedustajista, sekä pysyvinä asiantuntijoina elinkeinoelämän, ammattiyhdistysten, ministeriöiden sekä
maanpuolustusjärjestöjen edustajista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Johannes Koskinen.
Puolustusvoimauudistuksen

seurauksena varuskuntaverkko
harvenee ja puolustusvoimien ampumaratoja poistuu myös harrastekäytöstä. Se tulee vähentämään paikallisten maanpuolustusjärjestöjen
ampumaseurojen harrastusmahdollisuuksia sekä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen mahdollisuuksia an-

taa reserviläisille suunnattua ase- ja
ampumakoulutusta.
Samanaikaisesti voimaansaatettavat uudet ympäristölain vaatimukset harventavat neuvottelukunnan mukaan turvallista ja ympäristölupavaatimukset täyttävää
ampumarataverkostoa entisestään.
Tiukkenevat ympäristölupaehdot
tulevat lähivuosina aiheuttamaan
myös huomattavia investointeja ampumaratoihin.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta esittääkin
eduskunnalle harkittavaksi, että
valtion talousarviossa momentille
"maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen" osoitettaisiin määräraha maanpuolustusjärjestöjen
valvottujen ampumaharrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.
Määrärahalla tuettaisiin maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastustoimintaa Puolustusvoimien
ampumarataverkoston harvenemisesta ja ympäristölupavaatimusten
tiukkenemisesta aiheutuvien kulujen (kuten puhdistamis-, osallistumis- ja lupamaksujen) hoidossa.
Lähde: Puolustusministeriön tiedote 20.6.2012

