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Varusmiesten fyysinen kunto

P

uolustusvoimat tekevät
jokaiselle varusmiehelle P1-lahjakkuustestin.
Testi mittaa varusmiesten visuaalista, numeerista ja kielellistä lahjakkuutta. Toinen testi
P2 on persoonallisuus testi. Se mittaa mm
paineensietokykyä ja johtajataipumuksia.
Testit ovat vain osa henkilön soveltuvuusarviointia. Pelkästään näihin testeihin ei
esimerkiksi johtajakoulutukseen henkilöitä valita. Koska testien henkilökattavuus
on suuri, ovat eri tutkimuslaitokset kiinnostuneet testien hyödyntämisestä. Testituloksia kysellään Pääesikunnasta kymmenkunta kertaa vuodessa.
Tutkimuslaitokset saavat näin puolustusvoimilta ylivoimaista tutkimusmateriaalia omiin toimintoihinsa. Mikäli vastaavia tutkimuksia tehtäisiin samalla kattavuudella, olisivat ne melkoisen kalliita.
Kokeita on uudistettu melko maltillisesti,
jotta tulosten vertailtavuus säilyisi mahdollisimman samana.
Varusmiehet tarjoavat myös muille tutkijoille tutkimusmateriaalia. Esimerkiksi
palvelukseen tulevien varusmiesten keskipaino on lisääntynyt 1990-luvun alusta
vuoteen 2009 mennessä yli 6 kiloa. Kasvanut paino on aiheuttanut samassa ajassa myös marssikunnon heikkenemisen.

Cooper-testin tulos on heikentynyt noin
200 metrillä.
Suomalaiset nuoret ovat jakaantumassa yhä selvemmin kahteen luokkaan fyysisen kunnon osalta. Toisaalta on erittäin
hyväkuntoisia nuoria, jotka harrastavat
liikuntaa riittävästi. Toinen ryhmä on tietokone- ja videopelinuoret. Useat heistä
eivät liiku tarpeeksi, mutta heillä on lisäksi epäterveellinen ruokavalio. Varusmiespalvelus on lyhyt aika saada riittävän suuri muutos aikaan heidän elintapoihinsa.
Peruskoulutuskaudella alokkaat on
jouduttu jakamaan tasoryhmiin, jotta
kaikki jaksaisivat suorittaa palveluksen
kunnialla. Toisaalta näin saadaan kunnoltaan heikompien varusmiesten kunto nostettua tehokkaammalla ohjelmalla.
Peruskoulutuskausi on monelle varusmiehelle kova paikka. Äkkiä siviilielämästä reväisty nuori ei ole tottunut kantamaan noin 30 kilon varusteita useita kilometrejä päivässä. Suurissa varuskunnissa
jopa päivittäiset marssit ruokailuihin kerryttävät päivittäin yli seitsemän kilometrin kävelymatkan.
Palveluksen keskeyttäminen on varmasti monelle nuorelle kova paikka. Liian usein keskeyttäminen kohdistuu vielä
nuoreen, joka on jo muutenkin syrjäytymisriskin alla. Suoritettu varusmiespalvelus tarjoaa monille nuorille onnistumisen

tunteita eikä lisää pettymyksiä. Usein vain
onnistumisen tunteet kohdistuvat jo muutenkin hyväosaisiin nuoriin.
Täytyy kuitenkin muistaa, että puolustusvoimien perustehtävä on kouluttaa sotakelpoisia joukkoja, ei olla kuntokoulu tai
estää syrjäytymistä. Jos nämä molemmat
kuitenkin toteutuvat, on se bonusta.
Lyhyen varusmiespalveluksen aikana
ei puolustusvoimissa mahdottomia voida
saada aikaan. Mutta olisiko mahdollista
kehittää tuleville varusmiehille valmista-

Palvelukseen
tulevien varusmiesten keskipaino
on lisääntynyt
1990-luvun alusta
vuoteen 2009
mennessä yli 6 kiloa

vaa koulutusta, jossa he voisivat kehittää
fyysistä kuntoaan johdetusti. Samoin heille voitaisiin antaa oikea kuva siitä, millaista koulutuksessa todella on.
Koulutuksen rahoitus ei varmasti ole
helppo löytää, mutta se voisi estää nuorten syrjäytymistä.
Puolustusvoimat on kartoittanut alueellisesti ja maakunnittain varusmiesten
kuntoa kutsunnoissa tehtyjen tarkastusten perusteella. Kattavan selvityksen mukaan terveimmät alokkaat tulevat EteläSuomesta ja Lapista. Myös Pohjanmaa on
Kainuun tavoin suhteellisen korkealla tällä listalla.
Vastaavasti heikkokuntoisimmat varusmiehet löytyvät Pohjois-Karjalasta,
Keski-Suomesta ja Etelä-Savosta. Eniten
siviilipalveluksen valitsevia nuoria on prosentuaalisesti Keski-Suomen alueella.
Yleisimmät syyt varusmiespalveluksesta vapauttamiseen ovat mielenterveysongelmat sekä ylipaino. Se, että esimerkiksi
Pohjois-Karjala ja muut itäiset maakunnat
ovat tässäkin tilastossa korkealla, heijastuu yleisistä sosioekonomisista ongelmista. Näillä alueilla työttömyys, maaseudun
autioituminen ja muut vastaavat tekijät
vaikuttavat nuorten miesten psyykeen,
mikä sitten johtaa myös asevelvollisuudesta kieltäytymiseen.
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Eteläiset kaupunginosat vallattu väkirynnäköllä.
Laajoja tulipaloja.
Johtajan päämaja, sunnuntaina
Puolustusvoimain pääesikunta tiedottaa:
joukot murtaneet useita vihollisen asemia,
jotka oli rakennettu linnoituksen tapaan. Stalingradin luona saksalaiset hyökkäysjoukot ovat vihollisen sitkeästä vastarinnasta huolimatta lukuisia taisteluasemia väkirynnäköllä vallattuaan tunkeutuneet lähemmäksi kaupungin rajaa ja lopuksi kaupungin
eteläosaan.
Vihollisen pohjoisesta käsin tekemät kevennyshyökkäykset on torjuttu. Ilmavoimien vahvat muodostelmat ovat taistelujen polttopisteissä tukeneet maavoimien taisteluja sekä yötä päivää pommittaneet kaupunkia, missä on syttynyt laajoja tulipaloja.
Rshevin tienoilla vihollinen hyökkäsi uudelleen monin paikoin. Kaikki hyökkäykset torjuttiin kovissa taisteluissa, joissa vihollinen kärsi verisiä tappioita.
Olhavan rintamalla iskuryhmä kiivaalla hyökkäyksellä tuhosi lukuisia vihollispesäkkeitä sekä vihollispataljoonan.

Terekin varrella ovat saksalaiset
Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla
toimituksessa viimeistään
aineistopäivänä klo 16.30 mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän
jälkeen saapunutta materiaalia
ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat
mielellään joko originaaleina tai
tif-muotoisina 200 dpi-resoluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.

ISSN 0355-824X
LT 2009. Levikki: 12 279 kpl
Kannen kuva
Lehden arkisto

Aikakauslehtien
liiton jäsen
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Puheenjohtajilta
Jyri Vilamo > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja

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

Vuosikokoukset
tulossa

Vapaus valita

Syksy on aktiivista aikaa reserviläistoiminnassa. Erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia riittää moneen lähtöön. Joku voisi
väittää, että tilaisuuksia on niin paljon, että
kaikkiin itseään kiinnostaviin ei ole mahdollista edes osallistua. Toisaalta liian paljon
tilaisuuksia jää pitämättä osallistujamäärän
pienuuden vuoksi. Tämä ei ole tietenkään
mukavaa tapahtumien järjestäjille, jotka
ovat laittaneet aikaa ja vaivaa toimintaan.
Ne muutamat, jotka olisivat olleet tulossa
mukaan tapahtumaan, pettyvät myös. Kaikki häviävät!
Syynä edellä mainittuun voi olla joko
se, että kerho on järjestänyt tapahtuman,
joka ei kiinnosta tai tarjontaa on vain liikaa.
HRUP:n hallitus on omalta osaltaan tekemässä asialle jotain. Vuoden 2013 toimintakalenterin valmistelu on täydessä työntouhussa. Kalenteri jaetaan viimeistään 6.10.
järjestettävässä piiriseminaarissa. Toimintakalenterin avulla jokainen kerho voi tarkistaa ja katsoa, ettei vahingossa tule järjestettyä samankaltaista tapahtumaa samaan
aikaan muiden kanssa.

Alkanut syksy on

Esitän nyt kaikkien kerhojemme hallituksille kaksi pyyntöä. 1. Valmistelkaa oma,
vuoden 2013 alustava toimintakalenteri
syyskuun loppuun mennessä ja lähettäkää
se HRUP:n toimistolle. Näin saamme piiriseminaariin mahdollisimman kattavan kalenterin aikaiseksi. 2. Katsokaa, että kerhonne
on edustettuna 6.10. piiriseminaarissa. Seminaarin teemoina ovat varautuminen ja
reserviupseeriuden tulevaisuus. Kaikkien
panosta tarvitaan!
Muutaman kuukauden kuluttua alkavat
myös vuosikokoukset, joissa valitaan kerhoille luottamushenkilöt. Nyt hyvissä ajoin
on tärkeää kontaktoida mahdollisia uusia
nimiä, etenkin nuoria. Liki neljäsosa piirimme jäsenistä on alle 30-vuotiaita. Osaammeko järjestää kerhoissamme toimintaa, joka
kiinnostaa heitä? Olisiko helpompi järjestää
haluttua ja sopivaa toimintaa, jos hallituksessa olisi mukana nuoria?
Joku voi sanoa, että nuoria ei kiinnosta
hallitustyöskentely, eikä hän välttämättä ole
väärässä. Sitouttakaa tällöin nuoret käytän-

Joku voisi väittää,
että tilaisuuksia
on niin paljon, että
kaikkiin itseään
kiinnostaviin
tilaisuuksiin ei ole
mahdollista edes
osallistua.

nön töihin, järjestämään itselleen tapahtumia, joita he itse haluavat. Itseisarvo sinänsä ei ole hallitustyöskentely, vaan aktiivinen
toiminnassa mukana olo!
PS. Sotilasliikuntatoimikunnan palstalta
löydät infoa syksyn tapahtumista. Maanantaimarssit jatkuvat tuttuun tapaan ja uutena
toimintona on otettu ressusähly PohjoisHaagan yhteiskoululla sunnuntai-iltaisin.
Tule mukaan!

jyri.vilamo@gmail.com

Reserviläisliiton kannalta mielenkiintoinen. Liiton nykyinen
puheenjohtaja Markku Pakkanen on jo keväällä ilmoittanut, ettei hän asetu uudelleen
ehdolle puheenjohtajaksi marraskuussa järjestettävässä liiton syyskokouksessa.
Ensimmäisenä ehdokkaastaan ilmoitti
Ähtärin Reservinaliupseerit esittämällä kansanedustaja Mikko Savolan valitsemista Reserviläisliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Savola on Keskustan ensimmäisen kauden
kansanedustaja Ähtäristä ja ammatiltaan
maatalousyrittäjä. Hän on ollut mukana Ähtärin Reservinaliupseerien toiminnassa vuodesta 2003 lähtien ja kuulunut aikaisemmin
myös Etelä-Pohjanmaan maakuntakomppaniaan.
Varsinaissuomalaisella Osmo Suomisella
on ehdokkaista selkeästi eniten kokemusta
Reserviläisliiton johdosta. Hän on ollut liiton varapuheenjohtajan tehtävissä vuodesta
2005 lähtien ja hänen panoksensa mm. liiton
nykyisen RES 2015 -strategian luomisessa on
ollut merkittävä. Piikkiössä asuva Suominen
on ammatiltaan Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja ja veteraaniasiat
ovat lähellä hänen sydäntään myös Reserviläisliiton toiminnassa.
Kolmas virallinen ehdokas on kansanedustaja Tom Packalén, jota Vantaan Reserviläiset
on esittänyt Reserviläisliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi. Packalén on Perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustaja Helsingistä ja ammatiltaan päivystävä komisario
Helsingin poliisilaitoksen johtokeskusyksikössä. Hän on ansioitunut reserviläistoiminnassa
etenkin sotilasurheilussa ja kansainvälisissä
sotilastaitokilpailuissa.
Edellä mainittujen lisäksi puheenjohtajakilpailuun saattaa tulla mukaan vielä muitakin ehdokkaita. Liittohallitus on pyytänyt, että
yhdistykset tekisivät ehdotuksensa syyskuun
loppuun mennessä, jolloin kaikille ehdokkaille voidaan tarjota yhtäläiset mahdollisuudet
kampanjointiin. Liiton säännöt mahdollistavat toki esitysten tekemisen vielä myöhemminkin.
Tähän mennessä julkaistut ehdokkaat
ovat taustoiltaan erilaisia ja on mielenkiintoista nähdä mitä asioita kukin ehdokas

nostaa etusijalle kun vaalikampanjat pääsevät varsinaisesti käyntiin syyskuun lopussa.
Lähtölaukauksena kampanjoille voidaan
pitää Lahdessa järjestettäviä Turvallisuus ja
Puolustus messuja, joiden aikana puheenjohtajaehdokkaat ovat tavattavissa lauantaina
29.9.2012 klo 14-16 Reserviläisliiton messuosastolla. Piiri järjestää kyseisenä päivänä
Helsingistä ilmaisen bussikuljetuksen messuille. Tavoitteena on toteuttaa myös Helsingissä
ehdokkaille vaalipaneeli lokakuun aikana.
Reserviläisliiton puheenjohtaja voi halutessaan vaikuttaa liiton kehitykseen monellakin tavalla. Hän edustaa liittoa mm. puolustusvoimien suuntaan ja hänen toiminnallaan
ja näkemyksillään on vaikutusta siihen mitä
tapahtuu koko vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Yhdistyksillä nyt mahdollisuus
puheenjohtajavalinnallaan vaikuttaa myös
siihen, mihin suuntaan liittoa ryhdytään kehittämään. Tätä kannanottoa ja valinnanmahdollisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä.
Mahdollisimman monen reserviläisyhdistyksen tulisi lähettää edustajansa Mikkelin syyskokoukseen .
Reserviläisten kannattaa pitää mielessään
myös lähestyvät kuntavaalit. Kaupunginvaltuutetut päättävät monista reserviläisyhdistysten toiminnalle tärkeistä asioista. Reserviläisten ampumamahdollisuuksien turvaamiseksi olisi tärkeää, että pääkaupunkiseudun
kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valittaisiin henkilöitä, jotka ymmärtäisivät alueen
ampumaratahankkeiden edistämisen välttämättömyyden. Asia kannattaa muistaa kun
valitsee omaa ehdokastaan lokakuun kuntavaaleissa.
puheenjohtaja@helresp.fi

Sisältä
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Sarjakuvaseikkailu saksalaisten
miehittämässä Pariisissa jatkuu

Esa Sirénin sissit eivät jää punkan
pohjalle haaveilemaan

Fabien Nuryn ja Sylvain Valléen
gangsterisaaga Olipa kerran Ranskassa saa jatkoa. Korppien synkkä
lento jatkaa Joseph Joanovicin tarinaa pennittömästä romunkerääjästä
miljonääriksi ja yhdeksi Ranskan
vaikutusvaltaisimmista liikemiehistä. Sarja on ollut myynti- ja arvostelumenestys Ranskassa ja se on
palkittu Angoulêmen sarjakuvafestivaaleilla parhaana albumisarjana.
Korppien synkkä lento kertoo
kuinka Joseph Joanovici kehittää
liiketoimiaan ja suhteitaan toisen
maailmansodan aikaisessa Pariisissa. Balkaninjuutalaiselle Joanovicille ei natsien miehittämä kaupunki ole turvallisin paikka ja hyvillä
suhteilla miehittäjiin on arvonsa.
Joanovici veljeilee niin miehittäjien
kuin vastarintaliikkeenkin kanssa.
Hän myy natseille romumetallia
aseiden valmistusta varten ja hankkii väärennettyjä asiakirjoja juutalaisille työntekijöilleen.
Vaikka tarina on saanut vaikutteita tositapahtumista, se on kuitenkin fiktiota, jossa todelliset tapahtumat ja puhdas mielikuvitus sekoittuvat.

Esa Sirén on kirjoittanut

Piirrostekniikka kuvaa hienosti
sodan ajan Pariisia ja sen elämää.
Tosipohjaista albumisarjaa on
kiitetty niin tyylikkäästä ajankuvastaan kuin uskomattomilta tuntuvista juonenkäänteistään. Korppien
synkkä lento on sarjan toinen osa.
Fabien Nury (s. 1976) on palkit-

Fabien Nury — Sylvain Vallée,
Olipa kerran Ranskassa suuri
gangsterisota
ISBN 978-951-20-8851-5, Gummerus
Oy 2012, 56 sivua

tu käsikirjoittaja ja intohimoinen
elokuvaharrastaja. Vuonna 2011
Angoulêmen sarjakuvafestivaalien
palkintosarjassa oli kolme hänen
työtään. Nury asuu Pariisissa.
Sylvain Vallée on Brysselissä
opiskellut freelance-kuvittaja. Hänen ensimmäinen sarjakuva-albuminsa ilmestyi vuonna 1997. Olipa
kerran Ranskassa -sarjan lisäksi
Vallée on piirtänyt muun muassa Gil
St André -sarjaa. Olipa kerran Ranskassa – Suuri gangsterisota. Osa 2.
Korppien synkkä lento.

Väitöskirja ilmavoimien
johtamisjärjestelmistä

jälleen vauhdikkaan sotaromaanin
vankalla historiantuntemuksella ja
jännityskirjailijan iskevyydellä. Rukajärven korpisissit kertoo Rukajärven 14. divisioonan sissiosaston
miesten tarinan. Partisaanien perässä korpeen marssivien sissien jokainen päivä on täynnä läheltä piti
-tilanteita sekä kohtaamisia vihollisten ja kuoleman kanssa.
Vänrikki Lauri Horppu palaa
sissiryhmänsä kanssa uuvuttavalta
vanginhakureissulta kesällä 1942.
Miesten vielä toipuessa raskaasta
matkastaan venäläiset iskevät rajusti suomalaisten kimppuun. Rukajärvellä tielle silvottu lotta saa miesten
veret kiehumaan. Rukajärven komentaja, kenraalimajuri ja Mannerheim-ristin ritari Erkki Raappana
käskee divisioonansa parhaat sissit
takaa-ajoon. Horppu kasaa kiireesti
miehensä, jotka lähtevät partisaanien perään. Alkaa armoton ja jännittävä takaa-ajo.
Esa Sirén on ottanut paikkansa
sotaromaanien kirjoittajien etulinjassa. Kirjoja lukevat niin asevelvollisuuttaan suorittavat nuoret kuin
vanhemmat sotahistoriasta kiinnostuneet miehet. ”Kirjojeni kautta
asevelvollisuuttaan suorittava nuorukainen voi hyvinkin nähdä, mitä
sotaan kutsutut nuoret miehemme
silloin kokivat ja joutuivat kestämään, jotta vapautemme säilyi”,
Sirén pohtii.

Esa Sirén on ottanut
paikkansa sotaromaanien
kirjoittajien etulinjassa.
Kirjoja lukevat niin
asevelvollisuuttaan
suorittavat nuoret kuin
vanhemmatkin.

Esa Sirén, Rukajärven korpisissit
ISBN 978-951-20-8978-9, Gummerus
Oy 2012, 356 sivua

Rukajärven korpisissit -romaanin
autenttisuus ja uskottavuus juontuvat Sirénin taustatutkimustyöstä
ja vierailuista Rukajärvellä. ”Kirjailijana minua kiehtoo koko alueen
ja sotakohteiden yleisilme. Niiden
kautta omat ajatukseni siirtyvät romaanin kuvauksiin”, Sirén sanoo.
”Kävin tänä kesänä Rukajärvellä
tekemässä syksyllä 2013 ilmestyvän
kirjan maastotiedustelua. Rukajärven kylässä aika näyttää pysähtyneen. Suuri osa väestöstä asuu ikivanhoissa puutaloissa, aivan kuin
jatkosodan alussa.”

Sirén käy aktiivista keskustelua
lukijoidensa kanssa sosiaalisessa
mediassa. ”Facebookin kautta saan
lukijoilta kommentteja, kysymyksiä ja ideoita, ja pääsen vaihtamaan
ajatuksia suoraan heidän kanssaan.
Sivulla lukija pääsee mukaan maastotiedusteluretkille ja seuraamaan
kirjojen syntyvaiheita. Moni tuntuu seuraavan palstaani mielessään
joku sodan kokenut henkilö, kuten
isä tai pappa”, Sirén kertoo.
www.facebook.com/sotakirjailijaesasiren
Esa Sirén on syntynyt vuonna
1948 Kouvolassa. Pitkän jääkiekkovalmentajan uran jälkeen hän työskentelee kotikaupungissaan vapaana kirjailijana. Hänen kiinnostuksensa sotakirjallisuuteen heräsi jo
koulupoikana.
Sirénin romaanit ovat olleet
myyntimenestyksiä, ja hän on vakiinnuttanut paikkansa sukupolvensa parhaana sotakirjailijana

Nuorten miesten sota
kirjoitti heti tuoreeltaan vuonna 1946 rintamakokemuksistaan kiinnostavan teoksen.
Hän tarjosi kirjaa heti tuoreeltaan
kustantajille 1947, mutta kustantajat
eivät pitäneet ajankohtaa otollisena.
Nyt kuitenkin lukijat pääsevät tuntemaan niitä ajatuksia, joita nuorten
asevelvollisten mielissä liikkui.
Vilho Kankare palveli jatkosodassa Kenttätykistörykmentti 5:ssä
ja osallistui hyökkäysvaiheen taisteluihin Korpiselässä, Petroskoissa ja
Karhumäessä.
KTR 5 koottiin Turussa ja lähdön
tunnelmat olivat nihkeitä. Karjalaan
hyökkääminen ei juurikaan kiinnostanut ketään. Mutta joukko meni,
kun käskettiin. Mistään militarismista ei voinut puhua, ei miehistön
kuin aliupseereiden tai upseereiden
keskuudessakaan.
Nykyinen nuori- tai keski-ikäinen ikäpolvi ajattelee helposti, että
sodan aikaiset taistelijat olivat jo
sotaan mennessään vanhoja. Näin
ei tietenkään ollut. Kankare oli syntynyt 1917, joten hän oli jatkosodan
alkaessa 24-vuotias nuorukainen ja
hän oli kokenut jo talvisodankin.
Kankareen mielestä sodassa rintamaoloissa nuoret miehet pärjäsivät parhaiten. Vanhemmat ja usein
perheelliset reserviläiset mieluummin väistelivät vaaraa kuin antautuivat siihen.
Vilho Kankareen kirja on kollektiivinen kertomus, jossa ei ole
sankareita. Kenttätykistössä ei sankaritekoihin avautunut samanlaisia
mahdollisuuksia kuin esimerkiksi

Vilho Kankare

nykyinen päätoimittaja eversti Martti
Lehto on tehnyt väitöskirjan, joka
liittyy ilmavoimien johtamisjärjestelmien kehitykseen Suomessa.
Eversti Lehto on työskennellyt noin
30 vuotta ilmavoimine johtamisjärjestelmien kanssa ja nyt hän on tehnyt tätä väitöskirjaa viisi vuotta.
Ilmavoimien johtamisjärjestelmä
on osa Ilmavoimien järjestelmäkokonaisuutta. Sen kaksi muuta osaa ovat
taistelujärjestelmä ja tukeutumisjärjestelmä.
Tässä tutkimuksessa johtamisjärjestelmiä tutkitaan kolmen kokonaisuuden, ilmavalvontajärjestelmän,
ilmatilannekuvan muodostamisjärjestelmän ja tulenkäytön johtamisjärjestelmän näkökulmasta.
Tutkimus osoittaa, että Suomen taloudellisten resurssien rajallisuus on
ollut suurin rajoite, kun Ilmavoimien
johtamisjärjestelmää on kehitetty.
Useat poliittiset selonteot ovat korostaneet, ettei Suomella pienenä kansakuntana ole taloudellisia resursseja
seurata kansainvälistä sotilasteknologiakehitystä.
Vuonna 1995 Ilmavoimissa otettiin käyttöön Ilmasotaohjesääntö,
jossa määritettiin Ilmavoimien yleiset perusteet ja toteuttaminen. Ilmavoimien johtamisen päämääränä on
ilmavoimien tehokas käyttö koko valtakunnan alueella. Ilmavoimissa johtamistoiminnot jaettiin operatiiviseen
johtamiseen, valvonnan johtamiseen,
tulenkäytön johtamiseen sekä hallinnon johtamiseen. Valvontajärjestelmä
Sotilasaikakausilehden

Martti Lehto, Suomen
Ilmavoimien johtamisjärjestelmän
evoluutio ilmasotateorian,
kansallisten instituutioiden ja
johtamisjärjestelmän ulkomaisen
kehityksen näkökulmasta
ISBN 978-951-25-2358-0,
Maanpuolustuskorkeakoulu 2012, 458 sivua

luo perusteet ilmatilan valvonnalle
sekä ilmatilannekuvan kokoamiselle.
Järjestelmän tuli myös pystyä jakamaan ilmatilannekuvaa sen tarvitsijoille. Ilmavalvonnan tulee havaita
valtakunnan lähialueella lentävät
ilma-alukset ja muut lentävät esineet.
Tutkimus on hyvinkin pienelle
kohderyhmälle kiinnostava, mutta
antaa kuvan siitä kuinka monimutkaisista asioista on kyse.

Nykyinen nuoritai keski-ikäinen
ikäpolvi ajattelee
helposti, että
sodan aikaiset
taistelijat olivat jo
sotaan mennessään
vanhoja. Näin ei
tietenkään ollut.

Vilho Kankare, Mennään kun
käsketään!
Otava 2011, ISBN 978-951-1-24588-9, 368 sivua.

jalkaväessä. Kirjaa voi verrata Väinö Linnan Tuntemattomaan sotilaaseen, vaikka Linnan kirja onkin puhtaasti fiktiivinen.Tuntemattomassa
käytetään suomen kielen eri murteita. Kankareen teoksessa on käytetty
Turun murretta onnistuneesti. Tunteehan hän murteen syntyperäisenä
turkulaisena.
Tekijä on kuvannut melko tarkasti rykmentin reittiä maantieteellisesti. Kaikki paikat on löydettävissä kartoilta ja ne ovat todellisia.
Rykmentin sotatie kulki Korpiselän
kautta Äänislinnaan ja sieltä Kontu-

pohjaan ja Karhumäkeen. Asemasotavaihetta Kankare kuvaa melko
tarkasti. Kuvauksen saavat mm kuolemanpelko, työnteko, pakkotyö,
vartiovuorot jne.
Aitoja kuvauksia ovat myös haavoittuneiden matkat ensin JSP:lle ja
sen jälkeen kenttäsairaalan kautta
toipumislomalle kotiin. Paluu rintamalle oli monen kuukauden jälkeen
vaikeaa.
Kankareen kirjassa on myös ”hulluja upseereita”, jotka eivät kirjoittajan kanssa olleet samaa mieltä asioista. Pääosa esimiehistä oli kuitenkin alaisistaan huolehtivia johtajia,
joista ei jäänyt pahaa sanottavaa.
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Upinniemessä
paukkui
Nuorten reserviläisten päivä
järjestettiin 1.9.2012 Upinniemessä. Tilaisuus järjestettiin
nyt toisen kerran. Vetovuoro oli
Uudenmaan reservipiireillä, joiden reserviläispiirin Ismo Nöjd
ja Markus Lassheikki, reserviupseeripiirin Timo Hautala ja
piirien toiminnanjohtaja Jussi
Karhila vastasivat tilaisuuden
läpiviennistä. Puolustusvoimat
ja MPK tukivat tilaisuutta.
Teksti: Tomi Alajoki, kuvat: Kari Talikka

Helsingin piirien väki auttoi muonituksessa, tiedottamisessa ja infomateriaalin sekä kaluston hankinnassa. Tapahtuman kutsut lähtivät
keväällä noin tuhannelle reserviläiselle Helsingin, Uudenmaan ja ItäUudenmaan aluetoimistojen kautta.
Saanto oli noin 70 ilmoittautunutta.
Määrää täydennettiin piireistä jäsenille lähetetyllä kutsulla, jolloin
osallistujia saatiin paikalle toivottu
sata.
Tapahtuma järjestettiin vapaaehtoisvoimin paikkaamaan nykyistä
kertausharjoitusten tyhjiötä, joka
on syntynyt puolustusvoimien säästöissä. Päivän tavoitteena oli palauttaa mieliin henkilökohtaisella aseel-

la ampuminen sekä jakaa tietoa
alueidemme reserviläistoiminnasta.
Puolustusvoimille määrätyistä säästöistä johtuen reserviläisiä ei voida
nykyään käskeä niin usein kertausharjoituksiin kuin olisi tarve.
Lähivuosina sotilaallisten taitojen
ylläpitäminen perustuu siksi pitkälti
vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan.
Nuorten reserviläisten päivä

toteutettiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina ja Puolustusvoimien ampumakilpailuna.
Rynnäkkökiväärillä ja pistoolilla
ammuttiin kohdistuslaukaukset
sekä 10 laukauksen kilpasarjat.
Osallistujille kerrottiin tiivis tietopaketti miten päästä mukaan harrastamaan vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa pääkaupunkiseudulla
ja Uudellamaalla. Päivästä sai myös
rinnasteisen kertausharjoitusvuorokauden.
Lauantaina ohjelma alkoi 09.00
Upinniemen varuskunnan auditoriossa, jossa saapujat kirjattiin harjoitukseen. Uudenmaan ja Helsingin
piirien sekä MPK:n ja puolustusvoimien edustajat toivottivat osallistujat tervetulleiksi. Ammunnassa
tarvittavat aseet, patruunat ja muut
välineet, kuten myös vakuutus, olivat järjestävien tahojen puolesta.
Osallistujilta ei peritty maksuja.
Alkupuhuttelun ja tietoiskun

jälkeen osallistujat jaettiin pistoo-

Reserviläiset ampuivat rynnäkkökiväärillä 150 m matkalta.

li- ja kivääriradoille. Asekalustona
oli tuttu rynnäkkökivääri 7,62 x 39
m/62 ja suurelle osalle uusi tuttavuus 9 mm pistooli Glock 17. Osallistujille kerrattiin kivääriammunnan
perusteet: turvallisuusohjeet, ampuma-asento, laukaisu, tähtäimien
säätö. Osumat olivat kauttaaltaan
hyviä. Pistoolipuolella koulutus oli
vieläkin perusteellisempaa, olihan
ase osalle ensimmäistä kertaa käytössä. Kuivaharjoittelu toi tulosta ja
kaikki osuivat tauluun, osa oikein
hyvinkin.
”Talo” tarjosi myös kenttämuonituksena hernekeiton ja pannarin.
Ruokatauolla kävi kova puheensorina päivän tapahtumista ja ampumatulosten vertailusta. Ilmeet
olivat tyytyväisiä. Myös sää oli tilaisuuteen kelvollinen. Ammuntojen
päätyttyä joukko koottiin sotilaskotiin jossa palkittiin parhaat ampujat
sekä juotiin munkkikahvit tulostenjulkistamisen yhteydessä. Evääksi
osallistujat saivat kassilliset tietoa
piiriemme reserviläistoiminnasta.
Syksyn 2013 nuorten reserviläisten päivä on Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin vetovastuulla. Kutsutus on tarkoitus hoitaa yhteistyössä
kolmen aluetoimiston kanssa. Kutsutus kohdennetaan alle viisi vuotta
sitten kotiutuneisiin reserviläisiin.
Alustavana paikkana on Santahamina.

Reserviläiset johtivat myös pistooliammunnat.

YHTEYSTIEDOT

Klaukkalan
Ajoneuvokatsastus Oy
Järvihaantie 6
01800 Klaukkala
puhelin 050 560 0910
faksi 09 221 2002

Kevyen kaluston määräaikaiskatsastukseen
voit tulla myös ilman ajanvarausta.
Yksityinen edullinen kotimainen asema
Olemme avoinna ma-to klo 8-18 perjantaina 8-17
Lauantaisin suljettu
www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi
katsastus@klaukkalanajoneuvokatsastus.fi

Tulokset herättivät ihmetystä.
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ISLAM JA LÄHI-ITÄ
Lähi-idän etnisiä ryhmiä
Tiivistelmä Anssi Kullbergin
pitämästä esitelmästä ja
käydystä keskustelusta KantaHelsingin Reserviupseerikerhon
järjestämässä tilaisuudessa
8.5.2012 Katajanokan Kasinolla.
Teksti: Raimo Hynynen, reservin majuri
Lähi-idän tilanteen ymmärtäminen vaatii tietoa niin islamista
kuin eri etnisistä ryhmistä. Kullberg
aloitti esitelmän piirtämällä eri ryhmistä kaavion. Tässä on lyhyesti
kuvattu eri ryhmiä. Tärkeimmät
esitellyt ryhmät ovat: kurdit, sunnit,
shiiat, druusit, alawiitit (Syyria ja
Libanon), kristityt ja juutalaiset.
Kurdeilla on useita järjestöjä jotka ajavat heidän vapauspyrkimyksiään. Tärkeimmät niistä ovat PKK,
PJAK, KDP ja PUK. Jotkut järjestöistä ovat liittoutuneet joko muitten
järjestöjen, valtioitten tai mahdollisesti puoluesuunnan mukaisesti.
Pelkästään tutkimalla kurdien järjestöjä ja niitten suuntautumista saa
ymmärryksen miksi koko Lähi-idän
tilanne on erittäin monimutkainen.
Ao. nettisivulla on kurdien eri maissa olevista järjestöistä.
http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_Kurdish_organisations
Sunnit muodostavat muslimienenemmistön. Heidät voidaan jakaa
pitkälle maallistuneisiin eli sekulaareihin, liberaaleihin, konservatiivisiin ja jyrkän islamistisiin. Viimeksi
mainittuihin kuuluvat wahhabiitit
ja salafistit. Saudi-Arabiassa wahhabismi on vallitseva islamin suunta.
Salafistit ovat viime kuukausina tulleet esille Egyptissä, jossa he saivat
noin 25 % parlamenttivaalien äänistä.
Shiialaisuus on vallalla Iranissa.
Irakissa heillä on enemmistöasema.
Shiialaisia järjestöjä ovat Libanonissa toimivat Hizbollah ja Amal.
Druuseja on Libanonissa ja Syyriassa. Syyriassa enemmistönä ovat
sunnit mutta vallassa ovat alawiitit
jotka kuuluvat shiioihin.
Sunnalaisten ja shiialaisten eroavat siinä kuinka hierarkkinen rakenne heillä on. Shiialaisuudessa

on olemassa korkein uskonnollinen
johtaja kuten katolisuudessa. Sunnalaisilla on suuri uskonoppineitten
instituutio. Heillä maallikkosaarnaajien merkitys on suuri. Sunnalaisia voidaan verrata kristinuskossa
protestanttisiin. Sunnalaisuudessa
joku uskonoppinut voi saada uuden
valaistuksen jostakin ja julistaa fatwan eli sanoo jostain asiasta uskonnollisesti perustellun mielipiteen.
Fatwa voi tulla yleisesti seuratuksi
tai sitten sitä vastaan voidaan esittää vastafatwoja, siis erilaisia tai erilailla perusteltuja tulkintoja samasta
asiasta.

Muhammed, Islamin opista
ja muslimiveljeskunta
Muhammed oli alussa rauhanomainen henkilö jolla oli opetuslapsia.
Hänen johdollaan vallattiin Mekka
lopullisesti vuonna 630, jolloin Muhammedista tuli poliittinen johtaja.
Profeetasta tuli kalifi ja sotapäällikkö. Koraanin suuriin alkoi ilmestyä
laki- ja rituaalisäädöksiä (arab. ةعيرش,
šaria). Muhammed otti useita vaimoja (wikipedian mukaan hänellä
oli kaikkiaan 11 vaimoa). Sharian
säännöstön perusteella miehellä voi
olla 1-4 vaimoa.
Lopunaikojen osalta sekä sunnalaisessa, että shiialaisessa suunnassa on Mahdi-hahmo. Sunnalaisten
mukaan Mahdi ilmestyy ja laittaa
maailman asiat järjestykseen. Jotkut sunnat pitävät mahdollisena,
että Mahdi valmistaisi tietä Jeesuksen toiselle tulemiselle, mutta sunnalaisuuden valtavirta (al-Azharin
yliopisto) katsoo Mahdin olevan
Jeesus.
Shiialaiset näkevät Mahdin olevan 12. imaami joka tulee uudestaan. Heidän opissaan Mahdilla,
Pelastajalla on huomattavasti suurempi merkitys kuin sunnilla. Wikipediasta Mahdista on suomenkielellä tässä linkissä.
http://fi.wikipedia.org/wiki/
Mahdi
Muslimiveljeskunta perustettiin 1928 Egyptissä. Sen perustamisessa tärkeä henkilö oli Hassan
al-Banna. Hänet murhattiin 1948.
Liike on perustettu moneen muu-

hun maahan, joista ensimmäisenä
Libanoniin 1936 ja Syyriaan 1937.
Liikkeen oppiin on vaikuttanut paljon Sayid Qutb (1906-1966). Hän
meni USA:han väittelemään tohtoriksi. Hän kauhisteli maan rappiota
ja kirjoitti ensimmäisen yhteiskuntafilosofisen teoksensa. Palattuaan
Egyptiin siellä oli hänen mukaan
sama meno kuin USA:ssa. Qutbin
mielestä vastaus rappioon oli Islam.
Tavoitteeksi tuli islamilainen vallankumous. Nasserin tultua valtaan
1952 välit hänen ja Muslimiveljeskunnan kanssa kiristyivät. Islamistien johtajat laitettiin vankilaan.
Qutb hirtettiin 1966. Ennen tätä hän
ehti kuitenkin kirjoittaa vankilassa
päätuotantonsa, mm. perusteoksen
Milestones. Anwar Sadatin tehdessä rauhan Muslimiveljeskunnan
kanssa, suurin osa suostui rauhaan.
Liikkeestä erosivat Jihad ja Gamaa
liikkeet, joihin kuuluvia kutsutaan
jihadisteiksi. Muslimiveljeskunnasta
suomeksi Wikipediassa ao. linkissä.
http://fi.wikipedia.org/wiki/
Muslimiveljeskunta
Jihadistien keskuudessa merkittäväksi henkilöksi tuli Abdullah Azzam (Abdullah Yusuf Azzam) 19411989. Hän kirjoitti kirjan ’’Join the
Caravan’’. Hän rinnasti jihadismin
ritarioppiin, jolloin jihadistit taistelevat kaikkina aikoina. Keskeistä on
vapauttaa muslimialueet ulkomaa-

Sotahistorian laitoksen uutuusjulkaisut
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laisten hallinnasta. Neuvostoliiton
miehittäessä Afganistania Azzam
oli taistelemassa venäläisiä vastaan.
Neuvostoliiton miehitys Afganistanissa loi pohjan Al Qaidan syntymiselle. Venäläisten vetäytyessä 1989
Azzam ja hänen varamiehensä Osama bin Laden päättivät pitää sodan
aikana muodostetun liikkeen koossa
ja perustivat Al Qaidan. Wikipediassa hänestä lisää.
http://en.wikipedia.org/wiki/
Abdullah_Yusuf_Azzam

Syyria
Esitelmän ajankohtaisin aihe oli
Syyria. Siellä on ollut vuosikymmeniä vallassa presidentti Assadin
suku. Se kuuluu vähemmistönä
oleviin alawiitteihin, jotka ovat shiialaisia muslimeja. Heidän vahvin
alueensa on Syyrian rannikon lähellä oleva vuoristoseutu. Kullberg
toi esille kuinka nuoret kuten opiskelijaliike ja jopa aivan 12-13-vuotiaat lapset ovat olleet vaikuttamassa
vallankumouksellisen liikehdinnän alkamiseen. Daraassa lapset
ovat maalanneet Syyrian hallinnon
vastaisia iskulauseita. Homsissa
opiskelijaliikkeen vaikutus on ollut
merkittävä. Siinä on ollut mukana
sunneja, kristittyjä ja uskonnosta
vieraantuneita sekulaareja. Aleppossa ja Hamassa sunnit ovat olleet

liikehdinnän taustalla.
Opposition tavoitteena on ollut
perustaa varjohallitus. Syyrian nykyisen hallinnon tukena ovat olleet
erityisesti Venäjä ja Kiina. Ne eivät halua nykyhallinnon kaatuvan.
Jordania ja Turkki ovat suurimmat
Syyrian opposition tukijat. Syyrian
presidentti Assad on sanonut olevansa valmis jopa yhden sukupolven poistamiseen. Kun laskee, että
Syyriassa sukupolveen kuuluu noin
5 miljoonaa ihmistä niin siitä saa kuvan kuinka pitkälle Assad on valmis
menemään valtansa säilyttämiseksi.
Näihin varsin surullisiin näkymiin
Kullberg päätti esitelmänsä Syyriasta. Esitelmän jälkeisestä ajasta
voidaan todeta Syyrian tilanteen
muuttuneen sisällissodaksi jonka
lopputulos ja aikataulu ovat hämärän peitossa. Wikipediassa on suomenkieliset sivut Syyrian kansannoususta ja linkki alla.
http://fi.wikipedia.org/wiki/
Syyrian_kansannousu
Kanta-Helsingin reserviupseerit
kiittävät Anssi Kullbergia Lähi-idän
tilanteeseen vaikuttavien kulttuurillisten taustojen valottamisesta.
Tämä toi lisää ymmärrystä Lähiidän varsin monimutkaisen tilanteen ymmärtämiseksi. Muslimikulttuuri on paljon monimuotoisempi
kuin mitä länsimainen ihminen tavallisesti sen arvioi olevan.

Tilaukset lisbet.bjorklund@mil.fi

Hanko toisessa maailmansodassa

Juoksuhaudoista yhteiskuntaan

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

Yleisesikuntaupseeri
Jami
Virta
täydentää väitöksellään sotilaallista
maanpuolustusta ja puolustusvoimia
koskevaa tutkimusta. Virta selvittää,
miten vuosien 1965-1975 yhteiskunnallista muutosta tulkittiin julkisissa
keskusteluissa sotilaallisen maanpuolustuksen ja puolustusvoimien
kehittämisessä.
Tutkimusaineiston
muodostavat noin 35 000 uutista,
pääkirjoitusta, artikkelia ja mielipidekirjoitusta, joita täydentävät aikalaiskirjallisuus, komiteamietinnöt
sekä muut arkistolähteet.
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Piirien
sotahistoriallinen
matka Valgaan
Teksti: Ossi Ikonen,
kuvat Jukka I. Mattila

Reserviläispiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin
jo perinteeksi muodostunut sotahistoriallinen matka järjestettiin tänä
vuonna Valgaan. Matkanjohtajana
toimi Jukka Mattila ja sotahistoriallisena asiantuntijana Jari Oksman.
Matkan teemana oli Pohjan Poikien
vaiheet Viron vapaussodassa vuonna 1919. Pohjan Pojathan oli toisen
sotaan osallistuneen suomalaisen
vapaaehtoisjoukon nimi. Toinen
joukko oli I suomalainen vapaaehtoisjoukko, mutta Pohjan Pojat on
näistä kahdesta paljon tunnetumpi.
Pohjan Poikien vahvuus oli lopulta
yli 2000 miestä. Prikaatiin kuului
kaksi jalkaväkipataljoonaa, kolmipatterinen tykistöosasto, tiedonanto-, ratsu- ja hiihto-osastot sekä
myöhemmin muodostettu soittokunta. Joukon komentajana toimi
Suomenkin vapaussodassa kunnostautunut virolainen everstiluutnantti Hans Kalm.
Ensimmäinen matkapäivä oli
perjantai, jolloin siirryttiin kukonlaulun aikaan satamaan ja laivaan.
Reissubussi kiersi pääkaupunkiseudun kehä I:tä pitkin ja poimi
matkalaiset kyytiin. Ensimmäisenä
päivänä matkattiin Tarton kautta
Valgaan saakka, Tartossa pysäh-

Helsingin Seudun

dyttiin lounaalle. Pajun kartanon
maastoissa oli Pohjan Poikien muistomerkki, joka oli pystytetty ensimmäisen Pohjan Poikien taistelun
muistoksi. Tässä taistelussa Pohjan
Pojat valtasivat kartanon raskaasti
aseistetulta puna-armeijan latvialaiselta tarkk’ampujapataljoonaalta
pistinrynnäköllä. Taisteluista vastannut ensimmäinen pataljoona
koki raskaat tappiot menettäen yhden upseerin, kaksi aliupseeria ja 21
miestä. Lisäksi perjantaina käytiin
Tarton lähistöllä sijaitsevassa Suomen poikien museossa, joka käsitteli jatkosodan JR200:ssa palvelleiden
virolaisten vapaaehtoisten vaiheita.
Museo on erittäin laadukas ja siellä kannatti ehdottomasti pistäytyä.
Illalla Valgassa oli luvassa hotelliin
majoittuminen, perinneasuihin pukeutuminen ja komea illallinen.
Lauantain ohjelmassa oli Valgan
sotahistoriallisille festivaaleille osallistuminen. Festivaaleilla oli paljon
osallistujia eri maista, huomattavan
paljon Venäjältä. Asiaan kuuluivat
muun muassa toisen maailmansodan aikaisiin perinneasuihin pukeutuminen, taistelu- ja pelastusnäytökset sekä vanhojen sotilaspukujen
paraati. Paraatissa oli edustettuna
erityisesti Saksan ja Neuvostoliiton
asepukuja, tässä joukossa ryhdikäs
kansallislipulla varustautunut suomalaisjoukko m/36-kenttäpuvuissa

Sotahistorian paraatissa Suomen lippua kantoi Kimmo Lohman.

ja lottapuvuissa oli virkistävä poikkeus. Paraatin päätteeksi saatiin
koko vuoden sademäärä 15 minuutissa, mutta suomalainen sotilas ei
onneksi vettä pelkää. Valgassa on
myös rajavartiomuseo, joka kertoo
kaupungin rajavartiotoiminnasta
Viron ensimmäisen tasavallan ja uuden itsenäisyyden ajalta. Valgahan
on jaettu kaupunki, josta 1/3 sijaitsee Latvian puolella.
hiljainen
hetki Pohjan Poikien muistokilvellä
Valgan keskustassa. Tämän jälkeen
matkalaiset suuntasivat Pohjan Poikain jalanjäljissä Latvian puolelle
Marienburgiin, nykyiseen Alüksneen. Tännehän Pohjan Poikien
komentaja everstiluutnantti Hans
Kalm marssitti joukkonsa, vaikka

Sunnuntaina pidettiin

manööveriin ei ollut esimiesten lupaa. Näin suomalaiset vapaaehtoiset
etenivät Viron kansallisten rajojen
ulkopuolelle. Suomalaisten tappiot
kauppalan valtauksessa olivat kolme upseeria ja 15 sotamiestä. Valtausparaati pidettiin 24.2. Paraatin
jälkeen suomalaiset jättivät Marienburgin kauppalan ja saapuivat takaisin Viron puolelle Valgaan 26.2.
Maaliskuun puolivälissä 1919
taisteluhaluttomat Pohjan Pojat lähetettiin Petserin rintamalle, jossa
bolševikit olivat aloittaneet vastahyökkäyksen. Suomalaiset taistelivat alueella kuun loppuun saakka,
kunnes palasivat Valgaan 29.3. Kalm
tarjosi vielä Petserin taisteluiden jälkeen Pohjan Pojille uutta sitoumustarjousta, jolla värvättiin miehiä
Inkerin valtaukseen. Kalm suunnit-

teli inkeriläisten, virolaisten, Pohjan Poikien ja muiden suomalaisten
hyökkäystä Inkerinmaalle alueen
suomalaisväestön auttamiseksi ja
Pietarin valtaamiseksi. Suunnitelma
ei kuitenkaan toteutunut, ja Pohjan
Pojista suurin osa kotiutettiin takaisin Suomeen huhtikuun 1919 alussa.
Sunnuntain ohjelmassa oli vielä
Tallinnan liepeillä sijaitsevassa sotamuseossa pistäytyminen. Kokonaisuutena sotahistoriallinen matka
oli erittäin onnistunut ja sisälsi monipuolisia elementtejä: Pohjan Poikien historian ja taistelupaikkojen
lisäksi päästiin tutustumaan toisen
maailmansodan tapahtumiin, sotahistorialliselle festivaalille sekä useisiin mielenkiintoisiin museoihin.
Sotahistoria ja perinteet ovat Virossa selvästi arvossaan.

Suomalaisia jermuja paraatissa.

Kunnallisvaalit lähestyy
Vantaan perusturvallisuuden ja Reserviläistoiminnan
tukemiseksi - äänestä Vantaan Kaupunginvaltuustoon.

Turvallista
reserviläistoiminnan ja ammunnan koulutusta
vuodesta 1995 lähtien.

Myös venäläiset uniformut olivat paraatissa edustettuina.

Olli Korkalainen
Tuotesuunnittelija
Vääpeli res
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Joukot lopettavat,
perinteet jatkuvat
meillä ei enää ole kaikkia nykyisiä joukko-osastoja. Sotaväen aikaisemmissa järjestelyissä on myös lopetettu moniakin joukko-osastoja tai muutoin muutettu organisaatioita. Siksi voidaankin sanoa - joukot lopettavat.
Kaikilla lopetetuilla kuten myös edelleen toimivilla joukoilla
on omat perinteensä. Useimmissa tapauksissa joukon lisäksi perinteitä vaalivat vapaaehtoisten miehittämät perinneyhdistykset.
Tämä perinnetoiminta on hyvinkin vilkasta. Jopa vilkkaampaa ja
aktiivisempaa kuin monet arvaavatkaan. Siksi on perusteltua sanoa - perinteet jatkuvat.
Puolustusvoimauudistuksen jälkeen

Lähes 1,4 miljoonaa
Suomen markkaa
lahjoitettiin sotiemme
veteraanien hyväksi
järjestetty markkakeräys
sotiemme veteraanien hyväksi tuotti 233730,12
euroa. Suomalaiset lahjoittivat Osuuspankeissa
markkoja lähes 1,4 miljoonan markan edestä. Sotiemme Veteraanit -keräys kiittää lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuneita lahjoittajia ja yhteistyökumppaneita.
Helsinki- Vantaan keräysalueella markkakeräys järjestettiin Helsingin Osuuspankin konttoreissa. Keräys tuotti 19722,46 euroa.
Sotiemme veteraaneja on elossa lähes 45000,
Helsinki- Vantaan alueella heitä asuu noin 4300.
Alueen pankkikonttoreissa lahjoitetut markat käytetään kyseisen keräysalueen veteraanien, puolisoiden, leskien ja sotaleskien itsenäisen kotona

Vuodenvaihteessa

asumisen tukemiseen. Tuotolla avustetaan apuväline- ja lääkehankinnoissa, kotien pienissä remontoinneissa, sekä järjestetään virkistystoimintaa
ja kuntoutusta. Veteraaneista puolet saa eläkettä
noin 1 000 euroa kuukaudessa. Keräyksellä saadut
varat ovat merkittävä apu keski-iältään 88-vuotiaiden veteraanien arjen tarpeisiin.
Sotiemme Veteraanit on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton, Rintamanaisten Liiton ja Kaatuneitten
Omaisten Liiton yhteisen varainhankinnan tunnus.
Varainhankinnan kulut ovat noin 20 %, ja vuosittain hankittu nettotuotto menee liittojen paikallispiirien ja -yhdistysten kautta kokonaisuudessaan
avustustarkoitukseen.

Kirjoittajakin on palvellut
useammassa joukko-osastossa
ja niinpä se antaa mahdollisuuden kuulua useampaan
erilaiseen perinneyhdistykseen. Aika ei salli osallistumista kovin moneen yhdistykseen, mutta joissakin toimin
aktiivisemmin ja joissakin
taas enemmänkin tukihenkilönä. Seuraavassa esittelen
yhtä perinneyhdistystä, jossa
olen muutamia vuosia saanut
toimia ja jonka kokoontumisessa olin viimeksi nyt elokuussa.
Ensin taustasta eli puolustusvoimien urheilukoulutuksesta varusmiehille. Urheilukomppanian toiminta urheilujoukkueena;
ampujille, yleisurheilijoille sekä palloilijoille Uudenmaan Jääkäripataljoonassa Santahaminassa oli alkanut jo 15. lokakuuta 1964.
Silloin palveluksensa aloitti 53 urheilijaa. Kolme muuta urheilujoukkuetta toimi Kontiolahdessa, Lappeenrannassa ja Upinniemessä.

Kaikilla lopetetuilla kuten
myös edelleen
toimivilla
joukoilla on
omat perinteensä.

kokeilujen jälkeen urheilujoukkueet yhdistettiin
kahdeksi urheilukomppaniaksi eli talvilajien miehet Kainuun Prikaatiin Kajaaniin ja kesälajien urheilijat Uudenmaan Jääkäripataljoonaan Santahaminaan. Alkoi tehokas sotilas- ja urheilukoulutus,
joka jatkui Santahaminassa ja Kajaanissa aina vuoteen 1979 saakka. Santahaminassa ehti urheilukomppaniassa, 2. Jääkärikomppaniassa näiden vuosien aikana palvella lähes 2000 urheilijaa.
Oma urani Uudenmaan Jääkäripataljoonassa alkoi vuonna
1967 ja siirryin sitten uuteen joukko-osastoon kesällä 1972. Santahaminassa palvelin ensin 1. Jääkärikomppaniassa ja sitten kymmenen kurssin aikana 1968 - 1971 eri tehtävissä Reservialiupseerikoulussa. Silloin sain myös osallistua RAuK:ssa koulutettavien urheilijoiden sotilaskoulutukseen. Tämä tausta ja yhteys on sittemmin
mahdollistanut minulle osallistumisen Santahaminan Urheilukomppanian Perinneyhdistyksen toimintaan.
Santahaminan urheilukomppanian, 2. JK:n pitkäaikaisena
vääpelinä vuodesta 1968 vuoteen 1971 palveli Pekka Lario. Hän
palveli tehtävässään tunnollisesti ja myös näkyvästi sekä äänekkäästi. Niinpä monetkin yhdistävät urheilukomppanian ja Larion,
vaikka komppaniassa palveli monta muutakin upseeria ja aliupseeria. Lario oli ja on edelleen Lario.
Parin vuoden

Pekka Lario on ollut aloitteentekijänä vuoden 1992 ensimmäiseen urheilijatapaamiseen sekä myös vuonna 1996 tapahtuneeseen perinneyhdistyksen perustamiseen. Santahaminaan oli
kutsuttu entisiä urheilukomppanialaisia 29. ja 30. elokuuta 1992.
Paikalle tuli 450 entistä urheilukomppanian varusmiestä. Pekka
Larion "käskyä" oli noudatettu. Vielä 20 vuotta myöhemmin tätä
tapaamista muistellaan ilomielellä ja vähän haikeudellakin.
Santahaminan Urheilukomppanian Perinneyhdistys perustettiin Katajanokan Kasinon Korsukabinetissa 14. helmikuuta vuonna
1996. Yhdistyksen tavoitteeksi määritettiin urheilukomppaniaaatteen ja sen perinteen vaaliminen Santahaminassa, siellä missä
perinteet ovat syntyneet ja missä niitä pitää myös vaalia.
Perinneyhdistys järjestää vuosittain tapaamiset 40 vuotta sitten
palveluksessa olleille veteraaniurheilijoille ja jatkossa tullaan tapaamisiin kutsumaan myös 50 vuotta aikaisemmin palvelleet veteraanit. Paikalla oli nyt maanantaina 27. elokuuta tässä viimeisessäkin tapaamisessa myös perinneyhdistyksen kunniaperinnemestari
Pekka Lario. Hienoa perinnettä tämäkin.
Santahaminan Urheilukomppanian Perinneyhdistyksellä on
omat verkkosivunsa osoitteessa www.urheilukomppania.fi.

Rykmentinpastori Petri Minkkiselle Sininen Risti
Teksti: Kari Vainio
Vapaussodan Perinneliitto on 4.6.2012 myöntänyt Vantaan Reserviläiset ry:n jäsenelle, Petri

YK:n Rauhanpäivän
kävely 23.9 lähestyy
YK:n kansainvälinen Rauhanpäivä on 21.9. Maailman Veteraanijärjestön aloitteesta vuonna 2008 aloitettua YK:n rauhanpäivän kävely- ja liikuntaperinnettä jatketaan tänäkin vuonna
ympäri maata. Tavoite on ylittää viimevuotinen 7546 osanottajan määrä. Tilaisuuksia järjestetään ainakin 20 paikkakunnalla
pääasiassa sunnuntaina 23.9. Muutamalla paikkakunnalla tapahtuma on päällekkäisyyksistä johtuen eri päivänä. Lisäksi on
sovittu, että koululaiset voivat koulutyöhön liittyen osallistua
myös 16.9 tai 23.9 alkavilla viikoilla. Tarkemmin tapahtumista
ilmoitetaan ja tiedotetaan järjestävien organisaatioiden toimesta paikallisesti.
Kävely- ja liikuntajärjestelyt ovat paikkakuntakohtaisia. Esimerkiksi Kuopiossa on mukaan ideoitu rauhanhölkkä, josta
kertyy sponsoroitua tukirahaa paikallisille veteraanijärjestöille.
Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään Kouvolassa, jossa
Kymenlaakson Rauhanturvaajat ovat yhtenä järjestäjänä.

Minkkiselle Sinisen Ristin kunniamerkin. Vantaan
Reserviläiset ry onnittelee Upinniemessä (SLMEPA) rykmentinpastorin tehtävässä työskentelevää
Petriä!

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tämän syksyn tapahtuman arvovaltainen suojelija ja hänen tervehdyksensä
tullaan mahdollisuuksien mukaan jakamaan tiedoksi kaikille
tapahtumapaikkakunnille. Hän ei itse pääse henkilökohtaisesti
olemaan läsnä.
Koska tapahtuma voidaan järjestää hyvinkin yksinkertaisin
järjestelyin, voi vielä viimehetkillä paikkakuntia liittyä mukaan.
Julisteita ja uusia aikaisemmista vuosista poikkeavia pinssejä
on Pasilan veteraanitalolla vähäinen määrä mahdollisia pikatarpeita varten. Toivottavasti mahdollisimman moni lapsista
vanhuksiin voisi olla mukana tässä maailmanlaajuisessa liikunnallisessa rauhantapahtumassa.
Lisätietoja saa esimerkiksi Rauhanturvaajaliiton netti sivuilta
www.rauhanturvaajaliitto.fi
Heikki Pietilä
040-5345696
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Uutta uraa
Valtioneuvoston joulukuussa 2010 hyväksymässä turvallisuuspoliittisessa strategiassa määritellään selkeästi varautumisesta
erilaisiin turvallisuusuhkiin. Tässä keskeiset avainsanat ovat
kokonaismaanpuolustus ja yhteiskunnan toimintakyky. Strategia
on johdonmukainen jatko puolustuspoliittiselle selonteolle sekä
päätökselle yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta
(YETT).
Teksti: Risto Piekka
Töölön kerhon hallituksen jäsen
res.majuri

on tärkeä asiakirja jokaiselle reserviläiselle. Se pitää lukea ja sen lukeminen

Turvallisuusstrategia

kannattaa! Asiakirjasta selviää valtiojohdon käsitys turvallisuudesta,
turvallisuusuhkista sekä niihin varautumisesta.
Strategiassa kuvataan kolmetoista (13) erilaista uhkamallia todennäköisyysjärjestyksessä. Sotilaalliseen

RESERVILÄISJOHTAJA 1
1. jAKSO 27. – 28.10.2012 JA
2. JAKSO 17. – 18.11.2012
Tuusulan TKKK:lla Rantatie 66, Tuusula
RESERVILÄISJOHTAJA 1.
- haluatko kehittyä hyväksi johtajaksi?
- haluatko arvioida omaa johtamiskäyttäytymistäsi?
Johtamisosaamista ei voi ostaa tai myydä – se on itse
oivallettava omien vuorovaikutustaitojen harjoittelun ja
oppimisen kautta.

turvallisuuteen suoranaisesti liittyvät saavat vain sijaluvut 10 – 13. Tässä on miettimistä jokaiselle meistä
aktiivisista reservinupseereista!
Siviilipuolustus liittyy tänään
entistäkin kiinteämmin sotilaalliseen maanpuolustukseen. Tästä
ovat valitettavan konkreettisina esimerkkeinä tämän päivän maailmanpolitiikan kriisit. Varautuminen on
tänään kokonaan muuta kuin menneinä vuosina.
Turvallisuuspoliittinen strategia peräänkuuluttaa maanpuolustusjärjestöjä osallistumaan turvallisuustyöhön nykyistä olennaisesti
laajemmin. Samaa edellyttävät
tulokset, joita jatkuvasti saadaan

Johtajakoulutuksen päämääränä on antaa esimiehelle
valmiuksia oman joukon johtamiseen sekä kannustaa
esimiehiä oman toimintakyvyn jatkuvaan kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on, että esimies hallitsee joukkonsa johtamisen sekä itsensä kehittämisen
periaatteet syväjohtamisen mallin mukaisesti.
Kurssi on suunnattu erityisesti Uudenmaan Reserviupseeripiirin, Reserviläispiirin ja Kilta-piirin yhdistyksien
nuorille jäsenille. Kurssi on avoin varusmiespalveluksen suorittaneille naisille ja miehille. Kurssille
osallistujalta ei edellytetä reserviläis- tai kiltapiirin
jäsenyyttä.

Suunnitelkaa ja tilatkaa oma vyönsolki
arkeen ja juhlaan.
• Reserviläiset
• Tulli
• Rajavartiolaitos
• Pelastuslaitos/VPK
• Seurat
• Clubit
• Yhdistykset
• ym.

Yhteydenotot ja lisätiedot sähköpostilla:
Myynti@mlworks.fi
GSM: 044-3777255
www.mlworks.fi

erilaisista kansalaisgallupeista,
joissa kysytään ”mitkä asiat ihmistä huolettavat”. Niissä arjen asiat
ja isot onnettomuudet nousevat
ykkössijoille.
On tärkeätä ja välttämätöntä,
että jokainen maanpuolustusjärjestö tarttuu haasteeseen. Näin
tehden ne täyttävät myös upean
yhteiskunnallisen tehtävänsä ja
velvollisuutensa, jotka muille esimerkkinä Helsingin Reserviupseeripiirin uusissa säännöissä on
kirjattu seuraavasti: ”edistäen
toiminnallaan suomalaisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamista ja kokonaismaanpuolustusta ja kansalaisten turvallisuutta”.

Esimieskokemuksesta on hyötyä oppimisen ja syväjohtamisen mallin omaksumisen etenemisessä.
Kurssille ilmoittautuminen päättyy 30.9.2012.
Kurssille ilmoittautuneet saavat 1.10.2012 jälkeen ennakkotehtävän ja ohjeet sen suorittamiseksi ennen kurssin 1.
jakson alkamista.
Kurssin 1. jakso alkaa la 27.10.2012 klo 9.00 ja päättyy su
28.10.2012 klo 17.00.
Kurssipaikka on Tuusulan Kampuksen alueella, Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen (TKKK) tiloissa, osoitteessa; Rantatie 66, Tuusula.

Piiri on myös tehnyt laajaa valmistelutyötä virallisten ja epävirallisten organisaatioiden kanssa. On
ollut hieno asia, että Uudenmaan
reserviupseeripiiri on Helsingin
kanssa tehnyt tätä valmistelua.
Tämä antaa mahdollisuudet tehdä
asiasta valtakunnallisen, mitä asian
merkitys sinänsä jo nyt vaatisi.
Helsingin Reserviupseeripiiri
järjestää varautumisesta, turvallisuudesta ja reserviupseerien uusista mahdollisuuksista palvella
isänmaataan jäsenyhdistystensä
puheenjohtajien neuvottelupäivät
06.10.2012. Tämä on hieno vastaus
turvallisuusstrategiassa asetettuun
haasteeseen. Viesti on vastaanotettu.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Etelä-Suomen
Maanpuolustuspiirin Uudenmaan koulutus- ja tukiyksikkö
järjestää kurssin Reserviupseeriliiton koulutustoimikunnan
tukemana.
Lisätietoja antavat kurssinjohtaja Keijo Kylmälä 041 4666
056 keijo.kylmala@jto.fi ja Uudenmaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Harri Kaijansinkko 040 4822 629 harri.
kaijansinkko@mpk.fi.
Ilmoittaudu MPK:n sivuilla www.mpk.fi / Uudenmaan koulutus- ja tukiyksikkö.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 200 vuotta suomalaisen sotaväen ja samalla
Kaartin Pataljoonan perustamisesta.
Vuonna 1812 perustettiin Viipurissa ensimmäisenä suomalaisena joukko-osastona
3. Jääkärirykmentti, josta nykyinen Kaartin Pataljoona on saanut alkunsa.
Samana vuonna 1812 Helsinki julistettiin maamme pääkaupungiksi. Yhteisen
juhlavuoden kunniaksi Kaartin Jääkärirykmenttiin kuuluva Kaartin Pataljoona järjestää 200-vuotisperinnepäivän tapahtuman syntysijoillaan Helsingin Kasarmintorilla ja Tähtitorninmäellä 18.9. klo 16.30 alkaen.

Tilaisuuden ohjelma
Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko suorittaa paraatikatselmuksen
ja ottaa vastaan ohimarssin seurassaan Helsingin kaupunginjohtaja, ylipormestari Jussi Pajunen
ja Kaartin Pataljoonan komentaja everstiluutnantti Rainer Peltoniemi.
Paraatijoukkoja komentaa Kaartin Pataljoonan pataljoonaupseeri kapteeni Jari Puiras.
Tapahtuman juontaa yliluutnantti (res) Jone Nikula.
16.30 – 17.00

Kaartin Soittokunnan musiikkiesitys ja joukkojen
ryhmittyminen paraatikatselmukseen

17.00 – 17.45

Paraatikatselmus, palkitsemiset ja
Pääkaupungin vartiovastuun vaihto

17.45 – 18.00

Kaartin Soittokunnan musiikkiesitys
ja valmistautuminen ohimarssiin

18.00 – 18.15

Ohimarssi Kasarmintori - Tähtitorninmäki

18.30 – 20.00

Piknik-konsertti ja kenttäpäivällinen
Helsingin Tähtitorninmäellä (säävaraus)

Tiedustelut: tiina.mottonen@mil.fi (0299 500 733)
Lisätietoja juhlavuoden tapahtumista:
www.puolustusvoimat.fi/kaartinjaakarirykmentti
www.helsinki200.fi
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Jalkaväkimiinojen
suorituskyvyn korvaaminen
Ottawan sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 1997. Valtiosopimus kieltää sopimusmailta
jalkaväkimiinojen käytön,
valmistuksen, varastoinnin
sekä siirron toisten maiden
käyttöön. Sopimuksen on nyt
allekirjoittanut yhteensä 157
jäsenvaltiota. Sopimuksen
piiriin kuuluvat kaikki EU-maat.
Sopimuksen ulkopuolelle ovat
jääneet mm Venäjä, Yhdysvallat
ja Kiina. Irak ei myöskään ole
sopimusta allekirjoittanut.
vuonna 2012 ja se astui voimaan 1.7. Sopimuksen mukaan Suomen tulee
tuhota jalkaväkimiinansa neljän
vuoden aikana. Kielto koskee kahta
putkimiinatyyppiä sekä sakaramiinaa.
Suomessa ei ollut sopimuksen
mukaan raivattavia miinakenttiä
maastossa. Suomessa sakaramiinoja käytettiin estämään panssarimiinojen ja muiden esteiden raivaamista. Sakaramiinoja asetettiin
panssarimiinoitteiden läheisyyteen.
Putkimiinoja käytettiin mm suojaamaan omia joukkoja sekä estämään
vihollisen liikkumista katvealueilla. Perinteisesti jalkaväkimiinoilla
pyrittiin aiheuttamaan viholliselle
tappioita. Luovuttaessa jalkaväki-

Suomi liittyi sopimukseen

Perinteisesti
jalkaväkimiinoilla
pyrittiin aiheuttamaan viholliselle tappioita.
Luovuttaessa
jalkaväkimiinoista,
tämä suorituskyky
menetettiin.
Suorituskyvyn
palauttaminen
on jo aloitettu ja
siinä on onnistuttu
hyvin.

miinoista, tämä suorituskyky menetettiin.
Suorituskyvyn palauttaminen on
jo aloitettu ja siinä on onnistuttu hyvin. Puolustusvoimat käyttää lähes

Telamiina asetetaan käsittelynestolaitteen päälle.

170 miljoonaa euroa (ilman alv:tä)
vuoden 2016 loppuun mennessä
korvaavien järjestelmien luomiseen.

Viuhkapanos 2000.

Puolustusvoimat on hankkinut
panssarimiinoihin modernin laukaisimen sekä käsittelynestolaitteen.
Uusi kotimainen panssarimiinan
laukaisin toimii joko perinteisesti
ajoneuvon painoon reagoiden tai
herätemiinan tavoin reagoimalla sähkökentän muutokseen. Uusi
laukaisin voidaan asentaa panssarimiinoihin pienen lisäosan avulla.
Uudessa laukaisimessa on räjähdysainetta 190 g, joka räjäyttää siihen
kiinnitetyn miinan. Miina läpäisee kaikki panssarivaunut. Vanha
telamiina reagoi vain ajoneuvon
painoon, kun tämä uusi laukaisin
voidaan asentaa toimimaan herätemiinan tavoin. Miina toimii 45 vuorokautta ja siihen voidaan asentaa
toiminto, että se toimii esimerkiksi

vasta kahdeksannella yliajolla. Kun
miinan paristo on loppunut noin
kahden kuukauden jälkeen, miina
voidaan virittää uudelleen.
käsittelynestolaitteella pyritään vaikeuttamaan
panssarimiinojen raivaamista. Laite
asennetaan pieneen lisäkuoppaan
varsinaisen miinan alle. Käsittelynestolaite toimii joko siten, että se
räjähtää kun miina nostetaan pois
paikaltaan tai se liikkuu miinan alla.
Raivaamisenestolaite räjähtää yhdessä telamiinan kanssa.
Viuhkapanoksia ei sopimuksella kielletty, joten niistä on kehitetty uusi malli Viuhkapanos 2012.
Panoksessa on räjähdysainetta 1,4
kiloa ja sen tuhoalue on 50 metrin
päässä 50 metriä leveä ja 2 metriä
korkea. Panokset valmistaa kotimainen Forcit Oy. Viuhkapanos soveltuu omien joukkojen suojaamiseen

Panssarimiinan

katvealueilla.
Puolustusvoimat parantaa lisäksi
pimeätoimintakykyä hankkimalla
tarkkuuskiväärin pimeätähtäimiä
sekä taistelijoiden pimeänäkölaitteita. Hankintalistalla on lisäksi
ryhmän käyttöön tarkoitettu pimeätähystin. Ylipäätään tarkoitus on kehittää alueellisten joukkojen pimeätoimintakykyä.
Modernisoidut miinan laukaisimet ja viuhkapanokset on jo tämän
vuoden loppuun mennessä hankittu. Ensi vuonna hankitaan tiedustelu-, valvonta- ja tulenjohtojärjestelmiä. Nämä järjestelmät sisältävät
mm minilennokkijärjestelmiä sekä
maalinpaikannusjärjestelmiä. Näitä
hankintoja on suunniteltu jatkettavaksi vuosina 2014-2016, jolloin
korvaavien järjestelmien tulisi olla
valmiita.
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KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

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

Simuilmo 95x125_Simu 28.3.2012 10.13 Sivu 1

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

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

Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori
Panssarisirotemiina.

Lennä

ässien siivenjäljillä
ja koe omakohtaisesti
jatkosodan ilmataisteluiden
vauhti ja jännitys!
Messerschmitt -simulaattoriin myydään opastettuja elämyspaketteja,
jotka sisältävät lyhyen perehdytyksen ja lentoaikaa.
Puolen tunnin paketin hinta on 69 euroa ja tunnin paketin 99 euroa.
Elämyspaketteja myydään Ma-Pe klo 9-14 ja lennot suoritetaan
keskiviikkoisin klo 17-20 ja lauantaisin klo 12-17
Varaukset ja tiedustelut: simulaattorit@ilmailumuseo.fi
tai puhelimitse 044 754 2930

Tietotie 3, 01530 Vantaa, puh. (09) 8700 870 www.ilmailumuseo.fi
Viuhkapanos räjähtää.

Suomen
monipuolisin
työyhteisöjen
kehittäjä
www.mif.fi
info@mif.fi
puh. 010 7555 500

Kotimainen panssarimiinan laukaisin.

Helsingin_Rservin_Sanomat_95x125.indd 1

13.8.2012 13.23
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CV9030.

Panssarikilta
vieraili Hätilässä
Suomen Sotahistoriallinen Seura järjestää
17.10. – 14.11.2012 keskiviikkoisin klo 18.00 – 19.00
yleisölle avoimen luentosarjan Sibelius-lukion juhlasalissa
osoitteessa Liisankatu 13, Helsinki.
17.10.

Vesa Tynkkynen; Motinteosta mottimetsään –
yritys palata rauhanajan organisaatioon talvella 1942.

24.10.

Lauri Tykkyläinen; Filmimiehet mobilisoituina TK- kuvaus jatkosodassa.

31.10.

Seppo Hovi; Hengen asein - tarinaa sota-ajan
tiedotuksesta ja viihteestä.

7.11.

Mikko Karjalainen; Suomalainen sotamies on kekseliäs Jatkosodan keksintöjä.

14.11.

Pasi Kesseli; Sankarit kuriin – sotapoliisit jatkosodassa.

Panssarikilta ry:n jäsenet
tutustuivat PSRUK/PSK:n
ammuntoihin Hätilän ampumaja harjoitusalueella.
Teksti ja kuvat: Kari Vainio

22.08. kokoontui noin 30 jäsentä Panssarimuseolle, josta siirryttiin yhteiskuljetuksella ampumaradalle killan
puheenjohtajan Rainer Syrjälän
johdolla.
Hätilässä meidät otti vastaan
Panssarikoulun johtaja evl Hannu
Virta joka tulokahvin ääressä esitti
meille Panssariprikaatin kokoonpanoa, toimintaa ja kalustoa. Seikkaperäisen esityksen jälkeen tapahtuneen ruokailun jälkeen siirryimme
ampuma-alueelle puolenpäivän aikoihin.
Panssariprikaatin komentaja,

Keskiviikkoaamuna

ev Pekka Toveri ja Panssarikoulun
reserviupseeriosaston johtaja kapt
Oskari Paavola vastasivat paikan
päällä vieraiden esittämiin kysymyksiin. Ajankohtaisia kysymyksiä
olivat mm. köyhdytettyä uraania sisältävät ammukset panssarintorjunnassa, ja luonnollisesti perinteisen
”Idässä vs Lännessä” valmistetun
panssarikaluston vastakkainasettelu
sekä suorituskyvyltään että niiden
hankintahinnaltaan.
Pv:n tiukoista säästötoimenpiteistä johtuen käytettävissä olevien
kovien laukauksien määrä on varsin
rajallinen.
Tästä syystä rynnäkköpanssarivaunujen konetykit ampuivat pääsääntöisesti kertalaukauksia ja KRH
81-kranaatinheittimet ainoastaan
tuli-iskunsa ”aloituksen” ja ”lopetuksen”.
Saimme kapt Paavolan opastamana seurata CV9030-rynnäkkö-

panssarivaunujen ja panssarijääkäriryhmän hyökkäysammuntoja mäkisessä metsämaastossa.
Tämän jälkeen siirryimme seuraamaan BMP-2 rynnäkköpanssarivaunujoukkueen hyökkäysammuntoja tasaisessa avomaastossa;
vaunujen konetykeillä ammuttiin
”kovia” kohti liikkuvaa maalia. Ammutut laukaukset olivat panssarilaukauksia syystä että jos olisi ammuttu sirpalekranaatteja niin liikkuva maalilaite olisi osumasta kärsinyt
suuren vahingot, mutta panssarilaukaus tekee ”vain” reiä´n maaliin.
Noin klo 1400 aikoihin ammunnat olivat ohi, ja palasimme Panssarimuseolle jossa vielä joimme yhdessä tilaisuuden päätöskahvit.
Vierailijat esittävät lämpimät
kiitoksensa Panssariprikaatille ja
Panssarikilta ry:lle vierailun toteutuksesta.

Oy Motoral Ab
toivottaa hyvää syksyä
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Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla!

Sovellettua
perinneaseammuntaa
Hyvinkäällä
1.7.1942 käytiin Pohjois-Afrikassa
El Alameinin (ensimmäinen)
taistelu. Tämä päättyi ratkaisemattomaan, mutta on kuitenkin
yksi toisen maailmansodan
käännekohtia, pysäyttäen
Saksan ja Italian etenemisen
kohti Kairoa ja Suezin kanavaa.
Teksti: Tom Östlund
1.7.2012, tasan 70 vuotta myöhemmin järjestettiin Hyvinkäällä
Sovelletun PerinneaseAmmuntakilpailun. Päivämäärän kunniaksi
kilpailu toteutettiin El Alamein teemalla, kelinkin ollessa lähes autenttinen.
Sovelletua PerinneAseAmmuntaa on Hyvinkäällä harrastettu vuodesta 2010 alkaen. Nyt viidennen
kilpailun järjesti vuorostaan Hyvinkään Reserviläiset Ry. Kilpailussa
ammuttiin neljä asemaa kahdessa
luokassa, itselataava kertatuli, ja
lippaallinen kertatuli.
Kolme asemista ammuttiin kiväärillä, ja yksi pistoolilla. Kivääriasemat ammuttiin 15-150 metrin
etäisyyksille, sekä kiinteällä ajalla

että SRA:n tapaan aikaa vastaan.
Asemissa oli ammunnan lisäksi liikettä ja lippaan vaihtoa/makasiinin
täyttämistä. Pistooliasemalla edettiin radio kannossa ja ammuttiin aikakauden tyyliin yhdellä kädellä.
Kivääreinä itselataavassa luokassa oli Yhdysvaltalaista M1 Garandia
ja Carbinea, sekä Neuvostoliittolaista Tokarev SVT:tä. Lippaallisessa kertatulessa skaala oli laajempi,
sisältäen Mauserin ruotsalaista ja
saksalaista versiota, sekä suomalaisia että itäblokin Mosin-Nagant variaatioita
Pistooleina molemmissa luokissa
käytetään ennen vuotta 1945 suunniteltua itselataavaa pistoolia tai
revolveria, tällä kertaa mukana oli
Colt 1911:n ja FN High Powerin variaatioita, Lahti-pistooleita, Parabellumeita sekä yksi S&W:n revolveri ja
Ukko-Mauser.
Kilpailijoita oli yhteensä 18, Helsingin, Uudenmaan ja Hämeen
reserviläis- ja upseeripiireistä. Lippaallinen kertatuli kolme parasta
ovat Jari Lampinen (190.09 pistettä), Marko Helatie (186.75) ja Mika
Virta (184.94), itselataavassa kertatulessa Matti Aho (196,38), Tom
Östlund (162.06) ja Jarno Rantanen
(107.22).

Hyvä jäsen,
On tärkeää että yhteystietosi liittojen
jäsenrekisterissä ovat ajan tasalla.
Molemmat piirit tiedottavat jäseniään
paperipostin lisäksi myös sähköpostilla
ja toisinaan tekstiviesteilläkin. Viestit
eivät tavoita sinua, jos jäsentietosi ovat
puutteelliset tai vanhentuneet.
Voit tarkistaa ja muuttaa omia jäsentietojasi helpoiten liittojen nettijäsenrekisterissä osoitteessa https://secure.yap.fi/
eAsiointi/Reserviläisjärjestöt/Login.aspx
Voit olla myös yhteydessä liittojen jäsenrekisterinhoitajiin:

Kilpailussa käytettiin ajanmukaisia aseita.

HELRESP:n jäsenet
Päivi Ruusuvuori
09 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Syksyn maastovaellukset
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.
Kilpailu ammuttiin El-Alamein teemalla. Huomaa palmu.

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).

Piirien majat
hirsinen retkeilymaja Sipoon Spjutsundissa. Maja on
meren äärellä. Siinä on sauna sekä
kokous- ja yöpymistilat 13 hengelle.
Maja on veloituksetta piirin kerhojen sekä erikseen sovittavien maanpuolustusyhteisöjen käytössä.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri
ry:llä on Vuosaaressa uuden satama-alueen pohjoispuolella saunapirtti, joka on vuokrattavissa. Sauna
sijaitsee rauhallisessa paikassa, Tryvikintien päästä oikealle lähtevän

HRUP:llä on

HRUP:n jäsenet
Virpi Kukkonen
09 4056 2011
jasenasiat@rul.fi

Varustus: säähän sopiva ulkoiluasu,
päähine, varsi- tai vaelluskengät tai kumisaappaat, ei lenkkareita. Reppu, jossa
sadevaatteet, vaihto sukat, taukotakki,
vettä 2 litraa ja eväät, oman trangian
käyttö on myös mahdollista. Maastovelluksella mennään rauhallisesti, eli
kaikki kiireet kannattaa jättää kotiin.
Maksimi kesto
6 -8 tuntia.

metsätien päässä, lähellä merenrantaa. Sauna on perinteinen pehmeälöylyinen puulämmitteinen sauna.
Tuvan puolella on takka, normaalit
keittovälineet sekä uuni.
Tupaan mahtuu noin 20 henkeä ja saunaan kerralla 5-7 henkeä.
Vuokra ulkopuolisilta 150,- e/ilta.
Varaukset ja tiedustelut piirin
toimistosta virka-aikana (09) 4056
2080 tai email kari.talikka@helresp.fi.

Lisätiedot: Juha Matikainen 050-5977139
juha_matikainen(at)suomi24.fi

HRUP:n maja Spjutsundissa.

Sählyvuoro sunnuntaisin klo 19:30
HRUP alkaa tarjota sählyvuoroa molempien piirien jäsenille. Paikka on
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Pietari
Hannikaisen tie 6, Helsinki. Tapaaminen
koulun pihalla. Vuoro on sunnuntaisin
alkaen su 2.9. klo 19.30 – 20.30. Varustus:
oma maila, sisäpelikengät, urheilu- ja
peseytymisvarustus.
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa
http://stadinressujensalibandy.nimenhuuto.com/. Salasanana toimii ”Ressusalibandy”.
Syksyn tullen kannattaa taas alkaa
kohentaa omaa kenttäkelpoisuutta ja
työkykyä - nyt on käsillä oiva tilaisuus
päästä liikkumaan hyvässä reserviläisporukassa!
Vuosaaren sisätiloja.

Reserviläispiirin maja Vuosaaressa.
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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

Syksyiset terveiset piiriemme ampujat
Nyt voimme varmaan hyvällä omallatunnolla sanoa
kesän päättyneen. Se ei kuitenkaan tarkoita harrastuksen päättymistä. Vaikka sääolosuhteet tulevat
vaihtelemaan, ulkoratakausi jatkuu niin pistoolissa
kuin kiväärissäkin.
Tarjolla on 19 vuoroa sekä neljä tapahtumaa
syys- lokakuun aikana. Katso ratavuorot alempaa
tältä sivulta ja ilmoittaudu. Lainakalustoa tarvitsevat muistakaa, että tarpeesta tulee ilmoittaa samalla kuin vuorolle ilmoittautuu. Asioita käsitellään
kello 16.00 jälkeen, kuten edellisessä lehdessä ohjeistettiin. Tämä on teidän etunne ja harrastuksenne
tukemista.
Piireissämme järjestetään kaksi kilpailua, joissa

ratkaistaan piiriemme mestaruus 2012. Mestarit palkitaan kiertopalkinnolla piiriemme palkitsemistilaisuudessa muiden ampumalajiemme kanssa yhdessä.
Ilmoittaudu HETI tämän luettuasi kisaamaan mestaruudesta! Yksi asia on vielä tärkeämpi, jota aina
tuomme esille: osallistuminen ammuntapahtumiin
piiriemme alueella. Syys-lokakuussa järjestetään
seuraavat tapahtumat:
Perinnekiväärin syyskilpailu, ”piirin mestaruus”
23.9.2012, Palvelusaseen syyskilpailu, ”piirin mestaruus” 6.10.2012. Lisäksi järjestämme ”Jääkärin
yö”- ampumatapahtuman partiokilpailuna 13.10.2012.
Kerää neljä kaveria ja tule ampumaan erityyppisiä
tehtäviä joukkueena, valoisaan aikaan aloitamme ja

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. Ilmoittautunut saa aina ennen vuoroa tarkemmat ohjeet s-postiinsa.
Radalla ampumavastaavat ovat hyväksynnän saaneita ohjaajia vuoroille, ja heillä on
”käskyvalta radalla”. Toimimme Kaartin Jääkärirykmentin ohjeiden mukaan toimittaen
Kaartiin listat osallistujista. Noudatamme ampumaratojen johtosääntöjä ja ampuma-aselakia,
muuta toimintamallia ei ole olemassa. Kiväärivuoroilla suurin mahdollinen kaliiperi on 8.6
mm (LM338).
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.

Perinnekiväärin syyskilpailu,
”piirin mestaruus” 23.9.2012
MPK nro: 0400 12 12152
Kilpailussa noudatetaan ampuma-aselakia 13.6.2011, Santahaminan Taisteluampumaradan
Johtosääntöä versio 2.00/01092007, Reserviläisurheiluliiton sääntöjä, Perinneasekilpailut,
katso liite 3.3.
Aikataulu: klo 07.50 - 8.30 Kilpailijoiden ilmoittautuminen, klo 17.00 Kilpailu päättyy.
Ilmoittautuminen: www.mpk.fi > Helsinki > numero > numero 0400 12 12152 > Perinnekivääri
syyskilpailu. Kilpailuun mahtuu 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu 15 euroa sisältää päivällisen maastossa.
A. Perinnekivääri 300 m, 30 laukausta makuu. 5 koelaukausta.
B. Perinnekivääri 150 m, 3 x 10 laukausta (makuu, pysty, polvi). 5 koelaukausta.
C. Perinnekivääri / kenttäammunta 150 m, (Avoin tällä hetkellä vaihtoehtona 300m 5+5+5
laukausta makuu, pysty, polvi 15min soveltaen).

Liikuntatoimintaa
Cooperin testi & lihaskuntotestit +
kehonkoostumusmittaus 2.10. Hakunilassa
Nyt on mahdollisuus suorittaa PV:n kuntotestipaketti Hakunilan urheilupuistossa 2.10. klo
17.00 alkaen. Aloitamme heti viideltä Cooperin testillä ja sen jälkeen suoritetaan lihaskuntotestit. Sään suosiessa tehdään lk-testit myös kentällä, muutoin siirrymme uimahallin tiloihin
kuivaan. Ennen fyysisiä testejä on mahdollisuus osallistua kehonkoostumusmittaukseen, joka
suoritetaan OMRON-kehonkoostumusvaa’alla. Mainitse halukkuutesi testiin erikseen! Hakunilan uimahallin kassalla pitää olla klo 16.30.
Valmistautumisohjeet: ole varustautuneena klo 17 urheilukentällä, mukana alusta lihaskuntotestiä varten, juomapullo ja välipalaa nautittavaksi testien jälkeen. Jokainen osallistuu
omalla vastuulla!
Kehonkoostumusmittari arvioi mm. viskeraalirasvan määrän, laskee painoindeksin, rasvaprosentin ja lihasmassan määrän kehossa. Mikäli haluat tulla kehonkoostumusmittaukseen
edeltävät valmistautumisohjeet koskevat myös sinua. Varaa mukaasi 10 e vaivanpalkkaa
testaajalle. Ennen testiä tulee käydä WC:ssä. Saat lyhyen testipalautteen paikan päällä ja
kotiin lähetetään jälkikäteen kooste tuloksista. Mikäli tarvitset vinkkejä harjoitteluun/ravitsemukseen, voidaan sopia jatko-ohjauksesta erikseen.
Lisätietoa & ilmoittautuminen 24.9. mennessä elisa.latvasto@gmail.com

illalla lopetamme yön hämärryttyä. Käytettävä
kalusto on pistooli, kivääri, TA-kivääri ja karbiini.
Kaikkiin tapahtumiin on tarjolla lainakalustoa,
joten se ei muodostu esteeksi, kuten ei myöskään muu varustus.
Ohessa on kuvia Reserviläisurheiluliiton
palvelusaseiden Suomen mestaruuskilpailusta Lahdesta 21.7.2012
Hyvää syksyn alkua. Turvallisuutta yhdessä tehden
rehdissä joukossa rehtiin henkeen.
Radalla ja tapahtumissa nähdään, terveisin Rautio
Veijo ja Niiranen Timo

Ampumavuorot Santahaminassa
Ampumakalenteri
Vuoro
SYYSKUU
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
LOKAKUU
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 300M
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

29.9.2012
29.9.2012

KLO.9-12
KLO.12-16

2
150M

viikkovuoro
viikkovuoro

26.9.klo.16
26.9.klo.16

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

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä
Ilma-aseiden sarjakilpailu 2012—2013 Töölössä käynnistyy lokakuussa.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00
Radalle pääsee katutasosta MP-myymälän takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulma). Harjoituksissa ei ole
nimettyä valvojaa, vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

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

takaosan varastohuoneessa löydät taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun
tuloskansio yms. ovat lukitussa kaapissa, numerolukon koodin saa
Seppo Laitakarilta. Sarjakilpailumaksu on 3 e. Sarjakilpailussa ammutaan 40 kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia.
Ammutaan 5 ls / taulu pistoolilla, 2 ls / taulu kiväärillä.
Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana ammutut kolme parasta
tulosta. Lisätiedot: Seppo Laitakari 050-4626 780.

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Maanantaimarssit
käynnissä, uusi
aloitusaika klo 17.15

SATS – Pohjoismaiden johtava
kuntokeskusketju

Aloitimme 3.9. säännöllisen kävely/
marssiharjoittelun keskuspuistossa.
5 km/1h ja 10 km/2h lenkit. Ei erillistä
ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle
(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.

SATS on Pohjoismaiden johtava kuntokeskusketju, jolla on yli 150 kunto- ja hyvinvointikeskusta. SATS löytyy noin 30 paikkakunnalta Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja
Suomessa.
Suomessa täyden palvelun SATS kuntokeskuksia on tällä hetkellä 10 (Helsingissä,
Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä, Turussa
ja Oulussa). SATSin visio on parantaa ihmisten arkea edistämällä heidän terveyttään ja
hyvinvointiaan.
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n
jäsenet voivat tutustua SATSin palveluihin
veloituksetta ja sitoumuksetta.

Lähetä meille yhteystietosi sekä SATS
kuntokeskuksen nimi, johon haluat tutustua:
yritysmyynti@sats.fi
SATS tarjoaa Helsingin Reserviupseeripiiri
ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri
ry:n jäsenille 12% alennuksen kaikista normaalihintaisista, voimassaolevan hinnaston
mukaisista SATS-jäsenyyksistä.
SATS-jäsenyydet alk. 51,04 e/kk
Liittymis- ja hallintomaksu Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n jäsenille 20 e (norm. 90 e).
Voimassaolevat SATS-tarjouskampanjat
huomioidaan normaalisti.
Lisätietoa voimassaolevista tarjouskampanjoista ja hinnastosta löydät SATSin
kotisivuilta: www.sats.fi
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Vuosijuhla 19. lokakuuta kello
19.00. Kauniaisten kaupungintalo
Esitelmäilta. Puolustusministeri
Carl Haglund. Kauniaisten kaupungintalo 20. marraskuuta kello 19.00
Vuosikokous. 20. marraskuuta
kello 18.00, Kauniaisten kaupungintalo

kiviikkona 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@gmail.com, p. 044 206 1717.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Kokouksia
Seuraava hallituksen kokous Malmilla 25.9. klo 18.30.
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 20.11. klo 18:30, paikka ilmoitetaan seuraavissa lehdissä.
Ammuntaa
Ampumavuoromme Luolassa,
Töölöntorinkatu 2:ssa jatkuvat jokaisen parittoman viikon perjantaina.
Seuraavat ampumavuorot ovat
14.9. ja 12.10. klo 16-19. HUOM.
28.9. EI OLE AMPUMAAVUOROA.
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.
Vierailuja
28.9. Turvallisuus- ja puolustusmessut, Lahti
Lottamuseo, ajankohta tarkentuu
myöhemmin syksyn aikana
Tuloksia
Perinteinen syksyn ampumaleiri
pidettiin Padasjoella 31.8.-1.9. Pistooliammunnassa käydyn kilpailun
kärkisijat menivät seuraaville henkilöille: 1) Jaakko Nick 1min 31 sek
2) Karri Kupari 1min 51sek 3) Lauri
Kylmälä 2min 17sek. Kisaan sisältyi kaksi ammuntaosuutta ja lyhyt
juoksu. Ohilaukauksista tuli sakkosekunteja.
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

Jukka Luotola puh.0500-455474.
Suunnistuksen mestaruuskilpailut ovat 26.9.2012 klo 16.00 alkaen
Kuusijärvellä aluerastien yhteydessä. Sarjat alle 60v 5 km ja yli 60v 3
km.
Syysretki HRUP:n Spjutsundin
majalle. Tikkurilan Reserviupseerikerho järjestää toimintasuunnitelmansa mukaisesti retken Spjutsundin retkeilymajalle Sipooseen lauantaina 22.9.2012. Arvioitu lähtöaika
Vantaalta kello 09.00 ja paluu kello
17.00 mennessä. Retken aiheena on
tutustuminen kohteeseen, sieniretki, pienimuotoisia kilpailuja sekä
makkaranpaistoa. Osallistumismaksua ei ole. Ilmoittautuminen Eero
Salmiselle, p. 0500 451 249 tai eero.
salminen@safe-team.fi 19.9.2012
mennessä. Ajo-ohjeet lähetetään ilmoittautuneille. Autottomille järjestämme kuljetuksen.

Töölö
Syyskauden ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin 30.8., joka on
myös kerhon perustamispäivämäärä. Jos syyskokous niin päättää, siitä
tulee kerhon virallinen vuosipäivä.
Hallituk sen
jäsen
Hans
Gabrielsson osallistui heinäkuussa
Viron Vapaussoturien Liiton 20-vuotisjuhlaan Saarenmaalla. Läsnä oli
Viron puolustusministerin lisäksi
edustajia myös Latviasta ja Liettuasta. Tilaisuuden yhteydessä keskusteltiin TRUPS:n mahdollisesta
vierailuvaihdosta Saarenmaan Suojeluskunnan kanssa sen päällikön
evl Kristian Mooran kanssa. Kutsuja
on jo esitetty puolin ja toisin.
Kerhon jäseniä avec osallistui
Haminan Bastionissa 26.8. järjestettyyn "Itsenäisyys 95 vuotta" -suurkonserttiin.
Eri Sotaveteraanikuorojen laulajia oli vielä mukana kunnioitettava
määrä, n. 500 ja laulu kaikui vaikuttavasti entiseen malliin. Mukana
olivat lisäksi lauluyhtye Kanttiinin
Lotat säestäjineen, Perinnekuorot ja
Haminan Soittokunta. Tilaisuus oli
loppuunmyyty ja myös Tasavallan
Presidentti kunnioitti läsnäolollaan
kaiken kaikkiaan mahtavaa laulujuhlaa.
17.7. kerhon hallituksen jäsen
Risto Piekka piti Järvenpään Reserviupseereille esitelmän aiheesta Elias Lönnroth ja maanpuolustustahto.
Hallituksen jäsen Antero Jauhiainen on käynyt ampumakouluttajakurssin.
Viikonloppuna 1. - 2.9. kerho järjesti pienaseammunnat Padasjoella
ja tarjosi osallistujille muonituksen
ja saunan. Syyskauden ampumavuorot jatkuvat vanhaan malliin
Töölön ampumaradalla. Ammuntapäivät ovat klo 18.00 alkaen 18.9,
16.10, 13.11 ja 11.12 sekä vapaat harjoitukset 2.10, 30.10 ja 27.11. Kerholla on ampumaharrastusvakuutus
ja kerho tarjoaa ensikertalaisille
patruunat ja muut saavat niitä omakustannushintaan. Kerhon aseita
on käytettävissä. Ammunnoista saa
tietoja ampumaupseerilta Raimo
Ahokkaalta, 050-5114123, raimo.
ahokas@gmail.com.
Lauantaina 29.9.kerho järjestää
Spjutsundin majalla perhetilaisuuden, jonne saamme vieraiksi myös
sotaveteraaneja. Ohjelmassa on klo
12.00 alkaen leikkimielisiä kilpailuja ja toimintaa kaiken ikäisille.
Kerho järjestää myös ruokatarjoi-

lun osallistujille ja Chef Sampo on
luvannut todella maittavan aterian.
Ilmoittautumiset Sampo Martiskaiselle 040-7098459, sampo.martiskainen@tapiola.fi. Ajo-ohjeet majalle saa Martiskaiselta. Toivotaan
runsasta osanottoa!
Kerhon golf-kisa järjestetään Vihdissä 14.9 piste-bogey -kisana. Halukkaat voivat tiedustella yksityiskohtia Sampo Martiskaiselta.
Kerho järjestää ainutkertaisen
DC-3 -lennon perjantaiaamuna 21.9.
Hiidenmaalle, missä on järjestettyä
ohjelmaa päivän aikana. Paluulento
tapahtuu illalla. Matkan hinta on
235 e (lisäksi DC-yhdistyksen pakollinen jäsenmaksu 15/30 e, ks. www.
dc-ry.fi) Kysy vielä viime hetken
paikkoja Sampo Martiskaiselta! Jos
tilaa on, myös muiden kerhojen jäsenet ovat luonnollisesti tervetulleita. Yhteensä mukaan mahtuu vain
19 matkustajaa.
Kerhon edustajia osallistuu 6.10.
järjestettävään piiriseminaariin,
jossa teemoina ovat varautuminen
ja reserviupseeriuden tulevaisuus.
RUL ja piiri järjestävät lokakuussa
myös muita seminaareja, jotka saattavat kiinnostaa jäseniä.
Lokakuussa järjestetään jälleen
yksikköjen välinen tasoituksellinen
keilailuottelu, jossa on ollut perinteisesti mukana TRUPS:n oman
joukkueen ja veteraanijoukkueen
lisäksi pari joukkuetta Kaartista.
Kiertopalkinto on tällä hetkellä
Kaartin joukkueella ESHR HKESK,
joten omalla joukkueellamme riittää haastetta varsinkin, kun viimeksi olimme sijalla 4!
Mitaliasioissa jäseniä pyydetään
ottamaan yhteyttä kerhon mitalivastaaviin Risto Piekkaan, 040-5069119
tai Pertti Elvilään, 0400-840889.
RUL:n ansiomitaleiden lisäksihän
anottavissa on esim. maanpuolustusmitali, urheilumitali (esim. ammunnasta), mp-työn ansiomitali
jne.
Seuraava veteraanikeräys järjestetään Töölöntorilla lauantaina
10.11. Keräyksistä antaa tietoja Antero Jauhiainen, 050-3683539.
Muistakaa edelleen käyttää Reserviläisurheiluliiton sähköistä kuntokorttia, os. www.resul.fi/kuntokortti.
Hallituksen seuraava kokous
pidetään 4.10.2012 klo 17.30 piirin
tiloissa. Tietoja kerhon toiminnasta
saat myös kerhon Facebook-sivuilta
ja nettisivuilta, jotka päätettiin kehittää ajan tasalle. Tiedotusupseeri
Jarkko Pakkanen hoitaa asiaa yhdessä sihteerin kanssa.
Hallitus kannustaa kerhon jäseniä osallistumaan myös piirin järjestämiin tilaisuuksiin ja MPK-koulutukseen, joista saa tietoja mm. tästä
lehdestä.
Kerhon toimintaan liittyvistä asioista voi keskustella puheenjohtajan
Jyrki Ratian, 040-5829127, mratia@
welho.com tai sihteerin Kerkko Kinnusen, 0400-705181, kerkko.kinnunen@gmail.com, kanssa. Muista
myös ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi sihteerille.

hrup.fi

Helsingfors svenska
reservofficersklubb

Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. 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.
Skytte med hagelgevär
Klubben strävar efter att arrangera 1-2 tillfällen för hagelgevärsskytte
i oktober-november. Vapen och annan nödvändig utrustning kan då
lånas på plats. Exakt tidpunkt, plats
och ytterligare information följer
per e-post, på webbsidan och i denna evenemangskalender.
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

Kanta-helsinki
Yhdistyksen pistooliammunnan kilpailu järjestetään Töölön sisäradalla
ke 26.9. klo 18:00 – 21. Järjestelyjen
takia pyydämme ilmoittamaan osallistumisenne.
Yhdistyksen säännölliset ammunnat Töölön radalla syyskuusta
lähtien parittomien viikkojen kes-

LÄNSI-VANTAA

Edelleen kaivataan aineistoa kerhon
toiminnan eri ajanjaksoilta. Aineistoa omaavat ottakaa 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.
Kerhon syyskokous tiistaina
23.10.2012 klo 19 toimintakeskuksessa. Kokouksessa mm. valitaan toimihenkilöt ensi vuodelle. Kiinnostuneet mukaan, voi myös ilmoittaa
kiinnostuksesta puheenjohtajalle
tai muille hallituksen jäsenille. Erinomainen tilaisuus vaikuttaa kerhon
toimintaan.
Ennakkovaroituksena kerhon
40-vuotisjuhla toimintakeskuksessa lauantaina 10.11.2012. Päivällä
vastaanotto, illalla jäsenten juhla/
kerhon pikkujoulu. Merkitkää jo kalenteriinne.
Töölöntorinkadun 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

Tikkurila
Kuukausikokous 27.9.2012 klo 19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa (4.krs).
Esitelmän pitää HRUP:n järjestöupseeri Ossi Ikonen ja aiheina ovat
HRUP:n tarjonta kerhoille vuonna
2013, nuorten toiminta HRUP:ssa ja
uudet nettityökalut kerhojen ja jäsenten käyttöön. Kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan
Urheilutalon ampumaradalla. Syyskuussa harjoitellaan tarkkuussarjoja.
Tulevia kilpailuja:
02.10.2012 klo 17.00 alkaen
on pistooli tarkkuussarjat 20 ls,
06.11.2012 klo 17.00 alkaen Pienoiskivääri 20ls makuu, järjestäjä LVRU,
13.11.2012 klo 19.30 on Toivo Kultti
pienoiskivääri 10 ls makuu ja 10 ls
pysty
Lisätietoja antaa ampumaupseeri

VR:n Reserviupseerit
Syksyn ohjelma
Jokelan ruutiaseammunnat ovat
20.8.2012. Lähtö tapahtuu klo 17.10
Jokelan asemalta henkilöautoilla.
24.9.2012 järjestetään tutustuminen Upinniemessä Suomenlahden

16

14. 9. 2012 < 7 | 2012

Meripuolustusalueen toimintaan
sekä tutustuminen aluksiin sotasatamassa. Kokoontuminen pääkonttorin pihalla klo 15.30, josta
siirrytään Kirkkonummen aseman
kautta Upinniemeen. Lähtö Kirkkonummen asemalta on klo 16.30.
Vierailua varten tarvitaan nimilista
osallistujista, joten vierailuun tulee
ilmoittautua yhdistyksen sihteerille
17.9.2012 mennessä. Mieluiten sähköpostitse osoitteeseen reserviupseerit@vr.fi tai puhelimitse numeroon 040 866 4760.
Syyskokous pidetään VR:n pääkonttorilla isossa kongressisalissa
5.11.2012 klo 16.30. Syyskokouksen
yhteydessä kommodori evp Pertti
Inkinen pitää esitelmän aiheesta Venäjän sotilaspoliittinen tilanne.
Pikkujoulut ovat VR:n pääkonttorin isossa kongressisalissa
3.12.2012 klo 16.30. Mannerheimin
ristin ritarien pääsihteeri evl Pekka
Kouri pitää esitelmän aiheesta Mannerheim ristin ritarit ja heitä edustavan säätiön toiminta.
Ratavuorot
Syksyn ratavuorot ovat 24.8.,
21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. Kilpailut
ovat viimeisellä ampumakerralla.
Vuoroaika on klo 16.00 - 19.00.

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 1D. Ammunnat aloitetaan 6.9.2012, kerhon aseet ovat
käytettävissä. Ammuntojen yhteyshenkilönä on Esko Sillankorva p.
040 756 3340.
Hallitus päätti 30.8. pitämässään
kokouksessa pitää yhdistyksen syyskokouksen 28.11.2012 klo 18.00. Tukikohdassa Puotilantie 1D.
Veteraanikeräys pidetään lauantaina 1.12.2012, tarkemmat tiedot
myöhemmin.
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 6712120.

Aselajikerhot

Ilmailukerho
9.10. tiistai, Helsingin Suomalainen
Klubi. klo 17:00 Ilmailukerhon syyskokous, klo 18:30 ev Martti Lehto:
"Tutkailmavalvonnan evoluutio suomalaisesta näkökulmasta"
6.11. tiistai (HUOM. AIKA MUUTTUNUT) Helsingin Suomalainen
Klubi, klo 18:00 ylil Mikko Kankaisto: "Sitä on ilmassa - Nuoren hävittäjälentäjän mietteitä ammatistaan"

Ilmatorjuntakerho
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).

Jääkärikerho
Kerhon lokakuun kerhoilta on tiistaina 2.10. Santahaminan Kiltasaunalla. Löylyt ovat valmiit klo 17.00,
jonka jälkeen makkaranpaistoa ja
vapaata seurustelua.
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/

KRH-Kerho
KRH –kerhon syyskokous pidetään
tiistaina 16.10.2012 Helsingissä, ravintola Salvessa (Hietalahdenranta 11), klo 18:30. Ilmoittautumiset
kokoukseen 10.10.2012 mennessä
osoitteeseen lentilasami@netscape.
net

AUTOkerho

Pioneeriosasto

Helsingin Reserviupseerien Autokerhon sääntömääräinen vuosikokous (syyskokous) pidetään 26.10.
klo 18.00 paikkana ravintola Full
House, Runeberginkatu 34. Tule
mukaan päättämään kerhosi asioista. Kerho tarjoaa kokouksen päätteeksi iltapalan.
Kerhon pikkujoulu pidetään
30.11. Laita jo kalenteriin ylös ja tule
mukaan ”tonttuilemaan”.

Ammunnat Töölöntorinkatu 2:n
Luolassa ovat keskiviikkoisin klo
19-21.30 viikoilla 12, 16, 20, 24, 28,
32, 36, 40, 44, 48 ja 52 ja lauantaisin klo 9.30-12. viikoilla 10, 14,
18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 ja 50.
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm,
kullekin enintään viideltä kerralta

vuodessa. Paikalla on myös aseita ja
kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu
edelliseen iltaan mennessä ampumaupseerille.
Sihteerin sähköpostiosoite on
vaihtunut. Sihteerin tavoittaa jatkossa osoitteesta antti.j.korhonen@
gmail.com
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@
gmail.com, 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

www.viestiupseeriyhdistys.fi.
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.
Liikunta: HRUP:n salibändy-vuoro sunnuntaisin 19.30-20.30 PohjoisHaagan yhteiskoululla, lisätietoja
liikuntaupseerilta.
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.
Tervetuloa mukaan!

Viestiosasto
Koulutus: Vuonna 2012 MPK järjestää seuraavaa koulutusta: 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

SENIORIUPSEERIT
ITÄMERI - KAUPALLINEN MERITIE,
RAUHAN MERI - SOTATIE
Itämeri on koko historiansa
aikana muodostanut rantojensa
asukkaille tärkeän ja ainoan meritien länteen ja on sen vuoksi aina
liittynyt osana myös alueelliseen
turvallisuuteen. Itämeren merkitystä nykypäivinä reunavaltioidensa
turvallisuusajattelussa tarkastellaan
eri valtioiden kannalta Itämeren
alueen turvallisuusseminaarissa
torstaina 18.10 2012 Katajanokan
Kasinon Kenraalisalissa klo 13.00 20.00.
Luennoitsijat: Kansanedustaja Seppo Kääriäinen, eduskunnan
puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja
Kommodori evp Pertti Inkinen
Professori Alari Purju, Tallin
University of Technology, School

of Economics and Business Administration
Kansanedustaja Stefan Wallin
Arne Lindholm, Senioriupseerien Kerhon puheenjohtaja
Seppo Mansukoski, Senioriupseerien Kerhon maanpuolustustoimikunta
Tilaisuuden ohjelma:
13.00 Tulokahvi ja tervetulotoivotus, Arne Lindholm.
13.30 Suomen sotilaspoliittinen
asema Itämeren alueella ja puolustusvoimien kehittäminen, Seppo
Kääriäinen
14.30 Venäjä-näkökulma Itämeren alueen turvallisuuskysymyksiin,
Pertti Inkinen
15.30 Tauko
15.45 Baltian maiden turvallisuus
– taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna, Alari Purju
16.45 Pohjoismainen, erityisesti
Ruotsin ja Norjan, näkökulma Itämeren alueen turvallisuuskysymyksiin, Stefan Wallin
17.45 Seminaarin yhteenveto ja
päätelmät, Arne Lindholm ja Seppo
Mansukoski
18.00 Iltapala ja vapaata keskustelua
20.00 Seminaari päättyy.
Tapahtuman järjestää Senioriupseerien Kerho RUL:n ja HRUP:n tukemana ja siihen voivat osallistua
kaikkien reserviupseerikerhojen ja
kiltojen jäsenet. Tilaisuus kahveineen ja iltapaloineen on osallistujille maksuton. Luennoitsijoiden osalta voi ohjelmaan tulla muutoksia.
Tila- ja ruokailujärjestelyjen vuoksi
tulee osallistujien ilmoittautua 8.10
mennessä: arne.lindholm@kolumbus.fi tai puhelimitse 050 500 4138.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja, arne.lindholm@kolumbus.fi,
0505004138
Pentti Uosukainen, sihteeri,
pentti.uosukainen@kolumbus.fi,
0408406296

Kanta-Helsingin
maanpuolustusnaiset
Kanta Helsingin maanpuolustusnaiset ry, sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina 1 lokakuuta
2012 klo.18.00 Döbelninkatu 2

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Vuonna 2012 ratavuorot ovat maanantaisin klo 19:00 -21:30 viikoilla
39, 43, 47 ja 51. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan yhdistyksen sivuilla www.reservilaisliitto.fi/liitto/
piirit/sivustot/helsingin reservilai-

set tai sitten voi soitella ja kysyä.
Yhdistyksen jäsenillä, joilla ei ole
omaa asetta, on mahdollista ampua
yhdistyksen .22 pistooleilla. Yhdistys järjestää tarvittavat patruunat.
Osallistujilla täytyy olla omat suojalasit ja kuulosuojaimet sekä voimassa oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva), mukaan myös
voimassa oleva Reserviläisliiton
jäsenkortti. Ilmoittautumiset: tomi.
sarilahti@iss.fi ratavuoropäivänä
klo 12:00 mennessä. Osallistujia
mahtuu rajoitettu määrä ja osallis-
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tujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja antaa asevastaava
Tomi Sarilahti puh. 040 594 9673.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Kokouskutsu
Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään Vuosaaren saunapirtillä
pvm:llä 9. 10. -12 alkaen klo 18:00.
Syyskauden pirtti-illat Vuosaaressa joka kuukauden toisena tiistaina, pvm:t 11. 9., 9. 10.(syyskokous),
13. 11., 11. 12.(Puurojuhla), kukin alkaen klo 18.00. Tervetuloa!
Pirttiä aletaan jälleen asettelemaan talviteloille, talkootyöntekijöitä tarvitaan ja haetaan. Alustavia
ilmoittautumisia vastaanottaa sekä
lisätietoa antaa pirtti-isäntä Soini
Hyttinen, puh 050-3695305, sähköposti soinimarkku.hyttinen@elisanet.fi
Itsenäisyyspäivänä to 6. 12. -12
kunnianosoitus kaatuneille Leposaaren sankarihaudoilla klo 12:00.

Saunomista ja yhdistystapaamisia
Varaa kalenteristasi aikaa yhdistyksen jäsenten tapaamiseen.
Perjantaina 26.10.2012 järjestetään perinteinen purjehduskauden
päättäjäissauna Suomenlinnan Merisotakoululla. Tule tutustumaan
porukkaan ja aloittamaan aktiivinen
meriressutoiminta. Tarjolla kuumia
löylyjä sata henkeä vetävässä saunassa, hyvää seuraa ja oluttyrskyjä huurteisella. Omat pyyhkeet ja
juomat mukaan. Huomioithan, että
saunaan ei voi tuoda lasipulloja.
Tervetuloa!
Ensimmäiset lumihiutaleet saavuttanevat Suomen jo marraskuussa, jolloin on aika siirtyä odottelemaan nietosten peittämää maata.
Lauantaina 17.11.2012 höyryää pikkujoulusauna Vuosaaren saunapirtillä metsän siimeksessä. Ajo-ohjeet
löytyvät nettisivuilta. Omat pyyhkeet ja saunajuomat mukaan. Paikalla myös pientä tarjoilua ja joulupukki.
Viron sotahistoriamatka
Yhdistyksen sotahistoriamatka
Viroon järjestetään 29.-30.9.2012.
Ilmoittautumiset heti Jaakko Maavuorelle.
Reipasta syksyä merireserviläisille!
Toimintakalenteri
Su 16.9. HVA:n mestaruuskisa:
Pienoiskivääri 50m 3 x 20 ls (suorituksia omaan tahtiin vuoron puitteissa) (HVA:n jäsenille)
Su 16.9. Kivääriammunta 150 m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa
on Jaakko Maavuori.
To 20.9. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21
La 22.9 Sinisen Reservin ampumapäivä (2) Upinniemi. Ilmoittautumiset Jukka Soinille.
To 27.9. Ilma-aseratavuoro klo
16-19
Su 30.9. HVA:n mestaruuskisat
(2): Pienoiskivääri 50m 40 ls pysty
& pienoiskivääri 40 ls polvi (suorituksia omaan tahtiin vuoron puitteissa HVA:n jäsenille)
Su 30.9. Kivääriammunta 150m
Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
Lokakuu
To 4.10. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21
To 11.10. Ilma-aseratavuoro klo
16-19
Su 14.10. XI Heikki Tuokko -perinnekiväärikilpailu (suomalainen
pystykorvakivääri) Upinniemessä
+ perinnepistoolikisa. Molempiin
ilmoittaudutaan erikseen Uudenmaan MP-piirin nettisivujen kautta.
To 18.10. Sisäampumarata "Luola" klo 16-21
Su 21.10. Kivääriammunta 150 m
Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
To 25.10. Ilma-aseratavuoro klo
16-19
Pe 26.10. Purjehduskauden päättäjäiset. Suomenlinna.
Su 28.10. Kivääriammunta 150 m
Upinniemi. .
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
Marraskuu
To 1.11. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21
Su 4.11. Kivääriammunta 150 m

Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
To 8.11. Ilma-aseratavuoro klo 1619
Su 11.11. Kivääriammunta 150m
Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
To 15.11. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21
La 17.11. Pikkujoulusauna Vuosaaren saunapirtillä
Su 18.11. Kivääriammunta 150 m
Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
To 22.11. Ilma-aseratavuoro klo
16-19
Su 25.11. Kivääriammunta 150 m
Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
To 29.11. Sisäampumarata "Luola" klo 16-21
Joulukuu
Su 2.12. Kivääriammunta 150 m
Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
Su 9.12. Kivääriammunta 150m
Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
To 13.12. Sisäampumarata "Luola" klo 16-21
Su 16.12. Kivääriammunta 150 m
Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa on
Jaakko Maavuori.
To 20.12. Ilma-aseratavuoro klo
16-19
Su 23.12. Kivääriammunta 150 m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16. Yhteyshenkilönä vuoroille osallistumisessa
on Jaakko Maavuori.
To 27.12. Sisäampumarata "Luola" klo 16-2
Oletko harkinnut liittymistä
jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa mm. mahdollisuuden merelliseen toimintaan koulutusalus
Ahven3:lla. Täytä jäsenhakemuslomake yhdistyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät
viimeisimmän tiedon yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista jäsentapahtumista.

kurssien ensiaputilanteissa ja kenttähygieniassa, sekä esittelee perusteet myös sodan ajan kenttälääkinnän ja taisteluensiavun (TCCC)
toimintaan. Kaikki kouluttajat ovat
terveydenhuollon ja ensihoidon ammattilaisia. Kurssilla mahdollisuus
suorittaa Punaisen Ristin Hätäensiapu 4h tai päivittää voimassa oleva
Ensiapu 1 tai 2 seuraavaksi kolmeksi
vuodeksi. Lisätietoja kurssin johtajalta: Janne Kuloheimo, janne.kuloheimo@gmail.com
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.0014.30. 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.

on kutsunut sosiaalineuvos, valt.tri
Tapani Sarvannin Kokonaismaanpuolustus ry:n kunniapuheenjohtajaksi.
Vuorot Töölön radalla jatkuvat
jäsenille ilmoitetun mukaisesti kerran kuussa sunnuntaina. Ilmoittautumiset kokonaismaanpuolustus@
helresp.fi
Lisätietoa
yhdistyksen
toiminnasta:http://www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/kokonaismaanpuolustus/tai vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Kiltamme syysretki tehdään tänä
vuonna Turkuun klassikko- ja harrasteajoneuvoyritys Triangle Motors-nimiseen yritykseen lauantaina
29 syyskuuta. Lähtö Santahaminasta Perinnetalon edestä klo. 8:30,
mukaan ilmoittautumiset Timo
Koukkarille 21.9. mennessä numeroon 040-5643295. Jäsenistö joukolla mukaan Turun retkelle.
Killan sääntömääräinen syyskokous pidetään Santahaminan Perinnetalolla keskiviikkona 10 päivä
lokakuuta 2012 klo. 18:00. Kokouksen päälle on luvassa esitelmä ja kokouskahvit.

helresp.fi
Vantaan
reserviläiset

Sisäradat
Tikkurilan vuoroille tarvitaan valvojia.
Luolassa vuorot alkavat lokakuun alussa, katso aikataulut ja valvojatilanne www.vantaanreservilaiset.fi.
Uutena perjantaiaamuisin vuoro
joka toinen viikko.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter på hösten 2012 varje parlös veckas torsdag
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är
13.9, 27.9, 11.10 och 25.10.
Triangel kampen 2012
20.10 Triangelkampens avslutningsfest, Officersmässen Dragsvik
Övriga evenemang.
22.9 Skogsstigen,Ramsholmen
Ekenäs, deltagaravgift 5 eur/person
ww.reservilaisliitto.fi/hsru
Ordförande Markus Liesalho Tel.
0400-421 002, svenska@helresp.fi

MERIRESERVILÄISET
Syyskausi on ammuttu käyntiin.
Yhdistyksen toimintakalenterista
löytyy tekemistä ja tapahtumia. Etsi
itsellesi sopivia toimintamuotoja ja
tule rohkeasti mukaan.
Syksystä huolimatta koulutusalus Ahven 3 seikkailee yhä tiistaisin merellä. Poikkea mukaan tutustumaan toimintaan. Meritaitoja et
tarvitse. Paikalta löytyy kouluttajia.
Voit tulla myös pelkästään nuuskimaan syksyn suolaisia meripärskeitä tai auttamaan navigoinnissa ja
aluksen huollossa. Astu alukseen!
Ampumavuorot löytyvät toimintakalenterista. Yhdistysten asevastaavilta saa lisää tietoa.
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Vääpelikilta
Helsingin KoTu-yksikkö järjestää
yhdessä Vääpelikillan kanssa Kotukouluttajien kenttälääkintäkurssin
26.-28.10.2012 Santahaminassa.
Kurssi on räätälöity kaikille eri kursseilla toimiville johtajille, vääpeleille ja kouluttajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi antaa
perusvalmiuksia toimia rauhanajan

S-Ryhmän
reserviläiset

Lokakuun 11. teemme varuskuntavierailun Viestirykmenttiin Riihimäelle. Lähtö Fennian edestä yhteiskuljetuksella klo 9.00 ja paluu
samaan paikkaan noin klo 15.30.
Retken hinta 15 e sisältää bussimatkan ja lounaan varuskunnan ruokalassa. Ilmoittautumiset Teuvo Mäkiselle.
Vuosikokous pidetään lokakuun
15. Ässäkeskuksessa alkaen kahvitarjoilulla klo 16.00. Ilmoittautumiset Teuvo Mäkiselle.
Puolustusvoimat järjestää Maanpuolustuskerhon kanssa yksipäiväisen harjoituksen Santahaminassa
lauantaina 13. lokakuuta. Ilmoittautumiset 7.10. mennessä: mika.kyyhkynen@agrimarket.fi
Yhteystietoja:
Puheenjohtaja sami.keino@sok.
fi 050-3096210, I varapuheenjohtaja ja sihteeri teemu.mallinen@sok.
fi 050-3884665, II varapuheenjohtaja ari.vieno@sok.fi 050-9115941,
varainhankintajohtaja manuelmanner@hotmail.com 040-7055668,
toiminnanjohtaja makinen.teuvo@
gmail.com 050-3385636 (ei hallituksessa)

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetustareserviläisten keskuudessa.
Yhdistys toivottaa jäsenilleen
ja yhteistyökumppaneilleen hyvää
syyskauden alkua reserviläistoiminnassa!
Kokonaismaanpuolustus ry täyttää kymmenen vuotta päivämäärällä 11.9.
Samalla päivämäärällä yhdistys

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Pääkaupunkiseudun pioneerien tapaaminen Kallioniemen majalla ma
24.9.2012. alkaen klo 17. Jäsenistölle
avoin hallituksen kokous, esitelmä
ja iltapala. Saunomismahdollisuus,
varaa oma pyyhe mukaan.
Killan syyskauden pystykorvaammuntakilpailu Karkkilan ampumaradalla 29.9.2012 klo 10.00
-13.00. Paikalla kenttäruokailu,
listalla hernekeittoa. Maksu on yhteensä 10 euroa. Omat aseet ja patruunat mukaan. Jos ei ole omia, voi
ampua toisten aseilla. Radasta lisätietoja www.kovelonrata.fi ja killan
sihteeriltä martti.passi@saunalahti.
fi. Ilmoittautumiset Ilpo Ervastille,
0500184684 tai ilervasti@gmail.
com. Samalla voit tilata myyntiartikkeleita, kuten pioneeripuukkoja
paikalle.
Ammunnat Töölöntorinkatu 2:n
Luolassa ovat keskiviikkoisin klo
19-21.30 viikoilla 40, 44, 48 ja 52 ja
lauantaisin klo 9.30-12. viikoilla 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.
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Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
Killan syyskokous
Killan syyskokous pidetään tiistaina 23. lokakuuta 2012 Suojeluskuntatalon auditoriossa (Töölöntorinkatu 2 B). Kukkalaitteen lasku
muistokivelle klo 16.15, kokous klo
16.30, jonka jälkeen kahvitarjoilu.
Kokousesitelmä alkaa klo 17.30.
FT Ville Sarkamon aihe on "Soturikunnia ja karoliinien maailmankuva. Katsaus karoliinitutkimuksen
traditioon ja nykyhetkeen."
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
YK-päivän vastaanotto: Jäsenet
(+avec) kutsutaan YK-päivän vastaanotolle ravintola Königiin, Mi-

konkatu 4, pe 19.10. klo 19.00. Osallistumisesi varmistat maksamalla 45
eur/hlö 15.10. mennessä yhdistyksen tilille Nordea 214218-33733.
Maksun ilmoitusosaan osallistujien nimet, erikoisruokavaliot sekä
ruoka-allergiat. Hinta sis. alkupaukku sekä hyvä noutopöydän ruoka
jälkiruokineen, tanssimusiikkia ym.
Yökerhoon pääset ilmaiseksi. Meille
on järjestetty oma narikka juhlakerrokseen (2,70 e/hlö). Pukukoodi:
paraatipuku tai tumma puku sekä
isot kunniamerkit. Lisätiedot: Tapani Forsström tforsstrom@hotmail.
com puh. 040 587 0352 tai Kari Kaiponen kari.kaiponen@pp.inet.fi
puh. 040 584 8524. Tervetuloa!
Messi-illat: Ti 2.10. klo 18 alkaen
ravintola Zetor. Evl Rolf Kullbergin
briefing mm. Syyrian tilanteesta.
Kävelemään: YK:n maailman
veteraanien rauhankävely Käpylän
urheilupuistossa su 23.9. alkaen klo
12. Helsingin tapahtuman suojelijana kansanedustaja Juha Väätäinen
(ps). Matkat 1,5 km:stä ylöspäin.
Tule mukaan koko perheen voimalla
ja tuo kaverisikin!
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 tai 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

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Liikunta
Syyskauden seuraava tapahtuma on:
Maastovaellus 2, su 21.10.2012, MPK kurssinro 0400 12 13031. Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuiston pysäköintialueella klo 09.15, osoite Vanha Maantie 11-13, Espoo. Maastoon siirtyminen klo 09.30.
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot:
juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Muu ammunta
Töölöntorinkadun pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölöntorin 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 pakol-

linen 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.

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit
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.

Esitelmäillassa
puolustusministeri
Carl Haglund
Kauniaisten kaupungintalo
20. marraskuuta kello 19.00.
Kaikille avoin. Tervetuloa!
Espoo-Kauniainen Rerserviupseerit

Palvelusaseen syyskilpailu,
”piirin mestaruus” 6.10.2012.
MPK nro: 0400 12 12153.
Palvelusaseen syyskilpailu, ”piirin
mestaruus” 6.10.2012 (pistooli / kivääri).
Ilmoittaudu 3.10. mennessä, MPK numero 0400 12 12153. Säännöt:
www.resul.fi – Palvelusammunta.
Kokonaiskilpailu jonka parhaasta karsiutuu piirin mestari, kaksi ampumaluokkaa: avoin ja vakio (vrt. SRA), molempien luokkien parhaat palkitaan.

ETIKETTI &
PROTOKOLLA
Aika: Lauantai 17.11.2012 klo 09 – 15
Paikka: Santahamina, Helsinki
Kurssin tavoite:
Kurssin tavoitteena on oppia vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä
etiketti- ja protokollasäännöt sekä tavat
toimia erilaisissa tilaisuuksissa.
Kurssin aiheina:

Maastotoiminta
Pahkis 2012: 21.–23.9. Vekaralla
Sissitoimintaa parhaimmillaan – lähde mukaan! VEH-kutsut tulevat postissa ilmoittautuneille syyskuun alussa.
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
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
Ilmoittautuminen 17.10. mennessä christer.mikkonen@elisanet.fi puh.
050 5722 873.
Maastotoiminnasta lisätiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh.
050 5722 873.
Ampumatoiminta
Harjoitukset Luolassa jatkuvat seuraavasti ma17.9.; su 23.9.; ma 1.10.; su
7.10.; ma 15.10.; su 21.10. Maanantain vuoro klo 19 -21 ja sunnuntain vuoro
klo 14.30–17.00. Lisätietoa ks. ttp://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä
lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa
sivulta. Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com tai Eki Monni, eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.
Salitoiminta
Harjoitukset jatkuvat syksyllä täydellä teholla. Nitrot ovat aloittaneet jo
7.9. ja jatkavat perjantaisin klo 18.00–19.30. Muut vuorot entiseen malliin
ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja 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

Etiketti ja protokolla - hyvät tavat
Maanpuolustuskentässä toimimisen
erityispiirteet
Pukeutuminen/pukukoodi – hyvä ohjenuora
Kunnia- ja ansiomerkit
Heraldiikan perusteet
Liput ja niiden käyttö/pienoisliput ja
standaarit
Kunniavartiot, seppeleen lasku, paraatit,
”sulkeisjärjestys”
Maanpuolustusjuhlat
Kenttäharjoitus ja –ehtoollinen
Hautajaiset
Kouluttajana Markus Anaja
”Reserviläisen juhla- ja seremoniaopas”
Kurssinjohtajana toimii Anne Kärki
041-4679290
Hinta 20 e sisältää luennot, lounaan
ja kahvin,. Kurssimaksu suoritetaan
ohjeiden mukaan ennen koulutuksen
alkua. Maksuohjeet ja muu tarkempi
informaatio lähetetään sähköpostilla tai
tarvittaessa muuten ilmoittautumisen
jälkeen.
Ilmoittautuminen 17.10.2012. mennessä
MPK:n verkkosivuilla osoitteessa
www.mpk.fi > koulutuskalenteri > EteläSuomi > Helsinki
Sirpa Holma, 040-5607703,
sirpa.holma@pp.inet.fi
(lisätietoa kurssista)
08.30 Ilmoittautuminen kurssipaikassa.
Kurssin toteuttaa NVL Helsingin Seudun
alueneuvottelukunta yhteistyössä MPK
Maapuolustuspiirin kanssa. Kurssi on
avoin kaikille.
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

Katajanokan
Huolto Oy

Asianajotoimisto
Kari Silvennoinen Ky

Hämeentie 97-99 A
00550 Helsinki
(09) 765 735

Korkeanvuorenkatu 19 A
00130 Helsinki
010 616 8920

Talkoissa keskitytään erityisesti pihaalueiden 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

JSP Maalaus

Oy Promotor Ab

Audit Team Finland

Vantaan Asekorjaamo

Oilon Oy

Kirkonkyläntie 86
00740 Helsinki
(09) 385 4617

Punavuorenkatu 20
00150 Helsinki
010 617 6000

Kirjasitomo
Haglund Oy

PL 170
00811 Helsinki
(09) 2291 1618

Spjutsundin piirimajan varustetasoon ja
kulkuyhteyksiin on panostettu muutan
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.

Radial Oy

Isännöintipalvelu
Tapanainen

Intrum Justitia

Syystalkoot ja
tutustumiskäynti
HRUP:n Spjutsundin
piirimajalla 25.10.

PL 15
00131 Helsinki
(09) 134 511

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

Koivurinne 13
01680 Vantaa
(09) 855 5001

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
(09) 4730 3301

Berner Oy

Kyttäläntie 6
00390 Helsinki
0400 575 025

Merikasarminkatu 4
00160 Helsinki
(09) 696 2480

Loka-Veto Oy

Rolls-Royce Ab

Lasihemmo Oy

PL 28
00751 Helsinki
0400 439 070

Pohjolankatu 43
00610 Helsinki
(09)777 2656

Vesikkotie 11 B
01450 VANTAA

Sahaajankatu 41
00880 Helsinki
(09) 755 2480

PL 5
15801 Lahti
(03) 65 761

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
UUDENMAAN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN
LOKAKUUSSA 2012 SEURAAVAT KURSSIT:

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN
SYYS-LOKAKUUSSA 2012 SEURAAVAT KURSSIT:
29.-30.9.2012
29.9.2012
5.-7.10.2012
5.- 28.10.2012
6.-7.10.2012
7.10.2012
12.-14.10.2012
12.-14.10.2012
13.10.2012
19.-21.10.2012
19.-21.10.2012
26.-28.10.2012
26.-28.10.2012
26.-28.10.2012
26.-28.10.2012
26.-28.10.2012
26.-28.10.2012
26.-28.10.2012

Puusepäntie 25
04360 Vantaa
(09) 385 8151

5.-7.10.2012 Muonituskurssi
5.-7.10.2012 VAPEPA-etsintäkurssi
5.10.2012
Kotiseutuharjoituksen johtokurssi
(harjoitusesikunta)
6.-7.10.2012 Sähköttä myrskyn silmässä
6.-7.10.2012 ETEVAN turvakurssi
6.-7.10.2012 Ehkäise palovaara kodissa
6.10.2012
Tulityökurssi
6.10.2012
Säkerhetsdag för kvinnor
6.-7.10.2012 Intti tutuksi nuorille ja kertausta
reserviläisille
12.-13.10.2012 RUL:n seminaari johtamiskouluttajakoulutus
13.10.2012
XII Hiidenmarssi-jotos
14.10.2012
XII Heikki Tuokko-kilpailu
14.10.2012
Perinnepistoolikilpailu
27.10.2012
Reserviläisjohtaja 1

Intti tutuksi kehitysvammaisille
Viestivälineet ja viestittäminen
Vantaan koulutusosaston syysampumaleiri
Reserviläisten ampumaleiri 2
Radioasema ja radioliikenne
Maastovaellus 2
Reserviläisjohtaja 2
Tiedustelukurssi
Sokos harjoitus
Vääpelikurssi (PV:n tilaama)
Huollon johtajakurssi (PV:n tilaama)
Erä- ja maastotaidot, peruskurssi
Pienoiskivääriammunnat lukiolaiset
KoTU-kouluttajien kenttälääkintäkurssi
Vantaan Lukiolaisen turvakurssi
Kanta-Helsingin Lukiolaisen turvakurssi
Itä-Helsingin Lukiolaisen turvakurssi
Espoon-Kauniaisten Lukiolaisen turvakurssi

Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla

Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita.

www.mpk.fi/Koulutuskalenteri > Uusimaa

KoTu-ammunnat ovat toisaalla tässä lehdessä.

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

Onnittelemme
Syyskuu

Kiittää tukijoitaan

22.9. DI, KTM, vänrikki Stig Uunila
24.9. Turvallisuusjohtaja, majuri Jaakko Häyhtiö (matkoilla)

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

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

70 v
70 v

Lokakuu
1.10.
2.10.
2.10.
4.10.
6.10.
7.10.
11.10.
13.10.
15.10.
24.10.
24.10.
24.10.
27.10.
29.10.

Yliluutnantti Bengt Blomqvist (matkoilla)
Putki- ja koneinsinööri, ylikersantti Risto Koskela
Eläkeläinen, kersantti Juhani Varis (Lapissa)
Yli-insinööri, kapteeni Pekka Calonius (perhepiirissä)
Varatuomari, majuri Kyösti Ratilainen
Ekonomi, kapteeni Tero Helin (matkoilla)
Filosofian tohtori, luutnantti Harri Kiiski
Lehtori, vänrikki Otto Jeskanen
Ekonomi, yliluutnantti Aimo Nurmela (matkoilla)
Valtiotieteen lisensiaatti, kapteeni Matti Haro (matkoilla)
Toimitusjohtaja, komentajakapteeni Juha Tenhunen
Nuorisodiakoni, sotilasdiakoni Petri Minkkinen
Kauppatieteen maisteri, yliluutnantti Jussi Mattila (matkoilla)
Eläkeläinen, alikersantti Tero Visa

60 v
90 v
60 v
75 v
70 v
70 v
50 v
80 v
75 v
80 v
75 v
50 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

Kokoustiloja
yhdistysten ja
kerhojen käyttöön
Teksti ja kuva: Ossi Ikonen
Monilla kerhoilla ja yhdistyksillä on ongelmia löytää kokous- ym.
tiloja erilaisiin toimintoihin. Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt
toimivat Töölössä Döbelninkatu
2:ssa sijaitsevassa rakennuksessa,
jossa on muutamia kokouksiin ja
esitelmätilaisuuksiin sopivia tiloja.
Kerhot ja yhdistykset voivat varata
tiloja Maanpuolustusyhtiö MPY:stä
arkisin 8-16 välisenä aikana puhelimitse (09) 4056 2010. Tilat annetaan käyttöön varausjärjestyksessä.
Kaikkiin tiloihin avaimet saa MPMyymälästä, Pohjoinen Hesperiankatu 15 arkisin klo 18.00 saakka.
Sekä Döbelninkadun kokoustiloihin
että auditorioon on ulko-ovilta ovipuhelimet. Kokoustilat tulee siistiä
käytön jälkeen. Pääsääntöisesti tilat
ovat käytössä kello 22.00 saakka.
Kokoustiloja Döbelninkatu 2:ssa
on käytössä seuraavasti:

Auditorio
Auditorioon pääsee Töölöntorinkatu 2 B-portaasta, josta mennään
suoraan eteenpäin katutasossa. Auditorioon mahtuu noin 60 henkeä.
Varustuksena auditoriossa on datatykki, piirtokuvaheitin sekä fläppitaulu. Lisäksi auditoriosta löytyy
siirrettäviä tussitauluja useita kappaleita. Auditoriota varattaessa tulee pyytää datatykin varusteet (yhdyskaapeli ja kaukosäädin) avaimen
mukana. Auditoriossa ei ole kannettavaa tietokonetta vaan se tulee
olla itsellä mukana. Auditoriossa ei
myöskään ole omaa keittiötä, kahvinkeitin ja WC:t toki on. Auditorion
aulassa on Helsingin suojeluskuntapiirin perinnehuone.

Kokoustila I
Kokoustila I:een kuljetaan Döbelninkatu 2:n ovesta ja noustaan IV
kerrokseen (HUOM. katutaso on

III kerros). Kokoustilaan mahtuu
noin 25 henkeä. Kokoushuoneessa
on piirtokuvaheitin sekä fläppitaulu. Lisäksi tilassa on datatykki, TV-,
DVD- sekä videolaite. Tilan vieressä
on hyvin varusteltu keittiö, jossa voi
helposti keittää kokouskahvit. Keittiössä on kahvinkeittimen lisäksi
mm. mikroaaltouuni.

Kokoustila II
Kokoustila II on samassa kerroksessa kokoushuone I:n kanssa. Tilaan
kuljetaan lasioven jälkeen oikealle käytävän päähän. Huoneeseen
mahtuu noin 15 henkeä. Tilassa on
piirtokuvaheitin ja tussitaulu. Kokoushuone I:n keittiö on hieman
rajoitetusti käytössä. Tila varataan
Reserviläisliiton toiminnanjohtajalta Olli Nybergiltä, puh. (09) 4056
2041.

”Jääkärin yö”- ampumatapahtuma 13.10.2012.
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MPT:n kokoushuone V kerros
MPT:n kokoushuone varataan Sirkka Suppaselta, puh (09) 4056 2022.
Kokousta mahtuu pitämään 15 henkeä. Tilassa on datatykki, valkokangas ja fläppitaulu. V kerroksen keittiö on järjestäjien käytössä, samoin
WC:t. Kokoustilaan pääsee Döbelninkatu 2:n ovesta, josta noustaan V
kerrokseen, ja lasiovesta heti vasempaan.

Liittojen kokoushuone
VI kerros
Liittojen kokoushuone sijaitsee
myös Döbelninkatu 2:n puolella.
Huone sijaitsee VI kerroksessa samassa paikassa MPT:n kokoushuoneen kanssa. Tilaan mahtuu 20 henkeä. Käytössä on TV ja DVD-soitin
sekä fläppitaulu ja valkokangas. VI
kerroksen keittiö ja WC:t ovat käytössä. Tilaa varataan Kirsti Suortilta, puh (09) 4056 2054.
Kaikista kokoustiloista antavat
lisätietoja edellä mainittujen henkilöiden lisäksi myös piirien toimistot.

Urheilutalon 22-vuorot alkavat
5.10. ja jatkuvat parillisen viikon
perjantaisin klo 18.00 – 19.30. Ammunnat jatkuvat aina ensi vuoden
huhtikuun loppuun asti. Radalle
mahtuu, joten osallistukaapa harjoituksiin ahkerasti. Ammunnat vetää Yrjö Alastalo.
Piirin Töölön ampumaradan
palveluspistooliammuntoja on
syyskaudella kaksi kertaa: lauantaina 6.10. kello 9 -12 ja lauantaina
17.11 kello 12 – 14.30. Ammunnat
vetää Timo Mikkonen puh. 0400
607590 tai timo.mikkonen@luukku.com. Varalla mauri Routio puh.
040-7322751 tai mauri.routio@sci.
fi.
Kalvolassa jatketaan perinteisin
kuvioin 29.9., 20.10. ja 10.11. Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että
kiväärilajeja. Omat eväät mukaan.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

MPK nro: 0400 12 12147
Kerää neljä kaveria ja tule ampumaan erityyppisiä tehtäviä joukkueena, valoisaan aikaan
aloitamme ja illalla lopetamme yön hämärryttyä. Käytettävä kalusto on pistooli, kivääri,
TA-kivääri ja karbiini. Kaikkiin tapahtumiin on tarjolla lainakalustoa, joten kaluston puute
ei muodostu esteeksi. Tapahtuman kesto klo. 9-21 kuten viime syksyn jääkäripäiväkin.
Maks. 40 osallistujaa. Ruokailut ja monipuoliset ampumatehtävät kuuluvat asiaan.

Vuosikokousilmoitus:
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n syyskokoukset
Kokoukset pidetään maanantaina 12.11.2012 Katajanokan Kasinolla kello 18. Kokouksissa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvion hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja
jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä
määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2011/2012. Kokouksia edeltää esitelmätilaisuus, johon voivat osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyksen
henkilöjäsenet.
Kokousesitelmän pitää Kaartin Pataljoonan komentaja everstiluutnantti Rainer Peltoniemi. Hänen aiheenaan on Kaartin Pataljoonan 200-vuotinen historia.
Piirihallitukset

