Helsingin Reserviupseeripiiri > Helsingin Seudun Reserviläispiiri
Helsinki > Espoo > Kauniainen > Vantaa

Nro 9
16. 11. 2012
45. vuosikerta

Uusi taistelutapa s. 6

Isosaaren historia s. 10

Itsenäisyyspäivän tilaisuudet s. 20

2

16. 11. 2012 < 9 | 2012

Pääkirjoitus

16. 11. 2012

Kunniamerkkien käytöstä

I

tsenäisyyspäivän lähestyessä on
hyvä palauttaa mieleen oikea
kunniamerkkien käyttö. Itsenäisyyspäivänä vapaaehtoisessa
maanpuolustustyössä mukana
olevat henkilöt osallistuvat erilaisiin itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin, joissa käytetään ansio- ja
kunniamerkkejä. Lisäksi monille ansioituneille kunniamerkkejä myös myönnetään
juuri itsenäisyyspäivänä.
Kunniamerkkien käytöllä suomalaiset eivät korosta käyttäjän ansioita, vaan
osoittavat arvostavansa menneiden sukupolvien työtä itsenäisyytemme saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi.
Nauhassa kannettavat kunniamerkit
jaetaan seuraaviin pääluokkiin: valtiovallan perustamat kunniamerkit, puoliviralliset ritarikunnat, muun isänmaallisen
toiminnan ansiomerkit, valtakunnallisen
luonteen omaavien yhteisöjen merkit sekä
yksityisten yhteisöjen ansiomerkit. Viime
mainittuja tulee kantaa vain näiden yhteisöjen omissa tilaisuuksissa.
Muuten kunniamerkkejä voidaan käyttää itsenäisyyspäivänä, puolustusvoimien
lippujuhlapäivänä tai joukko-osastojen

vuosipäivinä. Kunniamerkkejä voidaan
kantaa myös sellaisissa juhlavissa tilaisuuksissa, joiden järjestäjä kutsussa esittää.

siviilipuvussa oikealla puolella kuvitellun
rintataskun alapuolella.
Tumman puvun kanssa tulee käyttää
juhlatilaisuuksissa valkoista paitaa. Sol-

miona tulee käyttää hopeanharmaata solmiota. Kirjavat solmiot eivät kuulu kunniamerkkien kanssa käytettäväksi. Frakin
kanssa voidaan kutsun mukaan käyttää
myös pienoiskunniamerkkejä.

Kunniamerkkejä tulee säilyttää siten, että niiden nauhat pysyvät siisteinä
ja puhtaina. Metalliosien tulee olla ehjiä.
Mikäli nauhat ovat likaantuneet tai ovat
muuten epäsiistit, tulee ne vaihtaa uusiin
ja puhtaisiin. Kultasepät korjaavat myös
rikkoutuneita metalliosia.
Mitaleita kannetaan tummassa puvussa, frakissa tai sotilaspuvussa. Arkipuvussa mitaleita ei kanneta. Tumman puvun
kanssa kannettaessa mitaleita, sijoitetaan
ne vasemmalle puolelle noin kaksi senttimetriä rintataskun yläpuolelle vaakasuoraan. Suositeltavaa on, että mitalit
asennetaan tankoon, jotta mitalit ovat
siististi vaakasuorassa. Liian usein näkee,
että mitalit on kiinnitetty taskun yläreunaan. Kun mitaleita kannetaan tummassa
puvussa, ei käytetä taskunenäliinaa eikä
takinkäänteessä järjestöpinssejä. Ainoa
merkki, jota kunniamerkkien kanssa voi
käyttää, on tammenlehvätunnus. Joukkoosastojen myöntämiä ristejä kannetaan

Kunniamerkkien
käytöllä suomalaiset eivät korosta
käyttäjän ansioita,
vaan osoittavat
arvostavansa
menneiden sukupolvien työtä
itsenäisyytemme
saavuttamiseksi ja
säilyttämiseksi.

Sotilaspuvussa (m/58) kunniamerkkejä
käytetään paraatipuvussa ja juhlapuvussa.
Mitalit kiinnitetään noin viisi senttimetriä
vasemman rintataskun yläpuolelle. Kurssimerkit, kuten mm RUK:n risti, kiinnitetään taskun keskelle.
Mikäli henkilölle on myönnetty saman
yhteisön ansiomerkkejä, kannetaan vain
korkeinta ansiomerkkiä. Poikkeuksen
tekee Vapaudenristin ritarikunnan ansiomerkit, joita voidaan käyttää kaikkia
myönnettyjä.
Kunniamerkit asennetaan kantoripaan
siten, että kantojärjestys määräytyy niiden arvojärjestyksen mukaisesti. Korkeaarvoisin on sijoitettu äärimmäiseksi oikealle. Muut kotimaiset mitalit järjestyvät
vasemmalle pääsääntöisesti niiden perustamisajankohdan mukaisesti. Ulkomaalaiset ansiomerkit sijoittuvat kotimaisten
jälkeen niiden maiden ranskankielisen nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen.
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Nuorisorikollisuus nykyaikaisen
kriminaalipolitiikan keskeisin probleemi.
Vuoden 1939 jälkeen nuorisorikollisuus moninkertaistunut
Eilisessä huoltotyöntekijäin kokouksessa esitelmöi prof. Br. Honkasalo nuorisorikollisuuden
syistä. Selostettuaan rikollisuuden syitä yleensä puhuja siirtyi käsittelemään nuorisorikollisuutta, josta on muodostunut kriminaalipolitiikan keskeinen probleemi. Viimeisinä vuosikymmeninä kriminolooginen tiede on kiinnittänyt huomiota nuorisorikollisuuden syihin asettamalla tutkimuksen kohteiksi ne elinolosuhteet, joilla nuorison joutumisessa rikoksen tielle on
suurin merkitys.
Vaikuttavia tekijöitä on tällöin todettu useita, tärkein niistä on koti. Tätä seikkaa tukee
mm. se, että tuomittujen nuorten henkilöiden joukossa on suhteellisesti runsaimmin sellaisia,
joilla vanhempien kotia varsinaisessa mielessä ei ole ollut lainkaan. Vieläkin pahempi kuin kodittomuus on rikollinen koti tai koti, missä jompikumpi vanhemmista on parantumaton juoppo. Myöskin riitaista kotielämää – vaikkakaan siihen ei sisältyisi juoppoutta tai rikollisuutta
– on pidettävä kriminoloogisena tekijänä.
Kodilta puuttuu tällöin kasvattava vaikutus. Jopa niinkin pieneltä tuntuva seikka kuin
vanhempien puolueellisuus lapsiin nähden saattaa vaikuttaa rikollisuutta edistäväksi. Niinikään saattaa rikollisuutta edistää taloudellisesti huono koti ja puutteesta usein aiheutuva
asuntokurjuus.
Kodin lisäksi on huomattava kriminolooginen tekijä huono kirjallisuus. Erään nuorisovankilan asukkien kesken toimenpantu tutkimus osoitti mm., että noin kolme neljäsosaa heistä
kuului roskakirjallisuuden innokkaiksi lukijoiksi. Tämän jälkeen on mainittava huonot, rikoshistorioita ja sukupuolisia suhteita käsittelevät elokuvat.
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Miksi

Loppuvuosi on
täynnä toimintaa

Maanpuolustuskentässä olemme eläneet viime aikoina mullistusten ja uhkien
varjossa. Säästöt näyttävät kutistavan reserviläistoiminnan minimiin. Toimintamahdollisuudet ovat olleet meidän alueella
uhattuna hallintovalitusten ja ampumaratatilanteen takia. Reserviläisten maanpuolustustyön mielekkyyttä on mietitty kansallisissa tutkimuksissa, kuten myös meidän
omassa piirissämme. Myllerrys on nostanut
miksi-kysymyksen pintaan – miksi teemme
reserviläis- tai reserviupseeritoimintaa?
Onko reserviläisten maanpuolustustyöllä
merkitystä?
Helsingin Reserviupseeripiirin hallituksen seminaareissa keväällä ja syksyllä on
pureuduttu perusteisiin ja ytimiin. Osallistujista henki innostus päästessään pohtimaan työmme tarkoitusta ja järkeä. Huoli
toiminnan jatkuvuudesta ja ukkoutumisesta nousi pintaan. Yhdistyksissä osallistujat
vanhenevat vuosi vuodelta ja missä on nuoripolvi?
Dynaaminen toimistomme torjui pessimismiä tilastoilla ja tietämyksellä. Piirimme
yhdistyksissä on paljon nuoria reserviupseereita. Noin joka neljäs jäsenemme on alle
30-vuotias. Mistä on siis kysymys? Ovatko
nuoret passiivisia jäseniä, joita ei näy yhdistysten tilaisuuksissa? Pikakierros paljasti, että monen yhdistyksen hallituksessa on
yksi tai useampia ns. nuoria upseereita. Ammunta tai muu koulutus tuntuvat kuitenkin
kiinnostavan nuoria enemmän kuin esitelmät, kokoukset ja yhdistysbyrokratia.
Oletettu nuoriso-ongelma ei ole pelkästään meillä Helsingin alueella. Yhteistoiminnassa Uudenmaan piirien kanssa
olemme tarttuneet toimeen ja järjestimme
Upinniemessä toimintapäivän nuorille reserviläisille. Helsingin piirissä ajatusta jalostettiin viemällä nuoria jäseniämme lauantaipäiväksi Santahaminaan harjoittelemaan
reserviupseerin perustaitoja.
Hyviä käytänteitä kannattaa jakaa ja
idea samanhenkisten kokoamiseksi yhteen
on tuttu meidän vanhemmilta reserviupseereilta, nimittäin Seniorikerholta. Horisontaalinen työ yli yhdistysrajojen luo nuorille
mahdollisuus mielekkääseen ja kiinnos-

Vuosi on vähitellen kääntymässä

Reserviläisten maanpuolustustyön mielekkyyttä
on mietitty kansallisissa
tutkimuksissa, kuten
myös meidän omassa
piirissämme. Myllerrys
on nostanut miksi-kysymyksen pintaan – miksi
teemme reserviläis- tai
reserviupseeritoimintaa?

tavaan toimintaan. Toimisto ja HRUP voi
luoda tilaisuuden ja puitteet, mutta pallo
on kuitenkin nuorilla upseereilla itsellään –
ottakaa mallia vanhoista ”sotaratsuista”, Seniorikerhosta, ja aktivoitukaa. Tapahtumien
järjestäminen omalle ikäpolvelle on palkitsevaa.
Palatkaamme miksi-kysymykseen. En
luennoi aatteesta tai reserviupseerityön
merkityksestä. Vastauksen tulee elää ajassa.
Jokainen aika ja reserviupseeripolvi luovat
omat vastauksensa. Perinne kuitenkin yhdistää ja velvoittaa. Sydämissämme tiedämme tekevämme tärkeää työtä. SIKSI!
Ihan lopuksi! Vuosi on mennyt hyvin ja
sen päätteeksi on päästävä perinteiseen piirin joulusaunaan. TERVETULOA!
puheenjohtaja@hrup.fi

kohti loppuaan mutta reserviläisten osalta toiminta jatkuu vilkkaana. Monessa yhdistyksessä syyskokous on vielä edessä ja etenkin
itsenäisyyspäivän läheisyydessä järjestetään
monia reserviläisille tärkeitä tapahtumia,
joista löytyy lisätietoja tämän lehden ilmoituksista. Toivon erityisesti, että Helsingin
yliopiston juhlasalissa 6.12.2012 järjestettävään Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlaan
osallistuisi viimevuosia enemmän etenkin
nuorempaa maanpuolustusväkeä. Samoin
ravintola Ostrobotniassa järjestettävä Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n Itsenäisyyspäivän cocktail-tilaisuus kannattaa
merkitä kalenteriin välittömästi. Tilaisuudet
ovat tarkoitettu kaikille piirimme jäsenille.
Tämä lehti ilmestyy juuri ennen Reserviläisliiton syyskokousta. Toivon, että mahdollisimman moni piirin yhdistyksistä lähettää
valtuuttamansa edustajan Mikkeliin 17.11.2012
valitsemaan liitolle uutta puheenjohtajaa.
Tarjolla on tällä kerralla kolme varsin erilaista
ehdokasta, joten nyt on todella mahdollisuus
vaikuttaa mihin suuntaan liittoa lähdetään tulevina vuosina kehittämään.
Myös jouluun liittyy monenlaisia reserviläisperinteitä. Ennen joulua järjestetään
monilla paikkakunnilla etenkin maakunnissa
Joulutulet-tapahtumia ja jouluaattona reserviläiset osallistuvat sankarihautausmaiden
kunniavartioihin. Näihin tapahtumiin osallistumisesta löytyy tietoja piirimme lehdestä tai
kysymällä omasta yhdistyksestä.
Yhdistysten kannattaa viimeistään tässä
vaiheessa vuotta ryhtyä kokoamaan yhteen
tietoja kuluvana vuonna järjestetyistä tapahtumistaan. Tietoja tarvitaan vuodenvaihteessa
kun yhdistyksiä pyydetään täyttämään liiton
toimintalomakkeet. Toimintalomakkeiden
tiedot ovat hyvin tärkeitä liitolle toiminnan
arvioinnin ja tiedottamisen kannalta. Toimintalomakkeen täyttäminen on myös edellytyksenä liiton maksamalle tuelle sekä piirien että
yhdistysten osalta.
Reserviläisyhdistykset voivat anoa liitolta
ns. projektitukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa.
Reserviläisliitto on varannut kuluvan vuoden

budjetissa tähän tarkoitukseen 30 000 euroa,
josta osa on vielä käyttämättä. Projektitukea
voidaan myöntää sekä tulevalle tai jo tapahtuneelle toiminnolle tai hankinnalle. Jokaisen
yhdistyksen kannattaa miettiä onko kuluvan
vuoden aikana esim. hankittu aseita tai koulutusvälineitä, kunnostettu ampumaratoja tai
toimitiloja tai järjestetty toimintatapahtumia,
joista aiheutuneisiin kustannuksiin voisi anoa
liitosta projektitukea. Projektitukianomukset
käsittelee liiton valiokunta, jonka vuoden viimeinen kokous järjestetään 13.12.2012. Tämän
lisäksi myös piiri voi hakemuksesta myöntää
tukea yhdistysten erilaisiin hankkeisiin. Apua
ja ohjeita projektitukien anomiseen löytyy Reserviläisliiton verkkosivuilta ja piirimme toiminnanjohtajalta.
Kannattaa myös varmistaa, että yhdistyksen vuoden 2013 jäsenmaksu on ilmoitettu
liittoon ajoissa, jotta jäsenmaksun suuruus
on oikein helmikuussa jäsenille lähetettävissä
jäsenmaksulaskuissa. Niille jäsenille, joiden
vuoden 2012 jäsenmaksu on vielä jostain syystä jäänyt maksamatta, on hyvä vielä laittaa
asiasta muistutus vaikka joulutervehdyksen
yhteydessä. Näiden jäsenten tunnistamiseen
liiton sähköinen jäsenrekisteri on oiva väline.
Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että yhdistysten, piirien ja Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton välillä on käynnissä
vuosittainen keskinäinen kilpailu suurimmasta prosentuaalisesta osanotosta ammunnassa
jäsenmääräänsä nähden. Tähän ns. prosenttiammuntaan voi osallistua aina vuoden loppuun asti.
Toivotan aktiivista syksyä koko piirimme
jäsenistölle!
puheenjohtaja@helresp.fi
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Kirjat
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Ristiriitainen upseeri
on
laadittu tänä syksynä jo toinen elämänkerta. Hänen uransa huomioon
ottaen se ei ole liikaa.
Sotahistorian professori Martti Turtola on tarttunut aiheeseen
kymmenen elämänkerran kokemuksella. Paasonen oli nuoren Suomen
ehkä kansainvälisin upseeri. Sukutaustastaan johtuen hän osasi useita kieliä ja häntä käytettiin useissa
kansainvälisissä tehtävissä jo ennen
talvisotaa. Suomen nuorimpana
everstiksi vuonna 1937 ylennetty
Paasonen palveli jatkosodan ajan
mm tasavallan presidentin adjutanttina sekä rintamakomentajana JR
5:ssä. Jo vuonna 1942 eversti Paasonen määrättiin päämajan tiedusteluosaston päälliköksi, jossa tehtävässä hän palveli sodan loppuun
saakka.
Suurhyökkäyksestä vuonna 1944
esiintyy myös paljon virheellisiä käsityksiä. Paasonen syytti päämajoitusmestari Airoa siitä, ettei suurhyökkäykseen varauduttu ajoissa. Hän
väitti, että Airo ei käynyt tutustumassa rintaman tilanteeseen riittävästi. Kansallisarkistossa on kuitenkin
kokonainen mapillinen asiakirjoja,
joissa Marskin ja Airon vierailuita
käsitellään. Päämajan upseerina ei
ollut helppoa.
Virheellisiä tietoja esiintyy myös
Paasosen eroamisesta puolustusvoimien palveluksesta. Hän erosi
vuonna 1945 omasta pyynnöstään ja
hänelle myönnettiin eläke. Hän itse

Eversti Aladàr Paasosesta

Elämäkerta valottaa legendaarisen Mannerheimristin ritarin Einar Schadewitzin vaiheita
kolkuttaa – Mannerheim-ristin ritari
Einar Schadewitz on ensimmäinen
legendaarisesta sotasankarista kirjoitettu elämäkerta. Teos valottaa
Schadewitzin elämänvaiheita suoraan talvisotaan johtaneesta varusmiespalveluksesta, sotavuosiin ja
sen jälkeiseen työuraan puolustusvoimissa Haminassa. Kaarnakari
kertoo sotasankarin huikean tarinan
muun muassa Schadewitzin perikunnalta saadun aineiston perusteella.
Savolaissyntyinen Einar Schadewitz nousi kuuluisuuteen talvisodassa Summan taistelussa. Tarinan mukaan hän hyppäsi vihollisen
panssarivaunun päälle, koputti kansiluukkuun ja huusi: ”Avvaa iivana,
tiällä kuolema kolukuttelloo!” Taistelun melskeessä panssarivaunumiehistö ei saanut selvää huudosta
ja luuli koputtajan olevan omia. Kun
luukkua raotettiin, Schadewitz heitti panssarin sisään käsikranaatin.
Legenda oli syntynyt.
Jatkosodassa Schadewitz taisteli
Adolf Ehrnroothin johtaman Jalkaväkirykmentti 7:n riveissä. Hänen
erikoisalaansa olivat tukikohtien tuhoaminen ja vanginsieppaus. Pelottoman taistelijan esimerkki kannusti
myös muita sotilaita. Helmikuussa
1943 Einar Schadewitz nimitettiin
Mannerheim-ristin ritariksi. Jatkosodan aikana Schadewitz osallistui
muun muassa Summan, Siiranmäen
ja Vuosalmen taisteluihin.

Ville Kaarnakarin Kuolema

Martti Turtola, Mannerheimin
ristiriitainen upseeri
WSOY 2012, ISBN 978-951-0-36944-9, 310 sivua

sanoo lähteneensä Suomesta Marskin kehotuksesta. Hän ei paennut
Ruotsiin.
Martti Turtolan kirja perustuu
laajoihin arkistotutkimuksiin. Hänen
kirjassaan on jätetty varsin vähälle huomiolle Aladàr Paasosen rooli
Mannerheimin muistelmien kirjoittamiseen. Ehkä hänen rooliaan muistelmien syntyyn on liioiteltu. Toisaalta kirjassa jää vain lyhyiksi maininnoiksi hänen roolinsa Yhdysvaltojen
tiedustelupalvelun tehtävissä. Toki
viitataanhan kirjan nimessäkin Mannerheimin upseeriin.

JR9:ään kerrotaan tulleen
postikortti, jossa luki:
”Haen paikkaa. Kaikki
mitalit sodasta on.”

Ville Kaarnakari, Kuolema
kolkuttaa – Mannerheim-ristin
ritari Einar Schadewitz
ISBN 978-951-20-9077-8,
Gummerus 2012, 192 sivua.

Kotiuduttuaan sodasta Einar
Schadewitz hakeutui pian puolustusvoimien palvelukseen Haminaan. Schadewitzin työhakemuksen
Kymen Jääkäripataljoonaa edeltäneeseen JR9:ään kerrotaan tulleen postikortti, jossa luki: ”Haen
paikkaa. Kaikki mitalit sodasta on.”
Schadewitz valittiin, ja niin alkoi
yli kaksikymmentä vuotta kestänyt
ura puolustusvoimissa. Schadewitz

työskenteli koko palvelusaikansa samassa joukko-osastossa, jonka nimi
ehti vaihtua moneen kertaan. Pidetyn kouluttajan ura huipentui sotilasmestarin toimeen, johon Schadewitz ylennettiin vuonna 1967.
Kuolema kolkuttaa -kirja kertoo Einar Schadewitzista myös
sotilasuran ulkopuolella. Schadewitz avioitui vuonna 1949 Raudusta evakkona paenneen ja sodassa
lottana palvelleen Meeri Huuskan
kanssa. Perheeseen syntyi 50-luvulla kaksi poikaa. Jäätyään eläkkeelle
Schadewitz työskenteli Haminan satamassa aina vuoteen 1979 asti.
Rakas ampumaharrastus ja siinä kilpaileminen jatkuivat elämän
loppuun asti. Schadewitz menehtyi
syövän nujertamana helmikuussa
1981.
Ville Kaarnakari on reservin
majuri, rauhanturvaaja, kirjailija
ja mainonnan tekijä. Häneltä on
ilmestynyt aiemmin romaanit Operaatio Chevalier, Operaatio Übung
-42 ja Operaatio Finljandija. Lisäksi
hän on kirjoittanut Legioonalainen
Peters -muistelmateoksia yhdessä
Kyösti Pietiläisen kanssa.

Suomalaisesta
sotilastiedustelusta

Natsien kätkemien aarteiden etsintä vaati katkeria
taisteluja, juonittelua ja salapoliisityötä

sotilastiedustelusta ei ole kirjoitettu paljon. Eversti evp Pertti Suominen on
tarttunut aiheeseen kenraalimajuri
Raimo Heiskasen elämänkerran
kautta. Kiinnostus Suomen sodan
jälkeisen ajan sotilaspoliittiseen tilanteeseen on herännyt vasta aivan
viime vuosina.
Raimo Heiskanen valmistui Kadettikoulusta kesäkuussa 1943.
Hänen uransa oli kaksi vaiheinen.
Sotilasuran alku kului Rajavartiolaitoksen palveluksessa ja loppuosa,
peräti 23 vuotta, Pääesikunnassa
tiedustelutehtävissä. Majurista kenraalimajuriksi Pääesikunnassa ei
ole kovinkaan yleistä. Tuosta palvelusajasta Heiskanen palveli tiedustelupäällikkönä peräti kymmenen
vuotta.

Natsit ryöstivät

Suomen harjoittamasta

esipuheessaan, että kirja ei pyrikään
olemaan aukoton historia sotilastiedustelusta, koska lähdeaineisto on
suppea. Teos perustuu lähinnä Raimo Heiskasen henkilökohtaiseen arkistoon. Erityisen merkittävä Heiskasen sotilasuran kannalta on ollut
luottamukselliset suhteet kenraali
Lauri Sutelaan ja kenraaliluutnantti Paavo Junttilaan. Heidän yhteistyönsä oli kaikissa suhteissa hyvää.
Neuvostoliittoon sotilaalliset
suhteet olivat jo pelkästään YYAsopimuksen mukaan tiiviit. Raimo
Heiskanen oli osaltaan luomassa
suhteita myös läntisiin tiedusteluorganisaatioihin. Raimo Heiskanen
Kirjoittaja

varoittaa

Pertti Suominen, Armeijan silmänä
ja korvana
Otava 2012, ISBN978-951-1-25121-7, 416 sivua

joutui tekemään useita lomamatkoiksi naamioituja vierailuja länsimaihin, jotta silloinen lehdistö ei
nostaisi kontakteja esille. Suomi ei
omannut kovinkaan suurta luottamusta monissakaan länsimaissa.
Esimerkiksi Ranskassa epäiltiin,
että Suomen kautta vuodetaan
Neuvostoliittoon tiedustelutietoja.
Kenraalimajuri Raimo Heiskasen
sotilasura on ollut merkittävä sotilastiedustelun kehittämisen kannalta.

valloittamiltaan
alueilta suuren määrän korvaamattoman arvokkaita taide-esineitä,
mutta yksi aarre oli ylitse muiden:
Pyhän roomalaisen keisarikunnan
kruununjalokivet. Dekkarityyliin
kirjoitettu Natsien pyhä aarre kertoo jännittävän tositarinan näiden
tarkkaan kätkettyjen, kallisarvoisten esineiden jäljittämisestä keskellä toisen maailmansodan melskettä.
Teos perustuu muun muassa sotilasasiakirjoihin, haastatteluihin ja päiväkirjoihin sekä Walter Hornin ennen julkaisemattomiin muistelmiin.
Liittoutuneiden luutnantti Walter
Horn oli yksi belgialaisen Camp Namurin saksaa puhuvista Yhdysvaltojen kolmannen armeijan tiedusteluupseereista. Siviilissä mies toimi
taidehistorian professorina Kaliforniassa.

Sotavankeja kuulustellessaan hän
sai kuin ihmeen kaupalla selville,
että Nürnbergin linnan alle salaiseen bunkkeriin oli kätketty kallisarvoisia taideaarteita. Yli sadan
taide-esineen joukossa oli muun
muassa kruunu, joka oli koristeltu
hiomattomilla safiireilla, rubiineilla
ja ametisteilla sekä hopeinen valtikka, roomalainen keihäänkärki ja
kultainen valtakunnanomena, jonka
huipulla oli jalokivikoristeltu risti.
Holvissa säilytettävät esineet olivat Pyhän roomalaisen keisarikunnan kruununkalleudet, koko Euroopan kallisarvoisin taide-esineiden
kokoelma. Hitler oli vienyt ne Wie-

Sidney D. Kirkpatrick, Natsien
pyhä aarre

Natsien pyhä
aarre kertoo
jännittävän tositarinan näiden
tarkkaan kätkettyjen, kallisarvoisten esineiden
jäljittämisestä
keskellä toisen
maailmansodan
melskettä.

ISBN 978-951-20-8965-9,
Gummerus 2012, 358 sivua

nin kuninkaallisesta aarrekammiosta ja tuonut näytteille Nürnbergiin.
Taidehistorioitsijat ja museoiden
intendentit eri puolilla maailmaa
olivat pohtineet, minne esineet oli
piilotettu Saksaan suuntautuneiden
pommituslentojen käynnistyttyä, ja
oliko kokoelma säilynyt yhtenäisenä.
Aarteiden jäljittämiseksi Horn
käynnisti massiivisen sotilasoperaation, joka merkitsi katkeria taistelu-

ja Nürnbergin kaduilla, uhrauksia,
juonittelua ja salapoliisityötä. Hornin sinnikkyyden ansiosta kruununjalokivet lopulta löytyivät ja natsien
juonet selvisivät. Walter Horn jatkoi
miehityshallinnon palveluksessa
vuoteen 1948 ja saattoi päätökseen
vielä kolme muuta taideteoksia
koskevaa laajaa tutkintaa aikana,
jota on kuvailtu vaikeimmaksi ja
merkittävimmäksi vaiheeksi miehitysarmeijan suorittamien jäljitys- ja
palautusoperaatioiden historiassa.

5

9 | 2012 > 16. 11. 2012

Hengenkohotusta suunnitellusti
sekä koordinoidusti
Edellisessä lehdessä piirin varapuheenjohtaja Jyri Vilamo kosketti nyt syksyllä ajankohtaista
toiminnan suunnittelua. HRUP:n
hallitus kokoontui syyskuun
alussa Spjutsundiin pohtimaan
toimintamme pohjimmaista
tarkoitusta – miksi me tätä toimintaa teemme? Tarkoituksesta
voi johtaa tavoitteet ja niistä
edelleen tarvittavan toiminnan.
Totesimme että myös resurssien
käytön tulee heijastella tarkoitusta sekä tavoitteita.
Teksti: Kapt Heikki Valkonen
HRUP:n järjestötoimikunta
Yksi ryhmä kävi läpi vuoden

2011 kaikki Helsingin Reservin Sanomien kerhopalstat ja kirjasi tapahtumat (214 kpl) neljään kategoriaan:
1. Maanpuolustushengen ylläpito
18 %
2. Oman organisaation huoltaminen 54 %
3. Yksilön valmiuksien kehittäminen 28 %
4. Ammunta 278 %, eli 597 tapahtumaa
Ammunta ei ollut alun perin kategoriana, mutta ammuntatapahtumien määrä dominoi kaikkea toimintaa ja olisi muuten vaikeuttanut
tulosten analysointia. Tulokset eivät
ole tieteellinen totuus ja tulkintoja

muuttamalla voisi saada muunkinlaisia tuloksia, mutta nyt ainakin on
pääpiirteissään piirin alueella toteutettu toiminta listattu ja lokeroitu 18
erityyppiseksi tapahtumaksi, jotka
edelleen neljään kategoriaan.
Piirin 20 kerhojen sekä itse piirin vuosikokoukset edustavat 45 tapahtumalla 21 % tapahtumista. Kun
päälle lisätään juhlat (10), Vierailut
(19), esitelmät (15) kerho- ja saunaillat (25), veteraani & perinnetyö
(10), kunniavartiot (12) saadaan
melko perinteinen kuva reserviläistoiminnasta, yhteensä 63 %.
Miten upseerit vaalivat osaamis-

Ohjeita artikkeleiden ja
kerhopalstojen kirjoittajille
• toimita artikkelit ja kerhopalstat osoitteeseen:
reservinsanomat@helresp.fi
• toimita tekstit .doc-, .rtf- tai .txt-muotoisina
• yritä kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi
• älä käytä SUURAAKKOSIA edes otsikoissa
• älä käytä muotoiluja, kuten alleviivauksia tai lihavointeja
• nimeä liitetiedostot kuvaamaan sen sisältöä, EI esim. HRS 10_2012.
Parempi on esim. itähkiRU.doc
• yhteen viestiin vain yksi tiedosto, esim. kerhopalsta,
laatikkoilmoitus jne.
• älä laita tekstitiedostoihin muotoiluita, sarkaimia tai muuta sellaista.
Kappalejako osoitetaan rivinsiirtonäppäimellä (”enter-näppäimellä”)

taan? Yksittäisen taistelijan ampumataidon merkitys vähenee hierarkiassa ylöspäin mentäessä, enkä
usko että ampumakouluttajakoulutusta järjestetään erikseen vaan
osaaminen eräällä lailla ”tulee” aikaa myöten. Ampumatapahtumissa
pitäisi antaa kouluttajakoulutusta
ja varsinkin ammunnan johtokokemusta rotaationa pyörivälle vetäjäpankille. Suunnitteluun ja järjestelyihin kiinnitettäisiin aina uusia
kasvoja näyttämään kykynsä.
Sotilaskoulutustapahtumia oli
kaikkiaan 16 kappaletta, 7 %. Tässä
on huomioitava toki, että suuri osa

Reserviupseeripiirin
joulusauna
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu
joulusauna lämpiää taas Spjutsundin
Piirimajalla 8.12.2012.
Majalla saunojia odottaa jälleen makeat
löylyt, maittava ruoka ja mainio seura.
Hinta 20e (sisältää myös em. kuljetukset) veloitetaan osallistujilta bussissa.
Ennakkoilmoittautumiset (ilmoita nimi,
kerho, puh.nro ja sposti) piirin toimistolle: ossi.ikonen@hrup.fi tai 045 862 4648.
Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina
4.12., minkä jälkeen ilmoitamme varapaikoille päässeille mukaan mahtumisesta.

• puhelinnumero muotoon (09) 123 123 tai 040 123 123
• kelloajat 18.00, EI 18:00
• päivämäärä 7.11., EI 7. päivä marraskuuta
• sotilasarvolyhenteisiin ei tule pistettä
• merkitse kirjoittajan nimi otsikon jälkeen "Teksti: Etunimi Sukunimi"
• valokuvat selvästi nimettyinä, jos kuvaajan nimi halutaan julkaistavaksi, tieto siitäkin selkeästi
• lähetä kuvat erillisinä tiedostoina — älä sisällytä niitä teksteihin
• lähetä kuvat mahdollisimman alkuperäisinä, jpg- tai tiff-muotoisina
• lehtijutuista, isommista ilmoituksista jne. toivotaan ennakkotietoa
• ole huolellinen oikeinkirjoituksessa
• lähetä aineisto ajoissa, jos mahdollista ennen aineistopäivää
• Lehti suunnitellaan aineistopäivänä, jonka jälkeen tullut materiaali ei
mahdu lehteen.aineistopäivän jälkeen tullut materiaali on vaikea .

Edellisvuosien suuresta kiinnostuksesta
johtuen osallistujien määrä joudutaan
jälleen rajaamaan 4 henkilöön/kerho.
Linja-autokuljetus majalle lähtee Töölöntorilta la 8.12. klo 10.00, ja paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen klo 15.00.
Majan kunnostustöitä on jatkettu
vuoden mittaan, kiitoksia kaikille niihin
osallistuneille. Tervetuloa mukaan hyvään seuraan, ja vaikkapa tutustumaan
majan kunnostustöiden tuloksiin.
Pekka Rintala, majatoimikunnan pj

koulutuksista järjestetään MPK:n
kursseina, eikä välttämättä ole kerhojen kerhopalstoilla näkyvissä.
Mutta millaista koulutusta on tarjolla upseereille, jotka eivät vedä
taistelujoukkoja ojanpohjia koluten?
Prosessien, työkalujen, ohjeiden
sekä joukkojen osaamiselle on kova
kysyntä jokaisen johtajan kohdalla,
mutta tarjontaa ei vain ole.
Näen että nykytilanteeseen on
kaksi selvää syytä: Ammunta on helpoin tapa saada huomiota ja jäseniä
liikkeelle. ”Pakolliset” kerhotapahtumat vievät loput huomiosta, olihan niitä jopa 63 %.
Yhdessä ryhmätyössä mietittiin
huomion/resurssien käytön suhteen tavoitetilaa kerhoissa sekä piirihallituksen ja toimiston toimissa.
Päädyttiin siihen että kerhojen tulee
luoda painopisteikseen:
1: Oman organisaation huoltaminen, eli tekevän sitä mitä jäsenet
eniten haluavat sekä tarjota jäsenille vastinetta jäsenyydelle. 2: Maanpuolustustahdon ylläpito, eli ylläpitää sitä omassa jäsenkunnassaan,
alueellaan ja sidosryhmiin päin.
Piirihallituksen ja -toimiston puolestaan tulee keskittää huomio sekä
resurssit: 1: maanpuolustushengen ylläpitäminen jäsenistön ulkopuolelle, muihin järjestöihin, viranomaisiin sekä varsinkin suureen
yleisöön päin sekä 2: koordinaatio
piirin sisällä sekä piirin sidosryhmien kesken.
Näin piirihallitus ja -toimisto
painottavat toimissaan selkeästi eri
tavoitteita, kuin yksittäinen kerho
ja tuovat kerhoille lisäarvoa. Painottaminen ei tietenkään lopeta tukea

kerhoille, uusien toimintatapojen
luomista uudistamaan ja poistamaan epäkohtia tai ongelmia. Uusia
toimintatapoja on jo kokeiltu usean
kerhon yhteisen vuosikokouksen
muodossa ja erittäin positiivinen palaute antoi signaalin että tätä juuri
halutaan ja resurssien panostaminen tähän ei ole tuhlausta. Maanpuolustushengen kannalta toisten
näkeminen ja suuren maanpuolustusjuhlan tunnun luominen ovat tärkeitä ja konkreettisia ydintehtäviä.
Valoa koulutusvajeeseen voi
tulevaisuudessa luoda aktiivinen
osallistuminen varautumiskeskusteluun aikaisessa vaiheessa, jotta
tavoitteemme tulevat huomioiduksi
varsinaisen toiminnan muotoutuessa. Tässä piirihallitus satsaa huomiotaan tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien luomiseen. Suunta
alkaa hahmottua ja konkreettisia
toimia on aloitettu. 6.10.2012 järjestetyssä piiriseminaarissa, Töölöntorilla, näitä asioita ruodittiin kerhojen edustajien kesken, jotta kaikki
toimisimme samojen tavoitteiden
suuntaan.
Tapahtumakalenteri on tavoitteiden onnistumisen lahjomaton
mittari. Kuinka toiminta kerhoissa
ja piirin puitteissa näkyy jäsenille,
löytävätkö jäsenet helposti itselleen tapahtumia, löytyykö kaikkiin
tapahtumiin vetäjät ja osallistujat,
päästäänkö tapahtumissa ympäri
vuoden jatkuvaan tasaiseen ja monipuoliseen virtaan vai jääkö paljon
ruuhkahuippuja ja päällekkäisyyksiä? Tulevat toimintamuodot luodaan tapahtuma kerrallaan, joka
kerhossa.
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Maavoimien taistelu uudistuu

kuuluu kaksi kevyttä konekivääriä
ja tarkkuuskivääri sekä kertasinkoja ja viuhkapanoksia. Tulivoimaa
joukoissa on muutoinkin kasvatettu olemassa olevalla materiaalilla.
Komppanian kokoonpanoon kuuluu
panssarintorjuntaohjusryhmä ja
kolmeputkinen kevyt kranaatinheitinjoukkue.
Pääosa alueellisista joukoista organisoidaan pataljoonan ja patteriston taisteluosastoiksi. Osa niistä voi
toimia pataljoonakokoonpanossa.
Itsenäiseen toimintaan kykenevällä
vahvennetun pataljoonan taisteluosastolla on kaksitoista raskasta

Teksti: 1.11. alkaen Itä-Suomen
Sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali
Veli-Pekka Parkatti

Materiaali ja organisaatiot
Pääosa joukkojen käyttämästä materiaalista on nykyistä puolustusvoimien hallussa olevaa tai yhteiskunnalta valmiutta kohotettavassa
vuokrattavaa tai otettavaa. Hankinnat kohdennetaan suhteelliseen pieneen, mutta toiminnan kannalta
kriittiseen materiaaliin.
Joukkojen organisoinnissa pyritään modulaarisuuteen ottaen
huomioon erilaiset tehtävät ja toimintaolosuhteet. Jotkut pataljoonat
varustetaan ja koulutetaan taistelemaan hajautetusti, toiset enemmän
puolustuksellisesti tai hyökkäävästi
ja osa joukoista koulutetaan ja varustetaan Pohjois-Suomen olosuhteisiin. Pohjois-Suomessa taisteluosastojen iskuportaat varustetaan
telakuorma-autoilla. Etelä-Suomessa osalle alueellisista joukoista riittää panssaroituja pyöräajoneuvoja
ja maastokuorma-autoja, mutta
pääosa liikkuu ottoajoneuvoilla.
Keskeinen uudistetun taistelutavan mahdollistaja on johtamisjärjestelmä, joka viedään ryhmä- ja raskasasetasolle saakka. Ryhmänjohtajat on tarkoitus varustaa radioilla ja
paikkatietoon perustuvan tilannekuvan välittämisen mahdollistavilla
päätelaitteilla. Joukkueen johtaja
voi uusin välinein johtaa äänensä
kantaman ulkopuolella olevia ryhmiään reaaliaikaisen tilannekuvan
ja paikkatiedon perusteella. Käyttöön suunniteltu teknologia on jo
olemassa. Esimerkiksi hirvijahdissa
käytetään samankaltaisia kaupallisia välineitä. Nykyiselle tietotekniikan tuntevalle sukupolvelle välineiden käyttö on luontevaa.
Pääosa maavoimien seuraavien vuosien materiaalihankinnoista
liittyy uudistettuun taistelutapaan.

kranaatinheitintä ja kahdeksantoista kenttätykkiä. Pääosassa pataljoonista siirrytään nelijakoon myös
komppanian sisällä. Alueellisilla
taisteluosastoilla ja pataljoonilla on
hyvä lähitaistelukyky, kyky torjua
panssarivaunuja keskitorjuntaetäisyyksille ja suhteellisen vahva epäsuora tulivoima. Taisteluosastoja
tuetaan operatiivisella tulenkäytöllä ja muilla ylemmän johtoportaan
suorituskyvyillä.

Joukkotuotanto alkaa
kesällä 2013
Toiminta perustuu tehtävätaktiik-

kaan kaikilla tasoilla. Johtajalle
annetaan toiminnan päämäärä, tehtävä ja resurssit, jonka jälkeen hän
päättää miten toiminta toteutetaan.
Johtajilta ja yksittäisiltä sotilailtakin
odotetaan rohkeuden ja aloitekyvyn
lisäksi myös oveluutta. Heidän kouluttamisensa ymmärtämään taistelutavan syvin olemus on keskeinen
haaste.
Maavoimien tuleva kokoonpano
mahdollistaa joukkojen tuottamisen tehtävän ja olosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Uudistettujen
alueellisten joukkojen tuottaminen
on tarkoitus aloittaa vuoden 2013

Kuva 2 Uudistetun taistelutavan periaate

Vihollisen hyökkäys pysähtyy
Osa 2/2

Johtamisjärjestelmien lisäksi mm.
kenttätykistön ja raskaan kranaatinheittimistön tuliyksiköitä varustetaan asekohtaisilla päätelaitteilla,
jotka mahdollistavat hajautetun
tuliasematoiminnan ja siten paremman suojan. Joukkojen suojaa parannetaan myös suojaelementeillä,
valelaitteilla sekä naamioverkoilla.
Tiedustelu- ja valvontakykyä parannetaan lennokkijärjestelmillä, maalinosoitusjärjestelmillä ja pimeätoimintavälineillä. Huoltojärjestelmä
rakennetaan siten, että se mahdollistaa joukkojen nykyistä hajautetumman toiminnan.
Myös joukkojen kokoonpanoja
tarkistetaan. Kokeilukokoonpanoissa on jalkaväkiryhmän vahvuus kasvatettu yhdeksään sotilaaseen. Ryhmä voi jakautua kolmen taistelijan
partioihin. Ryhmän aseistukseen

PITÄMÄLLÄ MAASTOA ASEMAPUOLUSTUKSELLA
Nykyisin

2015-

TUOTTAMALLA RIITTÄVÄSTI TAPPIOITA
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Maavoimien
tuleva kokoonpano
mahdollistaa joukkojen tuottamisen
tehtävän ja olosuhteiden vaatimusten
mukaisesti. Uudistettujen alueellisten
joukkojen tuottaminen on tarkoitus
aloittaa vuoden
2013 saapumiseristä, ensin
johtajat ja sitten
miehistö.

Uudistuksen myötä taistelijan varustusta uudistetaan mm. pimeänäkölaitteilla.

saapumiseristä, ensin johtajat ja
sitten miehistö. Pääosa uudistetuista alueellisista joukoista tuotetaan
aikaisemmasta poiketen varusmiespalveluksen pohjalta. Ennen varusmiespalveluksen aloittamista on
luonnollisesti koulutettava kouluttajat ja uudistettava koulutussuunnitelmat.
Uudet organisaatiot ja niiden
varustus on tunnettava perinpohjaisesti, ennen kuin joukkotuotanto
voidaan aloittaa. Joukko-osastojen
henkilökunnan perehdyttäminen
taistelutapaan on toteutettu Maavoimien Esikunnan johdolla keväällä 2012. Joukkotuotannon valmistelua ollaan siirtämässä joukko-osastoihin ja sotakouluissa aloitetaan
asteittain henkilökunnan koulutus.
Joukkojen suorituskykyjen saavuttaminen edellyttää, että miehistön viiden ja puolen kuukauden
palvelusaika käytetään tehokkaasti.
Maastovuorokausien määrässä tulisi päästä noin 40 vuorokauteen ja
kertausharjoituksissa vuoden 2010
tasolle.
Tärkein työ taistelutapaa uudistettaessa tapahtuu kentällä. Kaikilla
tasoilla riittää kantahenkilökunnalle pureksittavaa. Aliupseerien tulee hallita ryhmä- ja joukkuetason
toiminta sekä niiden ase- ja johtamisjärjestelmät. Opistoupseerien
ja kandien osaamisessa korostuu
joukkue-komppaniatason hallinta
ja koulutuksen suunnittelu. Maisteritason upseerien tulisi hallita taisteluosaston kokonaisjärjestelmä.
Yleisesikuntaupseerien tehtävissä
painottuvat alueellisten ja operatiivisten taisteluosastojen ja yhtymien
komentaja- ja esikuntatehtävät.

Jatkossa myös muut
joukot mukaan
Alueellisten joukkojen uudistetun
taistelutavan periaatteet tuodaan
jatkossa myös operatiivisten joukko-

jen ja paikallisjoukkojen taisteluun.
Uudistettavien paikallisjoukkojen
tehtäviä ovat joukkojen perustaminen ja koulutus, kohteiden suojaus,
tiedustelu, opastaminen, sivustojen
suojaus, maahanlaskun torjunta ja
rajoittaminen, sissitoiminta ja erikoisjoukkojen vastainen toiminta.
Paikallisjoukkojen toiminnan yhteyteen on myös mahdollista kanavoida vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä kokonaisturvallisuuden
toimintoja. Muita viranomaisia voidaan tukea mm. etsintä- ja pelastustehtävissä.
Vaikka sodan ajan joukkojen
määrä pienenee, ovat ne 95 prosenttisesti reserviläisistä muodostettuja.
Kaikille sopiville ja halukkaille reserviläisille on edelleen tehtäviä sodan ajan puolustusvoimissa.
Tuleva joukkorakenne mahdollistaa reserviläiselle monipuolisen
sotilasuran ja haasteellisia tehtäviä.
Varusmieskoulutuksen jälkeen reserviläisen sijoitus on alueellisissa
tai operatiivisissa joukoissa. Sen
jälkeen tarjolla on tehtäviä maakuntakomppanioissa, perustamisorganisaatiossa, koulutus- ja tukiorganisaatioissa sekä esikunnissa.
Maavoimien suunnitelmat perustuvat leikattuihin, nyt tiedossa
oleviin rahoituskehyksiin. Jos välttämättömin materiaali jää kuitenkin
hankkimatta, uudistettu taistelutapa toteutuu vajaana ja vain pienen
joukkomäärän osalta. Kertausharjoitusten raju leikkaus lähivuosina
hidastaa myös reservin kouluttamista uusien periaatteiden mukaiseen
toimintaan.
Uudistetun taistelutavan jalkautus on lähtenyt hyvin käyntiin. Odotukset henkilökunnan, reserviläisten ja varusmiestenkin puolella ovat
korkealla.
Artikkeli on julkaistu aikaisemmin Sotilasaikakauslehden numerossa 9/2012.
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Ampumatoimintaa
Ampumapäiväkirja
Uusia aselupia hakiessa sinulta tullaan kysymään, kuinka aktiivisesti olet käyttänyt urheilutai metsästysaseitasi. Tilanne tulee eteen viimeistään nykytilanteen mukaisten määräaikaisten aselupien uusintatilanteessa. Ampumapäiväkirjalla sinun on helppo todistaa ampumaaktiivisuutesi. Alla on esimerkki ampumapäiväkirjasta.
Ampumapäiväkirja, nimi:__________________
Pvm:___________________
Paikka/tilaisuus/huom:_________________________________
________________________________________________________
asetyyppi:

kalib:

lauk. lkm.

Huom:

Valvojan/ratam./tod./oma kuittaus:
___________________________________________________________
Pvm:___________________
Paikka/tilaisuus/huom:___________________________________

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

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

Maanpuolustuspiirimme
ammunnan harrastajat
Vuosi alkaa olla lopuillaan, mutta
kausi radoilla ei suinkaan ole päättynyt. Meillä on vielä muutama vuoro
ja yksi kilpailu. 15.12. pidetään avoin
kiväärikilpailu "Tolvajärvi". Ilmoittaudu
mukaan (40 ampujaa mahtuu radalle).
Tämä viidettä kertaa järjestämämme
joulukuun kilpailu on muodostumassa
jo perinteeksi. Tolvajärven mittelöt silmän tarkkuudesta, mukavan rennossa
ilmapiirissä, on erityyppinen tapahtuma
kuin palvelus - tai perinnease kilpailut.
Kiväärin tyyppi on avoin, joko TT3 tai
TT2 toimintatavalla. Kilpailussa tarkin
voittaa, eli eri luokkia ei ole. Myös lainakalustoa on tarjolla sitä tarvitsevalle.
Ajankohtaista: piirimme ampumamestareiden palkitsemistilaisuus on
tänä vuonna Katajanokan Kasinolla, palkittaville lähetetään henkilökohtaiset
kutsut.
Valistusta: Joitain ongelmia on
aika-ajoin ilmaantunut lakiteknisissä
asioissa, joihin meillä vuorojen järjestäjillä tai ratavuorojen vastaavilla ei ole
valtuuksia puuttua.
Esimerkiksi: emme pysty ”anastamaan virkavaltaa” itsellemme siten,
että määräisimme nähtäväksi ampumaaseen hallussapitoluvat ampujilta
ennen kuin heidät päästetään radalle*.
*Aselaki 117 § (22.7.2011/893): Asia-

kirjojen ja aseiden esittäminen.
Tässä laissa tarkoitettu
lupatodistus ja Euroopan ampuma-asepassi
sekä lupatodistuksen
tai Euroopan ampumaasepassiin merkittyjen lupien nojalla
hallussa pidetyt ampuma-aseet, aseen
osat, patruunat ja erityisen vaaralliset
ammukset on pyynnöstä esitettävä
poliisille, rajavartioviranomaiselle ja
tulliviranomaiselle sekä Metsähallituksen hallinnassa olevalla valtion maalla
erävalvontaa suorittavalle Metsähallituksen virkamiehelle, jolle on myönnetty poliisilain (493/1995) 8 §:n, sellaisena
kuin se on laissa 498/2009, mukaiset
erityiset poliisivaltuudet.
Tapahtuman johtaja/ampumavuoron vastaava suunnittelee ja johtaa ammunnat siten, ettei ampumisesta aiheudu vaaraa muiden turvallisuudelle, sekä
valvoo ampuma-alueen johtosääntöjen
noudattamista siten kuin ne määräävät.
Eli ampuma-aseen hallussapitoluvan esittämistä tapahtuman johtaja/
vastaava tai ratavalvoja ei voi vaatia.
Jos asiapapereissa ilmenee myöhemmin puutteita, harrastaja vastaa yksin
seurauksista. Edellytämme kuitenkin,
että kaikilla on asianmukaiset luvat mu-

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä

Ampumavuorot Santahaminassa

Ilma-aseiden sarjakilpailu 2012 – 2013 Töölössä käynnistyy lokakuussa.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun saakka:

Ampumakalenteri

-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00
HUOM! ti 27.11. ja ti 4.12 ei ole ilma-aseiden sarjakilpailua.
Radalle pääsee katutasosta MP-myymälän takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on ovikello radalle. Klo 18.00 saakka voi kulkea myös
MP-myymälän kautta.
Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan
takaosan varastohuoneessa löydät taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms. ovat lukitussa kaapissa, numerolukon koodin saa Seppo Laitakarilta Sarjakilpailumaksu on 3 euroa,
joka oikeuttaa ampumaan enintään kaksi suoritusta illan aikana. Sarjakilpailussa ammutaan
40 kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia. Ammutaan 5 ls / taulu pistoolilla, 2 ls / taulu kiväärillä.

Vuoro
MARRASKUU
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
JOULUKUU
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M

pvm

klo

rata

tapahtuma

kanaan
tilaisuuksiimme
tullessaan,
ja toivomme, että myös olette vapaaehtoisesti
valmiita lupanne meille näyttämään, jos
niitä järjestämissämme tilaisuuksissa
kysymme. Jos, jostain syystä, joku ei
halua valvojille lupiaan näyttää, se voi
johtaa tilaisuudesta/kilpailusta poissulkemiseen.
Tämä on asia, johon meillä ei ole
parempia keinoja. Tosin kaikki tapahtumat ovat avoimia ja niistä tiedotetaan
julkisesti, joten myös edellä mainitun
117§ mukaiset virkavallan omaavat tahot voivat tulla asioita tarkistamaan.
Syksyisiä terveisiä ja hyviä turvallisia osumia,
Veijo Rautio, Timo Niiranen
Turvallisuutta yhdessä tehden rehdissä
joukossa rehtiin henkeen.

ilmoittaudu

MPK:n
kurssinumero

24.11.2012
24.11.2012

KLO.9-12
KLO.12-16

2
150M

viikkovuoro
viikkovuoro

21.11.klo.16
21.11.klo.16

0400 12 12192
0400 12 12182

1.12.2012
1.12.2012
8.12.2012
29.12.2012

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

2
150M
2
150M

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

Ampumakilpailu Santahaminassa 15.12.2012
Tolvajärven kilpailu on avoin kaikille keskisytytteistä patruunaa ampuville kiväärikaliiperisille aseille, huom. maks. kaliiperi 8.6 mm ja tt 23 aseet varustettuna ns. rautatähtäimin (hahlo/reikä) – optiikan käyttö ei ole sallittua.

Ilmoittaudu

kurssinumero

Hinta 15 e

12.12.klo 16

0400 1212154

HUOMIOIKAA VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ - LAINAKALUSTOA TARVITSEVA – LUE OHJE KO. TAPAHTUMAN TIEDOISTA

Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana ammutut kolme parasta tulosta. Muista ilmaasekilpailuista Helsingin Reservin Sanomissa erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua.

Ilmoittaudu mukaan MPK:n järjestelmässä www.mpk.fi,

Töölön ratavuorojen haku kaudelle 2013

Avoimet ovet Ilma-aseradalla

Piiriemme kerhojen käytössä on kaksi tilaa: harjoitussali / ilma-aserata sekä pistoolirata
Harjoitussali / ilma-aserata
Töölön harjoitussali on tarkoitettu piiriemme kerhojen käyttöön. Salissa on 8 x 9 m kokoinen
tatami jolle mahtuu kerrallaan n. 12 harjoittelijaa sekä 8-paikkainen ilma-aserata taululaitteineen. Läheltä löytyvät myös pukuhuone ja suihkutila. Ilma-ase ampujille tullaan myös
hyödyntämään hyväksi todettuja eri kerhojen yhteisvuoroja. Tilan yksittäisen käyttövuoron
pituus on 90 min.
Pistoolirata
Kellarissa sijaitseva 12.5m pitkä 6-paikkainen pistoolirata on tarkoitettu piiriemme kerhojen
käyttöön. Tilassa voi ampua kaikilla max .45 ACP pistoolikaliiperisilla aseilla. Radalla on hyvä
valaistus, taulunkääntölaitteet ja kunnollinen ilmastointi. tilan yksittäisen käyttövuoron
pituus on 120 min.
Kerhon hallitus (vast.) hakee tilojen käyttöoikeutta vuodelle 2013 piirien ampumatoimikunnalta kirjallisella hakemuksella. Perustellut hakemukset 23.11. mennessä toimikunnalle
osoitteeseen: Ossi Ikonen, Helsingin Reserviupseeripiiri ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki tai
ossi.ikonen@hrup.fi

Töölön harjoitussalissa on 8-paikkainen ilma-aserata. Piirin ampumatoimikunnan Seppo
Laitakarin johdolla järjestetään avoimien ovien päivät ti 27.11. ja ti 4.12 kello 15-19.
HUOM ko. päivinä ei ole ilma-aseiden sarjakilpailua.
Tilaisuus on tarkoitettu molempien piirien jäsenille.
Varaa oma tunnin mittainen vuorosi Sepolta. Ratamaksu 3 euroa sis. laina-aseen (paikalla
ilmakiväärejä ja pistooleja), kuulosuojaimet, luodit ja taulut. Seppo Laitakari: 050-4626780,
seppo.laitakari@pp.inet.fi
Ilmoittaudu mukaan viimeistään ajankohtaa edellisenä päivänä. Osoite: Töölöntorinkatu 2,
Käynti MP-kaupan takaovesta, soita ovikelloa niin pääset sisään.
Tervetuloa
HRUP - HELRESP ampumatoimikunta
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Kaartin Pataljoonan
komentajan
vaihtotilaisuus
Kuva ja teksti: Tomi Alajoki

Kaartin Pataljoonan komentaja evl
Rainer Peltoniemi luovutti 31.10. komentajuuden evl Hannu Koivistolle.
Peltoniemi siirtyy tutkimusjohtajaksi suunnitteluosastolle maavoimien

esikuntaan Mikkeliin. 31.8. vaihtui
myös Uudenmaan Jääkäripataljoonan komentaja. Vanha komentaja
evl Tuomo Repo siirtyi maavoimien
esikuntaan koulutusosastolle. Nykyisin UUDJP:tä luotsaa evl Jukka
Jokinen.

Reipas virkistyspäivä
Spjutsundissa
Teksti ja kuvat: Hans Gabrielsson

järjestivät 29.9. perheenjäsenille sekä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
edustajille toiminnallisen virkistyspäivän HRUP:n majalla.
Päivän ja illan mittaan paikalle
saapui noin kolmekymmentä reipasta osallistujaa, joten kokeiluluonteisen tapahtuman suosio tuli positiivisena yllätyksenä järjestäjille.
Kaikki löysivät pian ”oman juttunsa” majan viihtyisässä ympäristössä. Osa nautti kalojen narraamisesta mato-ongella, toiset suuntasivat sienimetsään ja erityisesti
juniorit perehtyivät innolla Sampo
Martiskaisen opastuksella ilma-ammunnan hienouksiin.
Yhdessä kokkailtu makkarakeitto
ja nuotioräiskäleet sekä saunan makoisat löylyt kruunasivat onnistuneen tapahtuman.
Töölön Reserviupseerit

Jatkoa toivotaan
Tapahtuman ajatuksena oli esitellä
perheiden nuoremmille reipasta reserviläistoimintaa sekä tutustuttaa
veteraanipolven edustajia nuorempaan maanpuolustusväkeen.
Mukana olleet veteraanit ja veteraanien lesket olivat silmiin nähden
ilahtuneita päivän annista. Ikääntyvien ihmisten arki on usein hyvin
yksinäistä ja virikeköyhää, joten
raikkaassa ulkoilmassa vietetystä
päivästä riittää kuulemma muistamista vielä pitkäksi aikaa. Veteraanien antama esimerkki on toisaalta
nuoremmille erinomainen malli siitä, kuinka ylivoimaisilta tuntuvista
koettelemuksista voidaan selvitä ja
jatkaa elämää.
Päivän järjestelyihin osallistunut
Suomen Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Anni Grundström toivookin, että reserviläisillä riittäisi kaikista kiireistä huolimatta edelleen
aikaa yhteisiin tapahtumiin sotiemme veteraanien kanssa.

Töölön kerhon virkistyspäivään osallistui noin 30 henkilöä.

Liikuntatoimintaa
Maanantaimarssit käynnissä,
UUSI MATKA 7,5 KM/1,5h
Maanantaiset kävely-/
marssiharjoituksen
keskuspuistossa. 5km/1h, 7,5km/
1,5h ja 10 km/2h lenkit. Ei erillistä
ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien
varressa.
Lähtökynnys ylitetään klo 17.15,
teemme ensin 5 km/1h ja 7,5km/1,5h
lenkit ja palaamme parkkipaikalle
noutamaan klo 18.15 saapuneet
mukaan ja marssimme 5 km lisää.
Haasta yksi tai useampi kaverisi
liikkumaan. Tervetuloa maanantaimarssille!

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Sählyvuoro
HRUP tarjoaa sählyvuoroa molempien
piirien jäsenille. Paikka on PohjoisHaagan 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
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!

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Sählyvuorot jatkuvat
Hyvät piirien jäsenet,
Maanantaimarssit vetävät. Maanantaimarsseille on syksyn aikana osallistunut
mukavasti väkeä. Mikään ei ole parempi ja
pienemmän kynnyksen tapa pitää yllä omaa
kuntoa, työkykyä ja kenttäkelpoisuutta, kuin
ennalta sovittu aika ja paikka ja muitakin
lähtijöitä. Ilmoitus marsseista on toisaalla
tässä lehdessä.
Muistakaa myös SATS-kuntokeskuksen
kanssa tehty sopimus. Piirien jäsenet saavat
kuntokeskuksen palveluista alennusta. Talven tullessa on hyvä aika aloittaa salitreeni,

ei anneta pimenevien iltojen tai kylmenevien ilmojen sammuttaa liikunnan kipinää.
Piirien sotilasliikuntatoimikunta ottaa myös
vastaan palautetta ja kehittämisajatuksia.
Olemme jäseniämme varten!
Reserviläisurheiluliiton sähköinen kuntokortti on jäsenistön käytössä. Sen avulla on
helppo seurata omaa liikuntaharrastusta.
Yhteystiedot:
www.hrup.fi/sotilasliikunta
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Vahva Rannikkotykistö
Teksti: Anu Vuorinen, tietokirjailija,
Suomenlahden Meripuolustusalueen
tiedottaja.
Kuvat: SLRR arkisto ja Anu Vuorinen

aloitti toimintansa itsenäisen Suomen sotilassaarena lokakuussa 1918. Tuolloin,
Kuivasaaressa saksalaisten toimesta
toimivasta koulutuskomennuskunnasta, valmistuivat ensimmäiset
sotilaat, joista 30 lähetettiin Isosaareen. Olot olivat jokseenkin ankeat
ja huoltotilanne surkea. Tästä johtuen saattoivat mm. leipä ja perunat
olla useampia päiviä lopussa. Patteriston komentaja sai kerran henkilökohtaisesti käydä Isosaaressa
selvittämässä, suurimmaksi osaksi
ruokapulan vuoksi syntynyttä, lakkomeininkiä.
Seuraavana kesänä vahvuus
nousi jo 250:n kun uudet alokkaat
astuivat palvelukseen. Tuolloin ei
kuitenkaan ollut vielä mahdollisuutta jakaa vaatteita sotilaille ja niinpä
miehet pukeutuivatkin lähes säännöllisesti omiin vaatteisiinsa. Tästä
vaatetuksesta pieni tarina, joka kirjoitettiin 7.11.1919: ”Tarkastukselle
tullessani II:n patteristoon kohtasi
minua Isosaaren sillalla patteriston
päivystäjä tkm Green, tehdäkseen
ilmoituksen patteriston tilasta. Puuttuvasta järjestyksestä patteristossa
ilmaisi minulle tämän päivystäjän
ulkoasu. Hän seisoi siinä vilusta väristen, olalta repeytyneessä kesäpuserossa ilman nappeja ja hakasia.
Velvollisuuksistaan hänellä ei ollut
aavistustakaan eikä hänellä ollut
nähtävästi sitäkään selvitetty, että
päällikköä tulee päivystäjän seurata
patteriston piirissä liikkuessa.”
Tur vamääräyksetkään eivät
olleet aivan ajan tasalla ja ohessa
pieni tarina 3-tuuman kenttäpatterin harjoitusammunnoista, samaiselta vuodelta 1919:
”Kapteeni Nordberg yhdessä Rysäkarin komentajan kapteeni Svanströmin kanssa ampui 20 srapnellia
Länsi-Tokanin päälle ja ammukset
räjähtivät juuri sopivasti saaren
yläpuolella. Seuraavana päivänä
tuli kalastaja Öhman samasta
saaresta ja pyysi herroja seuraavan
kerran ilmoittamaan ampumisestaan, koska hän yllättäen edellisenä
päivänä oli joutunut räjähdysten alle
ja saanut koko päivän pakoilla kallionkolossa.”
Alun ollessa hieman hankalaa
kehittyi Isosaaresta hyvin nopeasti
johtava rannikkotykistön koulutuslinnake, jossa tehtiin monia asela-

Osa 2/3

Isosaaren linnake

jia koskevia kehitys- ja kokeilutöitä
vuosikymmenien aikana.
Vuonna 1924 perusti Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistys (myöhemmin Rannikkosotilaskotiyhdistys) ensimmäisen lukutupansa
Isosaareen ja myöhemmin sotilaskotina tunnettu vapaa-ajantila kuuluikin saumattomasti kymmenientuhansien Isosaaressa palvelleiden
sotilaiden elämään.
Isosaaresta tuli monen kokeilun ja kehityksen tyyssija. 30-luku
oli hyvin vahvaa kehityksen aikaa.
Tuolloin tehtiin paljon ampumateknisiä parannustöitä ja suoritettiin
mm. tykkien lähtönopeusmittauksia, jotka osaltaan mahdollistivat
ampumataulukoiden valmistamisen. Yksi merkittävimmistä uudistuksista oli everstiluutnantti Lambert Rikaman tutkimuksen, suunnittelun ja kokeilun tuloksena
syntynyt ajatus kääntää 152/45C
(Canet) tykin kehdon putkineen
niin, että hidastin ja palautin siirtyivät putken yläpuolelle. Tämä mahdollisti suuremman korotuskulman
käytön mikä tuotti tykeille suuremman kantaman.
Saarelle rakennettiin vuosina
1933-1934 Torpedo-koeasema. Vielä
50-luvun lopulla kuului Moottoritykkivenelaivueessa palvelleiden
laivaston aliupseerikoulun torpedokurssin ja Merisotakoulun torpedolinjan suorittaneiden koulutukseen
torpedoammunnat, joita harjoiteltiin Isosaaressa.
Sota-ajat olivat Isosaaressa rauhalliset, johtuen niistä lähes 200:ta
tykistä, jotka venäläisiltä olivat jääneet, Helsingin edustan saarillemme ennen Suomen itsenäistymistä.
Saarella toimivat ilmavalvonta ja –
puolustus joutuivat osaltaan kovasti työllistetyiksi, lensihän suuri osa
Helsinkiä pommittamaan menevistä
koneista Isosaaren tykkien kantaman sisäpuolelta.
Rannikkotykkejä käytettiin myös
ns. sulkutulen ampumiseen ilmapuolustuksen tueksi. Isosaarta käytettiin sodan aikana koulutuslinnakkeena ja koulutetut miehet siirtyivät
sotatoimiin Kannakselle ja Viipurin
lohkolle, missä tarvittiin kovissa
taisteluissa lisävoimaa estämään
venäläisiä murtautumasta Viipurinlahden yli.

Tykkikalustossa tehtiin muutos-,
ja uusien tykkien kehitystyötä lähes
joka vuosikymmenenä rannikkotykistön historiassa. 30-luvun Canettykkien muutostyöt saivat jatkoa
kun 50-luvun alkupuolella samaiset
tykit putkitettiin uudelleen kotimai-

silla Tampellan 152 mm:n putkilla.
Samaisen vuosikymmenen loppupuolella tykit saivat myös suojakseen kupukilven.
Juuri ennen sotia oli tehty päätös pystyttää Isosaareen kaksi kappaletta yksiputkisia 12-tuumaisia

Obuhov-tykkiä. Pystytystyöt aloitettiin Jatkosodan alkuvaiheissa 1941
ja ne valmistuivat ampumakuntoon
vuonna 1944, juuri ennen sodan loppumista.
60- ja 70-luvut olivat ennen muuta uudistusten kautta. Isosaaressa

Isosaareen perustettiin ensimmäinen saariston sotilaskodeista vuonna 1924. Tuolloin tilaa kutsuttiin nimellä ”Lukutupa”.

Ilmapuolustusta sodan vuosina.

11

9 | 2012 > 16. 11. 2012

130 mm:n tornikanuuna tositoimissa.

Leipä ja perunat
saattoivat olla
useampina päivinä
lopussa. Patteriston
komentaja sai
kerran henkilökohtaisesti
käydä Isosaaressa
selvittämässä,
suurimmaksi osaksi
ruokapulan vuoksi
syntynyttä, lakkomeininkiä.

pyrittiin soveltamaan uuden teknologian tuloa rannikkotykistöön
liittämällä sitä koulutukseen. Laseretäisyysmittaus, tulenjohtotutkan
käyttö, rannikkotykistön digitaalisen ammannanlaskin (RADAL),

parantuneet viestiyhteydet ja viestintävälineet yhdessä tykkikaluston modernisoinnin kanssa olivat
tekijöitä, joiden avulla Isosaaren
linnake koulutustehtävänsä ohella
suoritti jatkuvaa valvonta- ja tarkkailutehtävää ympäröivässä meri- ja
ilmatilassa.
Tutkatekniikassa tapahtui monia parannuksia ja Isosaari toimikin
lähes kaikkien tutkalaitteiden kokeilupaikkana. Kokeilut ajoittuivat
70-luvun loppulta lähes näihin päiviin saakka.
80-luvulle päästessä päätettiin
raskas tykkikalusto eli 152 50 T korvata kotimaisella Tampellan 130
mm:n tornikanuunalla. Prototyyppi rakennettiinkin Isosaaren eteläkärkeen ja sillä suoritettiin erilaisia
koeammuntoja aina vuoteen 1983
asti. Tämän jälkeen tykit siirtyivät
sarjatuotantoon ja niistä neljä ensimmäistä pystytettiin Isosaareen.
Isosaaressa on koko historiansa
aikana koulutettu miehiä hyvin moniin eri tehtäviin. Alokaskoulutusta,
samoin kun aliupseerikolutustakin
on annettu monissa eri jaksossa ja
erikoiskoulutuksena voidaan mainita koulutus mm. tuliasema-, tulenjohto ja mittaus -, merivalvonta-,
viesti- ja sittemmin keskiölinjoilla.

Vuonna 1997 Rannikkotykistö liitettiin Merivoimiin ja Isosaaren koulutustehtävät muuttuivat joukkotuotantopohjaisiksi eli koulutettiin niitä
miehiä mitä kulloinenkin tehtävä
vaati. Viimeisinä vuosina koulutettiin sotilaspoliisijoukkueita ohjustulenkäyttöön ja suojaustehtäviin,
tuliasemamiehiä 130 TK-pattereihin
ja aliupseerikurssilaisia tuliasemalinjalla.
Kesällä 2010 vahvistettiin tieto,
että Puolustusvoimauudistuksen
myötä tapahtuva rakennemuutos
lakkauttaa Isosaaren toiminnan
varusmieskoulutusta antavana perusyksikkönä. Nopealla aikataululla saari tyhjennettiin niin, että sen
henkilökunta ja varusmiehet aloittivat uusissa tehtävissä Upinniemessä
1.1.2011 alkaen. Isosaari jäi ns. harjoituslinnakkeeksi.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että
saaresta tullaan luopumaan kokonaisuudessaan lähivuosien aikana.
Näin loppuu Isosaaren satavuotinen
sotilasperinne ja tietoisuus saaresta
elävät vain siellä palvelleiden muistoissa ja kirjan sivuilla.
Lähde: Anu Vuorinen Isosaari – Pääkaupungin etuvartio ISBN 978-9525398-27-4

Päiväkäskyistä poimittua
7.2.1929
Koska rykmentti ei ole saanut tarpeellista määrää hevosia talviliikennettä varten, määrään, että esik. upseereista saavat ainoastaan majurit Enckell, Lehtonen ja Hellman tilata hevosia virka-aikana puhelimitse
suoraan T-komppaniasta. Muiden on tilattava hevoset majuri Pajusen
kautta......
Keskikaupungilla on mikäli mahdollista ajoja vältettävä. Aleksanterin
kadulla Yliopiston kulmasta Ylioppilastalon kohdalle saakka ajot, paitsi
välttämättömät tavara-ajot, kielletty.
Rottien pilaamina poistetaan kirjoista pvm:llä 31.1.1929 seuraavat muonatavarat:
1 P:sto 23 kg. kauraryynejä ja 4,5 kg. riisiryynejä. II p:sto 11 kg. sokeria,
pala 19 kg. vehväjauhoja 13 kg. kauraryynejä.
11.6.1929
Määrään kantavääpeli Y. W. A:lle, II/RT 1:stä, 21 vrk. yksinkertaista arestia siitä, että hän, saatuaan 3.11.28 II/RT 1:n komentajalta lomaa Helsinkiin, matkusti luvatta varuskunnan ulkopuolelle sekä esiintyi tällöin
junassa siihen määrin humalassa, että poistettiin junasta ja vietiin poliisiputkaan Riihimäellä.
PÄIVÄKÄSKYT 1940
Valokuvauskoneiden hallussapito ja valokuvaaminen on sotatoimialueella kielletty. Kenelläkään ei ole oikeutta pitää hallussaan valokuvauskoneita eikä ottaa valokuvia ilman Päämajan propagandaosaston päällikön tai Merivoimien esikuntapäällikön antamaa kirjallista lupaa.
Santahaminan liikenne:
Liikenne Santahaminaan käy maitse Hevossalmen sillan kautta.
Jäätie Santahamina- Vallisaari lähtee Santahaminasta Papinlahden laiturin kohdalta ja on maihinnousu Vallisaaressa päälaiturin kohdalla.
Lisäksi lähtee Santahaminasta jäätie Isosaareen, jonka lähtökohta on
eteläisestä niemekkeessä sijaitsevan ilmatorjunta-ampumaradan kohdalla, sekä Villingin tie, joka lähtee rannasta Kadettikoulun rakennustyömaan luota.
Hiihtoladut seuraavat edellämainittuja teitä.
(21.1.46)Varusmiesten aiheuttamien rikkomusten ja järjestyshäiriöitten
takia Mannerheimintien varrella olevassa Kansan Tivoli-nimisessä huvittelupaikassa käsken yksikköjen päällikköjä (vast.) tiedoittamaan alaisilleen varusmiehille moitteettoman ja sotilaan arvolle sopivan käyttäytymisen välttämättömyyttä myös tässä huvittelupaikassa.
Mikäli sotilashenkilöt vielä aiheuttavat siellä järjästyshäiriöitä, tulee varuskunnan päällikkö kieltämään oleskelun ko. paikassa.
PÄIVÄKÄSKYT 1955
Puhelin- posti- ja lennätinkuluihin saadut määrärahat ovat niin pienet,
että kaikkien niitä käyttävien ja niiden käytön valvonnasta vastuussa
olevien on jatkuvasti kiinnitettävä vakavaa huomiota toimenpiteisiin,
joiden avulla ko menoja voitaisiin pienentää. Toimenpiteistä mainittakoon valmistellut puhelut lähi- ja kaukopuhelinverkoissa. Viimemainitusa tapauksessa on käytettävä sotilaskaukolinjoja ja vain pakottavissa
ja kiireellisissä tapauksissa PLL:n linjoja. Yleensä sotkaukoverkon ulkopuolella oleviin on asiat hoidettava postitse.
Puhelinluettelo on sijoitettava niin, että samaa puhelinluetteloa voi
käyttää usea henkilö. Veloituksetta saa Rykmentti vain 6 kpl Helsingin
puhelinluetteloa. Tällöin vanhentuneidenkin luetteloiden käytössä on
otettava em usean henkilön yhteiskäyttö huomioon.
Mikäli jokin sisäinen järjestely aiheuttaa virkapuhelimen tyhjäksi jäämisen on siitä heti ilmoitettava rykmentin viestiupseerille.
Viimeisimpiä päiväkäskyjä oli seuraava vuodelta 1989:
Olen palkinnut yhdellä vuorokaudella kuntoisuuslomaa tykkimies Alastalon Isosaareen linnakkeelta etsintöjä nopeuttavien tarkkojen havaintojen johdosta 13.8.1989.
Vuoden 1990 jälkeen ei päiväkäskyjä enää julkaistu.

Saaren eteläranta on karua kalliorantaa.
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Jääkärin yö -ampumatapahtuma 2013
Kilpailussa ammuttiin TRG-tarkkuuskiväärillä.

Teksti: Veijo Rautio

järjesti
ammunnan harrastajille lokakuussa
13.10. pilottina Jääkärin yö -tapahtuman. Vuoden 2011 kokemusten
perusteella toivomuksena oli ampumatapahtuma, jossa ammutaan hämärässä. Vuonna 2011 järjestimme
Jääkärin päivä -tapahtuman. Ammuimme neljästä ampujasta koostuneissa joukkueissa erityylisiä tehtäviä. Tämän tapahtuman kokemusten perusteella suunnittelimme ja
hioimme tapahtumaa kohti jääkärin
yötä. Vaikka tämä oli ns. työnimi, jäi
se sittemmin tapahtuman nimeksi.
Tapahtuman agendana oli parantaa ja lisätä valmiuksia harrastajien
aseenkäsittelytaidoissa sekä luoda
joukkuehenkeä ja aseenkäsittelyn
turvallisuutta monimuotoisissa tehtävissä. Tavoitteena oli myös harrastajien mahdollisuus testata oman
harrastusvälineen sekä optiikan ja
optoelektroniikan toimivuutta pimeässä.
Nyt tehtävät muodostuivat neljälle eri asetyypille: MKE-pistoolikarbiinille, pistoolille, tarkkuuskivääreille ja itselataaville kivääreille.
Tapahtumaan oli yhdistyksen aseilla
mahdollista osallistua myös sellaisten, joilla ei ole omaa harrastusvälinettä. Lisäksi erikoisemmat aseet
olivat tehtäväalueilla valmiina.
Päivä alkoi Radioniemessä aamupalalla sekä varustamisella
suojavarusteilla. Osa päivän tehtävistä ammuttiin alle 25 metrin etäisyyksiltä. Tämä vaatii määräysten
mukaan asianmukaisen suojavarustuksen ampujille, teemahan oli

Maanpuolustuspiirimme

Ammunnat pyrittiin järjestämään toiminnallisiksi.

turvallisuus. Järjestämissämme
tapahtumissa tämä ja määräysten
noudattaminen on A ja O. Siitä
lähdetään liikkeelle, kun istumme
suunnittelemaan jotain.
Tehtävistä, joita oli yhteensä 14
kappaletta, päiväosuudessa suoritettiin yhdeksän tehtävää ja yöosuudessa viisi tehtävää. Aamulla
klo 9.00 aloitimme pistooliradalla,
jossa oli ensimmäinen joukkuetehtävä MKE-pistoolikarbiinilla. Kyseessä oli ampumaviesti, jossa jokainen ryhmän jäsen ampui tehtävän vuorollaan ja lähetti seuraavan
vuorossa olijan liikkeelle.
Ensimmäinen pistoolitehtävä
oli perinteisempi PA3 ja perään
PA4. Tällä saatiin tarkistettua, että
osallistujien aseenkäsittelytaito ja
perusasiat ovat kunnossa. Joukkueiden suoritettua aamupäivän
tehtävät siirryttiin lounaalle keskusampumaradalle, jossa myös osa toimitsijoista oli valmistellut iltapäivän
tehtävät.
150 metrin kivääriradalla ammuttiin itselataavilla kivääreillä
ryhmäviesti samaan tyyliin kuin
MKE-tehtävässä, mutta aseet olivat
ampumapaikoilla valmiina. Vieressä oli ensimmäinen kääntyviin
tauluihin ammuttava tehtävä kolmesta asennosta. 300 metrin radalla oli TA-tehtävä, jossa ryhmä
oli TA-partiona, kokoonpano kaksi
TA-kivääriä ja kaksi itselataavaa
kivääriä. Vasemmassa laidassa oli
KeA7-tehtävä, jossa minuutin aikana ammutaan kääntyviin maaleihin
kolmesta asennosta lipasta vaihtaen
15 laukausta. Päivän viimeiset tehtävät olivat aseenkäsittelyradalla jäl-

Tämän tapahtuman
kokemusten
perusteella suunnittelimme ja hioimme
tapahtumaa kohti
jääkärin yötä.
Vaikka tämä oli
ns. työnimi, jäi se
sittemmin tapahtuman nimeksi.

leen toiminnallisempi tehtävä MKEpistoolikarbiinilla sekä pistoolilla.
Oli päivällisen aika ja valmistautuminen yöosuuden tehtäviin, jotka
muodostuivat vastaavista kuin päivällä. Etäisyydet lyhenivät puolella. Maalit oli valaistu määräyksien
mukaan. Käytössä oli stroboja, erikokoisia ulkoroihuja sekä valonheittimiä, valoraketteja tai valopistooleita ei käytetty. Pientä jännitystä
oli ilmassa, kuinka asia alkaa sujua.
Sehän alkoi, tätä ennakoivat jo päiväosuuden suoritukset. Tehtävät olivat haasteellisia, mutta kaikilla oli
mahdollisuus onnistua turvallisesti.
Sitten alkoi tapahtua! Taivas aukeni ja vettä tuli kuin saavista kaataen. Oli ”suomalaisen soturin olosuhteet, todellinen jääkärin yö”. Tässä
joutuivat todelliseen koitokseen
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Ennen ammuntaa vieraat tutustuivat aseisiin.

niin käytettävä kalusto kuin myös
harrastajien aseet ja varusteet, kun
myös pimeys laskeutui vesisateen
kanssa. Kun roihut loivat varjoja
maaleihin, olivat olosuhteet enemmän kuin kohdallaan.
En tähän ala yksittäisen partion suorituksia erotella, sillä kaikki
olivat hyviä ja kaikki onnistuivat
tehtävissä. Suurimmalta osaltaan
joukkueet muodostettiin aamulla
klo 7.00. Osa tunsi ennestään, osa
oli täysin tuntemattomia toisilleen.
Tässä piilee meidän suomalaisten
reserviläisten voima - osaamme toimia eri kokoonpanoissa myös tuntemattomien kanssa turvallisesti
yhteen.
Tapahtumassa oli vierainamme
myös joukkue Ruotsista. Vieraillemme tämän tyylinen toiminta oli
uutta, vaikka aseet olivatkin tuttuja. Mutta hyvin vieraamme suoriutuivat tehtävistä, sitkeästi loppuun
asti. Muutaman sanan ehti heidän
kanssaan vaihtamaan, fiilikset olivat korkealla vaikka vettä valui
vaatteista solkenaan. Kysyivätkin
koska uudestaan. Toivotin tervetulleeksi mahdollisuuksien mukaan
vuoden 2013 vastaavaan tapahtumaan. Pieni pettymys huokui läpi,
”eikö aikaisemmin?”
Tukholman FBU on kutsunut jo
useiden vuosien ajan helsinkiläisiä
maanpuolustajia tammikuun lopussa pidettävään Vintergatan-ampumakilpailuun. Kilpailu ammutaan
Tukholman lähellä Kungsängenissä.

Tätä ruotsalaisten vierailua voidaan
pitää vastavierailuna. Partion johtajana toimi vänrikki Håkan Johansson . Muina kilpailijoina olivat kersantit Johan Persson ja Patrik Kjellberg sekä menig Petter Howdind.
Kaikki nämä järjestetään siten
kuten kouluammuntaratojen johtosäännöt sekä PAK d2.1 käskevät.
Aseina käytetään TT3- ja TT2-aseita.
Joku puhuu taisteluammunnoista ja
haluaakin väkisin nämä vääntää siihen kategoriaan, mutta näin ei ole
eikä tule olemaan. Ampumaradoilla
pystyy tekemään mielenkiintoiset
ammunnat aivan ampumaohjelmistoa mukaillen, koska asiat tehdään
harrastajien tai yhdistyksien aseilla.
Osallistujat olivat tyytyväisiä ja
syytä olikin, takana oli toiminnallinen vuorokausi klo. 07.00 - 01.30.
Viimeiseksi jaoimme osallistujamitalit sekä kunniakirjat vaativasta
urakasta. Kilpailun voitti joukkue
Kolju hyvällä yhteistyöllä ja tasaisen varmalla tuloksella. Oli myös
epäonnistumisia tehtävissä, siihen
perustuu joukkuetyöskentely sekä
henki, jolla teemme harrastusta turvallisesti yhdessä. Kilpailuissa huomattiin, miten pimeässä sateessa
ampuminen on erilaista ja vaativaa.
Voittanut joukkue kutsutaan palkittavaksi piiriemme palkitsemistilaisuuteen.
Kiitoksia osallistujille niin kotimaasta kuin naapuristakin sekä toimitsijoille vaativasta suorituksesta
vesisateessa!

Kari Savolainen (vas.) opetti ruotsalaisille ampumakomennot.

Puoliautomaattiaseilla ammuttiin eri matkoilta.

Taistelijapari ampui 150 metrin matkalta.

Tulokset

															
Competitor
Name		
Team												
Team leader
Kolju Panu		
Kolju												
Shooter
Vane Juha		
SIJOITUS / RANK 1.												
Shooter
Liesimaa Timo		
TOTAL 3763 PISTETTÄ / POINTS												
Shooter
Ärölä Kilwa 														
															
Competitor
Name		
Team												
Team leader
Virtanen Kari		
Abteilung Blähung 												
Shooter
Virtanen Liisa		
SIJOITUS / RANK 2.												
Shooter
Lintunen Erkki		
TOTAL 3561 PISTETTÄ / POINTS												
Shooter
Hakoma Karo														
															
Competitor
Name		
Team												
Team leader
Pentunen Janne		
HelMaaK												
Shooter
Huusko Kari		
SIJOITUS / RANK 3.												
Shooter
Burtsov Niko 		
TOTAL 3255 PISTETTÄ / POINTS												
Shooter
Laukkanen Henry														
															
Competitor
Name			Team											
Team leader
Käär Max 		
Käär												
Shooter
Hopeavuori Jukka 		
SIJOITUS / RANK 4.												
Shooter
Kaasalainen Jussi-Pekka		
TOTAL 3222 PISTETTÄ / POINTS												
Shooter
Maavuori, Sami														
															
Competitor
Name		
Team												
Team leader
Johansson Håkan		
Sweden												
Shooter
Persson Johan		
SIJOITUS / RANK 5. 												
Shooter
Kjellberg Patrik		
TOTAL 2934 PISTETTÄ / POINTS												
Shooter
Howding Petter														
															
Competitor
Name		
Team												
Team leader
Väliaho Eemu		
Tehohoito												
Shooter
Elolähde Antti		
SIJOITUS / RANK 6.												
Shooter
Laihosola Jukka		
TOTAL 2510 PISTETTÄ / POINTS												
Shooter
Ellilä Lauri														
															
Competitor
Name		
Team												
Team leader
Savolainen Teuvo		
TRIO												
Shooter
Huttunen Henri 		
SIJOITUS / RANK 7.												
Shooter
Matinheikki Anne		
TOTAL 2430 PISTETTÄ / POINTS												
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Hallintojohtamista
tai jotain muuta
töitä sotilaille. Jotkut
ovat käyttäneet jopa sanontoja, että töitä on tehty yötä päivää. Ei
vaikuta ihan uskottavalta, vaikka henkilöstöasioissa on varmaankin ollut kova puurtaminen.
Jos joillakin on kovasti töitä niin kaikille ei ole enää töitä riitä
vuoden 2014 jälkeen. Helsingin Sanomat uutisoi 4. lokakuuta 2012
"Armeijan potkut iskevät naisiin". Teksti oli ikävää luettavaa. Uutisessa kerrottiin tiedotustilaisuudesta maanantaina 1. lokakuuta,
jonka otsikko oli "Siviilien musta maanantai – Armeijan irtisanomiset kohdistuvat siviileihin. Sotilaat pääsevät yllättäen lähes säikähdyksellä."

Puolustusvoimauudistus on teettänyt

Veteraanit voitokkaana

Erityisen ikäväksi koin

tuon myöhemmän 4.10. uutisen kun siinä kerrottiin siToivottavasti nyt
viilityöntekijälle annetusta
edessä olevan
kirjeestä, jota lehti siteerasi
seuraavasti:"Arvoisa vasparin vuoden siirtaanottaja, kirje alkoi; puotymäajalla saadaan
lustusvoimauudistuksen
tässä vaiheessa sinulle ei varikkirevityt asiat
litettavasti löytynyt tehtävää
korjattua ja
Puolustusvoimien vuoden
2015 kokoonpanosta. Tämä
voidaan palauttaa
tarkoittaa, että sinut on
henkilöstölle
määritelty muutoksen kohteena olevaksi..."
työtyytyväisyys.
Tätä hallintojohtamista
täydensi vielä se, että kirjeessä ei ollut allekirjoittajaa. Sen kohdalla luki "LänsiSuomen sotilasläänin henkilöstöosasto". Tekstiä miettiessäni totesin, että Puolustusvoimat
kirjoitetaan nyt isolla alkukirjaimella, mutta kirjeen vastaanottaja
"sinä" olet niin alamainen, että voidaan käyttää pikkualkukirjainta.
Entisenä sotilasesimiehenä tunsin häpeää juttua lukiessani.
Kyllä tällaisessa kirjeessä vastuullisen esimiehen pitää esiintyä
omalla sotilasarvollaan ja nimellään.

Teksti ja kuva: Hans Gabrielsson

isännöimä keilakilpailu sotaveteraanien, varuskunnan väen ja
reserviupseereiden välillä pidettiin 1.11. Talin keilahallissa.
Kilpailun taso oli varsin laadukas ja voitto heltisi muutaman pisteen marginaalilla.
Tänä vuonna voiton vei Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin joukkue, joten kokemus osoittautui jälleen hyväksi valtiksi.
Kisan jälkeen kokoonnuttiin kahvin ääreen puiTöölön Reserviupseereiden

maan kisan kulkua sekä päivittämään kuulumisia
puolin ja toisin.
Eri sidosryhmien väliset yhteiset tapahtumat
alkavat olla nykyisessä hektisessä maailman menossa jo harvinaista herkkua. Kisan järjestäjät saivatkin lämpimät kiitokset vaivannäöstä ja samalla
esitettiin seuraavan turnauksen ajankohdaksi ensi
kevättä.
Näillä näkymin keiloja kaadetaan entistäkin
suuremmalla joukolla jo ensi huhtikuussa.

Palvelin runsaat 20 vuotta sitten esikuntapäällikkönä Satakunnan sotilaspiirin esikunnassa. Esikunta kuului niihin laitoksiin, jotka silloisessa uudistuksessa lakkautettiin. Muistan hyvin
miten voimakkaasti lakkauttamisasia, siihen liittyvine henkilöstön
uudelleenkohdentamisineen vaikutti esikunnan naistyöntekijöihin. Ei ollut helppoa olla vastuussa, mutta se onnistui kuitenkin.
Porista Säkylään tai Niinisaloon siirretyt työntekijät pääsivät kohtuullisesti kiinni uusiin töihin ja uusiin organisaatioihin.
Toivottavasti nyt edessä olevan parin vuoden siirtymäajalla
saadaan rikkirevityt asiat korjattua ja voidaan palauttaa henkilöstölle työtyytyväisyys.
Suomalaista sotilasjohtamista on kehitetty. Sotiemme
kokemukset on koitettu ottaa opiksi. Samalla on opetettu ja harjoiteltu johtamista uutta tekniikkaa hyväksi käyttäen. Ihmistä ei
unohdettu sodassa ja ihmistä ei saa unohtaa nyt rauhan aikana.
Esimiehen pitää kuunnella ja keskustella. Esimiehen pitää sitten
kun valmistelut on tehty tehdä päätökset ja myös julkistaa ne. Sen
jälkeen pitää edelleen kantaa vastuu tehdyistä päätöksistä. Eli esimiehille riittää töitä, mutta kyllä niitä johdettaviakin tarvitaan.
Muutoin jäävät työt tekemättä.
Puolustusvoimauudistus ei ole ollenkaan yksinkertainen asia.
Toisaalta ei nyt käynnissä oleva organisaatioiden uudelleenjärjestely ole kuitenkaan ensimmäinen meidän sotaväessämme. Ylimmissä komentajatehtävissä toimivat upseerit ehtivät ennen eläköitymistään kokea varmasti kaksi tai kolmekin reformia. Kaikki
puolustusvoimissa vuosikymmeniä palvelevat saavat varmasti kokea ainakin yhden uudistuksen joka vaikuttaa lähes kaikkiin, sekä
sotilaisiin että siviileihin.

Spjutsundin piirimajan
talkoot 25.10.
Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

parikymmentä HRUP:n eri kerhojen edustajaa Spjutsundin
piirimajalle perinteisiin majan syystalkoisiin.
Talkoiden työlistalla oli veneen nosto talviteloille ja pesu, rantaan johtavien rappusten rakentamista, puuceen tyhjennys (viimeinen kerta!),
vajan halkopinojen täydennystä, sekä uusien saunajakkaroiden pintakäsittely. Tärkeä syksyyn kuuluva homma oli myös lehtien haravointi ympäri
pihaa. Ajoitus olikin upseerimaisen täsmällinen,

Torstaina 25.10. kokoontui lähes

säästetään ja myös kulutetaan
määrärahoja. Vanha viisaus on se, että rahaa kyllä saadaan jos sitä
todella tarvitaan. Henkilöstön osalta asia ei ole ollenkaan yhtä yksinkertainen.
Puolustusvoimilla pitää olla hyvä brändi niin, että henkilöstön
rekrytointi onnistuu myös tulevaisuudessa.

Puolustusvoimauudistuksessa

sillä seuraavana yönä Sipooseen satoi ensilumi.
Talkooillan kruunasi tukeva talkoopala ja maittavat löylyt saunassa. HRUP kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita kerhoja, joista erityisesti Töölö
oli mukana vankalla miehityksellä.
Piirimaja on yhteistä omaisuuttamme ja käytettävissä kaikkien kerhojen tilaisuuksiin veloituksetta, ja jäsenten omaan virkistyskäyttöönkin lähinnä
nimellistä korvausta vastaan. Majalla on viime
vuosina tehty mittavia parannuksia ja työ jatkuu.
Talkoiden merkitys majan ylläpidossa on hyvin
suuri.
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Toimintakalenteri

hrup.fi

on mahdollisuus ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja, uutuutena 300
metrin radan käyttömahdollisuus.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

Helsingin
Reserviupseeripiiri
ALUEkerhot

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmäilta: 20.11.2012 klo 19 Kauniaisten kaupungintalolla. Puolustusministeri Carl Haglund kertoo
missä mennään puolustusvoimien
uudistuksessa.
Sääntömääräinen syyskokous
20.11.2012 klo 18 Kauniaisten kaupungintalolla. Käsiteltävät asiat
sääntöjen mukaan, talousarvio vuodelle 2013 sekä hallituksen jäsenten
valinta.
Itsenäisyyspäivän lipunnosto
Kauniaisten Kaupungintalolla 6.12.
kello 9.15. Juhlapuheen pitää arkkiatri Risto Pelkonen.
Esitelmäilta 11.12.2012 klo 19 Kauniaisten kaupungintalolla. Kiinan
kansantasavallan Suomen sotilasasiamies, Senior Colonel Yao Qin
puhuu ajankohtaisista turvallisuusja sotilaspoliittisista kysymyksistä.
Esitys on englanniksi, mutta
eversti Yaolle voi kysymyksiä esittää
myös suomeksi.

taina 23.10.2012 toimintakeskuksessa. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle 2013. Syyskokous
kutsui kerhon kunniajäseneksi Kyösti Tiaisen. Kyösti Tiainen toimi mm.
kerhon puheenjohtajana toimintakeskuksen rakentamisen aikaan.
Kokouksen jälkeen Göran Lindgren
kertoi Itä-Viron taisteluista kesällä
1944. Esitelmä herätti vilkkaan keskustelun näistä vähän tiedetyistä
suurtaisteluista ja niiden merkityksestä Suomelle kesällä 1944. Göran
Lindgren on järjestämässä matkoja
tapahtumapaikoille. Hallitus tiedottaa asiasta jäsenille myöhemmin.
Kerhon 40-vuotisjuhla pidettiin
toimintakeskuksessa lauantaina
10.11.2012. Iltajuhlassa palkittiin ansioituneita kerhon jäseniä.
LVRU järjesti reserviläisammunnat (pienoiskivääri 20 ls makuulta)
Tikkurilan urheilutalolla tiistaina
6.11.2012. Tuloksia kotisivuilla.
Itsenäisyyspäivänä 6.12 aamulla
kunniavartio / lippu sankarihaudoilla Pyhän Laurin kirkolla. Perinteinen (vuodesta 1974) maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunnan itsenäisyysjuhla Martinlaakson
koululla 6.12 iltapäivällä. Seuratkaa
ilmoituksia kotisivuilla, sähköpostissa ja paikallisissa lehdissä. Tervetuloa mukaan. Jos haluat osallistua
järjestelyihin, ilmoittaudu puheenjohtajalle.
Töölön pistooliradalla on vakioampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P:
040 586 9252.
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.fi/lansivantaa

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina 20.
marraskuuta 2012 klo 18:30 AEL:n
tiloissa, os. Kaarnatie 4, 00410 Helsinki (Malminkartano). Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
syyskokousasiat, kuten ensi vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä valitaan uusi hallitus ja tilintarkastajat. Kahvitarjoilua. Kaikki
uudet ja vanhat jäsenet tervetuloa
osallistumaan ja keskustelemaan
yhdistyksen toiminnasta.
Hallituksen kokous
Hallitus kokoontuu AEL:n tiloissa ennen syyskokousta, 20.11.2012
klo 18.00.
Sitä seuraava hallituksen kokous
18.12.2012 klo 18:30, Malmilla.
Itsenäisyyspäivä
Kokoonnumme Itsenäisyyspäivänä klo 09:45 Malmin kirkolle jumalanpalvelukseen ja sieltä siirrymme
Malmin hautausmaalle seppeleen laskuun sankarihaudalle.
Tule Luolaan ampumaan
Ampumavuoromme Luolassa,
Töölössä jatkuvat jokaisen parittoman viikon perjantaina.
Seuraava ampumavuoro on 23.11.
klo 16-19. Ammunta-aikaa siis 3 tuntia. Sen sijaan 7.12. ja 21.12. ei ammuta. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta
puh: (09) 40562040 tai tilaa
Reserviläisliiton kotisivulta:
www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus ja tule mukaan. Aseet ja patruunat yhdistykseltä. Ilmoittaudu
etukäteen ampumaupseerille, Jouko
Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi
Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari
050-4640050 kkupari@gmail.com;
sihteeri Jaakko Nick, 050-3498111
paalu.pojat@elisanet.fi; tiedotus
Jorma Loimukoski 040-3433400 jorma.loimukoski@finpro.fi
Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla: www.rul.fi/Pohjois-Helsinki

tiammunnat. Jäsenet runsaslukuisesti ampumaan. Aseet ja panokset
tarvittaessa kerholta.
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.
Talvisodan alkamispäivänä
30.11.2012 klo 9.00 on kukkatervehdys veteraaniaukiolla Tikkurilassa.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2012 klo
9.00 on lipunnosto ja kukkatervehdys veteraaniaukiolla Edelfeltpuistossa Tikkurilassa, Hertaksentie 1.
Klo 10.45 on seppeleenlaskutilaisuus Pyhän Laurin kirkon sankariristillä ja klo 15.00 on Itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla Martinlaaksossa, Martinlaaksonpolku
4. Huom ! Paikka muuttunut eli on
palattu vanhaan paikkaan. Juhlapuheen pitää maaherra Pirjo AlaKapee-Hakulinen.
TiRUKin vastuulla juhlassa on salijärjestelyt. Ilmoittaudu töihin Eero
Salmiselle.

Töölö
Ampumavuorot ovat pyörineet normaaliin tapaan Töölön radalla. Seuraavat vapaat harjoitukset ovat 27.11
ja pienoispistooliharjoitukset 11.12.
Ampumaupseeri Raimo Ahokas,
puh. 050-5114123, antaa tarvittaessa
lisätietoja.
Kunniamerkki- ja mitaliasioissa
ottakaa yhteyttä mitalivastaavaan
Risto Piekkaan, puh. 040-5069119,
joka voi antaa tietoja mahdollisuuksista saada ansaittuja mitaleita ja
hoitaa asiaa eteenpäin.
22.10 hallituksen jäsen Antero
Jauhiainen oli läsnä ensi syksynä
järjestettävää Törni-jotosta koskevassa tiedotustilaisuudessa piirin
tiloissa. Kerhomme osallistuu jotokseen ainakin järjestämällä rastimiehiä.
Kerhostamme osallistui kuusi
jäsentä piirin Spjutsundin majalla
25.10 järjestettyihin syystalkoisiin,
joissa haravoinnin lisäksi ansiokkaasti rakennettiin rantaan vieviä
portaita ja haudattiin maahan ilmeisesti kokonaan käytöstä pois jäävästa ulkovessasta löytyneitä jätöksiä.
Kaartin Pataljoonassa 31.10 tapahtuneeseen komentajien vaihtotilaisuuteen osallistuivat kerhostamme Sampo Martiskainen ja
Hans Gabrielsson. Väistyvälle komentajalle everstiluutnantti Rainer
Peltoniemelle lahjoitettiin nimellä
ja päivämäärällä varustettu kerhon
kilpi ja uudelle komentajalle everstiluutnantti Hannu Koivistolle kerhon
40-vuotishistoriikki. Kerho toivottaa
molemmille komentajille onnea uusissa tehtävissä.
Perinteinen veteraanien, sotilaiden ja TRUPsin välinen joukkuekilpailu keilailussa järjestettiin Talin
keilahallissa 1.11. Äärimmäisen tiukan 2-sarjaisen tasoituksellisen kilpailun voittivat tällä kertaa veteraanit keskiarvotuloksella 327, toisena
TRUPS 323 ja kolmantena Huoltorykmentti 322.
Kerho järjesti Pyhäinpäivänä perinteisen kynttilän palamaan Heimoveteraanien muistopaadelle Töölöön.
Sampo Martiskainen osallistui
9.11. Turvakurssin Killan 20-vuotisjuhlaan Mäntsälässä lahjoittaen
Killalle kerhon kilven tarpeellisine
tietoineen.
Veteraanikeräys järjestettiin jälleen kerran Töölön torilla ja Lauttasaaressa 10.11. ja seuraava keräys

pidetään samoissa paikoissa 8.12.
Pyritään aloittamaan taas klo 10.00.
Kerhon syyskokous pidetään
torstaina 22.11. klo 18.00 ravintola
Hiidessä, os. Kaisaniemenkatu 4.
Tervetuloa! Hallituksen kokous
on samassa paikassa klo 17.00.
Kehotamme jäseniä lukemaan
aktiivisesti piirin lähettämät kiertokirjeet ja muut tiedotteet, joista saa
hyvää tietoa eri toiminnoista. Niitä
on vielä kuitenkin runsaasti, vaikka
eräitä toimintoja kuten jäsenhankintaa voisimme varmasti tehostaa
paljonkin.
Muistakaa esim. maanantaisin
Pirkkolassa klo 17.15 alkava kävelylenkki ja sunnuntaisin PohjoisHaagan Yhteiskoululla klo 19.30 järjestettävä sählyharjoitus.
Näihin liittyen käyttäkää Reserviläisurheiluliiton kuntokorttia,
www.resul.fi/kuntokortti.
Itsenäisyyttä voimme juhlia 6.12
hyvässä seurassa ainakin Ostrobotnialla tai Katajanokan Kasinolla.
Piirin järjestämä jokavuotinen
joulusauna Spjutsundin majalla on
tänä vuonna 8.12.
Muistamme Kaunialan Sotavammasairaalan asukkaita perinteisellä
joulutervehdyksellä. Hankimme
heidän toivomustensa mukaisesti jonkin asukasviihtyvyyttä lisäävän laitteen. Jos haluat osallistua
jäsenistön keskuudessa tehtävään
lahjakeräykseen, niin ota yhteyttä
puheenjohtajaan toimintaohjeita
varten.
Muistakaa myös Helsingin KoTu
-yksikön järjestämät monet kurssit.
Ilmoita muuttuneet yhteystietosi,
varsinkin s-postiosoitteet, sihteerille, Kerkko Kinnuselle, 0400-705181,
kerkko.kinnunen@gmail.com.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voit
osoittaa myös puheenjohtajalle Jyrki Ratialle, 040-5829127, mratia@
welho.com ja varapuheenjohtajalle Sampo Martiskaiselle, 0407098459, sampo.martiskainen@
tapiola.fi.
Muista myös kerhon netti- ja facebook -sivut

hrup.fi

Kanta-helsinki
Yhdistyksen säännölliset ammunnat
jatkuvat Töölön radalla parittomien
viikkojen keskiviikkona klo 16:30
– 19:00. Uudet harrastajat ovat tervetulleita ratavuoroille; radalla on
tarjolla opastusta sekä tarvittaessa
yhdistyksen laina-aseita. Ottakaa
yhteyttä ampumaupseereihin ennen
ensimmäistä kertaa tuloa. Kullakin
kerralla vuorolle tullessanne, ilmoittautukaa ennakkoon laittamalla
viesti ampumaupseerit@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.

LÄNSI-VANTAA
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai olli.
pusa@pusa.fi
Kerhon syyskokous pidettiin tiis-

munkkivuori
Ulkoratakausi on nyt päättynyt,
mutta sisäradoilla voi jatkaa ampumaharrastusta.
Piirin ampumaradalla Töölössä voi ampua palvelupistoolilla, ei
lyijyluoteja. Ampujilta vaaditaan
ampumavakuutus ja sääntöjen tinkimätöntä noudattamista. Seuraava vuoro lauantaina 24.11 Klo 9.00
- 12.00. Ovella soittokello. Ammunnan vetää Mauri Routio puh. 040
7322751 tai mauri.routio@sci.fi Jos
tulee muutoksia, niin siitä tiedotetaan emaililla.
Urheilutalon 22-vuorot jatkuvat
parillisen viikon perjantaisin klo
18.00 – 19.30. Seuraavat vuorot ovat
16.11 ja 30.11. Ammunnat vetää Yrjö
Alastalo, puhelin 0400 306787.
Kalvolan ammuntoja jatketaan
ensi vuoden maaliskuussa. Tällöin

Tikkurila
Kuukausikokous 29.11.2012 klo19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa, Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa talossa. Huom ! Paikka muuttunut. Esitelmän pitää evl
Karl-Fredrik Geust aiheena: ” Hanko
toisessa maailmansodassa 1939-1941
”. Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net .
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
11.12.2012 klo 19.30 on prosent-

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ruutiaseammunnat ovat
parittomien viikkojen torstaina klo
19-21. Normaalisti ammumme tarkuus- ja pikaosan 20+20 ls 22 cal
aseilla. Loppuosa, jos halukkuutta
ilmenee ammutaan myös sotilaspistoolin pika-ammunta 10+10 ls.
Palkintokilpailu ammutaan 22.11. 22
cal aseilla. IHRU:n osalta syyskauden viimeinen ammunta on 20.12.
IHRU:n osalta ammunnoista vastaa
Juhani Hartela p. 040 834 2839.
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan ilma-aseradalla Puotilantie 1 aina torstaisin klo 17. Pysäköinti
on kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalla. Ammuntojen yhteyshenkilönä on Esko Sillankorva p. 040 756
3340. Viimeinen ammunta vuonna
2012 on 13.12.
Syyskokous: Pidetään Tukikohdassa Puotilantie 1 D 28.11.2012 alkaen esitelmällä klo 18. ja varsinainen syyskokous aloitetaan klo 19.
Syyskokouksessa valitaan hallitus
vuodelle 2013 ja käsitellään yhdistyksen lippuasiaa. Kahvitarjoilu.
IHRU:n Veteraanikeräys järjestetään 1.12.2012 klo 10 - 16 Itäkeskuksen Citymarketissa, yhteyshenkilönä
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toimii Jyrki Uutela p. 040 500 4906.
Ilmoittautumiset Jyrki Uutelalle
27.11 mennessä.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. alkaen
klo 12. järjestetään seppeleenlaskutilaisuus Kulosaaressa Leposaaren
sankarihaudoilla. Paikalla on lippulinna, joka koostuu eri reserviläis- ja veteraanijärjestöjen lipuista.
Itä-Helsingin reserviläisyhdistykset
ja veteraanijärjestöt laskevat seppeleen sankarivainajien muistomerkille.
Lisäksi itsenäisyyspäivänä järjestetään useita erilaisia juhlatilaisuuksia mm. Stoassa ja Herttoniemen kirkossa.
Muuta: Itä-Helsingin Reserviläisten puurojuhla Vuosaaren pirtillä
11.12. alkaen klo 18.
Yhdistyksemme järjestää jouluaattona kunniavartiot Malmin
sankarihaudoilla ja Kulosaaressa
Leposaaren sankarihaudoilla, jos
olet kiinnostunut ota yhteyttä Lauri
Haimakainen p. 050 370 6060, Juha
Iiskola p. 040 6712 120 tai Ari Iskanius p. 040 732 2343.
Yhdistyksen hallitus suosittaa
jäsenilleen Reserviläisurheiluliiton
sähköisen kuntokortin käyttöönottoa osoitteessa: www.resul.fi/kuntokortti .
Yhteystietoja. pjoht. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani
Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

Ilmatorjuntakerho
30.11.2012 ilmatorjunnan vuosipäivän vastaanotto.
Ilmatorjuntasäätiöllä on kunnia
kutsua kaikki ilmatorjunnan ystävät ja tukijat (avec) juhlistamaan
ilmatorjunnan vuosipäivää Ilmatorjuntamuseolle 30.11.2012 klo. 18:00
– 20:30 – Buffet – Mukaan pääsee
ilmoittautumalla sähköpostitse asiamiehelle, jussi.ylimartimo@mil.fi ja
maksamalla 30 e€ / henkilö Ilmatorjuntasäätiön tilille Nordea 137630
– 105856 viimeistään 22.11.2012.
Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittautumiset ovat sitovia. Muutama
buffet – kortti on kuitenkin varattu
myytäväksi myös juhlapäivänä paikan päällä.
Paraatipuku / tumma puku ja
kunniamerkit - lämpimästi tervetuloa!
Hallitus kutsuu kerhon jäsenet
sääntömääräiseen syyskokoukseen
Katajanokan Kasinolle torstaina
22.11.2012 klo 18.30. Kokouksessa
käsitellään kevätkokouksessa esitelty sääntöuudistus ja -muutos.
Kerhon ampumavuoro jatkuu
parillisten viikkojen keskiviikkoina Töölön ampumaradalla; ilmoittautumiset Timo Niiraselle (timo.
niiranen@gmail.com tai 0400-743
877) vähintään kaksi päivää ennen
tapahtumaa.

Aselajikerhot

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.
Pioneeriosaston pikkujoulusauna pidetään tänä vuonna piirin
merenrantamajalla Spjutsundissa
Porvoon lähellä tiistaina 27.11. klo
17 alkaen. Ohjelmassa pioneerivisa,
saunomista ja iltapala, jonka omavastuuhinta on 5 eur. Oma pyyhe
mukaan. Ilmoittautumiset sihteerille 23.11. mennessä. Kerro samalla kuljetustarpeesi tai voitko ottaa
muita kyytiin.
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

Jääkärikerho
AUTOkerho
Sääntömääräinen vuosikokous
(syyskokous) pidettiin 26.10. klo
18.00. Kerhon puheenjohtajana jatkaa Timo Koukkari ja varapuheenjohtana jatkaa Heikki Heikkonen.
Koko muu hallitus jatkaa myös edellisessä kokoonpanossa.
Muista ilmoittautua Heikki Heikkoselle kerhon pikkujouluun 27.11.
mennessä sekä Joulun kunniavartioon 17.12. mennessä (puh 0400 776
294). Pikkujoulu pidetään Kaitsun
Krouvissa 30.11.
Onhan talvirenkaat jo vaihdettu,
pakkasnesteiden ja pesunesteiden
pakkasenkestävyys tarkastettu. Auton lukot voideltu ja tiivisteihin on
sivelty silikonia. Älä unohda myöskään tuulilasin sisäpinnan puhdistusta.

Syyskokouksessa 30.10. valittiin toimintakaudelle 2013 seuraava hallitus: Puh.joht. ylil Jorma Nisula ja
varapuh.joht. ltn Juha Koiranen.
Muiksi jäseniksi valittiin evl Esa
Roiha, kapt Leo Saulamo, ylil Yrjö
Saulamo, ltn Martti Veijo, vänr Arno
Inkeroinen ja vänr Timo Tampo.
Salkkujen jako suoritetaan järjestäytymiskokouksessa.
Vuoden viimeinen kerhoilta on
4.12. Santahaminan Kiltasaunalla
alkaen klo 17.00. Perinteinen kalaillallinen tarjotaan klo 18.30.
Hyvää Joulua jäsenille ja yhteistyökumppaneille.
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: www.
rul.fi/jaakarikerho/

Ilmailukerho

Pioneeriosasto

Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston
yhteinen Joulusauna ja Mersunsauvakilpailu tiistaina 11.12. alkaen klo
16.00 osoitteessa Nuijamiestentie
5 A, 00400 Helsinki (Haaga), kts.
www.kokkipojat.com. Ilmoittautuminen 1.12. mennessä Timo Aho,
Ilmailuosasto, puh. 0505575310
tai tinoo@mbnet.fi. Timolta saat
myös lisätiedot järjestelyistä. Paikalle pääsee useilla busseilla esim.
42,51,52,63,550,415,435,451,452
ym.,
pysäkille
numerot
1638,1639,1944,1945, "Hämeenlinnanväylä", josta lyhyt kävelymatka.
Tervetuloa !

Pioneeriosaston syyskokouksessa
hyväksyttiin toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2013. Osaston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jukka Rusila. Varapuheenjohtajiksi valittiin Tommi Laakkonen ja
Matti Mähönen. Kokouksen jälkeen
kuulimme mielenkiintoisen esitelmän ”Merivartiolaitoksen asema sotilaallisessa maanpuolustuksessa”,
jonka piti kaptl Jari Rautiokoski.
Ammunnat Töölön Luolassa ovat
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48
ja 52 ja lauantaisin klo 9.30-12. viikoilla 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38,

RESERVIMERIUPSEERIT
HRMU:n syyskokous pidettiin
Apteekkien Eläkekassan tiloissa
1.11.2012. HRMU:n hallitukseksi
vuodelle 2013 valittiin Sami Linnermo (pj), Yrjö-Pekka Rautalahti (vpj)
sekä Juha Tenhunen, Antti Jäntti,
Harri Pakarinen, Aku Kaikkonen,
Aleksi Alho, Pekka Aarnisalo ja
Henri Havulinna.
Ennakkotietoa tulevista tapahtumista:
- Juha Tenhunen on lupautunut
pitämään esitelmän 12.2.2013 kello
18.00 osoitteessa Itämerenkatu 1
aiheesta: Suomen sukellusveneiden
rakentaminen ja salainen yhteistyö
Saksan uuden sukellusveneaseen
kehittelyssä.
- Perinteiset HRMU:n pilkkikilpailut Spjutsundissa pidetään
9.3.2013. Lisätietoja myöhemmin.
HRMU:n ohjatut pistooliammunnat jatkuvat vuonna 2012 parittomien viikkojen lauantaisin kello 12.0014.30.
Ammunnat pidetään piirien ampumaradalla, jossa yhdistyksen 22.
kaliiperin käsiaseet, tarvittavat ammukset, kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat jäsentemme käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina vähintään
kaksi (2) vuorokautta etukäteen
ampumaupseeri Harri Pakariselle
gsm. 040 517 9834. Ilmoittautumalla varmistat osallistumisesi ja kuulet
mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.
Pyydämme edelleen kerhomme
jäseniltä ehdotuksia vuoden 2013
meritoiminnasta osoitteeseen: sami.
linnermo@lvi-linnermo.com

Viestiosasto
Esitelmä: Syyskokouksemme yhteydessä pitää DI Anssi Kärkkäinen
Puolustusvoimista esitelmän aiheesta Kyberturvallisuus. Anssi Kärkkäinen on osastoinsinööri Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston
tietoverkkopuolustussektorilla. Aika
ja paikka: 28.11 klo 18-19, Otakaari
5 A, Otaniemi, Luentosali S1 (heti
pääoven vasemmalla puolella). Tule
kuuntelemaan ajankohtaista aihetta
ja mielenkiintoista esitelmää!
Syyskokous: Viestiosaston syyskokous pidetään 28.11 klo 16:4517:45, Otakaari 5 A, Otaniemi, Luentosali S1 (heti pääoven vasemmalla
puolella). Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat ml. toimintasuunnitelma vuodelle 2013 ja valitaan hallitus vuodelle 2013. Tervetuloa vaikuttamaan! Kokouksen
jälkeen edellä mainittu esitelmä Kyberturvallisuudesta!
Koulutus: Alustavan tiedon mukaan vuoden 2013 ensimmäiset
MPK:n viestialan kurssit ovat:
02.02. Esikunnan viestilaitekurssi (VEH), 09.02. Kodin Tietoturvakurssi, 15.03. Esikunnan tietojärjestelmäkurssi (VEH)
Tarkemmat tiedot löytyvät
MPK:n koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri. Vuoden
2013 koulutuskalenteri julkistetaan
marraskuun lopulla. Jos haluat
toimia kouluttajana jollain viestikurssilla, niin ota yhteyttä JOJÄkoulutusjoukkueen johtajaan Jyri
Putkoseen tai ko. kurssin johtajaan.
Lisäksi vuoden aikana on tukitehtäviä, joissa tarvitaan kokeneiden
viestimiesten/kouluttajien apua.
Halukkaat voivat myös ilmoittaa
olevansa käytettävissä kouluttajapankissa. Johtamisjärjestelmäalalla tapahtuu suuria muutoksia niin
tekniikassa kuin taktiikassa lähivuosina. Toimimalla kouluttajana saat
ensimmäisenä tietoa ja pääset "sisälle" näihin uudistuksiin. Jos haluat
sitoutua vahvemmin KOTU-toimintaan, käy täyttämässä MPK-sitoutumislomake ja postita se printattuna
lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Lomake löytyy sivulta www.
mpk.fi -> Piirit -> Etelä-Suomi ->
Helsinki -> KOTU-yksikkö -> Hae
KOTU-yksikköön. Tässä myös suora
linkki lomakkeeseen https://www.
mpk.fi/portals/2/Sitoutumislomake%202010.pdf.
Viestiupseeriyhdistys (VUY) järjestää seminaarin verkkojen haavoittuvuus ja kyberhyökkäyksen
uhka 11-12.2.2013. Esitelmöitsijänä
mm. Mikko Hyppönen. Lisätietoa
www.viestiupseeriyhdistys.fi sekä
toiminnanjohtaja Martti Aho, puh.
040 581 7773 tai sihteeri@viestiupseeriyhdistys.fi.
VUY on julkaissut uudistetun
painoksen Viestimies-kirjasta, jonka VUY:n jäsenet saavat edulliseen
kahdeksan euron jäsenetuhintaan.
Monet jäsenistämme ovat myös
VUY:n jäseniä, puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Lisätietoja puheenjohtajaltamme sekä
www.viestiupseeriyhdistys.fi.
Ampumatoiminta: Ampumavuo-

romme 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
uudistuneilta verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net, käyhän katsomassa! 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 tai meidän omilla sivuillamme
www.viestiosasto.net, kohdassa Liity jäseneksi. Voit myös lähettää sähköpostia sihteerillemme. Tervetuloa
mukaan!
Lopuksi, Viestiosasto toivottaa
jäsenilleen ja lehden lukijoille hyvää
itsenäisyyspäivää!

SENIORIUPSEERIT
Senioriupseerien pikkujoulu
Perinteisestä pikkujouluateriasta
nautitaan taas avec Suomalaisella
Klubilla 03.12.2012 klo 12.00 alkaen.
Kaikkien tietämä, mm vuoden 2012
jazzlegenda Seppo Hovi viihdyttää
ja laulattaa ja professori Eeva Tapio
esitelmöi teemasta "Naisten rooli
kriisiaikoina". Kokeilemme tietysti
myös arpaonneamme ja yhteislaulua harrastamme mahdollisimman
moniäänisesti.
Alkuglögin ja kahvin mutta ei
ruokajuomia sisältävän joululounaan hinta on 52 euroa/henkilö.
Pikkujoulujuhlaan ovat tervetulleita HRUp:n muidenkin kerhojen
jäsenet avec, mutta koska käytettävissä oleva tila asettaa rajoituksia
osallistujamäärälle, ovat Senioriupseerien kerhon jäsenten ilmoittautumiset etusijalla.
Lounaalle osallistuvia pyydetään
ilmoittautumaan: arne.lindholm@
kolumbus.fi tai 050 500 4138 viimeistään 26.11.2012. Samalla pyydetään ilmoittamaan, aikooko ilahduttaa jotakuta arpajaisonnettaren
suosikkia pienellä ja/ tai hauskalla
arpajaisvoittolahjalla.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja, arne.lindholm@kolumbus.fi,
050 500 4138;
Pentti Uosukainen, sihteeri,
pentti.uosukainen@kolumbus.fi,
040 840 6296; Heikki Kaakinen, jäsenasiat, heikki.kaakinen@kolumbus.fi, 050 589 5375

Helsingin Reservin Sanomat toivottaa
lukijoilleen hyvää itsenäisyyspäivää.
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Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Puurojuhla Pirtillä 11. 12. -12 alkaen
n klo 18:00. Tervetuloa!
Itsenäisyyspäivänä to 6. 12. -12
kunnianosoitus kaatuneille Leposaaren sankarihaudoilla klo 12:00.

Vantaan
reserviläiset

Följande skytten är 22.11. och
20.12.
www.reservilaisliitto.fi/hsru,
ordförande Markus Liesalho,
tel.0400 421 002, e-mail.svenska@
helresp.fi

ILMAILUOSASTO
Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston
yhteinen Joulusauna ja Mersunsauvakilpailu tiistaina 11.12. alkaen klo
16.00 osoitteessa Nuijamiestentie
5 A, 00400 Helsinki (Haaga), kts.
www.kokkipojat.com. Ilmoittautuminen 1.12. mennessä Timo Aho,
ilmailuosasto, puh. 0505575310
tai tinoo@mbnet.fi. Timolta saat
myös lisätiedot järjestelyistä. Paikalle pääsee useilla busseilla esim.
42,51,52,63,550,415,435,451,452
ym.,
pysäkille
numerot
1638,1639,1944,1945, "Hämeenlinnanväylä", josta lyhyt kävelymatka.
Tervetuloa !

saunapirtillä.
Toimintakalenteri
La 17.11. Pikkujoulusauna Vuosaaren saunapirtillä klo 14.00 alkaen. Su 18.11. Kivääriammunta
150m Upinniemi. Kirkkonummen
Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.,
To 22.11. Ilma-aseratavuoro klo 1619, Su 25.11. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16. To 29.11.
Sisäampumarata "Luola" klo 16-21
Joulukuu
Su 2.12. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16. Su 9.12.
Kivääriammunta 150m Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.To 13.12. Sisäampumarata "Luola" klo 16-21, Su 16.12.
Kivääriammunta 150m Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16. To 20.12. Ilmaaseratavuoro klo 16-19 , Su 23.12.
Kivääriammunta 150m Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16. To 27.12. Sisäampumarata "Luola" klo 16-21
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.

timo.tuomi@gmail.com.
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölön sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio,
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Itsenäisyyspäivän juhlaa vietämme
taas perinteisesti Santahaminassa
Kaartin Jääkärirykmentin Killan
kanssa Perinnetalon tiloissa. Ilmoittautumiset tilaisuuteen puheenjohtajalle numeroon 040-5643295.
Sääntömääräisen syyskokouksen
anti ja päätökset seuraavassa Helsingin Reservin Sanomissa

jäsali, Keskustie 2, Nurmijärvi.
Näyttely on yleisölle vapaasti avoinna lauantaina 17.11.2012
klo 11.00-18.00 ja sunnuntaina
18.11.2012 klo 10.00-18.00. Lisätietoja näyttelykoordinaattori Hannu
Lakee 0400 419415.
Ammunnat Töölön Luolassa ovat
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla
48 ja 52 ja lauantaisin klo 9.30-12.
viikolla 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 0400 757 048.

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt

helresp.fi

09.00 Itsenäisyyspäivän lipunnosto
Tikkurilassa Veteraaniaukiolla.
11.00 Kirkonmenojen jälkeen seppeleenlasku Sankarihaudoilla Pyhän Laurin kirkon ja Ruskeasannan
hautausmailla.
Lisätietoja: katso www.vantaanreservilaiset.fi

S-Ryhmän
reserviläiset

11. lokakuuta teimme varuskuntavierailun Riihimäelle Viestirykmenttiin. Isäntämme kapteeni Pekka
Wallenstjernan johdolla saimme hyvän kuvan varuskunnan historiasta
ja tämän päivän toiminnasta. Mukana oli 29 asiasta kiinnostunutta.
Lounasta nautimme varuskunnan
ruokalassa ja kahvit Sotilaskodissa.
Yhdistyksen syysvuosikokous pidettiin Ässäkeskuksessa 15.10. ja puhetta johti Artto Suominen. Kokous
valitsi yksimielisesti Sami Keinon
jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.
Perinteinen kinkkujen kisa ammutaan Ässäkeskuksen ilma-aseradalla 29. marraskuuta alkaen klo
16.00. Ilmoittautumiset: sami.keino@sok.fi.
Itsenäisyysjuhlaa vietetään Ässäkeskuksessa 4. joulukuuta klo 17.00.
Kahvit tarjolla klo 16.00 alkaen.
Jouluaaton Hietaniemen kunniavartioon voi ilmoittautua Teuvo
Mäkiselle.
Yhteystietoja: puheenjohtaja
sami.keino@sok.fi; I varapuheenjohtaja ja sihteeri teemu.mallinnen@sok.fi, II varapuheenjohtaja
ari.vieno@sok.fi, toiminnanjohtaja
makinen.teuvo@gmail.com 0503385636 (ei hallituksessa)

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" på hösten 2012 varje
parlös veckas torsdag kl. 17.00-19.00.

MERIRESERVILÄISET

Pikkujouluissa tavataan!
Lauantaina 17.11.2012 höyryää
perinteinen puulämmitteinen pikkujoulusauna Vuosaaren saunapirtillä metsän siimeksessä kello 14.00
alkaen. Ajo-ohjeet löytyvät nettisivuilta. Omat pyyhkeet ja saunajuomat mukaan. Paikalla myös pientä
tarjoilua ja joulupukki. Tervetuloa!
Vuosikokous 27.1.2013 Töölössä
Yhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 27. tammikuuta
2013 klo 14.00 alkaen maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa Döbelninkatu 2:ssa, Helsingin Töölössä.
Tervetuloa vuosikokoukseen tapaamaan jäseniä ja vaikuttamaan yhdistyksen tulevaisuuteen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat.
Ahven 3 talviunilla
Yhdistyksen koulutusalus Ahven
3 on telakoitu Santahaminaan odottelemaan tulevan vuoden koitoksia.
Kiitos ahkerille merenkulunkouluttajille ja merelliseen toimintaan
osallistuneille jäsenille. Ahven 3
kiittää tukijoitaan kuluneesta veneilykaudesta.
Toimintakalenteri 2013
Vuoden 2013 toimintakalenteri
on työn alla. Mikäli sinulla on ideoita tai ajatuksia mitä toivoisit yhdistyksen tarjoavan sinulle, ota rohkeasti yhteyttä ja pistetään kalenteriin uusia tapahtumia perinteisten
toimintojen lisäksi.
Muistathan luoda itsellesi käyttäjätunnukset Reserviläisurheiluliitto
ry:n nettisivuilta Kuntokorttia varten. Kuntokortin avulla voit ylläpitää mm. ampumapäiväkirjaa.
Ensilumia odotellessa on hyvä
nauttia kuumaa glögiä merireserviläisten pikkujouluissa. Nähdään

KOKONAISMAANPUOLUSTUS

Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta:
www.reservilaisliitto.fi/liitto/
piirit_ja_yhdistykset/sivustot/kokonaismaanpuolustus/
Tai vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi
VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

Vääpelikilta
Vääpelikilta ry järjestää lipaskeräyksen sotiemme veteraanien hyväksi Itäkeskuksen Kauppakeskuksessa, lauantaina 1.12.2012 klo 10-17.
Tapaamispaikka on Citymarketin
kassojen luona. Reserviläiset voivat
olla maastopuvussa arvomerkein (ei
muita merkkejä). Käytetään keräysliivejä. Keräys tapahtuu 1-2 h vuoroissa. Ilmoittautumiset maanantaihin 26.11.2012 klo 18:00 mennessä
s-postilla erkki.joukainen@gmail.
com.
Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 11.12.2012 klo 18. Kokouksen yhteydessä rikoskomisario Ismo Kopra
esitelmöi Uhrintunnistamisyksikön
toiminnasta. Tarkemmat tiedot kokouskutsun yhteydessä. Lisätiedot:
Timo Tuomi, puh. 040 5401 625,

Helsingin
Ilmatorjuntakilta

Hyvää alkutalvea.
30.11.2012 ilmatorjunnan vuosipäivän vastaanotto. Ilmatorjuntasäätiöllä on kunnia kutsua kaikki
ilmatorjunnan ystävät ja tukijat
(avec) juhlistamaan ilmatorjunnan
vuosipäivää Ilmatorjuntamuseolle
30.11.2012 klo. 18:00 – 20:30 – Buffet – Mukaan pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse asiamiehelle,
jussi.ylimartimo@mil.fi ja maksamalla 30 e / henkilö Ilmatorjuntasäätiön tilille Nordea 137630
– 105856 viimeistään 22.11.2012.
Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittautumiset ovat sitovia. Muutama
buffet – kortti on kuitenkin varattu
myytäväksi myös juhlapäivänä paikan päällä.
Paraatipuku / tumma puku ja
kunniamerkit - lämpimästi tervetuloa !
Ampumavuoro normaalisti parillisten viikkojen keskiviikkoisin
16.00-19.00. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa, GSM 040 502 3754.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Sinistä ja mustaa- Lapuanliike ja
Isänmaallinen Kansanliike
Kansannoususta parlamentarismiin. Vuotuisen historianäyttelyn
avajaistilaisuus lauantaina 17.11.2012
klo 10.00 Nurmijärven kunnan kärä-

Killan syyskokous pidettiin
23.10.2012 Suojeluskuntatalon auditoriossa. Ennen kokousta laskettiin
kukkalaite Helsingin suojeluskuntapiirin muistokivelle ja kokouksen
jälkeen FT Ville Sarkamo esitelmöi
aiheesta "Soturikunnia ja karoliinien maailmankuva."
Syyskokouksessa hyväksyttiin
vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä valittiin hallituksen
jäsenet. Hallituksen uusi kokoonpano: puheenjohtaja Erkki Andersson
(2013), varapuheenjohtaja Harry A.
Sundvik (2013–2014), jäsenet Pirkko
Kvarnström, Leo Tonttila sekä Markus Anaja (kaikki 2013–2014). Perinneupseerina jatkaa Stig Roudasmaa.
Kilta osallistuu pääkaupunkiseudun Maanpuolustusperinteen Foorumin toimintaan.
Lisätietoja killan toiminnasta
antavat Markus Anaja (markus.anaja@kolumbus.fi tai puh. 0400 694
004) sekä Erkki Andersson (erkki.
andersson@welho.com tai 050 570
4451).

Uudenmaan
viestikilta
Uudenmaan Viestikillan syyskokous
pidetään keskiviikkona 28.11.2012
klo 16.45.. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat ml. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2013 ja valitaan killan toimihenkilöt
vuodelle 2013. Tervetuloa!
Paikka: Otakaari 5 A, Otaniemi.
Luentosali S3. Pääoven yläpuolella
2 krs.
Esitelmä aiheesta "Kyberturvallisuus" 28.11.2012 klo 18.00 -19.00.
Killan syyskokouksen jälkeen on
mahdollisuus seurata Viestiosaston
järjestämää, DI Anssi Kärkkäisen
esitelmää aiheesta Kyberturvallisuus. Anssi Kärkkäinen on osastoinsinööri Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorilla. Paikka: Otakaari 5 A,
Otaniemi, Luentosali S1 (heti pääoven vasemmalla puolella).
Varsinais-Suomen Viestikilta jär-
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jestää vuoden 2013 Viestipäivät 3.4.8.2013 Rauman Kuuskajaskarissa.
Lisätietoja aiheesta on luvassa ensi
kevään aikana. Merkitkää aika ja
paikka kalenteriin ajoissa!
Yhteydenotot: Carl-Magnus
Gripenwaldt, 0400 -200 204,
cm.gripenwaldt@gmail.com ja Pekka Kastemaa, 044 -330 5000, pekka.
kastemaa@pp.inet.fi

Helsingin
Rauhanturvaajat
Hallitus 2012: Tapani Forsström
(pj), Kari Kaiponen, Mirva Brola,
Harri Sinisalo, Poro Varhimo, Juha
Salonen, Tom Asplund, Kalle Ahonen ja Mika Raatikainen.
Yhteystiedot: www.helrt.org
Tapani Forsström, puheenjohtaja/veteraanivastaava p. 040 587
0352, tforsstrom@hotmail.com,
Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p. 040 584 8524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi, Tom Asplund, varapuheenjohtaja p. 050 553 5665, tom.
asplund@rauhanturvaajaliitto.fi
Veteraanitukitoiminta: MarjaLeena Pihlajamaa p. 040 724 0223,
ml.pihlajamaa@gmail.com
Liiton veteraanituen päivystävä
puhelin: 0207 698 111
Messi-illat:
Pikkujoulut ti 4.12. klo 18 Zetorissa. Valtiosihteeri Pertti Torstila puhuu aiheesta ”Ajankohtaista YK:sta

ja rauhanturvasta”. HUOM: avectilaisuus! Tarjolla alkuglögi, kalalautanen, joulumaustettua possua,
pappilan hätävara ja kahvi. Ennakkoilmoittautuminen Kaiposelle ja
maksu 27 euroa/hlö to 29.11. mennessä yhdistyksen tilille: Nordea
214218-33733.
Tule mukaan! Yhdistys kaipaa
vapaaehtoisia tekijöitä moneen tapahtumaan. Ilmoittaudu mukaan
Kaiposelle (kari.kaiponen@pp.inet.
fi)!
- Jouluaaton kunniavartio 24.12.
sankarihaudalla. Yhteys Kaiposeen.
- Rintamanaiset kokoontuvat
kerran kuukaudessa omaan kokoukseensa. HELRT tukee, jotta arvoisat iäkkäämmät daamit pääsevät
kokouspaikalleen. Tarve yleensä 4-5
faitteria. Vuoden viimeinen kokous
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

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Vuosikokoukset
Kokouskutsu: Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n vuosikokoukset pidetään keskiviikkona 21.11.2012 klo 18.00 alkaen Töölöntorin-

katu 2, Auditorio.
Maastotoiminta
Kaartin Jääkärirykmentin omaistenpäivä 12.–13.1.2013. Esittelijöille reserviläistoimintaan ja sotilasperinteisiin on varattuna pari paikkaa. Tiedustelut ja ilmoitus osallistumisesta 05.01.2013 mennessä lumipukujen ja karvalakkien tilaamista varten christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 050 5722 873.
Maastotoiminnasta lisätiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh.
050 5722 873.
Ampumatoiminta
Harjoitukset Luolassa jatkuvat seuraavasti su 18.11.; ma 26.11.; su 2.12.;
ma 10.12.; su 16.12. Maanantain vuoro klo 19 -21 ja sunnuntain vuoro klo
14.30–17.00. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoituksetsuojeluskuntatalolla.
Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä
lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa
sivulta. Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com tai Eki Monni eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.
Salitoiminta
Harjoitukset jatkuvat täydellä teholla. Vakiovuorot 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
Huvitoimikunta
Perinteikäs Stadin Sissien joulusauna vietetään KaartJR:n killan saunalla pe 14.12.2011 klo 17:39 alkaen. Nestehuollosta vastaavat 4.6. ylennetyt ja
palkitut. Tiedustelut: juha_matikainen@suomi24.fi gsm 050-5977 139
Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen@elisanet.fi,
Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi, jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@
gmail.com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Liikunta
Syyskauden seuraava tapahtuma on:
Maastovaellus 3, su 18.11.2012, MPK kurssinro 0400 12 13032.
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot:
juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Muu ammunta
Töölöntorin pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan.
Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, 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. Ilmoittautu-

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

miset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina
toolontori@tapiolanreserviupseerit.
fi viimeistään vuoroa edeltävänä
keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan
mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma
Nimi, laina-aseen tarve: On/Ei,
reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes,
vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen
Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi,
LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä
ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua
osoitteista www.reservilaisliitto.fi
tai www.rul.fi.
puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät
kotisivuiltamme kohdasta Ammunta --> MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista,
piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574,
Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja muutokset omatoimisesti
liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että
sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan
tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu myös
samasta paikasta sähköisesti. Osoite
http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/
tai http://tapiolanreserviupseerit.
fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen
luovutuskielto, tällöin muutokset
on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry:
puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.
fi, 040 172 1716, varapj ja tiedotusvastaava: ltn res panu.korpela@
tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557
4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@
helresp.fi
Puheenjohtaja alik res henri.jacobsson@esres.fi, 040 545 1899,
varapj kers res Jyrki.Helin@esres.fi,
0400 212 252.
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Itsepalvelu – Palvelupesula

Rolls-Royce Ab

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

Berner Oy

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
(09) 473 03301

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

PL 15
00131 Helsinki
(09) 134 511

KOT I & PALVELT UT

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

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

Kiikkaisten kuja 1, 01800 Klaukkala
(09) 879 9003

Lasihemmo Oy

Hollming Oy

Oy Mechelin Company

Kyttäläntie 6
00390 Helsinki
0400 575 025

PL 14
26101 Rauma
020 486 5000

Mekaanikonkatu 13
00810 Helsinki
(09) 755 151

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Audit Team Finland

VARATTU

PL 28
00751 Helsinki
0400 439 070

Kirjasitomo Haglund Oy
Pohjolankatu 43
00610 Helsinki
(09) 777 2656

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
Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy

Lennä

ässien siivenjäljillä
ja koe omakohtaisesti
jatkosodan ilmataisteluiden
vauhti ja jännitys!

www.avanttecno.com

Oy K.G.Öhman Ab

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

LP-Mercatura Oy

Varaukset ja tiedustelut: simulaattorit@ilmailumuseo.fi
tai puhelimitse 044 754 2930

Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

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

Onnittelemme
Marraskuu
16.11.
17.11.
20.11.
21.11.
24.11.
29.11.
29.11.
29.11.

Avustava ulosottomies, kapteeni Pertti Saarelainen (perhepiirissä)
Systeemiohjelmoija, kapteeni Seppo Kiuru (perhepiirissä)
Varanotaari, yliluutnantti Kurt Lindholm (matkoilla)
Eläkeläinen, ylikersantti Taisto Kitunen
Hovioikeudenlaamanni, luutnantti Iiro Kartano (ei vastaanottoa)
Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp Matti Mähönen (matkoilla)
Kauppatieteen maisteri, majuri Tapani Paananen (matkoilla)
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, majuri Jukka Laaksonen (lähipiirissä)

70 v
60 v
90 v
70 v
70 v
70 v
70 v
70 v

Joulukuu
8.12.
10.12.
10.12.
12.12.
13.12.
13.12.
14.12.
21.12.
21.12.
30.12.

Toimitusjohtaja, luutnantti Vesa Kotilainen
Toimistopäällikkö, vänrikki Jouni Welin (matkoilla)
Kauppatieteiden maisteri, kapteeni Dan Ahlstedt
Liikennelentäjä, luutnantti Viljo Turunen
Metsänhoitaja, luutnantti Matti Multamäki
Varatuomari, luutnantti Alf Skogster (matkoilla)
Yksikön päällikkö, ylivääpeli Pauli Rautio (matkoilla)
Rehtori, vänrikki Heikki Suila (perhepiirissä)
Työnjohtaja, vääpeli Tuomo Ruohonen
Toimitusjohtaja, yliluutnantti Aarne Ojala (perhepiirissä)

80 v
60 v
50 v
75 v
80 v
70 v
60 v
70 v
60 v
75 V
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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

Pääkaupunkiseudun
upseerijärjestöjen yhteinen Itsenäisyyspäivän
Iloinen Ilta 6.12.

Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä
Helsingin sotaveteraanit, kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat
jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen Marsalkka Mannrheimin
haudalle ja Hietanieman sankariristille. Hietaniemen vartiot organisoi Helsingin
Reserviupseeripiiri.
Kunniavartioita järjestetään myös Helsingin ortodoksisen hautausmaan, Helsingin
pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen
sankarihaudoilla. Kunniavartiossa on Hietaniemessä 8-12 miestä ja muilla sankarihaudoilla 2-4 miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.

Tilaisuus järjestetään Katajanokan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen kello 17.30. Juhlapäivällisen lisäksi
on ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin tahdissa.
Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan
Kasinolle, puhelin: (09) 6128 6300, sähköposti:
katajanokka@royalravintolat.com viimeistään
keskiviikkona 28.11.2012
Illalliskortti 57e sisältää:
- tervetulomalja
- 2 x 12cl Kasinon puna/valkoviiniä
- Sillikaviaaria ja punasipulivinagretissä marinoitua perunaa
- Glaseerattua vasikanfileetä, Madeira-kastiketta ja yrttiperunaa
- Appelsiini créme brûlèe
- kahvi/tee
- eteispalvelu
Kaikki maksut suoritetaan vasta ravintolassa! Kerää
mukava pöytäseurue tai tule vaikka yksin juhlimaan.
Ilmoita varauksen yhteydessä, jos haluat johonkin
tiettyyn pöytään
Järjestäjänä Katajanokan Upseerikerho ry
Tumma-/juhlapuku ja suuret kunniamerkit
Vieraita pyydetään saapumaan hyvissä ajoin ennen
kello 17.30.

Perinteinen
itsenäisyyspäivän
vastaanotto
6.12.2012 kello
15.00—19.00
ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.
Buffét-kortin hinta 30 euroa.
Buffét sisältää alkucocktailin
sekä runsaan tarjoilun.
Kortit ovelta.
Tervetuloa tapaamaan
pääkaupunkiseudun
maanpuolustajia.
Helsingin Seudun
Reserviläispiiri ry

Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä suuret
kunniamerkit päällystakissa. Sotilaspukuisilla on erikseen käsketty varustus.
Sotilaspukuisia osallistujia pyydetään varustautumaan mahdollisuuksien mukaan
omilla mustilla käsineillä ja mustilla varsikengillä. Paikanpäältä on saatavissa
seuraava lainavarustus: Lumipuvun takki ja housut, musta päällystövyö, miekka ja
miekankannatin, varsikengät, turkislakki ja mustat hansikkaat.
Suomen marsalkka Mannerheimin haudalla on klo 16 muistotilaisuus,
jossa esiintyy kuoro.
Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 6.12. klo 13.30

13.00-13.30 Helsingin Reserviupseeripiiri
13.30-14.00 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
14.00-14.30 Akateeminen maanpuolustusyhdistys
14.30-15.00 Maanpuolustuskillat
15.00-15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri
15.30-15.55 Kenraalit ja everstit res
15.55-16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20-16.45 Varuskunnat ammattisotilaat
16.45-17.10 HRUP:n Autokerho ja Töölön kerho
17.10-17.35 HRUP:n Sissikerho

Helsingin Yliopiston juhlasali, Unioninkatu 34

Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeämään vaihdon yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö sekä ilmoittautumaan
Helsingin Reserviupseeripiirin Järjestöupseeri Ossi Ikoselle p. 09 40562071 tai ossi.
ikonen@hrup.fi.

TERVEHDYSSANAT
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja Juha Parkkonen

OHJELMA
MUSIIKKIA
Armas Maasalo: Juhlamarssi
Väinö Haapalainen: Lemminkäinen- alkusoitto
Kaartin Soittokunta
johtajana musiikkikapteeni Ville Paakkunainen

MUSIIKKIA
Armas Järnefelt: Preludi
Leevi Madetoja: Juhlamarssi näytelmään
”Shakkipeli”
Kaartin Soittokunta
johtajana musiikkikapteeni Ville Paakkunainen
JUHLAPUHE
Puheenjohtaja Mikko Mäenpää
MUSIIKKIA
Leevi Madetoja: Sonatiini viululle ja pianolle
op.19, osa Allegro molto moderato
Toivo Kuula: Notturno op. 3a/2
Jean Sibelius: Romanssi op.78

Duo Teos
Kreeta-Julia Heikkilä, viulu
Roope Gröndahl, piano
KUOROLAULUA
Toivo Kuula: Nuijamiesten marssi p.28
Leevi Madetoja: Kaunehin maa op.33 no.2
Heikki Klemetti: Oi, kallis Suomenmaa
Jean Sibelius: Venematka op. 18:3
Fredrik Pacius: Suomen laulu
Jean Sibelius: Finlandia-hymni
Helsingin Poliisilaulajat
johtaa Paavo Hyökki
MAAMME
Kuoro ja yleisö

