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P
oliisiylijohtaja Mikko Paatero 
esitti joulun alla selvitettäväk-
si perusteellisesti mahdolli-
suutta käyttää vapaaehtoisia 
poliisin apuna. Paateron esitys 
selvityksestä on kohdannut 

melkoista vastustusta; selvitystä ei ole halut-
tu, vaan selvityksen aihekin on tyrmätty sen 
enemmittä.

Perinteiseen neofobiseen tapaan on kes-
kustelussa etsimällä etsitty kaikkea, mikä 
voisi joko todellisuudessa tai pikemminkin 
mielikuvituksessa mennä vikaan. Hyötyjen ja 
etujen pohdinta on jäänyt vähemmälle, tuskin 
on maltettu tutustua muidenkaan maiden 
järjestelmiin ja kokemuksiin, esimerkkeinä 
vaikkapa Norja, Viro tai Iso-Britannia.

Vapaaehtoisten hyödyntämisessä on nähty 
uusi kyttäysyhteiskunta Staseineen ja tekais-
tuine ilmiantoineen.  Luonnollisesti välittö-
mänä seurauksena olisivat muka myös erilai-
set asekaartit, järjestelmän on nähty saavan 
mukaan vain väkivallan käyttöön taipuvaisia 
yksilöitä. Siis aivan samat kuvitteelliset uhat, 
jotka on tuotu esiin vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen kehittämisajatusten yhteydessä. 
Suorastaan absurdeilta vaikuttavat väitteet, 
joiden mukaan kyse olisi kansalaisten eriar-
voisuuden lisäämisestä siten, että haja-asutus-
alueilla olisi tyytyminen turvallisuustehtäviin 
kouluttamattoman naapurin apuun, kuten 
Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjoh-
taja kirjoitti blogissaan. Mihin apuun Lapin 
tai Kainuun väki nyt turvautuu? Eikö juuri 
ja nimenomaan siihen kouluttamattomaan 
naapuriin, kun organisoitua apua on saatavilla 
aikaisintaan tuntien päästä?

Vapaaehtoisuuden hyödyntäminen on 
nähtävä ennaltaehkäisevänä toimena, jolla 
rikollisuutta vähennetään ja turvallisuutta 
lisätään. Vasta toissijaisesti on kyse rikollisten 
kiinniottamisesta tai muista toimista rikoksen 
jo tapahduttua. Toiminta voi perustua niin 
nykyiseen kuin vuoden 2014 alusta voimaan 
tulevaan uuteen pakkokeinolakiin, jotka 
säätävät muun ohella jokamiehen kiinniotto-
oikeudesta, sekä poliisilain pykäliin 45 a ja 46. 
Lainsäädännön muutokset eivät ole tarpeen 
toiminnan käynnistämisessä, vaan niin sopi-
vien henkilöiden rekrytointi kuin koulutuskin 
sekä itse toiminta voidaan aloittaa nykypoh-
jalta. Yhteistoimintaan sopivat suoraan esi-
merkiksi vapaaehtoiseen pelastuspalveluun jo 

nyt osallistuvat yhteisöt ja henkilöt.
Viisainta olisikin käynnistää kokeilutoi-

minta kansalaisaktiivisuuden ja yksittäisten 
poliisilaitosten keinoin aikailematta. Kokemus 
kun osoittaa, että odottelu vapaaehtoistoi-
minnan käynnistämisessä johtaa käytännölle 
etäisiin määräyksiin, jotka näivettävät itse 
asian.

Toiminnan kehittämisessä voidaan ja on 
toki syytä katsoa muiden maiden esimerkkejä. 
Naapurissamme Virossa on apupoliisista sää-
detty tuoreella, vuonna 2011 voimaan tulleella 
lailla sekä lain nojalla annetuilla säädöksillä, 
joissa määritellään muun ohella henkilöstön 
hyväksymisperusteet, toimivaltuudet ja etuu-
det. Virossa apupoliisijärjestelmästä on hyvät 
kokemukset, vapaaehtoisen turvallisuusjär-
jestelmän toiminta mainitaan kiinteistöjen 
myynti-ilmoituksissakin.

Vapaaehtoinen poliisin apu voisi auttaa 
myös täydennyspoliisijärjestelmän kehittämi-
sessä. Kyseinen poikkeusolojen poliisireservi-
järjestelmä on nyt halvaantunut siksikin, ettei 
täydennyspoliiseille voida tarjota normaaliai-
kana edes liikenteenohjaustehtäviä. Poliisiyli-
johtajan esiin tuoma poliisin vapaaehtoisapu 
toisi täydennyspoliisillekin tehtäviä ja olisi 
myös tämän poliisireservin rekrytointikanava.

Naapu-
rissamme 

Virossa on apupo-
liisista säädetty 
tuoreella, vuonna 
2011 voimaan 
tulleella lailla sekä 
lain nojalla anne-
tuilla säädöksillä
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Mullistava keksintö.

Akkumulaattorit tarpeettomiksi 
sukellusveneissä.

Nopeus ja toimintasäde kasvaa.

Berlini, sunnuntaina

Kauan kestäneiden teknillisten kokeilujen ja kokeiden jälkeen on Saksan telakoil-
la ryhdytty uuden sukellusveneluokan sarjavalmistukseen. Saksalaiset asiantunti-
jat pitävät siinä sovellettuja keksintöjä ja uutta rakennetta mullistavina sukellus-
veneaseen kehityksessä.

Keksijä André Just, jonka patentin eräs saksalainen telakka on ostanut. Keksin-
tö tarkoittaa Diesel-moottorien käyttämistä myös sukellusveneen ollessa veden 
alla, jolloin akkumulaattorit käyvät tarpeettomiksi. Sukellusveneiden rakenne ja 
koneistojen sijoitus on aivan uusi ja tekee mahdolliseksi tilan täydellisen hyväksi-
käytön. Keskikokoisissa sukellusveneissä tila lisääntyy 106 kuutiometriä ja paino 
vähenee 60 tonnia. Moottorit voidaan rakentaa entistä vahvemmiksi, useampisy-
linterisiksi, ja täten saadaan sukellusveneen nopeus ja toimintasäde kasvamaan. 
Nopeus sukellusasennossa on ainoastaan 20 prosenttia pinta-asennossa liikku-
van aluksen nopeutta pienempi.
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on ottanut suuren tehtävän ja vastuun kun 
lähtivät veto-organisaatioksi. Meidän mui-
den kerhojen tehtävä on nyt tukea heitä ja 
varmistaa, että Helsingin alueella järjestetty 
jotos on Suomen paras!

caspar@hsrk.fi

Helsingin 
piirissä 

kehitetään edelleen 
jäsenhuoltoa. Yhtenä 
merkittävänä työkaluna 
tässä on kerhojen välinen 
yhteistyö. Tätä asiaa 
edistämään piiri järjestää 
vuoden aikana neljä 
suunnittelupajaa, kaksi 
keväällä ja kaksi syksyllä.

Puheenjohtajilta

Piirin juhlavuosi Varusmiespalvelus on 
vanhentunut?

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

Yleisönosastokirjoituksissa näkyy toisi-
naan vaatimuksia siitä, että varusmiesajalta 
tulisi maksaa palkkaa ja sen tulisi kartuttaa 
eläkettä. Varusmiespalveluksen sanotaan 
myös lyhentävän työuria niiden alkupäästä. 
Näitä vaatimuksia on helppo myötäillä, jos 
varusmiespalvelusta ajateltaisiin yhteiskun-
nan vaatimana pakkotyönä. 

Asevelvollisuus konkretisoituu suoma-
laisen nuoren miehen elämässä kutsuntojen 
kautta. Käytettävät termit luovat kuvan siitä, 
että kyseessä olisi jonkinlainen työpalvelu, 
taksvärkki, jonka nuoret miehet suorittavat 
varuskunnissa. Ajatusta vahvistaa myös si-
viilipalvelus, joka sisällöltään muistuttaakin 
enemmän työpalvelua.  

Jokainen maamme yleiseen asevelvol-
lisuuteen perustuvaa puolustusratkaisua 
ymmärtävä henkilö kuitenkin tietää, että 
varusmiespalveluksessa ei ole kyse palkatto-
masta työpalveluksesta vaan koulutuksesta. 
Varuskunnat ovat koulutuskeskuksia, joissa 
asevelvolliset saavat sodan ajan tehtävänsä 
edellyttämän peruskoulutuksen, jota ylläpi-
detään ja täydennetään myöhemmin reser-
vissä kertausharjoituksilla, puolustusvoimien 
vapaaehtoisilla harjoituksilla sekä vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulutuksen avulla. 
Puolustusvoimien nykyinen joukkotuotanto-
järjestelmä merkitsee myös sitä, että asevel-
vollisista muodostetaan jo varusmieskoulu-
tuksen aikana sodan ajan kokoonpanoja.

Mielikuvilla on vahva vaikutus ihmisiin ja 
väärä nimi saattaa viedä pohjan pois hyväl-
täkin asialta. Varusmiespalvelus on vakiin-
tunut ja yksiselitteinen käsite mutta onko se 
terminä vanhentunut? Pitäisikö varusmies-
palveluksen sijaan käyttää jotain sen sisältöä 
paremmin kuvaavaa sanaa? Varusmies ei ole 
palvelemassa vaan saamassa koulutuspalve-
luita. 

Varusmiespalvelulla on yhtymäkohtia 
enemmän opiskeluun kuin työelämään, mikä 
kannattaa pitää mielessä myös kun keskustel-
laan varusmiesten etuuksien kehittämisestä. 
Varusmieskoulutus tulisi integroida tiiviim-
min osaksi maamme koulutusjärjestelmää. 
Varusmiesten hankkima lisäosaaminen pitäisi 
entistä paremmin tunnistaa ja myös tunnus-
taa niin oppilaitoksissa kuin työelämässäkin. 

Uusi vuosi on alkanut ja toiminta pyöräh-
tää uudelleen käyntiin.  Onnittelut ensinnä-
kin kaikille kerhojen hallituksiin valituille 
uusille sekä uudelleen valituille jäsenille. 

Vuosi 2013 on merkittävä, koska liitolle 
valitaan tänä vuonna uusi liittovaltuusto ja 
puheenjohtaja seuraavalle kolmevuotiskau-
delle. Kaikkien kerhojen ja jäsenten kannat-
taa olla aktiivisia ja tuoda omia näkemyksiä, 
ja mahdollisia ehdokkaita, esille.

2013 on piirimme juhlavuosi, Helsingin 
Reserviupseeripiirin perustamisesta tulee 
syksyllä 50 vuotta. Tätä tullaankin juhlis-
tamaan marraskuussa. Piiri kehottaa myös 
kerhoja olemaan aktiivisia omien jäsenten 
palkitsemisessa. Varsinkin ne jäsenet jotka 
omassa kerhossa tekevät sitä näkymätön-
tä työtä useamman kerhon tai koko piirin 
eteen kannattaa muistaa! Olkaa yhteydessä 
piiritoimistoon lisätietoja varten.

Helsingin piirissä kehitetään edelleen 
jäsenhuoltoa. Yhtenä merkittävänä työka-
luna tässä on kerhojen välinen yhteistyö. 
Tätä asiaa edistämään piiri järjestää vuoden 
aikana neljä suunnittelupajaa, kaksi keväällä 
ja kaksi syksyllä. Pajat käsittelevät eri aiheita 
ja niihin toivotaan osallistumista mahdolli-
simman monesta kerhosta. Ajatus on ollut, 
että pajoihin ei tarvitsisi osallistua aina sa-
mojen henkilöiden, vaan aiheen mukaisesti 
kerhot lähettävät omasta porukasta sopi-
vimmat henkilöt. Järjestötoimintaa tullaan 
käsittelemään kahdessa pajassa, jo mainitun 
liittokokouksen johdosta. Lisäksi käsitellään 
yhdessä pajassa sotilasliikuntaa ja yhdessä 
ampumaurheilua. Tarkemmat ajankohdat 
ilmoitetaan piirin kotisivuilla sekä kerhoille 
lähetettävissä kiertokirjeissä. 

Toinen suuri tapahtuma pk-seudulla tänä 
vuonna on Törni-jotos. Jotos järjestetään 
20-22.9.2013 molempien Helsingin piirien 
yhteistapahtumana, ja vetovastuussa on 
Vantaan Reserviläiset r.y. Jotoksen kisakes-
kus tulee olemaan Petikossa, toimitsijoiden 
tukikohta sijoitetaan LVRU:n majaan. Jotos-
organisaatio tarvitsee vielä runsaasti vapaa-
ehtoisia ja varsinkin rastimiehistöä puuttuu 
vielä. Tämä on mikä mainioin tilaisuus 
tehdä yhdessä hommia ja tutustua muihin 
kerhoihin molemmista veljespiireistä. VaRes 

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

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

Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.

UPSEERILIITTO

Eräät oppilaitokset antavat hakuvaiheessa 
lisäpisteitä varusmiespalveluksen suoritta-
neille. Käytännöt vaihtelevat kuitenkin huo-
mattavasti eri alojen, oppilaitosten ja opinto-
suuntien välillä. 

Työelämässä vaihtelu on vähintään yhtä 
suurta. Työnhakijan esittämä palvelustodistus 
merkitsee eräille työnantajille vain sitä, että 
”pakollinen paha” on suoritettu pois. Jotkut 
työnantajat taas arvostavat puolustusvoimi-
en antamaa koulutusta ja osaavat hyödyntää 
palvelustodistusta arvioidessaan työnhakijan 
sopivuutta tehtävään. Eräillä ajoilla varus-
miespalvelus tai sen osa lasketaan myös suo-
raan työkokemukseksi, joka vaikuttaa koke-
musvuosien kautta palkkaukseen. 

Oppilaitosten ja yritysten päätöksentekijät 
tuntevat liian huonosti nykyisen varusmies-
palveluksen sisältöjä. Tiedot perustuvat liian 
usein omakohtaisiin, usean vuosikymmenen 
takaisiin kokemuksiin. Naisjohtajien määrän 
lisääntyminen on valitettavasti vähentänyt 
myös osaltaan varusmieskoulutuksen tunte-
mista päätöksentekijöiden joukossa. 

Myös me reserviläiset voimme olla muka-
na välittämässä oikeaa tietoa eteenpäin varus-
mieskoulutuksen hyödyistä niin lähipiirimme 
kutsuntaikäisille kuin tuttavapiiriin kuuluville 
oppilaitosten ja yrityselämän edustajille.    

Kannattaa kuitenkin muistaa, että varus-
miesten koulutuksessa kyse on aina ensisijai-
sesti maamme turvallisuuden varmistamises-
ta ja hyödyt opinnoissa tai työelämässä ovat 
tämän tehtävän sivutuotteita. 

puheenjohtaja@helresp.fi

Caspar von Walzel > Luutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtaja.

Tule mukaan järjestämään Törni-jotosta
Reserviläisurheiluliiton syysjotos järjestetään Vantaalla 20-22.9. Mukaan 
tarvitaan paljon järjestelyhenkilökuntaa. Jotos sopii hyvin vaikka en-
simmäistä kertaa mukaan tulevalle talkoolaiselle — kaikille löytyy sopiva 
tehtävä. Olisi suotavaa jos pääsisit osallistumaan koko viikonlopun ajaksi. 
Henkilökunta kirjataan MPK-kurssille, majoitetaan ja muonitetaan. Voit 
osallistua yksin tai kerätä kerhostasi useamman henkilön rastia pitämään 
tai osallistumaan yleisjärjestelyihin.

Jotos käsittää suunnistusosuuden, valinnaiset rastitehtävät ja lisäksi 
Törni-sarjassa sotilastehtävän. Rasteilla on tehtäviä, jotka liittyvät reser-
viläistietoihin ja -taitoihin, ammuntaan, suunnistukseen ja kartanlukuun, 
ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan, luonnontuntemukseen sekä yleis-
tietoihin.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

Jotoksen johtaja: Sampsa Olkinuora,  
sampsa.olkinuora@vantaanreservilaiset.fi  040-5221339 
Jotoksen varajohtaja: Niko Niemistö, niko.niemisto@gmail.com
Lisätietoja jotoksesta: www.vantaanreservilaiset.fi
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Valtiotieteen tohtori Petri Mink-
kinen on kirjoittanut kirjan, jossa 
kerrotaan Karjalan historiasta jää-
kaudesta alkaen. Teos on aluksi kir-
joitettu espanjaksi, josta se on kään-
netty suomeksi. Käännös on niin hy-
vin tehty, ettei sitä lukiessa huomaa.

Petri Minkkinen selittää kirjas-
saan sen maailmanlaajuista ympä-
ristöä, joka luo puitteet keskustelulle 
Suomelta otetun Karjalan palautta-
misesta sekä Suomen ja Venäjän vä-
lisistä suhteista. Alueesta on kiistelty 
ainakin vuosituhannen ajan. Teok-
sessaan Minkkinen tarkastelee myös 
kysymystä saamelaisten, itämeren-
suomalaisten sekä muiden suoma-
laisugrilaisten kansojen ja heimojen 
alkuperää. 

Kirjassa tarkastellaan Suomen, 
Karjalan ja pohjoisemman Euroopan 
asutushistoriaa jääkauden ajoista 
lähtien. Minkkinen pyrkii osoitta-
maan, että suomalais-ugrilaiset ja 
suomensukuiset kansat ovat Suo-
men ja Karjalan alkuperäiskansoja ja 
näiden alueiden alkuperäisiä omista-
jia.

Teoksessa selvennetään rajakysy-
mystä Ruotsi-Suomen ja Novgorod-
Venäjän välillä, Suomen ollessa osa 
Venäjän imperiumia ja Suomen 
itsenäistymisen jälkeen. Minkkinen 
pyrkii osoittamaan, että vuosien 
1939-1944 Neuvostoliiton kanssa 
käydyn sodan tuottamat rajamuu-
tokset olivat laittomia ja pakotettuja.

Kirjassa esitetään yhdeksän Kar-
jalan palautusta tukevaa argumenttia 

ja palautuksen tapaa sekä yksi vaih-
toehtoinen Karjalan autonomiseen 
asemaan perustuva ratkaisu. Mink-
kisen kirjan mukaan vaihtoehtoja 
olisivat mm. sotilaallinen vaihtoeh-
to, jota hän ei pidä realistisena. Petri 
Minkkinen pitää myös vaihtoehtona 
maan ostamista, jossa yksilötasolla 
suomalaiset ostaisivat maata Karja-
lasta. Lisäksi hän tarkastelee useiden 
eri kansainvälisten sopimusten vai-

kusta Karjalan palauttamiseksi.
Minkkisen mukaan Karjalan ja 

muiden Venäjään liitettyjen aluei-
den palauttaminen hyödyttäisi niin 
Suomea kuin Venäjää sekä loisi to-
dellisen ja kestävän rauhanalueen ja 
-tilan.

Pasi Tuunaisen on kirjoittanut 
suurteoksen  Alpo Marttisesta. Alpo 
Marttinen ansioitui talvi- ja jatkoso-
dassa, oli mukana asekätkennässä, 
pakeni maasta ja myöhemmin loi 
uuden uran Yhdysvaltain armeijassa. 
Teos käsittelee Alpo Kullervo Mart-
tisen (1908–1975) elämän ja erityi-
sesti sotilasuran. Tuunainen kertoo 
vahvaluonteisesta, paikoin häikäi-
lemättömästä, toiminnan miehes-
tä, joka loi kaksi menestyksekästä 
sotilasuraa kahdessa eri armeijassa. 
Marttinen yleni everstiksi niin Suo-
men kuin Yhdysvaltojen armeijassa. 

Sotahistorian ja sotataidon histo-
rian dosentti, FT Pasi Tuunainen on 
tehnyt merkittävän tutkimustyön, 
jonka tuloksena kirja Marttisesta on 
syntynyt. Tärkeänä lähdeaineistona 
Tuunaisella ovat olleet Marttisen 
henkilökohtaiset paperit. Tuunai-
nen ei kuitenkaan perusta kirjaansa 
vain Marttisen omien muistiinpa-
nojen varaan, vaan hän on tehnyt 
tutkimusta muidenkin arkistojen, 
haastattelujen ja lähdekirjallisuuden 
parissa. 

Marttinen kävi kadettikoulun 
1928–30 ja sotakorkeakoulun 1936–
38.

Talvisodassa kapteeni Alpo K. 
Marttinen toimi esikuntapäällikkönä 
Hjalmar Siilasvuon komentamassa 
divisioonassa ja oli Tuunaisen mu-
kaan merkittävässä roolissa Suo-
mussalmen ja Raatteen taistelujen 
suunnittelussa Jatkosodassa Martti-
nen toimi alkuvaiheessa esikunnas-
sa, mutta sai myös tehtäväkseen ko-

mentaa taisteluosasto Marttista ken-
raali Paavo Talvelan komentaman 
VI Armeijakunnan alaisuudessa. 
Marttinen osoitti toimintakykynsä 
ja menestyi tehtävissään hyvin. Vuo-
desta 1942 aina jatkosodan loppuun 
Marttinen toimi jalkaväkirykmentin 
(JR) 61 komentajana. Kesän 1944 
menestyksekkään taistelunjohdon 
ansiosta Marttisesta tehtiin Suomen 
armeijan nuorin eversti ja hänet pal-
kittiin Mannerheim-ristillä.

Tuunainen antaa Marttisesta 

hyvin vahvatahtoisen ja omapäisen 
kuvan, joka sanoi mielipiteensä julki 
seurasta riippumatta. Sodan jälkeen 
Alpo Marttinen joutui asekätken-
nän paljastuttua lähtemään Ruotsin 
kautta Yhdysvaltoihin etsintäkuulu-
tettuna. 

Alpo Marttisen toinen elämä 
alkoi hänen siirryttyä Ruotsista Yh-
dysvaltoihin loppuvuodesta 1946. 
Siellä Marttinen monen muun 
Suomesta pakoon lähteneen tavoin 
joutui aloittamaan Yhdysvaltojen ar-
meijassa uransa alokkaana. USA:ssa 
Marttisen kyvyt havaittiinkin pian. 
Hän aloitti määrätietoisesti talvi-
koulutuksen järjestelyt. Ohjesään-
nöt ovat osin vieläkin voimassa. On 
melko poikkeuksellista, että sotilas 
ylennetään kahden maan armeijassa 
everstiksi.

Teos antaa Marttisesta melko ko-
van kuvan. Hän sopeutui hyvin soti-
laselämään, mutta iän myötä hänen 
mielipiteensä muovautuivat melko 
yksipuolisiksi ja vastaansanomatto-
miksi.

Vääpelikilta ry täytti viime vuonna 
15 vuotta. Yhdistyksen toimintaa on 
tallennettu pienimuotoisiin histo-
riikkeihin viiden vuoden jaksoissa, 
joten 12. joulukuuta julkaistu histo-
riikki on kolmas yhdistyksen histo-
riassa.

Yhdistystoiminnan lisäksi histo-
riikissa on tälläkin kertaa huollon 
historiaan liittyvä artikkeli. Viime 
kerralla artikkeli käsitteli viime soti-
en komppanian vääpelien kokemuk-
sia. Tällä kertaa artikkeli avaa kaatu-
neiden huollon taustoja itsenäisessä 
Suomessa.

Kaatuneiden huolto sai Suomessa 
omaperäisen muodon. Kun Keski-
Euroopan taistelukentillä kaatuneet 
haudattiin kenttähautoihin, Suomes-
sa jo vuonna 1918 aloitettiin kaatu-
neiden kotiinkuljetukset. 

Sekä punaisella että valkoisella 
puolella kaatuneet haudattiin ko-
tiseudulle sotilashautausmaihin. 
Punaiset haudat siirrettiin sodan 
jälkeen näkymättömiin. Sotienvä-
lisen ajan ohjesäännössä lähdettiin 
keskieurooppalaiseen tapaan kenttä-
hautausmaista.

Talvisodan alussa alettiin kuiten-
kin toimittaa kaatuneet kotiseudulle 
sekä rintamasotilaiden että kotirin-
taman vaatimuksesta. Sodan aikana 
kehitettiin kaatuneiden huollon jär-
jestelmä, joka tarkennettuna toimi 
jatkosodassa ja muodostaa edelleen 
kaatuneiden huollon perustan.

Erityisesti jatkosodan hyökkäys- 
ja perääntymisvaiheissa kaatuneiden 

huolto joutui koetukselle. Vaikka 
järjestelmä kyseenalaistettiin, sen 
henkinen merkitys oli niin suuri, 
ettei toimintaa missään vaiheessa 
keskeytetty.

Artikkeli sisältää osin ennen jul-
kaisemattomia kuvia, jotka karulla 
tavalla havainnollistavat kaatunei-
den huollon todellisuutta sekä rinta-
malla että kotiseudulla.

Vääpelikillan historiikin 3. osaa 
voi tilata yhdistyksen sihteeriltä 
Timo Tuomelta (timo.tuomi@gmail.
com).          Niko Huttunen

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Kaatuneiden huoltoa ja  
yhdistystoimintaa

Kahden armeijan soturi
 Tuunainen 

antaa Marttisesta 
hyvin vahvatah-
toisen ja omapäisen 
kuvan.

Minkkinen 
pyrkii 

osoittamaan, että 
suomalais-ugri-
laiset ja suomensu-
kuiset kansat ovat 
Suomen ja Karjalan 
alkuperäiskansoja 
ja näiden alueiden 
alkuperäisiä omis-
tajia.

Vääpelikilta ry:n historiikki 
vuosilta 2007-2011, III osa

Vääpelikilta 2012, ISBN 978-952-
93-1423-2, 49 sivua

Pasi Tuunainen, Marttinen-Kahden 
armeijan soturi

Otava 2012, ISBN 978-951-1-25907-7, 639 sivua.

Petri Minkkinen, Karjala Suomen ja 
Venäjän välisissä suhteissa 

Pro Karelia ry 2012, ISBN 978-951-
98494-9-2, 245 sivua

Karjalan asema

Sissipartio Verkko
Sotahistorian aktiivinen harrasta-
ja Atso Haapanen on dramatisoinut 
tämän todellisuudessa tapahtuneen 
kaukopartioretken arkistoaineis-
tojen pohjalta romaaniksi. Kirjan 
tapahtumat, ajat ja nimet ovat to-
dellisia. Kirja perustuu partiokerto-
mukseen sekä partion ja tukikohdan 
väliseen sanomanvaihtoon. Hyväksi 
on käytetty Päämajan tiedustelu-
osaston raportteja. Haapanen on jul-
kaissut useita sotahistoriaa koskevia 
tietoteoksia. Erityisesti hän on pe-
rehtynyt Suomen ilmavoimien his-
toriaan. Hän on kirjoittanut useita 
aihetta koskevia teoksia.

Haapasen uusin kirja tuntuu 
aluksi fiktiiviseltä, mutta se perustuu 
kuitenkin tarkkoihin lähdeaineistoi-
hin.

Kesällä 1943 suomalaiset arvele-
vat vihollisen varustavan Äänisen 
ja Valkeajärven välistä kannasta. 
Selustan varmistusjoukkoja lukuun 
ottamatta ei kyseisellä kannaksella 
ollut havaittu kuitenkaan miehitystä. 
Vääpeli Mauri Kärpäsen johtama 
kaukopartio määrättiin ottamaan 
asiasta selvää. Peitenimellä Verkko 
oleva partio lähetettiin syvälle vi-
hollisen selustaan. Tiedusteluretki 
on vaarallinen, eikä poispääsy suju 
suunnitellusti. 

Partio toimitetaan perille rin-
tamalinjan taakse vesitasolla. Jär-
viähän tuolla alueella riitti. Vaikea-
kulkuisessa maastossa partion ete-
neminen oli hidasta.  Yksi partion 
jäsenistä oli ylikersantti Paavo Suo-
ranta, joka oli saanut Mannerheim-

ristin jo edellisenä vuonna. Kaikki-
aan hän teki jatkosodan aikana pa-
rikymmentä partioretkeä vihollisen 
linjojen taakse. 

Taistelujen tiimellyksessä partio 
jakaantui kahtia, vaikka se oli par-
tion selviytymisen kannalta vaaral-
lista. Vain sitkeys, rohkeus ja hyvä 
onni voivat pelastaa mahdottomaan 
asemaan joutuneet miehet. Sissipar-
tio Verkko jäikin vääpeli Kärpäsen 
viimeiseksi partioretkeksi.

Atso Haapanen, Sissipartio Verkko

Karisto Oy 2012, ISBN 978-951-
23-5572-3, 206 sivua.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Pekka Tuu-
nanen on nimennyt Veijo Raution 
(oik.) vuoden 2012 kouluttajaksi. 
Rautio on ensimmäinen pääkaupun-
kiseudulta valituksi tullut.

Perusteluissa Tuunanen toi esille 
Raution ansiot Helsingin koulu-
tus- ja tukiyksikön ase- ja ampuma-
koulutuksen toimialavastaavana. 
Rautio on kehittänyt kyseistä alaa 
voimakkaasti. Lisäksi hän on laati-
nut asiakirjoja Helsingin Maanpuo-
lustuspiirin asiantuntijana koskien 

Kaartin Jääkärirykmentin selvityksiä 
ampumaratojen meluhaitoista ja ym-
päristöasioista.

Vuodesta 2002 alkaen Veijo 
Rautio on osallistunut ansiokkaasti 
MPK:n toimintaan ja osallistunut 
vuonna 2012 lähes sataan tapahtu-
maan. Ammuntojen lisäksi hän on 
toiminut mm. syksyn lukiolaisten 
kurssien harjoituksen johtajana. 

Juha Parkkoselle luovutettiin 
Maanpuolustusmitali miekkojen 
kera.

Teksti: Risto Piekka

Sixten Korkman on tunnettu ja tun-
nustettu selkeistä talouspoliittisista 
kommenteistaan ja mielipiteistään. 
Hänen sanomansa ei ole liturgiaa, 
vaan selkeätä perustelua taustoista, 
tapahtuneista ja tapahtumien mer-
kityksestä. Siksi ei ole ihme, että 
sähköiset tiedotusvälineet niin usein 
pyytävät häntä kommentaattoriksi. 
Sähköisissä medioissahan tarvitaan 
aivan erilaista kykyä ilmaista itsensä 
selkeästi ja ymmärrettävästi kuin pa-
perimedioissa. Aikaa ja tilaa kun on 
paljon vähemmän.

Sixten Korkmanin tuntien ja hä-
net monissa tilaisuuksissa tavaten 
ostin hänen kirjansa suurin odotuk-
sin. Enkä pettynyt. Kirja on saanut 
varsin suuren suosion. Sen kustan-
taja kertoi 19 vuoden kokemuksella 

todella yllättyneensä menekistä. 
Normaalisti tietokirjan ykköspainos-
ta otetaan vain vajaa tuhat. Lupasi 
toisen painoksen suuruudeksi 6000. 
Oma kirjani on kolmas painos. 

Esipuheessaan Korkman sanoo 
tehneensä kirjan ennen kaikkea tyt-
tärentyttärelleen. Lisäksi hän sanoo 
tehneensä kirjan jokaiselle, joka ha-
luaa lisätä ymmärrystään talouden ja 
politiikan keskeisistä kysymyksistä. 

Ymmärryksen lisääminen talous-
politiikasta on välttämätöntä, sa-
moin selkeän ja totuuteen pyrkivän 
kielen. Tähänhän jokainen meistä 
törmää esimerkiksi lukiessaan eri 
lähteistä uutisia ja niiden sisältöä. 
Monesti on tunne, että tokkopa edes 
käsittelevät samaa asiaa, vaikka aihe 
on sama. Vielä valitettavampaa on, 
että nostetaan joku mielenkiintoinen 
pikkuasia tai juoru pääuutiseksi ja 

kokonaisuus jätetään toissijaiseksi. 
Siksi ei olekaan ihme, että Korkman 
peräänkuuluttaa seuraavaa: ” Suomi 
voi jatkossakin olla hyvin toimiva 
demokratia. Edellytyksenä tälle on, 
että kansalaiset ovat kiinnostuneita 
yhteiskunnallisista kysymyksistä ja 
että heidän ulottuvillaan on asial-
lista ja ymmärrettävää tietoa niistä. 
Tämän edistämisessä on tutkimus-
yhteisön ohessa viranomaisilla sekä 
koululla ja medialla tärkeä rooli.”

Julkisen sektorin kestävyysvaje on 
erinomainen esimerkki edellä mai-
nitusta. Onneksi Korkman käsittelee 
asiaa ymmärrettävästi ja selkokie-
lellä. Sanojen sisältöhän on aivan 
keskeinen talous- ja yhteiskuntapo-
litiikassa. Ydin on siinä miten Suomi 
pärjää ja minkälaisin konkreettisin 
päätöksin. Täytyy vain toivoa, ett-

eivät Korkmanin lainaamat Ruotsin 
entisen valtiovarainministerin Kjell-
Olof Feldtin sanat toteudu: ”vaikeat 
päätökset ovat poliittisesti liian ai-
kaisia, kunnes ne ovat taloudellisesti 
liian myöhäisiä.”

Kirjan luku ”Mistä on hyvä yh-
teiskunta tehty?” kannattaa – ja pitää 
– lukea huolella ja ajatuksella. Luku 
päättyy seuraavasti: ”Keskeisessä 
asemassa ovat yhteiskunnan perus-
instituutiot sekä arvot ja kulttuuri. 
Nämä muokkaavat yhteiskunnan ke-
hitystä – ja muotoutuvat itse histori-
an kehityksen osana. Yhteiskunnissa 
on arvojen pysyvyyden takia paljon 
polkuriippuvuutta; nykyisyyden 
ymmärtäminen edellyttää historian 
tuntemusta.”

Kaiken kaikkiaan nautittava luku-
kokemus. Se kannattaa kokea.

Teksti: Veikko Luomi

Pohjoismainen puolustusyhteistyö, 
erityisesti yhteistyö Ruotsin kanssa, 
ja Ruotsin puolustuskyky ovat pu-
huttaneet. Keskustelussa on ollut 
paljon tunnetta, millä on korvattu 
myös tietoja.

Historian tuntemus antaa taus-
taa, konkreettinen esimerkki on 
Ruotsin Suomelle talvisodassa anta-
ma apu. Eri lähteiden luvut vaihte-
levat hieman, mutta suuruusluokat 
ovat samoja: Suomi sai Ruotsista 
lainaksi, lahjaksi tai ostamalla mm. 
yli 80.000 kivääriä, noin 500 ko-
netuliasetta, noin 50 miljoonaa ki-
väärikaliiperista patruunaa, yli 100 
kenttätykkiä ja niihin 300.000 lau-
kausyhdistelmää, 85 panssarintor-
juntatykkiä, yli 100 ilmatorjuntatyk-
kiä ja noin 25 lentokonetta. Lisäksi 
saatiin bensiiniä, varusteita ja jopa 
kenttäarmeijamme päällystakkikan-
kaat. Apu oli erittäin suuriarvoinen, 
pääosin juuri sitä, mitä Suomelta 
kipeästi puuttui.

Lisäksi saimme Ruotsista yli 
8.000 miehen varustetut joukot, siis 

nimenomaan joukot, ei pelkästään 
yksittäisiä miehiä.  Ruotsalaisjoukot 
vastasivat suuresta osasta Pohjois-
Suomen puolustusta ja osallistuivat 
myös Kannaksen suunnan taistelui-
hin.

Ilman Ruotsista saatua apua olisi 
talvisodan lopputulos voinut olla 
toinen.

Ruotsin avun määrää korostaa 
se, että – toisin kuin usein luullaan 
– Ruotsi oli maailmansotien välise-
nä aikana supistanut puolustustaan 
melkoisesti. Sodan ajan joukkoja oli 

vähennetty, kalustoa jätetty hankki-
matta, suuri osa asevelvollisista oli 
jätetty kokonaan kouluttamatta ja 
lopuillekin annettu vain vajavainen 
koulutus. Lentokoneistaankin Ruotsi 
antoi Suomen puolustukseen viiden-
neksen.

Puhutaan paljon siitä, että nyky-
Ruotsi olisi ”ajanut puolustuksensa 
alas”. Niin tai näin, mutta Ruotsin 
puolustusmenot ovat jatkuvasti ol-
leet yli kaksinkertaiset Suomeen ver-
rattuna, ovat myös tänä vuonna. 

Maavoimien osalta Ruotsi on 
supistanut asevoimiaan selvästi, 
mutta siihen on toki syynsä. Baltian 
maiden uudelleenitsenäistyminen, 
Saksan yhdistyminen sekä edellä 
mainittujen ja Puolan Nato-jäsenyys 
ovat ratkaisevasti vähentäneet 
Ruotsiin kohdistuvaa maihinnousu-
uhkaa. Venäjän taannoiset joukkojen 
vähennykset ovat myös helpottaneet 
Ruotsin asemaa. Kun vielä muiste-
taan Ruotsin teollisuuden ja muun 
yhteiskunnan kyky, joka kaiken 
järjen mukaan mahdollistaa maa-
voimien ”ylösajon”, jos ennusteet 

näyttävät sen tarpeelliseksi, ei Ruot-
sin maavoimienkaan tilanne liene 
erityisen huolestuttava.

Ruotsin maavoimat käsittävät 
nykyisellään yli 50 joukkoyksikköä, 
siis pataljoonaa tai vastaavaa. Toisin 
kuin meillä usein sanotaan, ei Ruotsi 
ole siirtynyt eikä siirtymässä puhtaa-
seen ”ammattiarmeijaan”, vaan suuri 
osa kriisiajan henkilöstöstä on va-
paaehtoisesti rekrytoituneita Hem-
värn-sotilaita tai osa-aikasotilaita, 
joiden päätoimi on siviilissä ja jotka 
käyttävät noin 20 % ajastaan palve-
lukseen maansa puolustusvoimissa.

Mitä Ruotsi sitten tällä Suomeen 
nähden yli kaksinkertaisella rahalla 
saa? Suomelle tärkeää on, että Ruot-
si ylläpitää moderneja ja suoritus-
kykyisiä meri- ja ilmavoimia. Asia 
on tärkeä monellakin tapaa. Suomi 
on niin ulkomaankaupassaan kuin 
mahdollisen sotilaallisen avun saa-
misessa riippuvainen turvallisesta 
merenkulusta Tanskan salmissa ja 
Itämerellä. Oma kykymme vaikut-
taa kauas on kovin rajallinen; Ruot-
sin merkitys saattaa olla ratkaiseva. 

Baltian mailla, erityisesti Virolla, 
on samankaltainen intressi. Niin 
meri- kuin ilmavoimillakin on suuri 
toimeenpanonopeus, siis myös kyky 
vastatoimiin yllätystapauksissa. Re-
serviläisiin perustuva perinteinen 
maavoimajärjestelmä on tässä mie-
lessä hitaampi. On paradoksaalista, 
että Ruotsin maavoimasupistukset 
saattavatkin olla Suomen etu.

Ahvenanmaan kysymyksellä spe-
kuloinnin sivuutan tässä kokonaan.

Suomen osallistuminen Islan-
nin ilmavalvontaan on myös ollut 
keskustelussa. Minulle on jäänyt 
käsitys, että samat tahot, jotka 
vastustavat Suomen osallistumista 
muutaman viikon mittaiseen, käy-
tännössä riskittömään operaatioon, 
ovat kuitenkin paheksumassa Ruot-
sin” puolustuksen  alasajoa” ja ”pii-
leksimistä Suomen selän takana”, ja 
siten ainakin rivien välissä vaatimas-
sa Ruotsin osallistumista Suomen 
puolustukseen sotatapauksessa.

I Finland har vi en sak, som man 
kallar reilu meininki, eller hur?

Nordens sak är gemensam

Talous ja utopia

Veijo Rautiosta vuoden 
kouluttajaksi

KU VA :  B I R g I T TA  M I T R O
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Teksti: Risto Piekka 

res.majuri, Töölön res.ups.

Jouluviikolla julkistettiin valtio-
neuvoston selonteko Suomen tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikasta. 
Selonteko korvaa vuoden 2009 vas-
taavan asiakirjan. Seuraavassa käsit-
telen selonteosta vain vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevia osia.

Olennaisin muutos on keskeisen 
käsitteen uudistaminen. Koko-
naismaanpuolustus-sanan sijalle 
otetaan käyttöön sana kokonaistur-
vallisuus. Käsitteen uudistaminen 
sisältää kovan tosiasian; rauhanajan 
kriisivalmiuden (erilaiset yhteis-
kunnan häiriötekijät) nostaminen 
valmiussuunnittelun ja varautumi-
sen keskiöön puolustusvalmiuden 
lisäksi. Taustana muutokselle on 
yhteiskunnan turvallisuusstrategias-
sa (YTTS) 2010 esitetyt uhkakuvat. 
Monessa asiassa selonteko viittaakin 
YTTS:oon. Molempia asiakirjoja tu-
leekin lukea yhdessä!

Käsite kokonaisturvallisuus on 
myös tarkoitus vakiinnuttaa. Pe-
rusteluna on, että tämä laaja tur-
vallisuuskäsitys kattaa sotilaallisen 
uhkakuvan lisäksi mm ilmastomuu-
toksen, energian, vesivarat, väestö-
kasvun, terrorismin, kulkutaudit, 
terrorismin, tietoturvallisuuden sekä 
muut yhteiskunnan turvallisuuteen 
liittyvät uhkakuvat. Tässä yhtey-
dessä määrittyy myös ydintavoite: 
Suomen itsenäisyyden, alueellisen 
koskemattomuuden ja perusarvojen 
turvaaminen, väestön turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin edistäminen sekä 
yhteiskunnan toimivuuden ylläpitä-
minen.

Mitä sitten vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta, sen asemasta 
ja kehittämisestä sanotaan? Pal-
jonkin ja  niissä on itse kullekin 
vapaaehtoistyötä tekevälle kosolti 
pohtimista. Osa ehdotuksista he-
rättää varmastikin kysymyksiä siitä, 
mitä sanojen tai linjausten taakse 
kätkeytyy. Seuraavassa esitän suori-
na lainauksina selonteon linjaukset 
ja lopuksi tärkeimmät kommenttini.

”Suomalaisen yhteiskunnan 
varautuminen toteutetaan koko-
naisturvallisuuden perusteella, joka 
tarkoittaa yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamista viran-

omaisten, elinkeinoelämän sekä 
järjestöjen ja kansalaisten yhteis-
toimintana”.  Mitä se on ja miten se 
toteutetaan? Mitä on yhteistoiminta 
ja koordinaatio? Myös hallinnonalat 
ylittävästä yhteistoiminnasta on 
sovittava. Nyt tarvitaan käyttöön 
YTTS:aa, jossa vastuut on mää-
ritelty. Keskeistä on, että kukin 
ministeriö kantaa vastuun omalla 
toimialueellaan varautumisesta, 
koulutuksesta ja harjoittelusta.

”Kokonaisturvallisuutta on ke-
hitetty yhteistyössä viranomaisten, 
elinkeinoelämän ja järjestöjen kes-
ken. Yhteistyön kehittäminen on 
jatkossakin jokaisen turvallisuustoi-
mijan tavoite. Kansalaisten saami-
nen mukaan turvallisuustyöhön ja 
väestön osaamisen kehittäminen on 
yhä tärkeämpää”

”Hyvinvointi- ja turvallisuuspal-
velut organisoidaan paikallistasoilla 
kunnissa. Kuntien rooli varautumi-
sessa on keskeinen, koska peruspal-
veluiden ja useiden muiden yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen 
järjestäminen on niiden vastuulla….
Kuntien tulee huolehtia siitä, että …
toiminnoissa on varauduttu häiri-
ötilanteisiin ja niillä on ajan tasalla 
olevat ja harjoitellut valmius- ja jat-
kuvuudenhallinnan suunnitelmat”.

Vapaaehtoistoiminnan kannalta 
ehkä täsmällisimmin on käsitelty 
paikallispuolustusta. Seuraavassa 
suora lainaus: ”Paikallispuolustusta 
vahvennetaan ottamalla käyttöön 
paikallisjoukot. Paikallisjoukkoja 
käytetään muun muassa paikallisiin 
taistelu-, suojaus- ja valvontateh-
täviin, joukkojen perustamiseen, 
alueellisten ja operatiivisten jouk-
kojen tukemiseen, yhteydenpitoon 
viranomaisten kanssa sekä niiden 
tukemiseen. Paikallisjoukkojen 
kautta kytketään myös vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen toimintoja 
tiiviimmin osaksi puolustusvoimia 
ja kokonaisturvallisuutta…. Paikal-
lisjoukkojen yhteyteen kanavoidaan 
soveltuvin osin vapaaehtoisen maan-
puolustuksen sekä kokonaisturvalli-
suuden toimintoja”.

”Vapaaehtoinen maanpuolustus-
työ tukee suorituskykyisen reservin 
ylläpitämistä ja valmiutta tukea 
muita viranomaisia. Vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä kehitetään 

palvelemaan nykyistä paremmin 
puolustusvoimien tarpeita. Maan-
puolustusjärjestöjen ja reservin 
osaamista hyödynnetään paikallis-
joukkojen suunnittelussa”.

”Maanpuolustustahto säilyy kes-
keisenä puolustuksen perustana. 
Maanpuolustustahdolla on keskei-
nen merkitys myös yhteiskunnan 
kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä 
ja kehittämisessä. Maanpuolus-
tustahto turvataan muun muassa 
laadukkaalla varusmies- ja reservin 
koulutuksella sekä kehittämällä ase-

velvollisuuden toimintaedellytyksiä, 
luomalla paikallisjoukot ja tukemalla 
vapaaehtoista maanpuolustuskoulu-
tusta.”

Edellä poimimani kannanotot 
edellyttävät laajaa keskustelua koko 
yhteiskunnassa, mutta ennen muuta 
maanpuolustusjärjestöissä. Tämän 
keskustelun avaamiseksi esitän seu-
raavat näkökohdat:

On erinomainen asia kehittää 
myös käsitteistöä. Puhuminen koko-
naisturvallisuudesta sopii tähän ai-
kaan enemmin kuin hyvin. YTTS:n 
kolmestatoista uhkakuvasta käytän-
nössä yksitoista liittyy jokapäiväisen 
siviilielämän piiriin.

Kokonaisturvallisuus edellyttää 
jatkuvaa suunnittelua, henkilöstön 
valintaa ja harjoittelua. Myös suun-
taviivat korostaa tätä voimakkaasti 
jopa kansalaisiin asti ulottuvalla 
tavalla. Onko tähän työhön varattu 
riittäviä resursseja? Rahaa, henkilöi-
tä ja aikaa. Pahoin pelkään, että tästä 
muodostuu todellinen pullonkaula.

Maanpuolustusjärjestöjen - ja 
järjestöjen ylipäätään (kansalais-
toiminta) – merkitys korostuu 
monessa kohdin. Erityisesti se 
näkyy kohdassa paikallisjoukot ja 
maanpuolustustahto. Suuntaviivojen 
sanat kohdassa paikallisjoukot ”kyt-
ketään entistä tiiviimmin” voidaan 
tulkita aikamoiseksi kritiikiksi 
maanpuolustusjärjestöille, joskin 
on muistettava, että kokonaistur-
vallisuutta harvemmin käsitellään 
järjestöissä.

Monessa kohdin edellytetään 
kehittämistyötä ja uudelleenarvioin-
tiakin viranomaisten ja järjestöjen 
kesken. Miten tämä organisoidaan? 
Ketkä ovat mukana? Miten 
turvataan valtakunnalli-
nen yhdenmukaisuus 
toki paikalliset olo-
suhteet huomioon 
ottaen?

Suuntaviivat 
tuleekin käsitellä 
maanpuolustus-
järjestöissä niiden 
organisaatioiden 
kaikilla tasoilla ja 
keskusjärjestöjen 
tulee laatia niistä 
toimintapoliitti-
nen yhteenveto.

Samassa yhteydessä tulee selvit-
tää organisaatioiden todellinen val-
mius uusiin tehtäviin. Tiedän, että 
esim Helsingin ja Uudenmaan reser-
viupseeri- ja reserviläisjärjestöissä 
asiaa on pohdittu parisen vuotta. 
HRUP on myös uudistanut sääntön-
sä kokonaismaanpuolustuksen ideo-
logialle v 2011 (silloin ei tunnettu 
termiä kokonaisturvallisuus, mutta 
säännöt kattavat toki senkin). Myös 
kerhotasolla on edetty esimerkkeinä 
Töölön ja Järvenpään Reserviupsee-
rit.

Maanpuolustustahto on sijoitettu 
pelkästään puolustusvoimat-osioon. 
Se tekee tärkeätä työtä, mutta maan-
puolustustahto on meidän jokaisen 
asia, se on kansakunnan elinkysy-
mys. Tällöin sen ylläpito ja kehit-
täminen kuuluu jokaiselle, mutta 
erityisesti myös maanpuolustusjär-
jestöille, kouluille ja medialle. Meillä 
on niin paljon puolustettavaa!

Toivon lukijoiden tutustuvan 
suuntaviivat antavaan asiakirjaan. Se 
löytyy netistä mm valtioneuvoston 
sivuilta. Toivon myös laajaa maan-
puolustushenkeä ja toiminnallemme 
uusia uria aukovaa keskustelua.

Kokonaisturvallisuus ytimenä
Maanpuo-
lustusjärjes-

töjen — ja järjestöjen 
ylipäätään – merkitys 
korostuu monessa 
kohdin. Erityisesti 
se näkyy kohdassa 
paikallisjoukot ja 
maanpuolustustahto. 

Tule hakemaan vastauksia 
JOKAKODIN TIETOTURVAKURSSILTA 9.-10.2.2013 

Aika: Viikonloppu 9.-10.2.2013 
Paikka: Santahamina, MPK:n koulutuskeskus 
Radioniemi

Tuntuuko, että kaikki tapahtuu nykyään 
sähköisesti? Maksaessasi laskujasi tai, kun 
haluat nähdä, mitä ystävillesi kuuluu, niin 
kirjaudut nettiin. Ovatko tietosi vain sinun tai 
niiden henkilöiden käytössä, joille olet halun-
nut luovuttaa niitä? 

Kurssilaiselle tarjotaan perusteet ja peri-
aatteet oman kotitietokoneen tietoturvan 

ylläpitoon ja tarvittavien ohjelmistojen 
asentamiseen.

Kurssin sisältö:
TIETOTURVAN PERUSTEET JA PERIAATTEET
JURIDIIKKAA JA KAUPPAA VERKOSSA
MOBIILIPALVELUIDEN KÄYTTÖ
SOSIAALINEN MEDIA JA TIETOTURVA
SÄHKÖISET TERVEYSPALVELUT

Kurssin hinta 40e sisältää koulutuksen, ate-
riat sekä yöpymisen Santahaminassa. Kurs-
simaksu suoritetaan ohjeiden mukaan ennen 
koulutuksen alkua. Maksuohjeet ja muu 
tarkempi ohjeistus lähetetään sähköpostilla 
kurssikirjeessä ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen 3.2.2013 mennessä MPK:n 
verkkosivuilla osoitteessa www.mpk.fi/ koulu-
tuskalenteri/ kurssinumero 04001313001.

Lisätietoja antaa kurssinjohtaja Katariina 
Siimeslehto. Sähköposti: katasiimeslehto(at)
hotmail.com tai GSM 050 543 7439 (iltaisin) 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Naisten 
Valmiusliitto ry:n Helsingin seudun alueneu-
vottelukunnan ja Helsingin KOTU/ Johtamis-
järjestelmäkoulutusjoukkueen kanssa. 

Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittau-
tujaa.

Sählyvuoro  
sunnuntaisin 
klo 19.30
HRUP tarjoaa sählyvuoroa molempien 
piirien jäsenille. Paikka on Pohjois-
Haagan yhteiskoulu, Pietari Hannikai-
sen tie 6, Helsinki. Tapaaminen koulun 
pihalla. Vuoro on sunnuntaisin klo 
19.30 – 20.30. Varustus: oma maila, 
sisäpelikengät, urheilu- ja peseyty-
misvarustus.

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa http://stadinressujensalibandy.nimenhuuto.com/. 
Salasanana toimii ”Ressusalibandy”.

Syksyn tullen kannattaa taas alkaa kohentaa omaa kenttäkelpoisuutta ja työkykyä -  
nyt on käsillä oiva tilaisuus päästä liikkumaan hyvässä reserviläisporukassa!

YSKIIKÖ TIETOKONEESI? SYY TIETOTURVASSA 
VAIKO NÄPPIKSEN JA PENKIN VÄLISSÄ? 
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Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripii-
ri järjesti Kaartin Pataljoonan ja 
Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
kotiutuville upseerikokelaille tutus-
tumisammunnat ja infotilaisuuden 
reserviupseeritoiminnasta. Koke-
laita osallistui tilaisuuteen kolme-
kymmentä. Mukana olivat myös 
molempien pataljoonien komentajat 
everstiluutnantit Hannu Koivisto 
(KAARTP) ja Jukka Jokinen (UUD-

JP). Kokelaat pääsivät ampumaan 
MP5-pistoolikarabiineilla ja  Glock 
17–pistooleilla. Paitsi että kysees-
sä oli palkinto hienosti suoritetusta 
varusmiespalveluksesta, oli tarkoi-
tuksena myös valmentaa tulevia 
reservin upseereita reservin aikaa 
varten.  Aseet olivat ampujille uusi 
tuttavuus. Käyttökoulutuksen jäl-
keen kaikki osuivat tauluun, suuri 
osa jopa erinomaisesti.

Tilaisuudessa oli kolme rastia. 
Ampumarasteja oli yksi kummalle-

kin asetyypille, kolmannen aiheena 
oli reserviupseeritoiminnan esittely. 
Piirin järjestöupseeri Ossi Ikonen 
piti kattavan esittelyn piirin toimin-
nasta, sen eri yhdistyksistä, ampu-
mamahdollisuuksista ja helposta 
tiestä aloittaa sen yhteydessä ampu-
maharrastus.  Jaossa oli Huomio!-
kirjoja, Reserviläinen- ja piirilehtiä 
sekä muuta esittelymateriaalia. 19 
kokelasta päätti liittyä RUL:n jäse-
neksi paikan päällä, loput jäivät vielä 
harkitsemaan asiaa. Jäsenyys on 
tuoreille reserviupseereille kotiutu-

misvuotena ilmainen. 
Paitsi että tilaisuus tarjosi ko-

kelaille mielekästä palvelusta vielä 
viimeiselläkin palvelusviikolla ja 
HRUP:lle tilaisuuden rekrytoida 
uusia jäseniä, oli tilaisuudella mer-
kityksensä myös maanpuolustustah-
don kannalta. Tulevat reserviupsee-
rit saivat lisää tietoa sotilastaitojensa 
ylläpitomahdollisuuksista myös 
reservissä.

Everstiluutnantti Jukka Jokinen 
korosti puheenvuorossaan koke-
laille reserviläistoiminnan tärkeyttä 

omien ampuma- ja sotilastaitojen 
ylläpidossa, varsinkin nyt tulevien 
puolustusvoimien säästöjen kaven-
taessa kertausharjoitusten määrää 
radikaalisti. Molemmat pataljoonan-
komentajat olivat erittäin tyytyväisiä 
tilaisuuden antiin, ja totesivat että 
kokelasampumapäivä tullaan jatkos-
sakin toteuttamaan. Tilaisuuden jär-
jestivät piirihallituksen jäsenet Timo 
Niiranen ja Ahti Pohjonen sekä toi-
miston järjestöupseeri Ossi Ikonen 
ja toiminnanjohtaja Tomi Alajoki.

Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

Helsingin Reserviupseeripiiri or-
ganisoi jouluaattona Hietaniemen 
sankariristille ja Marsalkka Man-
nerheimin haudalle kunniavartiot 
sekä valtakunnallisenkin merkityk-
sen omaavan hartaustilaisuuden, 
jossa puhui kenttärovasti Seppo 
Ahonen. Kuoron johtajana toimi 
everstiluutnantti evp Seppo Orla-
mo. Kenraalivartioon osallistuivat 
puolustusvoimien komentaja ken-

raali Ari Puheloinen, pääesikunnan 
päällikkö vara-amiraali Juha Ran-
nikko, maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtori lippueamiraali Veijo Taipalus 
ja sotavarustepäällikkö insinöörip-
rikaatikenraali Veli-Pekka Valtonen. 
Kunniavartioiden johtajina toimivat 
kapteeni Tomi Alajoki ja luutnantti 
Ossi Ikonen Helsingin Reserviup-
seeripiiristä. Helsingfors Svenska 
Reservofficersclubb asetti parivarti-
on Suomen sodissa kuolleiden ruot-
salaisten vapaaehtoisten haudalle.

Kokelasammunnat 
Santahaminassa

Parhaan pistooliampujan tulos 47 / 50 pistettä

Kokelaat pääsivät ampumaan Glock-pistooleilla.

Joulun kunniavartiot Hietaniemessä

Helsingin Reserviupseeripiirin kunniavartio Sankariristillä Sotaveteraanien vartio saapunut Marsalkan haudalle
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa 
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Cyber tai suomalaisittain kyber on täällä. Haluamme sitä tai emme niin se 
on meillä jokaisena päivänä. Se kohtaa meidät kaikki. Kyber on uhka ja toisaal-
ta se on myös mahdollisuus. Tietokoneemme takkuilee. Käyttämämme nettisi-
vustot eivät toimi. Pankkiyhteydet eivät toimi ja niin edespäin. Joku tai jotkut 
haluavat todella hankaloittaa digitaalista maailmaamme.

Tammikuun toisena torstaina Helsingissä oli Stonesoft-yhtiön järjestämä 
kansainvälinen "Voittava Kyberstrategia" huippufoorum. Suomalaisasiantunti-
joiden lisäksi seminaarissa esiintyivät mm. Viron tasavallan presidentti Toomas 
Hendrik Ilves ja brittiprofessori, journalisti ja kirjailija Misha Glenny. Presi-
dentti Ilves esitti tilaisuudessa virolaisten kokemuksia kyberturvallisuudesta.  

Brittivieraan esitys perustui 
hänen tutkimuksiinsa kyber-
maailmasta ja toisaalta hänen 
kokemuksistaan sekä alaan liit-
tyvästä laajasta julkaisutoimesta. 
Eli molemmat pääesiintyjät pu-
huivat uhista ja mahdollisuuk-
sista.

Oma pätevyyteni ymmärtää 
ja hyödyntää nykytekniikka on 
kovin rajallinen. Tätä tekstiä 
kirjoittaessani olen kuitenkin 
jonkinlaisessa kybermaailmassa. 
Välillä käy niin, että edes säh-
köpostiviestin kirjoittaminen ei 
onnistu. Jotkut www-sivustotkin 
toimivat hitaasti ja jotkut ei-
vät ollenkaan. Tämä kaikki siitä 
huolimatta, että käyttämäni tie-
tokone oli jokin aika sitten päi-
vitettävänä ja samalla tarkistet-
tiin virustorjunnan toimivuus. 
Arvioisin kuitenkin, että olen 
pätevyydessäni jossain keskita-
solla kun kaikkia netin käyttäjiä 
listataan.

Joku vuosi sitten Tallinnassa 
oli patsaskiista ja siihen liittyi kyberhyökkäys virolaisia vastaan. Näistä tapah-
tumista puhuttiin ja kirjoitettiin myös Helsingin tammikuisen seminaarin yh-
teydessä.  

Presidentti Ilveksen esitys perustui virolaisiin kokemuksiin ja tämä kirvotti 
venäläiset vastatoimiin. Helsingin Sanomat julkaisi asiasta pikku-uutisen lau-
antaina 12. tammikuuta:

"Venäläinen tietoturvajätti Kaspersky Lab on harmissaan Viron presidentin 
Toomas Hendrik Ilveksen Helsingissä torstaina pitämästä puheesta. Siinä Ilves 
kertoi, että yhtiön perustaja Eugene Kaspersky oli pyytänyt häneltä Washing-
tonissa anteeksi niin sanotun patsaskiistan aikaisia venäläisiä verkkohyökkäyk-
siä." Kaspersky oli ollut rahoittamassa viime syyskuista kyberturvallisuusalan 
seminaaria, jossa edellä mainittu anteeksipyyntö oli tapahtunut.

Suomalaisena kyber-asiantuntijana profiloituu mm. sotatieteiden tohto-
ri Jarno Limnéll, joka toimii Stonesoft Oyj:ssä kyberturvallisuusjohtajana. 
Limnéll julkaisi yhdessä Hiski Haukkalan kanssa Helsingin Sanomissa joulu-
kuun 16. päivänä vieraskynäartikkelin otsikolla "Kyberturvallisuus on Suomen 
valttikortti".

Asiantuntijat kirjoittavat, että kun aikaisemmin pienemmät ovat joutuneet 
tyytymään heikompaan ja useasti myös vaaralliseen osaan niin kyberulottuvuus 
haastaa suuruuden laskuopin. Pienikin toimija voi Haukkalan ja Limnéllin mie-
lestä olla voimakas ja tehokas. He arvioivat, että sotilaalliseen puolustukseem-
me on mahdollista luoda sellaista suorituskykyä, jota ei välttämättä ole suurval-
loilla.

Maanpuolustukseen ja erityisesti Suomen huoltovarmuuskysymyksiin vii-
tataan puolustusministeriön laatimassa raportissa ja ministeriön asiantuntijan 
Tommi Nordbergin haastattelussa (H.S. 9. tammikuuta 2013). Nordberg toteaa 
kyberin merkityksen kasvavan ja siksi on avoimin silmin katsottava löytyykö 
kumppanuusjärjestelyjä, kun omat rahkeet eivät riitä.

Kyber on todellakin monessa asiassa mukana ja suurelta osin tuottamassa 
pienempää tai isompaa haittaa. Varautumista tarvitaan ja aika näyttää riittääkö 
suomalainen tietämys. Uskotaan, että me olemme tässä löytämässä sen mitä 
ehkä olemme menettäneet Nokia-osaamisessamme.

Kolumni

Kyber on täällä  
— olemmeko valmiit?

Kyber on uhka 
ja toisaalta se on 
myös mahdolli-
suus. Tietoko-
neemme takkuilee. 
Käyttämämme 
nettisivustot eivät 
toimi. Pankkiyh-
teydet eivät toimi 
ja niin edespäin. 

Teksti: Kari Vainio 

Kuvat: Riitta Vainio

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet aloitet-
tiin perinteiseen tapaan ja perinteisessä tal-
visäässä Vantaalla lipunnostolla Veteraani-
paadella Tikkurilassa klo 09.00.

Klo 11.00 kaksikielisen jumalanpalveluk-
sen jälkeen laskettiin järjestöjen seppeleet 

Pyhän Laurin Kirkon sankarihaudoille. 
Vantaan maanpuolustusjärjestöjen yhteisen 
seppeleen laski Vantaan Maanpuolustus-
naiset ry. Tässä päätapahtumassa oli läsnä 
noin 120 henkeä.

Tapahtuman päätyttyä siirryimme las-
kemaan seppeleet Ruskeasannan hautaus-
maan sankarihaudoille.

Itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet Vantaalla

Teksti: Kari Vainio

Vantaan reserviläiset ry toteutti kaikille 
avoimen kynttilätapahtuman saksalaisella 
sotilashautausmaalla 23.12. 

Tapahtumaa edelsi kaksi pienimuotoista 
”harjoitusta” eli joulut 2010 ja 2011. Vuonna 
2010 tapahtuma järjestettiin jouluaattona, 
mutta huomasimme, että perinteisen Py-
hän Laurin kirkon Kunniavartion lisäksi 
jouluaatolle on vaikea mahduttaa muita 
tapahtumia. Myös loppuun palaneiden 

kynttilöiden evakuointijärjestely piti jär-
jestää järkevästi. Alkukankeuksien jälkeen 
asiat loksahtivat paikalleen siten että vuo-
den 2011 tapahtuma pidettiin aatonaattona, 
joka siitä lähtien muodostui viralliseksi 
tapahtumapäiväksi yhdistyksemme perin-
netoiminnassa.

Lämminhenkisen tilaisuuden jälkeen 
sotilasmestari Mike Stezka kutsui läsnä 
olevat glögille, jonka rva Karin Stezka oli 
valmistellut isoon kenttätermokseen auton 
takaluukkuun.

Kynttilätapahtuma  
saksalaisella  
sotilashautausmaalla

Vantaalaisten järjestöjen lippulinna seppeleenlaskussa.

Suomen lippu saapuu Ruskeasannan sankarimuistomerkille.



 9Helsingin Reservin Sanomat  >  1 /2013  >  25. tammikuuta   

Teksti: Markku Viikki, res kers, 

FM, Ensihoitaja (AMK)

Kaartin Jääkärirykmentissä jär-
jestettiin 16.–18.11. ja 23.–25.11.2012 
Taisteluensiavun kouluttajakurssi 
(PVVEH). Santahaminan varuskun-
ta tarjosi erinomaiset puitteet ja am-
mattitaitoiset kantahenkilökunnan 
edustajat kouluttajiksi. Kurssilaisten 
joukossa olivat Vääpelikilta ry:stä 
res kers Markku Viikki ja res ylim 
Janne Kuloheimo, molemmat kent-
tälääkintäjaoksen aktiiveja ja Hel-
singin Maakuntakomppanian (HEL-
MAAKK) jäseniä. Samanaikaisesti 
17.–18.11. järjestettiin Reserviläislii-
ton syyskokous Mikkelissä, mutta ti-
laisuus osallistua Puolustusvoimien 
koulutukseen, jollaista ei aikaisem-
min ole reserviläisille ollut tarjolla, 
veti pidemmän korren.

Taustaa
Viimeistään terrorismin vastaisen 
sodan taisteluissa on ollut selvää, 
kuinka toisen maailmansodan jäl-
keen ovat länsimaiden käymät sodat 
muuttuneet staattisista asema- ja/tai 
massataisteluista yhä dynaamisem-
miksi, liikkuviksi konflikteiksi (usein 
myös symmetrisistä asymmetri-
siksi). Afganistanin ja Irakin taiste-
luissa, samoin kuin rakennetun alu-
een sodankäynnissä on korostunut 
partio-, ryhmä- ja joukkuetasojen 
merkitys; tulosten pohjana on usein 
ollut itsenäinen toiminta. Kylmän 
sodan aikaisten rakenteiden ja toi-
mintatapojen on ollut syytä väistyä.

Suomalaisessa kenttälääkinnäs-
sä aika toisesta maailmansodasta 
2000-luvulle oli samanlaista jäh-
mettyneisyyden aikaa kuin usko 
1960-luvun taktiikoilla ja teknii-
koilla varustetun massa-armeijan 
käyttökelpoisuuteen nykyaikaisella 

taistelukentällä. Puolustusvoimien 
”perinteinen” lääkintähuolto-orga-
nisaatio (SP, JSP yms.) oli pitkälti 
peruja viime sotien ajalta. Jalkaväen 
taistelijan ja jopa lääkintämiesten 
taisteluensiavullinen koulutus ja 
varustus on pysynyt vähäisenä (pl. 
erikoisjoukot). Kenttälääkinnän suo-
ritustaso on/oli sangen vaatimaton.

Onneksi Puolustusvoimien 
kenttälääkinnässä tapahtui kaksi 
keskeistä uudistusta 2000-luvun 
alkuvuosina. Ensiksi, kehitettiin 
kenttälääkintäjärjestelmä ”M05” 
(EHP, EHAS), jossa varustetaso ja 
suorituskyky olivat viimeinkin tätä 
päivää. Myös lääkärivoimaa tuotiin 
edemmäksi. Toinen merkittävä ke-
hitysaskel koettiin, kun 1990-luvun 
lopulla Yhdysvalloissa kehittynyt 
moderni taisteluensiavun kenttä-
lääkintädoktriini (TCCC, Tactical 
Combat Casualty Care) rantautui 
Suomeen. Vastaavasti kuin siviilis-
säkin sairaankuljetus oli kehittynyt 
etupainotteiseksi ensihoidoksi, myös 
taistelukentällä oli tunnistettu tarve 
mahdollisimman aggressiiviselle 
ensiavulle. Kiristysside koki renes-
sanssin, hemostaatit, rintakehävam-
mojen venttiilisiteet ja monet muut 
innovaatiot otettiin käyttöön; lääkin-
tämiesten ja yksittäisten taistelijoi-
den taistelussa annettavan ensiavun 
koulutus uudistettiin ja ainakin 
suurvalta-armeijoissa myös haavoit-
tuneiden evakuointia (MEDEVAC) 
kehitettiin.

Suomessa edellinen liittyy hyvin 
myös maavoimien taistelutapauudis-
tukseen. Samalla kuin korostetaan 
liikkuvuutta, joustavuutta ja hajaut-
tamista (ryhmä–joukkue-tasojen 
merkitys kasvaa), parannetaan tuli-
voiman lisäksi taistelukykyä pyrki-
mällä kouluttamaan kaikille taisteli-
joille taisteluensiavun perusteet sekä 

sijoittamalla jokaiseen ryhmään ns. 
taistelupelastaja. Taistelupelastaja 
(CLS, Combat Life Saver) on ensisi-
jaisesti ryhmänsä perustaistelija, ei 
lääkintämies, mutta hän on saanut 
erikoiskoulutuksen keskeisten tais-
telukentän vammojen ensiapuun.

Kouluttajakurssi
Suomessa taisteluensiapua ovat ke-
hittäneet ennen kaikkea Kaartin Jää-
kärirykmentti, Utin Jääkärirykment-
ti, Upinniemen taistelusukeltajat ja 
Sotilaslääketieteen Keskus (SOTLK). 
Lisäksi koulutusta ovat saaneet n. 
vuoden 2008 jälkeen kansainvälisiin 
tehtäviin koulutetut taisteluosastot 
ja rauhanturvaajat. Puolustusvoimi-
en kantahenkilökunnan koulutus on 
edelleen käynnissä.

Nyt järjestetyn kaksiviikonlop-
puisen kouluttajakurssin ohjelma 
oli muokattu kantahenkilökunnan 
taisteluensiapukurssista. Niinpä 
kokonaisuus oli monesti käytän-
nössä koeteltu ja sulavaksi hioutu-
nut. Kahden ensimmäisen päivän 
runsaiden, mutta tarpeellisten 
teorialuentojen lomassa oli lyhyitä, 
rastimuotoisia käytännön harjoittei-
ta, joten powerpointit eivät päässeet 
tylsistyttämään. Pääosa kurssista 

olikin sitten soveltavaa harjoittelua 
mm. Helsinki-simulaattorissa ja ti-
lanneampumaradalla. Perusteiden 
harjoittelusta edettiin kokonaissuo-
rituksiin, joita sitten tehtiin erilai-
sissa skenaarioissa sisällä ja ulkona, 
valossa ja pimeällä, yksin ja ryhmis-
sä. Lisäksi kaikille kurssilaisille tuli 
johdettavikseen koulutussuorituk-
sia. Taisteluensiapukurssi huipentui 
samaan aikaan järjestetyn TRA-kou-
luttajakurssin (TRA, taistelu raken-
netulla alueella) loppuvetoon, jossa 
TSTEA-kurssilaisista muodostettiin 
hyökkäyksessä toimiva lääkintäryh-
mä. Pauketta ja potilaita riitti, mutta 
pahemmastakin olisi selvitty!

Kurssi oli resursoitu hyvin. Oppi-
materiaali, sopivat harjoituspaikat, 
harjoitus- ja kovat ampumatarvik-
keet, hyvät mallipotilaat, riittävä 

nykyaikainen lääkintävarustus ja 
yleisjärjestelyjen sujuvuus mahdol-
listivat hyvän oppimisympäristön. 
Puhumattakaan ammattitaitoisista 
kouluttajista. Ensimmäinen Puo-
lustusvoimien tarjoama taisteluen-
siavun kouluttajakurssi on vedetty 
läpi. Tästä on hyvä jatkaa ja taiste-
luensiapua tullaankin kouluttamaan 
jatkossa sekä HELMAAKKissa sekä 
ilmeisesti MPK:n kursseilla.

Koulutuksen jälkeen oli varmasti 
jokaisen päähän iskostunut kuva 
taisteluensiavun kolmesta tavoit-
teesta:

1. Hoida haavoittunut
2. Vältä lisätappiot
3. Saata operaatio päätökseen
Oikeastaan edellisten tärkeys-

järjestys on käänteinen: tehtävä on 
ensisijainen.

Taisteluensiapu ja kenttälääkinnän nykyaika
Taistelupelastajat ovat perustaistelijoita, jotka on koulutettu vammojen ensiapuun.

Ensiapu annetaan heti tulelta suojassa.
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Majuri Marko 

Maaluoto 

Helsingin varuskunnan komendantti

Monille tuttu paikka
Helsingin päävartio Tasavallan pre-
sidentin linnan naapurissa on hy-
vin tunnettu rakennus Helsingissä. 
Useimmille saattaa kuitenkin olla 
vähemmän tuttua se, että päävarti-

on ohella samassa korttelissa 
on Tasavallan presidentin linnan talousraken-
nus toimistoineen, huoltotiloineen, autotallei-
neen ja asuntoineen – molemmilla on sama 
osoite: Mariankatu 1. Ennen nykyisen päävar-
tiorakennuksen valmistumista Helsingin pää-
vartio ehti olla ainakin kolmessa eri paikassa. 
Näitä vaiheita käsitellään tämän artikkelisar-
jan 1. osassa.

Useille edelleen palveluksessa oleville soti-

laille ja myös suurelle joukolle reser-
viläisiä päävartio on tuttu paikka, sillä 
siellä on oltu vartiomiehenä, vartiopääl-

likkönä, autonkuljettajana ja joku on ehkä 
ollut kiinniotettunakin. Vielä hieman yli 

20 vuotta sitten Helsingin varuskunnan 
joukko-osastot asettivat sinne vartiopäälli-

köt vartiomiehistön tullessa Kaartin Pataljoo-
nasta, nyt koko henkilöstö tulee Kaartin Jää-
kärirykmentistä. Korttelin rakennukset ovat 
suurimmalta osin vuodelta 1843 ja edelleen 
170 vuotta myöhemmin alkuperäiskäytössään.

Termiä päävartio käytetään itsenäisyytem-
me alkuvuosikymmenien vanhoissa asiakir-
joissa muutoinkin kuin tarkoitettaessa Helsin-
gin päävartiota, sillä jokaisessa varuskunnassa 
oli oma päävartionsa. Yksittäisillä kasarmeilla, 
kuten Helsingissä esimerkiksi Kaartin kasar-
milla, Merikasarmilla ja Taivallahden kasar-
milla olivat omat vartiotupansa arestihuo-
neineen. Myös Helsingin varuskunnassa 
päävartioita oli useampia, sillä Helsingin 
päävartion ohella Santahaminassa ja Suo-
menlinnassa oli omat päävartionsa, jotka 
toimivat suurimmalta osin Helsingin 
varuskunnan päällikön johdossa. 
Vartio-osastot näihin ”alavaruskuntien” 
päävartioihin komennettiin niiden 
omista joukoista ja pääosin kiinniotet-

tujen sekä arestilaisten säilyttäminen 
tapahtui vastaavalla periaatteella. Autono-

mian aikana ja itsenäisyytemme alkuvuosina 
päävartiota kutsuttiin myös päävahdiksi ja 
vartiotehtävää kaupunginvahdiksi.

Helsingin päävartioon sijoitettiin kaikkien 
Helsingin varuskunnan joukko-osastojen ja 
muiden varuskuntien kiinniotettuja sekä ares-
tilaisia. Oman varuskunnan kiinniotetut tai 
arestilaiset olivat yleensä järjestyspartioiden 
kaupungilta kiinniottamia tai vakavampiin 

rikoksiin syyllistyneitä varusmiehiä. Palkattu 
henkilökunta suoritti rangaistuksensa tavan-
omaisesti juuri Helsingin päävartiossa. Varus-
kunnan erilaisten järjestyspartioiden toiminta 
tapahtui myös Helsingin päävartion kautta. 
Päävartion yhteys Keisarilliseen palatsiin ja 
sittemmin Tasavallan presidentin linnaan on 
ollut aina tiivis, mikä osaltaan korostaa paikan 
erityistä asemaa.

Hautausmaa naapurissa – Helsingin 
päävartion edelliset paikat
Nykyinen Senaatintori oli kovin erilainen 
1700-luvun puolessa välissä, sillä silloisen 
Suurtorin länsiosassa oli Ulrika Eleonoran 
kirkko hautausmaineen. Tämän ääriviivat on 
merkitty Senaatintorin kiveykseen tummilla 
kivillä, joten sen paikantaminen on helppoa. 
Kirkon itäpuolella oli ”Ruotsalainen” päävartio 
ja torin koilliskulmassa oli Raatihuone. Nämä 
molemmat rakennukset olivat vuodelta 1757. 
Ruotsinvallan aikaan päävartiossa tiettävästi 
palveli Porvariskaartiksi kutsuttu joukko, sen 
lipun kopio on Helsingin päävartion eteisaulan 
seinällä. Carl Ludvig Engelin suunnitelmien 
mukaisesti Senaatintoria ympäristöineen ryh-
dyttiin rakentamaan uudenlaiseksi Helsingin 
tultua Suomen suurruhtinaskunnan pääkau-
pungiksi huhtikuussa 1812. Näin ollen ”Ruot-
salainen” päävartio purettiin 1819 ja Ulrika Ele-
onoran kirkko sekä Raatihuone joitain vuosia 
myöhemmin.

Engelin suunnittelema päävartio rakennet-
tiin paikalle, jossa nykyään on Tuomiokirkon 
(silloiselta nimeltään Nikolain kirkko) portaat. 

Porvariskaartin lippu Helsingin päävartion seinällä.

Helsingin päävartion 
historiaa 1757—1840

 Suomen kaartin sotilaita ”Engelin” päävartion edessä vartiopalveluksessa 1837.

Osa 1
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Vanha Raatihuone säilytti paikkansa Senaa-
tintorin koilliskulmassa ja samannäköisen 
Postitalon piti valmistua vastaavalle paikalle 
luoteiskulmaan. ”Engelin” päävartio valmistui 
1820, mutta pitkään sekään ei siinä saanut olla, 
sillä jo vuoden 1839 jälkeen se joutui tekemään 
tilaa Nikolain kirkon ns. monumentaaliportail-
le.

Päätös nykyisen päävartion rakentamisesta 
oli jo tehty 1830-luvun lopulla, mutta ennen 
sen valmistumista tarvittiin jostain väliaikai-
set tilat. Nämä löytyivät Cederholmin talon 
naapurista Aleksanterinkadun varrelta vuonna 
1763 valmistuneesta Bockin talosta, joka oli 
toiminut tätä ennen vuosina 1819 – 1838 ken-
raalikuvernöörin virkatalona. Tämä rakennus 
tunnetaan myös Raatihuoneena. Kenraaliku-
vernöörin entisen virkatalon ensimmäinen 
kerros toimi ”väliaikaisena” päävartiona noin 
vuoden kunnes nykyisen Helsingin päävartion 
1. vaihe valmistui. 

Linnoituslaitteita ja tiilikattoinen 
talo – nykyisen päävartiokorttelin 
aiempi historia
Päävartiokorttelin kaikki rakennukset pe-
ruskorjattiin vuosina 1998 – 1999 ja tuolloin 

alueella tehtiin myös arkeologisia kaivauk-
sia. Tässä yhteydessä päällimmäisenä löytyi-
vät kahdessa eri tasossa olevat pihakiveykset, 
näistä ylin oli noin metrin nykyistä katutasoa 
alempana. Tämän ylemmän kiveyksen pääl-
lä oli nokea vuoden 1808 suurpalosta ja kivet 
olivat tulipalon haurastuttamia. Alempi kiveys 
kuului paikalla sijainneelle Suurkadulle ja se 
on ajoitettu 1700-luvun jälkimmäiselle puo-
liskolle. Syvemmälle mentäessä löytyi mm. 
kellarikuopalla varustettu rakennus 1600- ja 
1700-luvun vaihteesta. Vuosien 1640 – 1808 
aikana muodostuneesta kulttuurikerroksesta 
löytyi venäläisen Isonvihan aikaisen kenttälin-
noituksen kulmabastioni ja itäinen valli. Itse 
linnoitus oli kivien, risujen ja lastujen muodos-
tama kerros, jonka tarkoituksena oli todennä-
köisesti vahvistaa rantaa.

Pääosin kaivauksissa löytyi tavanomaista 
1600- ja 1700-lukujen esineistöä, kuten asti-
oiden ja pullojen kappaleita, kaakeleiden osia, 
nauloja ja saranatappeja. Eräs mielenkiintoi-
simpia löytöjä olivat kattotiilet, koska päävarti-
on paikalla oli sijainnut yksi Helsingin harvois-
ta tiilikattoisista taloista 1740-luvulla. Talon 
piharakennuksineen omisti kauppias Thomas 
Clayhills. Yksi rahakin kaivauksissa löydettiin 

ja se oli Kaarle XI ajalta vuodelta 1677.
Ensimmäinen kirjallinen maininta päävar-

tiokorttelista on vuodelta 1669, jolloin se oli 
vielä rakentamaton ja toimi kaatopaikkana. 
Tulipalot koettelivat paikkaa ainakin 1654, 1713 
ja 1808, jonka johdosta alue oli usein pitkiä 
aikoja tyhjillään tai muussa kuin asuinkäy-
tössä. Ennen kuin suunnitelmat päävartion ja 
Keisarillisen palatsin talousrakennuksen ra-
kentamiseksi käynnistyivät, alueelle kaavailtiin 
Keisarillisen palatsin puistoa.

Eräät lähteet mainitsevat päävartiokorttelin 
Engelin suunnittelemaksi, mutta asia ei ole 
näin. Todennäköisin suunnittelija on Pietarissa 
insinöörihallinnossa toiminut arkkitehti Edu-
ard von Anert. Pietarissa vaikutti 1800-luvulla 
tietynlainen sotilasarkkitehtuurisuuntaus ja 
von Anertin lähtökohtana Helsingin päävar-
tiolle on saattanut olla eripuolille Venäjää 
suunnitellut vartiorakennukset. Tämän soti-
lasarkkitehtuurisuuntauksen muita edelleen 
näkyviä esimerkkejä saattavat olla esimerkiksi 
Viipurin, Haminan ja Lappeenrannan päävar-
tiorakennukset tai ainakin ne ovat yllättävän 
samantyyppisiä keskenään.

Suunnitelma uudesta päävartiosta ja Kei-
sarillisen palatsin talousrakennuksesta oli 

valmis vuonna 1839. Päävartion osalta kyse 
oli pohjarakenteeltaan suorakulmaisesta yk-
sikerroksisesta vartiorakennuksesta. Talous-
rakennuksesta tehtiin erilaisia vaihtoehtoisia 
suunnitelmia, jossa esimerkiksi hevostallin 
sijainti vaihteli. Tämä rakennus oli osin kaksi-
kerroksinen

Engelin litografia Suurtorista 1816 – 1817. Kuvassa oikealla on Raatihuone ja vasemmalla ”Ruotsalainen” 

päävartio, jonka takana näkyy Ulrika Eleonoran kirkon torni.

Kuvan keskellä näkyvä Bockin talo toimi ”väliaikaisena” päävartiona vuonna 1840. Itse kuva on vuodelta 1958, sen etualalla on Helsingin Varuskuntasoittokunta ja oikealla yksi Senaatintorin tunnetuimmista 

nähtävyyksistä keisari Aleksanteri II:n patsas.

Päävartiokorttelin rakennukset suunnitelmassa joka on ilmeisesti vuodelta 1839.

Artikkeli perustuu majuri Marko Maa-
luodon Helsingin päävartion, Helsingin 
varuskunnan ja Kaartin Pataljoonan his-
toriaa käsitteleviin tutkimustöihin. Artik-
keli on kuusiosainen, tämä ensimmäinen 
osa käsitti vuosia 1757 – 1840. Toinen osa 
käsittelee vuosia 1840 – 1918, kolmas osa 
vuosia 1918 – 1945, neljäs osa vartiopa-
raatin historiaa, viides osa vuosia 1945 – 
1991 ja sarjan päättävä kuudes osa käsit-
telee vuosia 1991 – 2013. Artikkelissa on 
käytetty monipuolisesti arkisto- ja kirjal-
lisuuslähteitä.
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Tiivistelmä: Antti Henttonen 

Kuva: Arto Toivanen

HRUP:n Seniorikerhon pikkujoulu-
juhlaväki sai Helsingin Suomalaisella 
Klubilla 3. joulukuuta joulupöydän 
herkkujen ohella painavaa hen-
kistäkin antia. Professori Eeva Ta-
pio kertoi naisten monipuolisesta 
ponnistelusta sotavuosien yhtei-
sessä eloonjäämiskamppailussa ja 
kapellimestari Seppo Hovi soitti, 
lauloi ja laulatti sekä kertoili mai-
nioita anekdootteja noilta samoil-
ta vuosilta. Julkaisemme tiivistel-
män professori Tapion esityksestä.

Naiset miesten rinnalla
Professori Eeva Tapio on ollut 

aktiivisesti mukana lottaperinteen 
vaalimisessa. Sotavuosina hän oli 
pikkulottana isänsä johtamassa sota-
sairaalassa sekä teki maataloustöitä 
kotitilallaan.

Esityksessään hän valotti aluk-
si 1921 perustetun lottajärjestön 
toimintaa. Sen jäsenmäärä oli tal-
visodan syttyessä 105 000, mutta 
järjestön lakkautusajankohtana mar-
raskuussa 1944 jo 232 000, joista 50 
000 oli lottatyttöjä eli pikkulottia.

Lottajärjestön kasvatus- ja kou-
lutusohjelma oli laaja-alainen. Sitä 
toteutettiin jaostoittain, joita olivat 

lääkintä-, muonitus-, varus-, toi-
misto-, viesti- sekä keräys- ja huol-
tojaostot. Sodan aikana tulivat vielä 
valvonta- ja valonheitinkoulutus.  
Saatuaan riittävän koulutuksen jär-
jestöön liittynyt antoi lottalupauksen 
ja oli valmis hänelle määrättyihin 
tehtäviin.

Lotta Svärd -järjestö oli ainoalaa-
tuinen naisten vapaaehtoinen maan-
puolustusjärjestö koko maailmassa 
ja oli esikuvana monissa maissa. 
Lotat avustivat suojeluskuntia varus-
tehankinnoissa ja varustivat 1930-lu-
vulla mm. 12 täydellistä kenttäsai-
raalaa lahjoittaen ne sodan aikana 
toimivina puolustusvoimille.

Lisäksi he olivat mukana 22 
muun sotasairaalan varustamisessa 
ja lääkintähenkilökunnan koulutuk-
sessa. 

Heinäkuussa 1941 ylipäällikkö 
Mannerheimin päätöksellä lotta-
järjestö kokonaisuudessaan otettiin 
puolustusvoimien osaksi. On lasket-
tu, että noin 150 000 naista osallistui 
erilaisiin puolustusvoimia tukeviin 
tehtäviin vapauttaen 1–2 divisioonaa 
asekuntoisia miehiä taistelujouk-
koihin. Yksi raskaimmista lotille 
annetuista tehtävistä oli kaatuneiden 
hoitaminen näiden eva kuoimiskes-
kuksissa pestyinä arkkuihin saatet-

taviksi kotiseudun sankarihautoihin.
Lottien ohella Eeva Tapio mai-

nitsi kunnioittavasti sairaanhoitajat,  
sotilaskotinaiset, martat, maata- 
lousnaiset ja työläisnaisliittolaiset, 
joiden kaikkien järjestöt saivat jatkaa 
toimintaansa sotien jälkeenkin.

Raskain kuorma kotirintaman 
naisilla

Suurimman panoksen antoivat  
kotirintaman naiset. Miesten ollessa 
rintamalla naisten tuli korvata omi-
en töidensä ohella työvoimallaan  
miesten puuttuva osuus ja vastata, 
että yhteiskunnan rattaat pyörivät 
maataloudessa sekä teollisuudessa. 
Ennen sotia työskenteli viidesosa 
työikäisestä naisväestöstä teolli-
suuden eri aloilla, sotateollisuuden 
tarpeet kasvattivat lukua niin, että 
1943 teollisuuden työvoimasta yli 
puolet oli naisten varassa. Heitä oli 
täydellä teholla toimineissa ase- ja 
ammustehtaissakin. Kaikkiaan noin 
70 000 – 95 000 naista työskenteli 
sotatarviketeollisuudessa. 

Työvoimatilanne oli vaikein  
maataloudessa, joka oli Suomessa  
pientilavaltaista. Yhdenkin miehen  
puuttuminen työvoimasta vaikeutti 
tilan toimintaa. Hevosia oli luovu-
tettu armeijalle, joten työolot olivat 
raskaat.

Jatkosodan aikana kaikki 18 – 69 
-vuotiaat olivat työvelvollisia ja kou-
lulaisia sijoitettiin heille usein outoi-
hin maataloustöihin. Työvoimapulaa 
pyrittiin lieventämään myös rin-
tamamiehille myönnetyillä sadon-
korjuulomilla. Heidän lisäkseen oli 
maatiloilla 40 000 sotavankia. Tal-
kootöilläkin pyrittiin helpottamaan 
sadonkorjuuaikojen tilannetta. Polt-
toainepulaa torjuttiin mm. vuonna 
1942 toteutetuilla mottitalkoilla, 
joissa miesten urakkana oli neljä ja 
naisten yksi motti. Se tuotti useita 
miljoonia motteja polttopuuta koti-
en, teollisuuden ja liikenteen tarpei-
siin.

Evakkojen koettelemukset 
Eeva Tapio palautti mieliin myös 

Karjalan ja Lapin naisten, lasten ja 
vanhusten evakkoteiden rasitukset 
ja kärsimykset. Lapin sodan evakot  
palasivat 1945 poltettuihin kyliinsä,  
karjalaiset joutuivat rakentamaan  
itselleen uudet kodit uusille vieraille 
asuinseuduille. Perheenäidit osal-
listuivat rakentamiseen miestensä 
rinnalla hoivaten usein samalla inva-
lidipuolisoitaan.

Sodissamme jäi noin 30 000 
leskeä, joista kolmasosa odotti mie-
hensä kaatuessa lasta. Sotaorpoja jäi  
noin 50 000 ja sotainvalideja noin 
100 000. Varsinkin äidit ja vaimot 
olivat lujilla. Monien kohdalla päti 
erään leskiäidin toteamus:”Kun täy-
tyy jaksaa, niin jaksaa.”

Puolustusvoimat on vuokrannut 
edustussoittokunnalleen Kaartin 
Soittokunnalle Finlandia-talosta 
harjoitus- ja toimistotilat. 

Yhteensä 50 henkilöä eli Kaartin 
Soittokunta sekä puolustusvoimien 
keskusnuotisto ja soitinkorjaamo 
siirtyivät Finlandia-taloon vuoden 
alussa. Siirtymisen syynä oli luo-
puminen aiemmasta Taivallahden 
kiinteistöstä puolustusvoimien 
suunnitelmien mukaisesti. Kaartin 
Soittokunta myös konsertoi Finlan-
dia-talossa muutamia kertoja vuo-
den aikana.

”Toivotamme Kaartin Soitto-
kunnan lämpimästi tervetulleeksi. 
Soittokunta vahvistaa tarjontaamme 
musiikin ystäville. Konserttisyksy 
2012 oli erittäin monipuolinen ja 
Kaartin Soittokunnan myötä oh-
jelmistomme vuonna 2013 tulee 
olemaan entistä laajempi”, Finlandia-
talon toimitusjohtaja Johanna Tolo-
nen sanoo.

Vuonna 1819 perustettu Kaartin 
Soittokunta näkee Finlandia-taloon 
siirtymisen uutena vaiheena sen pit-
käaikaisessa historiassa. Menneinä 
vuosina sen soittajisto oli rakenta-

massa Suomen orkesterimusiikkielä-
mää ja nyt koko sotilasmusiikkialaa 
kehitetään voimakkaasti tulevien 
vuosien aikana. Muutto ajoittuu sa-
maan ajankohtaan puolustusvoima-
uudistuksen kanssa.

”Kaartin Soittokunta ja Finlan-
dia-talo ovat molemmat tunnettuja 
suomalaisia instituutioita. Yhteistyö 
jo osin tuttujen tahojen kanssa antaa 
uusia mahdollisuuksia ja toiminta-
tapoja, jotka varmasti hyödyntävät 
molempia osapuolia tulevaisuudes-
sa”, Kaartin Soittokunnan kapel-
limestari, musiikkikapteeni Ville 
Paakkunainen sanoo.

Kaartin Soittokunnan ohjelmis-
toon Finlandia-talossa kuuluvat 
kevätkaudella 2013 viihteellinen 
kevätkonsertti 19.4. sekä kansallisen 
veteraanipäivän konsertit 27.4. Ke-
vätkonsertin solistina on Saara Aal-
to, kapellimestareina Jyrki Koskinen 
ja Ville Paakkunainen.

Kaartin Soittokunta on hoitanut 
valtiollisten tilaisuuksien musiikki-
tarpeet koko itsenäisyyden ajan. Se 
myös esiintyy lukuisissa varuskun-
nallisissa tilaisuuksissa. Soittokunta 
konsertoi noin 40 kertaa vuodessa. 
Kaikkiaan Kaartin Soittokunta esiin-
tyy eri kokoonpanoissa vuosittain 
noin 300 kertaa.

Kaartin soittokunta
Kaartin Soittokunta perustettiin 
Hattulassa 1819, jolloin Helsingin 
opetuspataljoonaan värvättiin kolme 
soittajaa. Nykyinen soittokunta on 
40-henkinen sinfoninen puhallin-
orkesteri. Se toimii Kaartin Jääkäri-
rykmentin komentajan alaisuudessa 
vastaten muun muassa valtiollisista 
musiikkiohjelmista.

Edustustehtävien lisäksi soit-
tokunta pitää vuodessa nelisen-

kymmentä konserttia. Perinteisten 
kevät-, syys- ja joulukonserttien 
ohella järjestettävissä Töölö-sarjan 
konserteissa esitellään uutta puhal-
linmusiikkia omien sekä vierailevien 
kapellimestarien ja solistien kanssa. 
Kaartin Soittokunta esiintyy vuosit-
tain n. 300 kertaa eri puolilla maata 
ja edustaen Suomea myös ulkomail-
la.

Kaartin Soittokunnan yhtey-
dessä olevassa Puolustusvoimien 
keskusnuotistossa palvelee noin 

kymmenen varusmiestä. Heis-
tä muodostettavat kokoonpanot 
esiintyvät eri tilaisuuksissa ympäri 
Etelä-Suomea vuosittain noin 150 
kertaa. Soittokunnassa toimii myös 
Puolustusvoimien soitinkorjaamo. 
Kaartin Soittokunnan päällikkö on 
musiikkimajuri Raine Ampuja ja ka-
pellimestarina on musiikkikapteeni 
Ville Paakkunainen. Keväällä 2013 
soittokunnan päällikkönä aloittaa 
musiikkimajuri Jyrki Koskinen.

Naisten painava panos 
isänmaan kohtalonvuosina

Kaartin 
Soittokunta 
Finlandia-taloon

Professori Eeva Tapio

KU VA :  P U O LU ST U SVO I M AT
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Teksti: Ville Maijanen, Puheenjohtaja 

Uudenmaan ampumaharrastuksen 

alueneuvottelukunta 

Kuvat: Kari Wuokko

Ampumaratatilanne  kärjistyy 
metropolialueella. Yhdentoista kau-
pungin ja kunnan ydinalueella asuu 
yhteensä noin 62 600 aseen hal-
lussapitoon oikeutettua henkilöä. 
Ampuma-aseita samalla alueella on 
yhteensä lähes 170 000. Siviilikäy-
tössä olevia ulkoampumaratakes-
kuksia tälle käyttäjämäärälle on ruh-
tinaalliset kaksi, Sipoon Savijärven 
rata-alueet ja Espoon Lahnus. Am-
pumaratojen määrä, laatu ja saavu-
tettavuus eivät ole missään suhtees-
sa riittävät ampuma-aseen hallussa-
pitoon oikeutettujen henkilöiden ja 
aseiden lukumäärään nähden. 

Ympäristölupavaatimusten jat-
kuvasti kiristyessä erityisesti ampu-
maratojen käyttöaikoihin kohdistuu 
merkittäviä paineita, joka näkyy 
konkreettisesti puolustusvoimi-
en ampumaratojen ulkopuoliseen 
käyttöön kohdistuvina rajoituksina 
esimerkiksi Santahaminassa. Tämä 
iskee kipeimmin iltaisin ja viikon-
loppuisin harrastaviin vapaaehtoi-
siin maanpuolustajiin.

Ongelmaan on koetettu miettiä 
omissa käsissä olevia ja myös pidem-
män ajomatkan edellyttäviä ratkai-
suja, joista Hämeenlinnan Iittalassa 
sijaitseva Seppälän ampumaradan 
laajennushanke sopinee malliksi 
laajemminkin. Kyseisellä yksityis-
omistuksessa olevalla rata-alueella 
havaittiin laajennusmahdollisuus 
reserviläisten toiminta-ammunta-
radalle. Hanketta varten perustettu 
ratapooli muodostui luontevasti 
pääkaupunkiseudun aktiivisimpien 
ammuntaa harrastavien reservi-
läisyhteisöjen  Tapiolan Reserviup-
seerien, Tarkka-ampujakillan ja 
Vantaan Reserviläisten pitkäaikaisen 
yhteistyön pohjalle. Toimintaradan 
kustannukset ja käyttö sovittiin jaet-
tavaksi osapuolten kesken.

Radan perustaminen käynnistyi 
viime keväänä kaivukonetöillä, joi-
den seurauksena 150 metriä pitkä 
rata-alue sai perusmuotonsa. Tavoit-
teena on, että radalla on mahdollista 
ampua toimintatehtäviä kaikilta 

etäisyyksiltä. Tällöin voidaan aloit-
taa esimerkiksi kiväärillä ja edetä 
vaiheittain lähemmäs maalialuetta, 
jossa ammutaan lopuksi pituussuun-
taan nähden sivuittain sijaitseviin 
toimintamonttuihin pistoolilla.

Radalla todettiin olevan lisäksi 
erilaisia taululaitteiden varastoin-
tiin sekä majoitukseen ja huoltoon 
liittyviä tarpeita. Selvitysten jälkeen 
päädyttiin hankkimaan perusme-
rikontin sijasta ensiluokkainen toi-
mistokontti. Kontin modulirakentei-
suus, polyuretaanieristys ja valmiiksi 
asennettu lämmitys- ja valaistus 
puolsivat Algeco Oy:n toimittamaa 
ratkaisua. Valinta vaikuttaa tässä 
vaiheessa erinomaisen toimivalta.

Marraskuun alussa järjestetyissä 
talkoissa rata-alueen iskemäpenkois-
ta poistettiin turvallisuutta vaaran-
tavat kivet ja toimistokontti liitettiin 
sähköverkkoon. Rata on nyt käyttö-
kunnossa, mutta hanketta on ensi 
kaudella tarkoitus jatkaa mm. lisää-

mällä ratavalaistus ja suorittamalla 
käytettävyyttä parantavia maansiir-
totöitä, joilla lisätään toimintamont-
tujen määrää ja sektoreita.

Seppälän rataprojekti on mainio 
esimerkki siitä, mitä omalla aktiivi-
suudella, maanpuolustushengellä ja 
kovalla työllä voidaan saada aikaan. 
Erityiskiitokset kuuluvat rata-alueen 
omistavalle Jukka Seppälälle ja 
hankkeen koordinaattorina toimi-
valle Kari Wuokolle.

Viestiksi sopinee se, että on oma-
aloitteisesti syytä kartoittaa kunkin 
paikkakunnan yksityisratojen laa-
jennusmahdollisuudet. Huolimatta 
ampumarata-asioihin liittyvistä 
yleisistä haasteista erityisesti ympä-
ristölupien suhteen, ei jäädä tuleen 
makaamaan vaan haetaan aktiivises-
ti ratkaisuja ampumaharrastuksen 
olosuhdeongelmiin. Ampumahar-
rastusfoorumin alueneuvottelukun-
tien kautta saa neuvoja ja apua han-
kesuunnitteluun.

Ampumaradoilla on pitkään hyö-
dynnetty perinteisiä merikontte-
ja erilaisiin varastointitarpeisiin. 
Nykyiset ratkaisut mahdollistavat 
paljon muitakin käyttökohteita. 
Modulirakenteisista, eristetyistä ja 
sähköistetyistä toimistokonteista voi 
yhdistellä helposti esim. ampumara-
ta-alueen huoltorakennuksen sau-
na- ja wc-tiloineen. Samoin ratapa-
viljonki, toimisto tai kilpailukeskus 
on kätevä toteuttaa yhdistettävistä 
konteista halutun pinta-alan ja va-
rustuksen mukaan esim. kahdessa 
kerroksessa. Hirviratojen käyttöko-
neisto voidaan asentaa konttiin. So-
pivasti muokattuna konttia voi hyö-
dyntää lämpimänä suorituspaikkana 
esim. kivääriradalla talviaikaan.

Konttien etuja ovat muunnelta-
vuuden lisäksi nopea käyttöönotto 
ja mahdollisuus sijoituspaikan vaih-
tamiseen tarvittaessa. Talkootyö 
alkaa valitettavasti olla nykyisin 
katoavaa kansanperinnettä ja onnis-

tuessaankin hankkeiden toteutusajat 
tuppaavat olemaan varsin pitkiä. 
Kehityshankkeita suunniteltaessa 
kannattaa pohtia myös konttitoteu-
tusvaihtoehtoa ja pyytää tarjousta 
vertailupohjaksi.

Algeco Oy
Iittalan ratahankkeen yhteydessä 

on tehty yhteistyötä konttivalmistaja 
Algeco Oy:n kanssa. Yhteyshenkilö 
Esa Käkelä, esa.kakela@as.algeco.
com, puhelin 0400-718 667.

Uudenmaan 
ampumaharrastuksen 
alueneuvottelukunta

Uudenmaan ampumaharrastuk-
sen alueneuvottelukuntaan kuuluu 
neljätoista merkittävää yhteisöä, joi-
den yhteenlaskettu harrastajamäärä 
Uudellamaalla on noin 64 000 hen-
keä. Merkittävimmät harrastusmuo-
dot ovat reserviläis-, urheilu- sekä 
metsästysammunta.

Yksi ratkaisumalli 
ampumaratojen puutteeseen

Kontit hyötykäyttöön

Talkooporukka 2.11.2012. Algecon Esa Käkelä vasemmassa reunassa, Ville Maijanen keskellä.

ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA

  JaPi-Matkat Oy 
            Sotahistorian matkat 2013:
Karjalan Kannnas 19.-21.4., 23.-25.8.         alk. 299 €
Talvisodan Kannas ja Taipaleenjoki 3.-5.5.  alk. 325 €
Tuntemattoman sotilaan sotatie 23.-26.5.    alk. 425 €
Viipurinlahden saaret 1.-2.7.                        alk. 240 €
Aunus – Maaselkä 10.-14.7.         alk. 520 €
Uhtua – Kiestinki - Rukajärvi 26.-30.7.         alk. 520 €
Karjalan Kannas 23.-25.8.                            alk. 299 €

Hinnat sis : kuljetus alk. Karhula, majoitus kahden hengen 
huoneessa, puolihoito, 
sotahistorian oppaana Aimo Kiukas / Martti Turtola

Venäjän vuoden viisumit                             alk.  150 €

      
     

   

Katso lisää www.japi-matkat.fi
Puh 05 3559365                 Kaivokatu 10
myynti@japi-matkat.fi               49400 Hamina

www.mpk.fi
www.facebook.com/ 
maanpuolustuskoulutusyhdistys

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖN
KURSSIT HELMIKUUSSA 2013

2.2.2013    Pistooli 2 
2.2.2013    Asekäsittelykurssi  
2.2.2013    Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n TURPO-2013 seminaari 
3.2.2013    Harjoitusmarssi 3 
9.2.2013    Pistooli 2 
9.2.2013    Asekäsittelykurssi 
9.-10.2.2013       Kodin tietotekniikkakurssi 
15.-17.2.2013    Sotilaskouluttajakurssi 1 
16.2.2013    Pistooli 2 
16.2.2013    Asekäsittelykurssi 
16.2.2013    Kivääri 150/ 300m 
17.2.2013    Reppumarssi 1 
23.2.2013    Tykkimiehen toimintapäivä 
23.2.2013    Pistooli 2 
   
Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita. 
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla 
www.mpk.fi/koulutuskalenteri > Helsinki
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Viime vuosi oli hyvin tapahtumarikas 
niin maanpuolustuksellisesti, kuin am-
munnan harrastajien silmin katsottuna. 
Hyvinä asioina voidaan pitää sitä, että 
puolustusvoimiin alkaa muodostua 
uuteen taistelutapaan koulutettuja 
joukkoja, ja että myös reserviläisille on 
ajateltu mahdollisuuksia päästä mu-
kaan puolustusvoimien omille kursseille 
täydentämään osaamistaan. Myös aktii-
vireserviläisille ajateltu uraputki-malli 
on askel oikeaan suuntaan. Toivotta-
vasti tämän nousujohteisen ajattelun 
piiriin pääsevät tällä kertaa myös ”ase-
lajireserviläiset”.
Sitten tietoiskuun aseiden säilytyksestä:
Ampuma-asetta ei pääsääntöisesti 
saa kuljettaa mukanaan liikkuessaan. 
Ampuma-asetta saa kuljettaa mukanaan 
yleisellä paikalla sekä tiloissa, joihin 
yleisöllä on pääsy, vain lataamattomana 
suojuksessa ja vain hyväksyttävän syyn 
nojalla. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi 
ampumaradalle tai metsästyspaikalle 
kulkeminen ja aseen kuljetus asese-
pälle korjattavaksi tai muusta syystä 
aseliikkeeseen. Myöskään moottoriajo-
neuvossa asetta ei saa vapaasti kul-
jettaa. Ampuma-aselain mukaan aseen 
kuljettaminen on sallittu vain lataa-
mattomana suojuksessa tai sijoitettuna 
suojattuun tilaan ja vain hyväksyttävän 
syyn nojalla.
Kotonakaan ampuma-asetta ei saa 
säilyttää miten vain. Ampuma-aselain 
106 §:n mukaan "Ampuma-asetta tulee 
säilyttää lukitussa paikassa tai muuten 
lukittuna taikka siten, että ampuma-
aseeseen kuuluvaa aseen osaa säilyte-
tään erillään. Ampuma-asetta ja aseen 
osia ei näinkään säilytettyinä saa pitää 
paikassa, josta ne ovat helposti anas-

tettavissa."
Säädöksiin on tulossa muutok-
sia, siten että aseen osatkin täy-
tyy säilyttää lukituissa tiloissa, 
sekä itse aseet hyväksytyissä 
asekaapeissa tai muussa lukitus-
sa tilassa. Tätä tuskin kukaan harrasta-
ja vastustaa. Vastuullinen ampuja onkin 
jo hankkinut välineilleen asianmukaiset 
säilytystilat, joista niitä ei ulkopuolinen 
saa käsiinsä ilman murtoa. Hieman 
kummalta kalskahtaa kuitenkin aivoitus 
samassa perheessä olevien harrastaji-
en aseiden säilytyksestä eri kaapeissa 
siten, että perheen harrastajilla ei ole 
oikeutta toistensa kalustoon. Usein 
näihin aseisiin on olemassa rinnakkais-
luvat. Kun hallussapitolupa on myön-
netty, luvanhaltijalla on mahdollisuus 
laillisesti saada lainaksi ampuma-ase 
toiselta henkilöltä. Luvan ei tarvitse 
olla juuri lainattavaan asetyyppiin, vaan 
ampuma-aselain 87 §:n mukaan aseita 
voi antaa lainaksi mikäli lainaajalla vas-
taavaa tai lähes vastaavaa asetyyppiin 
lupa. Esimerkiksi haulikon voi lainata 
henkilölle, jolla on lupa haulikkoon, ki-
vääriin tai yhdistelmäaseeseen jne
Aseen luovutuksen yhteydessä saa luo-
vuttaa tarpeellisen määrän aseeseen 
sopivia patruunoita. 
Katsotaan kuinka homma ministe-
riössä ja eduskunnassa etenee ja 
toivotaan että seuraava lainaus Sisä-
asiainministeriön muistiosta 16.8.2011, 
SM058:00/2011 ”Aseturvallisuuden 
kehitysnäkymät Suomessa” pitää 
paikkansa siten, että asiantuntevan 
harrastajakunnan mielipiteillä on myös 
vaikutusta.
”Aseturvallisuuden ylläpitämisessä ja 
kehittämisessä on koko yhteiskunnan 

myötävaiku-
tus tarpeen. 
Siihen voidaan 
vaikuttaa te-
hokkaasti sekä 
harrastajakunnan ja viranomaisten väli-
sellä yhteistyöllä että eri viranomaisten 
keskinäisellä yhteistyöllä.”
Lopuksi palataan hieman edelliseen 
vuoteen:
Vuoden 2012 aikana ampumatapahtu-
mia oli 130 kpl ja osallistumiskertoja 
reilut 2500. Vuoroja oli riittävästi ja 
kaikki halukkaat pääsivät toivottavasti 
harrastamaan. Piirimme kilpailuja oli 
seitsemän. Vuoden lopulla 15.12.2012 jär-
jestettiin jo lähes perinteeksi muodos-
tunut Tolvajärven avoin ampumakilpai-
lu. Jo viides laatuaan. Kisan rastit olivat 
150m kolmiasento, 300m 2x15 laukausta 
ja KeA 300m 3x5 laukausta pysty, polvi, 
makuu. Kilpailun kärki kokonaistulok-
sissa oli tällä kertaa Pasanen M, Junnila 
T, Korhonen M. Onnittelut!
Vuoden 2013 uudet vuorot löydätte 
HRUP sivuilta, yhdistyksenne sivuilta 
ja tästä lehdestämme ja tietysti MPK:n 
verkkopalvelusta. Kaikki taas aktiivi-
sesti mukaan radoille oman aikataulun 
puitteissa. Turvallisuutta yhdessä 
tehden rehdissä porukassa rehtiin 
henkeen.
Hyvää alkanutta ratakautta! Veijo Rau-
tio & Timo Niiranen

Vuosi 2013 etenee kevättä kohden 
Ammunnat Santahaminassa
Vuoro / 4€ pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero
HELMIKUU
pistooli r2 2.2.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 30.1 0400 13 12009 
pistooli r2 9.2.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 6.2 0400 13 12010

pistooli r2 16.2.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 13.2 0400 13 12079
kivääri 150 / 300m 16.2.2013 klo.12-16 keskusA 300m viikkovuoro Ke 13.2 0400 13 12081

pistooli r2 23.2.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 20.2 0400 13 12080

MAALISKUU
pistooli r2 9.3.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 6.3 0400 13 12016
kivääri150m 9.3.2013 klo.12-16 keskusA150m viikkovuoro Ke 6.3 0400 13 12017

pistooli r2 16.3.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 13.3 0400 13 12018
kivääri150m 16.3.2013 klo.12-16 keskusA150m viikkovuoro Ke 13.3 0400 13 12019

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi

Ampumavuorot Santahaminassa

Harjoitusmarssit
Harjoitusmarssi 3.  20 km su 3.2.2013 

 Reppumarssi + 10 kg 1 15 km su 17.2.2013 
 
Kokoontuminen Leppävaaran urheilu-
puiston pysäköintipaikalla klo 09:30. 
Lähtö tapahtuu klo 09:45. Pukeutumi-
nen sään mukaan. Repussa ei välttämät-
tä tarvitse kantaa painoja. 
 
Reppumarsseissa tulee olla repun paino 
+10 kg. Reppu punnitaan ennen lähtöä 
ja lähdön jälkeen. Pukeutuminen sään 
mukaan. Jalkineena maiharit tai vael-
luskengät.

Lisätiedot: juha_matikainen@suomi24.fi 
tai p. 050 597 7139

Maanantaimarssit 
käynnissä,  
UUSI ALOITUSAIKA 
klo 17.15

Maanantaiset kävely-/marssiharjoituk-
sen keskuspuistossa.  5km/1h ja 10 km/2h 
lenkit. Ei erillistä ilmoittautumista, 
ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan 
urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkko-
lantien varressa. 

Lähtökynnys ylitetään klo 17.15, teemme 
ensin 5 km/1h lenkin ja palaamme park-
kipaikalle noutamaan klo 18.15 saapuneet  
mukaan ja marssimme 5 km lisää. Haas-
ta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan. 

Tervetuloa maanantaimarssille! 
Saku Väliahde, majuri, HRUP:n puheen-
johtaja 040-725 2096

JUKOLA 2013 - JOUK-
KUEEN KOKOAMINEN 
ON ALKANUT!
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ja Hel-
singin Reserviupseeripiiri ovat aloitta-
neet joukkueen kokoamisen 15.-16.6.2013 
Jämsässä pidettävään kisaan. Tänä 
vuonna tavoitteena on saada matkaan 
kaksi täyttä joukkuetta eli 14 kilpailijaa. 

Aikaisempi suunnistuskokemus on 
hyödyksi, mutta kevään kuluessa ehtii 
harjoittelemaan. 

Tarjolla on runsaasti harjoittelua ja 
joukkueen yhteen hiomista! 

Ole siis ajoissa liikkeellä, ja ilmoittaudu 
jo tänään osoitteessa: www.hrup.fi/
jukola.

Lisätiedot ja kysymykset: pekka.vasara@
luukku.com. puh: 0400 772687

Liikuntatoimintaa

Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta  >  sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi  >  Puheenjohtaja kapt Jyri Vilamo

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta  >  ampumatoimikunta@hrup.fi  
Puheenjohtaja Ltn Veijo Rautio  >  Varapuheenjohtaja Maj Timo Niiranen

Ressut liikkeelle!
Oleellinen osa kenttäkelpoisuutta on fyysisen kunnon ylläpito ja kehittäminen. Varttuneem-
pien reserviläisten ei pidä unohtaa positiivisia terveydellisiä vaikutuksia. Johtajien tulisi 
etenkin pitää itsestään huolta. Kun fysiikka pettää niin tehtyjen päätöksien ja käskyjen laatu 
heikkenee. 

Sotilasliikuntatoimikunta on toimintakalenterin laadinnassa ottanut huomioon erilaiset 
kohderyhmät. Tarjonnassa on liikuntaa sitä aloittaville kuin myös räväkämpää menoa kaipaa-
ville. Maanantaimarssit ja salibandy sopivat hyvin kaikenkuntoisille. Aktiivisemmille liikkujille 
sotilastaitokilpailut ja Jukolan viesti olkoot esimerkkeinä liikunnasta jotka eivät edistä pelk-
kää fyysistä kenttäkelpoisuutta vaan myös taidollisia. Piirien verkkosivulta ja tästä lehdestä 
löydät tarkempaa infoa eri tapahtumista. 

Toimikunta tulee vielä kevättalven aikana kutsumaan kerhojen liikuntavastaavia kokoon. Tar-
koituksena on yhdessä miettiä jäsenistöä kiinnostavaa toimintaa. Vierivä kivi ei sammaloidu! 
Tärkeintä ei ole miten liikut vaan se, että liikut. 

Sotilasliikuntatoimikunnan PJ
Jyri Vilamo

Täydellinen kalenteri osoitteessa www.hrup.fi
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ALUEkErhot

hELsingfors svEnskA 
rEsErvofficErskLUbb

Skytte

Skytte på inomhusbanan i Tölö fort-
sätter udda veckors torsdagar kl. 17-
19. Vapen och annan nödvändig ut-
rustning kan lånas på plats. Meddela 
gärna innan att du är på kommande. 
Kontakt: jussi@hsrk.fi eller 050 506 
0991 och axi@hsrk.fi eller 040 773 
3830. Ytterligare information om 
skyttet hittas på www.hsrk.fi.

Om du funderar på att ansöka 
om innehavstillstånd för pistol, delta 
då i ett så tidigt skede som möjligt 
vid klubbens skyttetur. På så sätt an-
tecknas din närvaro i klubbens och 
banans dagbok. Nuförtida lagstift-
ning kräver två års bevisad aktivitet/
intresse för att ett tillstånd ska kun-
na beviljas.

Gymnasiernas säkerhetskurs 2013
Den årliga säkerhetskursen 

för gymnasie-elever ordnas näs-
ta gång 6.-8.9.2013. Entusiastiska 
ledare och utbildare efterlyses! 
Ytterligare information fås av Ulf 
Dahlman, ulf.dahlman@veho.fi eller 
+358405336312.

RES-URSUS -marschen 2013
Den årliga RES-URSUS -mar-

schen ordnas nästa gång 14.-
15.9.2013. Det är fråga om en 
patrulltävling med fyra deltagare i 
patrullerna. För deltagande krävs 
god kondition och tillfredsställande 
militära kunskaper. Tävlingen är 
tvåspråkig med svenska som hu-
vudspråk. Ytterligare information 
följer, notera datumet redan nu!

Officersbalen 2013
HSRK ordnar Officersbal på Rid-

darhuset i Helsingfors den 13.4.2013, 
reservera datumet redan nu! Alla 
medlemmar får inbjudan. Ytterligare 
information följer.

Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: 
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

kAntA-hELsinki

Kerhon ammunnat jatkuvat Töö-
lön sisäradalla parittomien viikko-
jen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00. 
Uudet harrastajat ovat tervetullei-
ta ratavuoroille; radalla on tarjolla 
opastusta sekä tarvittaessa kerhon 
laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampu-
maupseereihin ennen ensimmäistä 
kertaa tuloa. 

Lähetämme sähköpostilla kier-
tokirjeitä. Tarkistatko sähköposti-
osoitteesi RUL:lin sivuilta, kohdasta 

jäsenrekisteri, jäsentietojen muu-
toslomake. Käytämme siellä olevia 
osoitteita. 

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

Puheenjohtaja: pekka.appel-
qvist@aalto.fi, p. 050 368 4141; 
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

Hyvää alkanutta vuotta kaikille 
LVRU:n jäsenille Tämän vuoden ai-
kana yhdistys yhä enemmän siirtyy 
tiedottamisessaan sähköpostin käyt-
töön sen nopeuden, joustavuuden 
ja edullisuuden vuoksi. Jotta saatte 
mahdollisimman hyvin tiedot tapah-
tumista, on tärkeää että ilmoitatte 
LVRU:n rekisteriin toimivan sähkö-
postiosoitteenne. Mikäli ette ole saa-
neet kerhon sähköposteja viime vuo-
den lopulla, ilmoittakaa osoitteenne.

Päästäksenne sähköisen tiedotuk-
semme piiriin, ilmoittakaa sähköpos-
tiosoitemuutoksenne sähköpostiim-
me:  lvrury@gmail.com tai olli.pusa@
pusa.fi 

Liikuntapäivä järjestetään lauan-
taina 2.3 klo 10-15 toimintakeskukses-
sa. Tervetuloa mukaan liikkumaan.

Kevään Padasjoen leiri järjeste-
tään 22-24.3. Leirillä järjestetään ker-
hon ampumamestaruuskilpailut.

Kerhon vuosikokous on tiistaina 
26.3 klo 19 toimintakeskuksessa. Ter-
vetuloa mukaan päättämään kerhon 
asioista. Esitelmän aihe ilmoitetaan 
myöhemmin.

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

Tikkurilan Urheilutalon radalla on 
ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-
17:00, 22 kal. aseilla.

Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Il-
moittautumiset Seppo Kulmalalle P: 
040 586 9252.

Seuratkaa myös kerhon kotisivuil-
la olevia tiedotuksia. Kotisivujen 
osoite on

www.rul.fi/lansivantaa
Kotisivut löytyvät myös googlella 

laittamalla hakukenttään teksti ”län-
si-vantaan reserviupseerit”.

mUnkkivUori

Hallitus toivottaa jäsenistölle hyvää 
ja aktiivista alkanutta vuotta. Tänä-
kin vuonna jatketaan toimintaa am-
munnan ja reserviläistaitoja kohot-
tavan toiminnan merkeissä.

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot 
kevätkaudella parillisten viikkojen 

perjantaisin 18.00 – 19.30, seuraa-
vaksi 25.1 ja siitä kahden viikon vä-
lein. Ammunnat vetää Yrjö Alastalo 
puh. 0400 306787. 

Kerhomme kevätkokous pidetään 
25.3. yhteistilaisuutena Katajanokan 
Kasinolla. Tarkemmat tiedot kerro-
taan myöhemmin.

Kalvolassa ammuntakausi alkaa 
maaliskuussa, 16.3.2013. Ilmoita 
sähköpostiosoitteesi tiedon saannin 
varmistamiseksi jos järjestetään 
muita tilaisuuksia. Ilmoituksen voi 
tehdä: mauri.routio@sci.fi

Pohjois-hELsingin 
rEsErviUPsEErit

Tapahtunutta

Sääntömääräinen syyskokous pi-
dettiin AEL:n tiloissa, Malminkar-
tanossa 20.11.2012. Kokouksessa 
hyväksyttiin tämän vuoden toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio sekä 
valittiin uusi hallitus. Hallituksen 
kokoonpano 2013 on seuraava: Kapt 
Karri Kupari, puheenjohtaja, ylil 
Jaakko Sievänen, varapuheenjohta-
ja vänr Lauri Kylmälä, sihteeri ltn 
Jarkko Paananen, projektiupseeri ltn 
Raimo Korhonen, rahastonhoitaja 
ltn Seppo Seppälä, projektiupseeri 
komkapt Kari Wallin, yhteiskunta-
suhteet ja palkitseminen, maj Jor-
ma Loimukoski, tiedotusupseeri ltn 
Jouko Kylmälä, ampumaupseeri, ltn 
Kari Raatikainen, viestintäupseeri 
ltn Jaakko Nick, kerhoupseeri, kapt 
Peter Korvensyrjä, koulutus- ja ur-
heilu-upseeri.

Yhdistyksen jäseniä on osallistu-
nut: Itsenäisyyspäivänä jumalanpal-
velukseen Malmin kirkossa ja sen 
jälkeen seppeleen laskuun Malmin 
sankarihaudoilla. Piirin joulusau-
naan Spjutsundissa 8.12.2012

Ammunta
Ampumavuoromme Luolassa, 

jatkuvat jokaisen parittoman viikon 
perjantaina. Seuraava ampumavuoro 
on 1.2.2013 ja sen jälkeen 15.2., 1.3. ja 
15.2. Ampuma-aikaa on kolme tuntia 
klo 16-19. Hanki reserviläisen ampu-
maturvavakuutus Reserviläisliitosta 
puh: (09) 40562040 tai tilaa Reser-
viläisliiton kotisivulta: http://www.
reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus 
ja tule mukaan. Aseet ja patruunat 
yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukäteen 
ampumaupseerille, Jouko Kylmä-
lälle: 0400-430632, jouko.kylmala@
kolumbus.fi 

Tulevia tapahtumia:
25.3.2013 sääntömääräinen ke-

vätkokous, 5.-6.4.2013 Padasjoen 
ampumaleiri, vierailu Sotamuseoon, 
vierailu sukellusvene Vesikkoon 
Suomenlinnassa. Vierailu Tykistö-
museoon. Kevätsauna Willen sau-
nassa Santahaminassa.

Yhteyshenkilöt
Puheenjohtaja Karri Kupari: kku-

pari@gmail.com, 050-4640050; sih-
teeri Lauri Kylmälä: lauri.kylmala@
gmail.com, 041-5360310; tiedotus 
Jorma Loimukoski: jorma.loimukos-
ki@finpro.fi, 040-3433400.

Vieraile myös yhdistyksen koti-
sivuilla: www.rul.fi/pohjois-helsinki

tikkUriLA

TiRUKin hallituksen kokoonpano 
vuonna 2013 on seuraava: pj Ahti 

Pohjonen, 1. varapj Matti Passi, 2.va-
rapj Per-Olof Åstedt ja muut edus-
tajat Esa Järveläinen, Harry Jääs-
keläinen, Mika Kuokkanen, Seppo 
Kuokkanen, Jukka Luotola, Erkki 
Puumalainen, Eero Salminen ja Ris-
to Tuikka.

Kuukausikokous 31.1.2013  klo 
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan 
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa 
C-porras vanhassa talossa. Huom ! 
paikka muuttunut. Esitelmän pitää 
Vantaan kaupungin valmiuspääl-
likkö Jouko Sillanpää ja aiheena on 
”Turvallisuussuunnittelu Vantaalla”. 
Kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu 
klo 18.00 alkaen.

Helmikuun kuukausikokous on 
28.2.2013 klo 19.00 alkaen ”Kar-
jatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa 
Urheilutie 6:ssa C-porras vanhassa 
talossa. Esitelmän pitää Eeva-Kaisa 
Ahtiainen aiheena ”Isoisäni Nikke 
Pärmi - Mustan nuolen komentaja”. 
Kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu 
klo 18.00 alkaen.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin 
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilu-
talon ampumaradalla. Myös pienois-
kiväärillä voi tulla harjoittelemaan. 
Rohkeasti mukaan! 5.2.2013 klo 
19.30 on pistooli pika 30 ls kilpailu 
5.3 ja 12.3 on pienoiskiväärin asen-
tokilpailu 10+10+10 ls Lisätietoja 
antaa ampumaupseeri Jukka Luotola 
puh.0500-455474. 

 

tööLö 

 
Joulun ajan toiminta oli hyvin pe-
rinteistä. Neljä kerhon hallituksen 
jäsentä kävi 18.12. Kaunialan sota-
vammasairaalassa lahjoittamassa 
toivottua elektroniikkaa ja juhla-
juomia veteraaneille jokavuoti-
seen tapaan. Rahat lahjoituksiin 
kerättiin kerhon syyskokouksessa. 
Parhaat kiitokset jäsenille avokäti-
syydestä! Tällä kertaa lahjoitimme 
lisäksi  pitkään Kaunialan tove-
rikunnan toimintaa ansiokkaasti 
pyörittäneille Herbert Mäklinille ja 
Sari Honkoselle kerhon kilvet sekä 
toverikunnalle kerhon viirin. 

Jouluaaton kunniavartiossa Hie-
taniemen hautausmaalla oli neljä 
kerhon jäsentä. Kaartin Jääkäri-
rykmentin kotiuttamistilaisuudes-
sa 2.1. varapuheenjohtaja Sampo 
Martiskainen kävi perinteiseen 
tapaan ojentamassa kerhon lahjan, 
RUL:n kalvosinnapit ansioituneel-
le kokelaalle Johan Cristoffer von 
Frenkcellille.

8.1.2013 kerhomme II varapu-
heenjohtaja Risto Piekka piti Tuu-
sulan Taistelukoululla Uudenmaan 
reserviläispiirien järjestämässä ti-
laisuudessa erittäin mielenkiintoi-
sen esitelmän aiheesta "Elias Lönn-
rot-Suomen tie itsenäisyyteen".

Ampumatoiminta on ollut ta-
vanomaisen vilkasta ja alkaneena 
vuonna järjestämme jotain uutta-
kin. Syksyllä ampumakouluttaja-
kurssin käynyt Jarkko Pakkanen 
opettaa seuraavilla nk. vapailla 
vuoroilla Töölön radalla toimin-
nallisen ammunnan perusteita. 
Mukaan tulemiseen tarvitaan 
vain kiinnostusta ko. toimintaan, 
kerholla on tarvittavia aseita. Päi-
vämäärät ko. harjoituksille ovat 
22.1, 19.2. ja 19.3. Tietopohjana 
käytetään Otso Vainion "Käytän-
nön ampumataito" -kirjan oppeja 

ja tarkoituksena on turvallisesti 
perehtyä nopeatempoisen ammun-
nan perusteisiin ja luoda pohjaa 
kehittymiselle sillä saralla. Jos osal-
listut omalla aseella, suositeltava 
ase on mahdollisimman paljon 
palvelusaseen kaltainen puoliauto-
maatti-/revolverikalusto radan ka-
liberirajoitteiden (0.22, 0.357 mag, 
ei ultraherkkiä kilpaliipasimia eikä 
supermuotoiltuja kahvoja) takia, 
jotta harjoitukset ovat turvallisia. 
Ottakaa mahdolliseen puoliauto-
maattiaseeseen varmuuden vuoksi 
kaksi lipasta mukaan ja patruunoi-
ta 100 kpl normaalin 50:n sijasta, 
sillä pystymme ampumaan vuorol-
la enemmän harjoitteita kuin nor-
maalisti. Jos jo omaat tietotaitoa 
toiminnallisen ammunnan perus-
teista tule ihmeessä jakamaan se 
kanssamme! Normaaleilla vuoroil-
la ammumme vanhaan tapaan 5 + 5 
kohdistukset ja 20 + 20 laukausta. 
Seuraavat normaalivuorot ovat 
5.2, 5.3. ja 2.4. Tarkempia tietoja 
antavat ampumaupseerit Raimo 
Ahokas, puh.050-5114123 ja Jarkko 
Pakkanen, puh.040-5249339.

Jäseniä muistutetaan piirin 
edelleen maanantaisin järjestä-
mästä klo 17.15 alkavasta Pirkkolan 
kuntokävelystä ja sunnuntaisin 
klo 19.30 - 20.30 Pohjois-Haagan 
yhteiskoululla tapahtuvasta säh-
lyharjoituksesta sekä muista mm. 
kiertokirjeissä kerrotuista tapahtu-
mista. Muistakaa myös käyttää Re-
serviläisurheiluliiton kuntokorttia.

Vuoden ensimmäinen halli-
tuksen kokous pidettiin 22.1. ja 
pääasiassa keskusteltiin alkaneen 
vuoden toiminnasta, joka tulee 
olemaan pääasiassa hyväksi ha-
vaittua, perinteistä, aktiivista 
yrittämistä. Uudet ideat ovat toki 
tervetulleita ja niitä sekä toimintaa 
koskevia kysymyksiä voit osoittaa 
puheenjohtajalle Jyrki Ratialle, 
040-5829127, mratia@welho.com 
ja varapuheenjohtajalle Sampo 
Martiskaiselle, 040-7098459, sam-
po.martiskainen@tapiola.fi.

Muista ilmoittaa muuttu-
neet yhteystietosi sihteerille 
Kerkko Kinnusel le ,  0400-
70 5181 ,  ke rk ko . k i n nu n e n @
gmail.com. Muista myös ker-
hon netti- ja facebooksivut. 

itÄ-hELsingin 
rEsErviUPsEErit

 

Ammunta: Ruutiaseammunnat jat-
kuvat parittomien viikkojen tors-
taina klo 19-21 Töölön Luolassa. 
IHRUN:n osalta ammunnoista vas-
taa Juhani Hartela p. 040 834 2839.

Ilma-aseammunnat jatkuvat 
Tukikohdan radalla Puotilantie 1 D 
keskiviikkoisin klo 17-19, ammun-
tojen yhteyshenkilönä toimii Esko 
Sillankorva p. 040 756 3340. Huo-
mioithan, että pysäköinti on kiel-
letty Puotilantie 1:n parkkipaikoil-
le. Viimeinen ilma-aseammunta 
kevätkautena 2013 on 8.5.

Yhdistyksen syyskokous pi-
dettiin 28.11.2012 ja kokouksessa 
valittiin vuodelle 2013 puheenjoh-
tajaksi Jukka Kantokoski ja vara-
puheenjohtajaksi vuodelle 2013 
valittiin Timo Martikainen.

Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, vpjoht. 
Timo Martikainen p. 040 594 1640, 
siht. Juha Iiskola p. 040 6712 120.

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

hrup.fi

Toimintakalenteri
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ASELAJIKERHOT

AUTOKERHO

Autokerhon hallitus on järjestäyty-
nyt ja valmiina palvelemaan kerhon 
jäseniä.

Hallitus tulee toteuttamaan ke-
vään aikana jälleen jäsenkyselyn. 
Kynät siis jo nyt teräviksi.

Seuraavat pistooliampumavuorot 
ovat 11.2, 11.3 ja 8.4. Ampumavuorot 
alkavat klo19:00. 

11.2. järjestetään kerhon jäsenten 
välinen herrasmieskisa. Tule siis 
mukaan. Ilmoittaudu Paavo Virta-
selle 8.2. mennessä (040 5931175) .

MPK:n perinneasekurssi (nro: 
04001313002) järjestetään tänäkin 
vuonna. Vielä mahtuu mukaan. 
Kurssipäivät ovat: 2.2, 16.2, 2.3, 16.3 
ja 13.4. Kurssipaikkana on Santaha-
minan Perinnetalo. Ammuntaosuu-
det järjestetään myöhemmin kesällä. 
Ilmoittaudu kurssille MPK:n sivuilla 
netissä.

ILMAILUKERHO

Ilmailukerhon vuosikirje ja vuoden 
2013 toiminnan perusohjelma on 
vuoden vaihteessa lähetetty kai-
kille Ilmailukerhon jäsenille. Jos et 
ole saanut kirjettä saattaa osoitteesi 
RUL jäsenrekisterissä olla vanhentu-
nut. Voit tehdä muutosilmoituksen 
jäsenrekisterin tietoihisi liiton inter-
netsivuilla osoitteessa http://www.
rul.fi/reserviupseeriliitto/jasenre-
kisteri/. Ilmoita myös ilmailukerhon 
sihteerille Valto Ottovainen, valto.
ottovainen(at)kolumbus.fi, niin lä-
hetän uuden kirjeen.

Seuraavat Ilmailukerhon ja Ilmai-
luosaston yhteiset tapahtumat ovat:

19.02 tiistai, Helsingin Suoma-
lainen Klubi, klo 17, Ilmailukerhon 
kevätkokous, klo 18:30 ev Pasi Kes-
seli: ”Israelin ilmavoimat” 06.03 
keskiviikko klo 12:00 Hietaniemen 
hautausmaa, Seppeleen lasku  san-
kariristille, Ilmavoimien vuosipäivä. 
14.03 TORSTAI (HUOM: viikon-
päivän korjaus vuosiohjelmaan) 
klo 19:00,  Helsingin Suomalainen 
Klubi, Yhteistoimintailta: Helsingin 
Suomalaisen Klubin ilmailuilta, 
Finnair Flight Academy, koulutus-
päällikkö, lentokapteeni Tero Arra: 
"Liikennelentäjäkoulutuksen uudet 
tuulet”. (Iltapala klo 17:30 – 19, il-
moittautumiset ennakkoon joko 
atte.paukku(at)elisanet.fi, 040 757 
8353 tai valto.ottovainen(at)kolum-
bus.fi, 040 742 3097)

16-17.4 kevätretken ajankohdan 
vielä vahvistamaton ennakkotieto

ILMATORJUnTAKERHO

Kerhon ampumavuoro jatkuu Dö-
belninkadun ampuradalla parillis-
ten viikkojen keskiviikkoina kello 
16-19. Ilmoittautumiset Timo Niira-
selle (timo.niiranen@gmail.com tai 
0400-743 877) vähintään kahta päi-
vää ennentapahtumaa.

Kerhon kevätkokous pidetään 

Katajanokan Kasinolla 25.3. Tiedo-
tamme tulevista tapahtumista piak-
koin lisää.

PIOnEERIOSASTO

Ammunnat Töölön Luolassa järjes-
tetään vuonna 2013 keskiviikkoisin 
klo 19 - 21:30 viikoilla 4, 8, 12, 16, 20, 
24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 ja 52 ja lau-
antaisin klo 9:30 - 12:00 viikoilla 2, 
6, 9, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 
ja 50. Pioneeriosasto tarjoaa maksa-
neille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm, 
kullekin enintään viideltä kerralta 
vuodessa. Paikalla on myös aseita ja 
kouluttaja. Ota omat kuulonsuojai-
met mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu 
edelliseen iltaan mennessä ampu-
maupseerille. 

Kevättalvella järjestetään kaksi 
mielenkiintoista kilpailu-/kuntoilu-
tapahtumaa.

PionOs maksaa osallistumis-
maksut ja osallistuu matkakuluihin. 
ResUL:n talvijotos 2.-3.3. Vesannolla 
(Kuopiosta länteen), http://www.
kru.fi/kurenkierros/, kansainvälinen 
sotilastaitokisa Sodankylässä 4.-7.4. 
http://www.rul.fi/lappi2013/. Ilmoit-
taudu mukaan 27.1. mennessä! toni.
teittinen@iki.fi. Voit ilmoittautua 
yksinkin, kasaamme joukkueet. 
Perusvarusteilla pärjää. Talvimakuu-
pussi pitää olla omasta takaa.

Lisäksi osasto järjestää omana 
tapahtumana hiihtovaelluksen Por-
voossa la 16.3.

Etenemme latuja pitkin ja osin 
umpihangessa ja merenjäällä muu-
taman tunnin ja lopuksi on sauna ja 
iltapala. Ilmoittautumiset 8.3. men-
nessä toni.teittinen@iki.fi

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

Pioneeriosaston nettisivut on uu-
distettu! Käy katsomassa pioneeri-
osasto.org ja anna palautetta. Mikäli 
sinulla on kuvia Pioneeriosaston ta-
pahtumista, voit lähettää sihteerille.

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

Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt 
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.ru-
sila@ramboll.fi, sihteeri, tiedotusup-
seeri vänr Antti Korhonen, 040 559 
7026, antti.j.korhonen@gmail.com, 
ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen@pp.inet.fi, urheilu-upseeri ltn 
Toni Teittinen, 050 321 6237, toni.
teittinen@iki.fi

www.pioneeriosasto.org

RESERVIMERIUPSEERIT

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2013!
Tulevia HRMU:n tapahtumia jäse-
nistölleen: 

Juha Tenhunen pitää esitelmän 
12.2.2013 kello 18.00 osoitteessa 
Itämerenkatu 1 aiheesta: Suomen 
sukellusveneiden rakentaminen ja 
salainen yhteistyö Saksan uuden 
sukellusveneaseen kehittelyssä. Mi-
käli alaovella ei ole vastaanottajaa, 
soitathan Antti Jäntille 045 8573422.

Perinteiset HRMU:n pilkkikilpai-

lut Spjutsundissa pidetään 9.3.2013. 
Lisätietoja myöhemmin. 

HRMU:n ohjatut pistooliam-
munnat jatkuvat taas joulutauon jäl-
keen parittomien viikkojen lauantai-
sin kello 12.00-14.30. Ammunnat pi-
detään piirien ampumaradalla, jossa 
yhdistyksen 22. kaliiperin käsiaseet, 
tarvittavat ammukset, kuulosuojai-
met sekä suojalasit ovat jäsentemme 
käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina 
vähintään kaksi (2) vuorokautta etu-
käteen ampumaupseeri Harri Paka-
riselle gsm. 040 - 517 9834. 

Ilmoittautumalla varmistat osal-
listumisesi ja kuulet mahdollisista 
poikkeusjärjestelyistä. 

RT-KERHO 
JOHTOREngAS

Tulevia tapahtumia
25.3. Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous Katajanokan kasinolla

3.4. Pistooliampumakilpailu 
RUY:tä vastaan, Selinin lautanen 
-ampumakilpailu

4.-5.5. perinteinen kevään ampu-
maviikonloppu Padasjoella

Tarkempaa tietoa tapahtumista 
tarjotaan lähempänä niiden ajan-
kohtia. Tiedustelut johtorengas@
gmail.com.

RT-Kerho Johtorengas ry:n ra-
tavuorot Töölön ampumaradalla 
vuonna 2013 ovat viikoilla 6, 10, 14, 
18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 ja 50. 
Aika ratavuorolle on aina keskiviik-
ko klo 19:00–21:30. Ilmoittautumiset 
viimeistään kunkin viikon maanan-
taina Toni Aallolle, toni.aalto@iki.fi 
tai 040 311 3348. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita ampumaan, kunhan Re-
serviläisen ampumaturva" –vakuu-
tus on maksettu. Maksulomakkeen 
voi tilata kotiin osoitteesta: http://
www.reservilaisliitto.fi/ampuma-
turva. Olet myös tervetullut, mikäli 
esim. haluat vain kokeilla uutta har-
rastusta, mutta olet vielä epävarma 
jatkon suhteen. Kysy siis rohkeasti 
lisätietoja asiasta!

Jäsenten yhteystietojen päivittä-
minen

Varmistathan että yhteystietosi 
ovat ajan tasalla ja ilmoitathan esim. 
muuttuneen sähköpostiosoitteesi 
RUL:n toimistoon (toimisto@rul.
fi) sekä yhdistykselle (johtorengas@
gmail.com).

VIESTIOSASTO

Viestiosasto toivottaa jäsenilleen 
ja lehden lukijoille hyvää alkanutta 
uutta vuotta! 

Helsingin Reserviupseeripiiri 
järjestää piirin kerhojen yhteiskevät-
kokouksen Katajanokan Kasinolla 
25.3.2013, osoite Laivastokatu 1, 
00160 Helsinki. Viestiosaston ke-
vätkokous pidetään klo 17:45-18:50 
Bunkkerikabinetissa. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat ml. 
toimintakertomus vuodelta 2012. 
Kevätkokouksen jälkeen on piirin 
järjestämä esitelmätilaisuus. Terve-
tuloa kokoustamaan ja tutustumaan 
piirin muihinkin jäseniin!

Koulutus: Vuoden 2013 kevään 
MPK:n viestialan kurssit ovat:

2.2. Esikunnan viestijärjestelmä; 
Esikuntatyöskentely 

9.2. Kodin tietoturva 
15.3. Esikunnan tietojärjestelmä 
26.4. Esikunnan viestitoimin-

taharjoitus; Esikuntatyöskentelyn 
harjoitus 

17.5. Elektroninen sodankäynti
Tarkemmat tiedot löytyvät 

MPK:n koulutuskalenterista www.
mpk.fi/koulutuskalenteri. 

Johtamisjärjestelmäalalla tapah-
tuu suuria muutoksia niin teknii-
kassa kuin taktiikassa lähivuosina, 
toimimalla kouluttajana saat näistä 
ensimmäisenä tietoa. Lisäksi vuoden 
aikana on viestialan tukitehtäviä, 
joissa tarvitaan apua. Siispä, jos 
haluat toimia kouluttajana jollain 
viestikurssilla, niin ota yhteyttä JO-
JÄ-koulutusjoukkueen johtajaan Jyri 
Putkoseen tai ko. kurssin johtajaan; 
voit myös täyttää MPK sitoutumis-
lomakkeen: www.mpk.fi -> Piirit ->  
Helsinki -> KOTU-yksikkö -> Hae 
KOTU-yksikköön.

Viestiupseeriyhdistys (VUY) 
järjestää seminaarin Verkkojen 
haavoittuvuus ja kyberhyökkäyksen 
uhka 12.-13.2.2013 – huomaa päivällä 
siirtynyt ajankohta. Esitelmöitsijänä 
mm. Mikko Hyppönen. Lisätietoa 
www.viestiupseeriyhdistys.fi sekä 
toiminnanjohtaja Martti Aho, puh. 
040 581 7773 tai sihteeri@viestiup-
seeriyhdistys.fi. 

VUY on julkaissut uudistetun 
painoksen Viestimies-kirjasta, jon-
ka VUY:n jäsenet saavat edulliseen 
kahdeksan euron jäsenetuhintaan. 
Monet jäsenistämme ovat myös 
VUY:n jäseniä, puollamme mielel-
lämme jäsenhakemuksianne. Lisä-
tietoja puheenjohtajaltamme sekä 
www.viestiupseeriyhdistys.fi.

Ampumatoiminta: Ampuma-
vuoromme Töölön pistooliradalla 
ovat parittomien viikkojen tiistaina. 
Kokoontuminen klo 18.50 sisään-
käynnin luona. Huomatkaa pakolli-
nen ilmoittautuminen päivää ennen 
ampumavuoroa ampumavastaavil-
lemme spostitse ampumaupseeri1@
viestiosasto.net tai ampumaupsee-
ri2@viestiosasto.net, tarkemmat 
ohjeet ja yhteystiedot löytyvät verk-
kosivuiltamme. Huomatkaa myös 
HRUP:n ampumavuorot Santahami-
nassa, ilmoittautuminen: www.mpk.
fi. 

Liikunta: HRUP:n salibändy-vuo-
ro sunnuntaisin 19.30-20.30 Pohjois-
Haagan yhteiskoululla, lisätietoja 
liikuntaupseerilta.

Tiedotus: Lisätietoa toiminnas-
tamme, ampumavuoroista, MPK:n 
ja jäsenistömme järjestämästä vies-

tikoulutuksesta, liikuntatapahtumis-
ta sekä Viestiosaston ajantasaiset 
yhteystiedot löytyvät uudistuneilta 
verkkosivuiltamme www.viestiosas-
to.net, käyhän katsomassa! Tiedo-
tamme tapahtumista jäsenistölle 
myös sähköpostitse ja LinkedIn-ryh-
mässämme Viestiosasto – jos et ole 
saanut tätä ilmoitusta sähköpostiisi, 
niin käy päivittämässä yhteystietosi 
RUL:n sivuilla www.rul.fi tai meidän 
omilla sivuillamme www.viestiosas-
to.net, kohdassa Liity jäseneksi. Voit 
myös lähettää sähköpostia sihteeril-
lemme. Tervetuloa mukaan! 

SEnIORIUPSEERIT

Danske Bank on kutsunut kerhom-
me vierailemaan torstaina 14.2.2013 
klo 17.00 alkaen osoitteeseen Kau-
pintie 3 A. Isäntämme, pääekono-
misti Pasi Kuoppamäki, selvittää 
käsitettä "Taloudellinen kriisi" sekä 
kertonee Danske Bank'in nykytoi-
minnasta. Ajankohtaisen Turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisen selon-
teon sisällöstä ja merkityksestä esi-
telmöi eversti Hannu Ojala Plm:stä. 
Ilmoittautumiset tilaisuuteen vii-
meistään 09.02.2013 mennessä: 
arne.lindholm@kolumbus.fi tai 050 
500 4138.

Kerhon hallitus, toimihenkilöt ja 
toimikuntien puheenjohtajat vuonna 
2013:

Hallitus: Arne Lindholm ( pj ), 
Pertti Reijonen (vpj), Raimo Arhela, 
Pentti Itkonen, Seppo Kulmala, Veli-
Pekka Rekonen ja Henri Tilli.

Toimihenkilöt: Jäsenasioiden hoi-
taja Heikki Kaakinen, sihteeri Pentti 
Uosukainen ja talousvastaava Kauko 
Virtanen.

Toimikuntien puheenjohtajat: 
kunniatoimikunta Klaus A. Raninen, 
maanpuolustustoimikunta Pertti 
Porenne, ohjelmatoimikunta Raimo 
Arhela ja työvaliokunta Pertti Reijo-
nen.

Senioriupseerien kerhon yhteys-
tiedot: Arne Lindholm, puheenjoh-
taja, arne.lindholm@kolumbus.fi, 
0505004138. Pentti Uosukainen, sih-
teeri, pentti.uosukainen@kolumbus.
fi, 0408406296. Heikki Kaakinen, 
jäsenasiat, heikki.kaakinen@kolum-
bus.fi, 0505895375

hrup.fi

HELSIngIn  

RESERVILäISET

Vuonna 2013 alkuvuoden ratavuorot 
ovat maanantaisin klo 19:00–21:30 
viikoilla 5, 9, 13, 17, 21 ja 25. Näistä 
ensimmäinen eli ma 28.1 on samalla 
tutustumisammunta, jossa yhdistyk-
sen jäsenillä on mahdollisuus päästä 
kokeilemaan eri kaliiperin käsiasei-
ta, 9mm, 40 sw, 45 acp ja 357 mag. 

Tutustumisammuntaan osallistuvia 
pyydetään ilmoittautumaan Tomi 
Sarilahdelle ennakkoon, viimeistään 
28.1. maanantaina klo 12 mennessä, 
jotta osataan varata oikea määrä eri-
laisia patruunoita.

Mahdollisista muutoksista tie-
dotetaan yhdistyksen sivuilla www.
reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivus-
tot/helsingin_reservilaiset tai sitten 
voi soitella ja kysyä. Yhdistyksen 
jäsenillä, joilla ei ole omaa asetta, 
on mahdollista ampua yhdistyksen 
.22 pistooleilla. Yhdistys järjestää 
tarvittavat patruunat. Osallistujilla 
täytyy olla omat suojalasit ja kuu-
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halukkaita pyydetään ilmoittautu-
maan matias.kaivos(at)co.inet.fi. Pe 
14.6 - Su 16.6 Mpk kurssi - linnak-
keen kunnostus. Merireserviläiset 
Ahven3 toteuttaa kuljetukset Rus-
saröhön. Venemiehistöä tarvitaan 
ja kaikkia halukkaita pyydetään 
ilmoittautumaan matias.kaivos(at)
co.inet.fi

Heinäkuu
Pe 5.7  - Ti 9.7 Merivoimien vuo-

sipäiväregatta
Merireserviläiset Ahven3 osallis-

tuu jälleen perinteiseen vuosipäivä-
regattaan. Venemiehistöä tarvitaan 
ja kaikkia halukkaita pyydetään 
ilmoittautumaan ville.maenpaa(at)
gmail.com

Ke 17.7. - La 20.7.  The Tall Ships 
Races 2013 Helsinki

Pe 26.7. - Su 28.7. Mpk kurssi - 
linnakkeen kunnostus

Merireserviläiset Ahven3 toteut-
taa kuljetukset Russaröhön. Vene-
miehistöä tarvitaan ja kaikkia ha-
lukkaita pyydetään ilmoittautumaan 
matias.kaivos(at)co.inet.fi

Elokuu
Pe 2.8. - Su 4.8.
Mpk kurssi - linnakkeen kun-

nostus. Merireserviläiset Ahven3 
toteuttaa kuljetukset Russaröhön. 
Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia 
halukkaita pyydetään ilmoittautu-
maan matias.kaivos(at)co.inet.fi

Oletko harkinnut liittymistä jäse-
neksi? Merireserviläiset tarjoaa mm. 
mahdollisuuden merelliseen toimin-
taan koulutusalus Ahven3:lla. Täytä 
jäsenhakemuslomake yhdistyksen 
nettisivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä hyvämaineinen 18 
vuotta täyttänyt Suomen kansalai-
nen. 

Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät 
viimeisimmän tiedon yhdistyksen 
toiminnasta ja tulevista jäsentapah-
tumista.

KOKONAISMAAN-
PUOLUSTUS

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

Yhdistys toivottaa jäsenilleen ja  
yhteistyökumppaneilleen hyvää al-
kanutta vuotta 2013!

Kokonaismaanpuolustus ry pyy-
tää jäseniään ilmoittamaan yhdistyk-
selle sähköpostiosoitteensa, mikäli 
niissä on muutoksia tai jos sähköiset 
tiedotteet eivät ole tulleet perille.

Lisätietoa yhdistyksen toimin-
nasta: http://www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/
kokonaismaanpuolustus/ tai vas-
tuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja 
varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa 
sähköpostiosoitteesta kokonais-
maanpuolustus@helresp.fi

hfOrSNejdeNS SveNSKA 

reServUNderOffIcerAre

Skyttet i "Luolan" fortsätter under 
våren varje parlös veckas torsdag kl. 
17.00-19.00.

Följande skytten är 31.1, 14.2 och 

28.2.
www.reservilaisliitto.fi/hsru; ord-

förande Markus Liesalho; tel. 0400-
421 002; e-mail. svenska@helresp.fi

MUUT  
MAANPUOLUSTUS-

yhdISTyKSeT

AUTOjOUKKOjeN 
heLSINGIN KILTA

Hyvää Uutta Vuotta 2013 kaikille jä-
senille.

2.1. saapumiserän 1/2012 Kaartin re-
serviinsiirtojuhlassa kilta palkitsi an-
sioituneen  "Ratinvääntäjän".  Killan 
ansiolevyke nro 5 luovutettiin Kaar-
tinjääkäri Jukka Laakkoselle ansiok-
kaasta ja kiitettävästä toiminnasta.

Johtokunnan järjestäytymisko-
kous pidettiin 8.1. Ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
Hans-Rune Holmberg, joka toimii 
myös jäsenvastaavana ja toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Heimo 
Yrjönsalo. Sihteerinä jatkaa Eero 
Hakkarainen. Perinnetalovastaavana 
jatkaa Markku Remsu. Kuljetusvas-
taavaksi valittiin Tapio Oksanen. 
Ampumavastaavina jatkavat Heikki 
Heikkonen ja Paavo Virtanen. Inter-
net- ja kotisivu-asioita hoitaa Niko-
lai Ylirotu apunaan johtokunnasta 
Jan-Erik Mandelin (uusi jäsen), 
Heimo Yrjönsalo sekä puheenjohtaja 
Timo Koukkari.

Kotisivujen teko etenee hyvää 
vauhtia. Runko on jo valmis ja si-
sältöä tallennetaan kiivaasti. Sivujen 
avaamisesta tiedotetaan erikseen 
lähikuukausina.

Kiltamme osallistui jälleen ker-
ran Kaartin Jääkärirykmentin killan 
ohjaamana reippaassa talvisäässä 
Kaartin Jääkärirykmentin uusien 
alokkaiden omaistenpäivien järjes-
telyihin 12.-13.1. yhdessä muiden Jää-
kärirykmenttiin tukeutuvien kiltojen 
kanssa. Perinnetalossa oli positiivis-
ta tungosta ja ilman täytti kiltojen 
esittelijöiden ja kiinnostuneiden 
omaisten sekä uusien alokkaiden 
puheensorina.

MPK:n perinneasekurssi nro: 
04001313002 järjestetään tänäkin 
vuonna kiltamme ammattitaitoisen 
jäsenistön avulla. Kurssipäivät ovat: 
2.2, 16.2, 2.3, 16.3 ja 13.4. Kurssipaik-
kana on Santahaminan Perinnetalo. 
Ammuntaosuudet järjestetään myö-
hemmin kesällä. Ilmoittaudu kurs-
sille MPK:n sivuilla netissä.

PÄÄKAUPUNKISeUdUN 
PIONeerIKILTA

Ammunnat Töölön Luolassa ovat 
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla 
4, 8,12, 16 ja lauantaisin klo 9.30-12. 
viikoilla 6, 10 ja 14.  Pioneerikilta 
tarjoaa maksaneille jäsenilleen pat-
ruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 
kpl/kerta/9mm. Paikalla on myös 
aseita ja kouluttaja. Ota omat kuu-
lonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Il-
moittaudu edelliseen iltaan mennes-
sä Pioneeriosaston ampumaupsee-
rille matti.mahonen@pp.inet.fi tai 
killan puheenjohtajalle tommi.laak-
konen@porvoo.fi tai 0400757048.

18:30 ev Pasi Kesseli: ”Israelin ilma-
voimat”. 06.03 keskiviikko klo 12:00 
Hietaniemen hautausmaa, Seppe-
leen lasku sankariristille, Ilmavoi-
mien vuosipäivä 14.03 TORSTAI 
(HUOM: viikonpäivän korjaus vuo-
siohjelmaan) klo 19:00, Helsingin 
Suomalainen Klubi, Yhteistoimin-
tailta: Helsingin Suomalaisen Klubin 
ilmailuilta, Finnair Flight Academy, 
koulutuspäällikkö, lentokapteeni 
Tero Arra: "Liikennelentäjäkoulu-
tuksen uudet tuulet”. (Iltapala klo 
17:30 – 19, ilmoittautumiset ennak-
koon joko atte.paukku(at)elisanet.fi, 
040 757 8353 tai valto.ottovainen(at)
kolumbus.fi, 040 742 3097)

MERIRESERVILÄISET

Merireserviläiset ry, Sjöreservister 
rf toivottaa Hyvää alkanutta Uutta 
Vuotta 2013!

Vuosikokouskutsu
Yhdistyksen vuosikokous pide-

tään sunnuntaina 27. tammikuuta 
2013 klo 14.00 alkaen Reserviläis-
järjestön auditoriossa Döbelninkatu 
2:ssa, Helsingin Töölössä. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja palkitaan ansioituneita me-
rireserviläisiä. Tervetuloa vuosiko-
koukseen!

Toimintakalenteri 2013
Tammikuu 
Su 27.1 vuosikokous Reservi-

läisliiton auditorio Töölö klo 14.00. 
Sisäänkäynti ravintola Sognon vie-
reinen ovi. Tervetuloa!

To 31.1 Ilma-aserata klo 18.00-
19.30 

Helmikuu
To 7.2 Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20; To 14.2 Ilma-aserata klo 
18.00-19.30; To 21.2 Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-20; To 28.2 Ilma-ase-
rata klo 18.00-19.30 

Maaliskuu
To 7.3 Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20; To 14.3 Ilma-aserata klo 
18.00-19.30; To 21.3 Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-20; To 28.3 Ilma-ase-
rata klo 18.00-19.30 

Kevätsauna Vuosaaren Sauna-
pirtillä (Tarkempi päivä ilmoitetaan 
myöhemmin. Seuraa toimintakalen-
teria.)

Huhtikuu
To 4.4 Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20; To 11.4 Ilma-aserata klo 
18.00-19.30; To 18.4 Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-20; La 20.4 Sinisen 
reservin Ampumapäivä 1 Upinnie-
messä. Kilpailuun tarvitaan myös 
toimitsijoita ja tekemistä riittää 
kaikille. Lähde mukaan viettämään 
mukava reserviläispäivä. Ilmoittau-
tumiset Jukka Soinille. To 25.4 Ilma-
aserata klo 18.00-19.30

Purjehduskauden avajaiset (Tar-
kempi päivä ilmoitetaan myöhem-
min. Seuraa toimintakalenteria.)

Toukokuu
To 2.5 Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-20; To 9.5 Ilma-aserata klo 
18.00-19.30; To 16.5 Sisäampu-
marata "Luola" klo 16-20; To 23.5 
Ilma-aserata klo 18.00-19.30; Ilma-
asevuoroissa on kesätauko ja ne 
jatkuvat jälleen syyskuussa. To 30.5 
Sisäampumarata "Luola" klo 16-20

Luolavuoroissa on kesätauko ja 
ne jatkuvat jälleen syyskuussa.

Kesäkuu
Ti 4.6 Puolustusvoimain lippu-

juhlan päivä; Pe 7.6 - Su 9.6 Mpk 
kurssi - linnakkeen kunnostus

Merireserviläiset Ahven3 to-
teuttaa kuljetukset Russaröhön. 
Venemiehistöä tarvitaan ja kaikkia 

losuojaimet sekä voimassa oleva 
vakuutus (esim. Reserviläisen am-
pumaturva), mukaan myös voimassa 
oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. 
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@iss.
fi ratavuoropäivänä klo 12:00 men-
nessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu 
määrä ja osallistujat otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja antaa asevastaava 
Tomi Sarilahti puh. 040 594 9673.

Reserviläisten kenttäkelpoi-
suuspäivä Santahaminassa 27.4. 
MPK:n kurssinro: 0400 13 13013. 
Ohjelmassa Pv:n lihaskuntotesti. 
Lihaskuntotestiin kuuluu vauhditon 
pituushyppy, istumaannousu sekä 
etunojapunnerrus ja Cooperin testi. 
Kurssi järjestetään, mikäli osallistu-
jia saadaan riittävästi. Testit alkavat 
klo. 10:00. Ilmoittautumiset MPK:n 
järjestelmän kautta www.mpk.fi

 
 
 

ITä-HELSIngIn 
RESERVILäISET

Kevätkauden pirtti-illat Vuosaaressa 
tammi-toukokuussa joka kuukauden 
toinen tiistai alkaen klo 18:00. Terve-
tuloa!

Kevätampumaleiri Padasjoella 12.-
14.4.2013.

Pirttitalkoot Vuosaaressa 3.-
5.5.2013, joiden yhteydessä suunnitel-
laan juhannuksen aikoihin sijoittuvaa 
Pirtin kunnostuksen käynnistämistä.

Näistä kaikista toiminnoista antaa 
lisätietoa ja ilmoittautumisia vastaan-
ottaa Soini Hyttinen, sähköposti soi-
nimarkku.hyttinen@elisanet.fi   puh 
050-3695305

VAnTAAn 
RESERVILäISET

Syyskokouksessa 6.11.2012 valittiin 
Vantaan Reserviläiset ry:lle uusi hal-
litus vuodelle 2013. 

Hallituksessa jatkaa ennestään 
tutut henkilöt sillä muutoksella että 
Jussi Vehosalmi ja Jukka Väänänen 
eivät jatka hallitustyöskentelyä 2013. 
Koska uusia ehdokkaita heidän tilal-
leen ei ollut, jouduttiin hallituksen 
jäsenten lukumäärää pienentämään. 
Tämä ei tietenkään tarkoita että toi-
mintamme pienenee, päin vastoin.

 Hallituksen järjestäytymiskoko-
uksessa puheenjohtajaksi valittiin 
toiselle kaudelle Sampsa Olkinuora, 
varapuheenjohtajaksi valittiin Petri 
Minkkinen, sihteeriksi Anne-Ly 
Matinheikki, kerhomestariksi Kari 
Vainio, ampumavastaaviksi Arto 
Vainikka ja Kari Sihvo.

Uutena sisäratavastaavana 
hallituksen ulkopuolisena toimi-
jana aloittaa heti tammikuussa 
sotilaspistooli-ammunnoista tuttu 
Veikko Joki. Hallituksen ulkopuoli-
sina vastuuhenkilöinä jatkavat: Eija 
Härkönen, rahastonhoitaja, Esko 
Rouhiainen, www-asiat, Markku 
Sillanpää, ampumatoiminta, Jukka 
Väänänen, Piirin ampumatoimikun-
ta, Timo Vehviläinen, ResULin SRA 
toimikunta (ehdolla), Olli Korkalai-
nen, MPK-yhteydet, Elisa Latvasto, 
liikuntavastaava, Tom Lindblom, 
kurssitoiminta

Yhdistyksen ammunnat jatkuvat. 
Katso ampumavuorot www-sivuilta. 
Uudet harrastajat ovat tervetulleita 
ratavuoroille. Radalla on tarjolla 
opastusta sekä tarvittaessa kerhon 
laina-aseita. 

Sarjakilpailu kuvioammunta ke-
vät 2013.

Kolmen parhaan tulokset laske-
taan yhteen, josta selviää voittaja. 
Mikäli syntyy tasatuloksia, niin 
ammutaan yksi sarja joka ratkaisee 
sijoituksen. Yksi häiriö hyväksytään, 
koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase 
pitää olla SAL:n hyväksymä .22 cal 
rautatähtäimillä.

Aikataulu: Ku1, 13.1.2013, su, Ku2, 
15.1.2013, ti, Ku3, 20.1.2013, su, Ku4, 
22.1.2013, ti, Ku5, 27.1.2013, su, Ku6, 
29.1.2013, ti, Ku7, 3.2.2013, su, Ku8, 
7.2.2013, to, Ku9, 10.2.2013, su, Ku10, 
12.2.2013, ti

Tervetuloa kilpailuun!
Harjoitukset Viron Kaitseliidu 

Tartu Malevassa 19-21.4.2013
VaResista pääsee 10 miestä mu-

kaan harjoituksiin, jonka VaResin 
yhteistyökumppani Kaitseliidu 
Tartu malev järjestää Virossa 19.—
21.4.2013.

Osallistujalla tulee olla maasto-
puku m/91 tai m/05 arvomerkkei-
neen ja ko. pukuun kuuluva päähine. 
Muu harjoituksissa tarvittava varus-
tus annetaan malevasta. Suositeltava 
ottaa mukaan lämpimiä vaatteita. 
Lista mukaan otettavista omista va-
rusteista tarkentuu myöhemmin.

Mukaan pääsee 10 ensimmäistä 
ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset 
ja lisätietoa: anne-ly.matinheikki@
vantaanreservilaiset.fi

Laskuvarjokurssi
VaRes järjestää laskuvarjokurs-

sin Virossa kesällä 2013. Kurssille 
pääsemme Tartu maleva yhteistyö-
kumppanina samalla hinnalla kuin 
Kaitseliidu jäsenet.

Kurssi: SL (Static Line). Kurssiin 
sisältyy 5 tunnin teoriaosuus, teo-
riakoe + käytännön koe, hypyt (5) 
liitovarjolla 1500 m. Ennen jokaista 
hyppyä 15 min. briifi, palaute anne-
taan hypyistä kuvatun videon perus-
teella. Kurssin ja hypyt suorittaneet 
saavat Viron Puolustusvoimien las-
kuvarjohyppäjän IV luokan merkin 
(hopeiset siivet). Kurssin hinta on 
261 eur. Ilmoittautumiset ja lisätie-
toa: Anne-Ly Matinheikki, anne-ly.
matinheikki@vantaanreservilaiset.
fi. Jos halukkaita löytyy, ilmoittautu-
kaa minulle (Anne-Ly Matinheikki) 
mahd. pian, jotta saisin vahvistettua 
kurssin ja sovittua ajankohdan tar-
kemmin. Kurssille otetaan 10 osal-
listujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Jos saamme ryhmän kasaan, kurssi 
toteutuu kesällä 2013.

Maalitauluja
Nyt on saatavilla PV:n tuttuja 

maalitauluja yksittäiskappalein. Tau-
luja voi noutaa Tikkurilan Kopiopal-
velusta 08.30-16.30 välisenä aikana 
osoitteesta Neilikkatie 11, 01300 
Vantaa, puh. 09-415 95 400. Myyn-
tiä hoitaa Marcus Wikström. Taulut 
ovat Pa-Hu tuotteen valmistamia ja 
niitä siis ei ole evakuoitu PV:n varas-
toista. Materiaali siis täysin samaa 
tuttua kunnon paksua pahvia. Hin-
nat: Rintakuvio 03 RK  60x60 cm, 
1,5 e/kpl; Sotilaspistooli 04 57x75 
cm, 1,9 e/kpl; Paikkatarrarasia; val-
koinen, musta, ruskea; 2,8 e/rulla

Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivu-
jen osoite www.vantaanreservilaiset.
fi

ILMAILUOSASTO

Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston yh-
teiset tapahtumat ovat:19.02 tiistai, 
Helsingin Suomalainen Klubi, klo 
17, Ilmailukerhon kevätkokous, klo 

helresp.fi
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nuntain vuoro klo 14.30–17.00. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.

Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä 
lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa 
sivulta.  

Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com  
tai Eki Monni  eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.

Salitoiminta
Harjoitukset jatkuvat joulutauon jälkeen taas 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

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

tena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, 
jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myy-
dään 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 Matikai-

nen (juha_matikainen@suomi24.fi ). 
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen@elisanet.fi 
Sissiosasto pj: Kimmo Lohman 0400 555377 kimmo.lohman@kolumbus.fi
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@

gmail.com

TAPIOLAn RESERVIUPSEERIT 
ESPOOn RESERVILäISET

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Liikunta
Kevätkauden seuraavat tapahtumat ovat:

Harjoitusmarssi 3, su 3.2.2013, MPK kurssinro 0400 13 12012. Reppumars-
si 1, su 17.2.2013, MPK kurssinro 0400 13 12013. Ilmoittautuminen MPK:n 
sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi tai 050 
5977 139 sekä MPK:n sivuilta.

Muu ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syys- ja kevätkaudella perinteiseen tapaan. 

Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 
252.

Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRu:lla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. 

Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita 
jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 
sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset 
parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@
tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.

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

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  

MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen 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 re-
kisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu 
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ ja/
tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot

Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena 
mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava 
omatoimisesti jäsenrekisteriin.

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

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

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

KEnTTäTYKISTöKERHO 
UUdEnMAAn TYKISTöKILTA

Tykkimiehen toimintapäivä – lähde mukaan! Aika: La 23.2.2013 
Paikka: Santahamina 

Haluaisitko sinä ylläpitää tykkimiestaitosi ajanmukaisena?  Puolustusvoi-
mien järjestämiä kertausharjoituksia pidetään yhä  harvemmille. Tiesitkö, 
että MPK:n kursseilla ja vapaaehtoisissa harjoituksissa mukana olemalla saat 
tarvittavia harjoituspäiviä, joita edellytetään sotilasarvossa ylentämiseen. 
Koulutuksen lisäksi järjestämme myös kilpailu-, kansainvälistä- ja perinne-

HELSIngIn 
SUOJELUSKUnTAPIIRIn 

PERInnEKILTA 
 

TRAdITIOnSgILLET 
föR H:fORS 

SKYddSKåRSdISTRIKT

Killan sääntömääräinen vuosikokous 
2013 järjestetään torstaina 11.4.2013 
Suojeluskuntatalon auditorios-
sa perinteisen kaavan mukaisesti. 
Klo16.15 laskemme kukkalaitteen sk-
piirin muistokivelle, klo  16.30 alkaa 
killan kokous, jonka jälkeen kahvi-
tarjoilu. Kokousesitelmä alkaa klo 
17.30. FM Marko Halosen aiheena 
on Brändö Skyddskår (Kulosaaren 
suojeluskunta), jonka historian hän 
kirjoittaa. HUOM muuttunut kel-
lonaika edelliseen ilmoitukseen.

Det stadgeenliga vårmötet ar-
rangeras torsdagen den 11 april 
2013 i det forna skyddskårshusets 
auditorium. Uppvaktning vis min-
nesstenen kl. 16.15, mötesförhan-
dlingarna börjar kl. 16.30 varefter 
kaffeservering. Kl. 17.30 håller FM 
Marko Halonen föredrag om Brändö 
Skyddskår. 

Kaikille killan jäsenille ja ystäville 
hyvää ja menestyksekästä  vuotta 
2013! Gillets alla medlemmar och 
vänner tillönskas ett framgångsrikt 
år 2013!

Lisätietoja /Tilläggsinformation: 
Erkki Andersson (erkki.andersson@
welho.com; 050 570 4451); Markus 
Anaja (markus.anaja@kolumbus.fi; 
0400 694 004).

 

 

 

 

 

 

 

    
HELSIngIn 

RAUHAnTURVAAJAT

Hallitus 2013: Tapani Forsströn (pj), 
Kalle Ahonen, Tom Asplund (vpj), 
Mirva Brola, Kari Kaiponen, Mika 
Raatikainen, Juha Salonen, Harri Si-
nisalo, Jarmo Varhimo, Hannu Juvo-

nen ja Risto Simpanen. Varajäsenet 
Jarmo Lehtinen ja A-P Niemelä.

Yhteystiedot:
Tapani Forsström, puheenjohta-

ja/veteraanivastaava p. 040 587 0352, 
tforsstrom@hotmail.com, Kari Kai-
ponen, sihteeri/jäsenvastaava p. 040 
584 8524, kari.kaiponen@pp.inet.fi, 
Tom Asplund, varapuheenjohtaja p. 
050 553 5665, tom.asplund@rauhan-
turvaajaliitto.fi, Vertaistukitoiminta: 
Marja-Leena Pihlajamaa p. 040 724 
0223, ml.pihlajamaa@gmail.com, 
Liiton veteraanituen päivystävä pu-
helin: 0207 698 111.

Messi-illat: Joka kuukauden en-
simmäinen tiistai klo 18 ravintola 
Zetorissa.

- Helmikuussa ti 5.2. Veikko 
Kastila ”Kaikki helikoptereista, mm. 
Makedonian onnettomuus”

- Maaliskuussa ti 5.3. yhdistyksen 
kevätkokous.

Pilkkikisat! Yhdistyksen perin-
teiset pilkkikisat pidetään la 2.2. 
Kokoontuminen Herttoniemen met-
roasemalla klo 11.

Tule mukaan! Yhdistys kaipaa va-
paaehtoisia tekijöitä moneen tapah-
tumaan. Ilmoittaudu mukaan Kaipo-
selle (kari.kaiponen@pp.inet.fi)!

- Talvisodan päättymisen muisto-
päivä 13.3. Seppeleenlasku Manner-
heimin patsaalla klo 9.00, paikalle 
klo 08.45.

- Rintamanaiset kokoontuvat 
kerran kuukaudessa omaan kokouk-
seensa. HELRT tukee, jotta arvoisat 
iäkkäät daamit pääsevät kokouspai-
kalleen. Tarve yleensä 4-5 faitteria. 
Seuraava kokous 15.2.

Järjestyksenvalvontaa: Vapaaeh-
toisia järjestyksenvalvojia tarvitaan 
yhdistyksen varainhankintaan. Il-
moittaudu Juha Saloselle puh. 040 
722 9804 tai juhasalonen1959@
luukku.com. Jos ei ole jv-korttia, 
koulutus tarjotaan! Tulevia keikkoja: 
13.–17.3. Alegria/Cirque du soleil, 
22.3. Adam Lambert.

Facebook: Yhdistys omalla nimel-
lään nyt myös Facebookissa. Tule 
mukaan!

Nettisivut uudistettu! Käy katso-
massa: www.helrt.org

E-jäsenkirje: Yhdistys lähettää 
nykyisin tiedotteita sähköpostitse. 
Jos et ole vielä jakelussa, ilmoita 
osoitteesi: kari.kaiponen@pp.inet.fi

toimintaa reserviläisille. 
Kutsumme sinut – erityisesti 

noin 20-40v tykkimiehen, lauan-
taina  23.2.2013 Santahaminassa 
järjestettävälle MPK:n kurssil-
le, jonka Kenttätykistökerho ry 
ja Uudenmaan Tykistökilta ry 
yhdessä järjestävät. Ohjelmas-
sa ei ole pitkiä esitelmiä vaan 
toimintaa. Järjestämme tykki-
mieshenkisen tapahtuman, jonka 
jälkeen tiedät, missä kunnossa 
tykkimiestaitosi ovat ammuntaa 
unohtamatta. Tapahtuma on hyvä 
tilaisuus kutsua mukaasi vaikka 
armeija-aikaiset kaverisi. Varus-
tukseksi sinulle riittää säänmu-
kainen ulkoiluasu ja jalkineet sekä 
saunakamppeet. 

Tapahtuma alkaa lauantaina 
23.2. noin klo 10:00 (Kokoontumi-
nen Santahaminan portin vieressä 
olevalle parkkipaikalle) ja kestää 
n. kello 17 saakka. Ilmoittautu-
minen ja lisätiedot tapahtumasta: 
hanninen.janne@gmail.com. 

Hedberg 2013 
Aika: 3.-5.5.2013; Paikka: Niini-

salo. Lähde mukaan päivittämään 
tykistöllinen osaamisesi Niinisa-
lossa järjestettävään koulutusta-
pahtumaan. Hedberg-tapahtuma 
on Tykistökoulun järjestämä kou-
lutustapahtuma epäsuorantulen 
reserviläisille. Puolustusvoimien 
kertausharjoitusten määrät las-
kevat entisestään lähivuosina. 
Hedberg-viikonloppu Niinisalossa 
on hyvä tilaisuus pitää omat ase-
lajitaidot kunnossa. 

Kadettikurssin kenttätykistö-
linjan kadetit kouluttavat lauan-
taina rastikoulutuksena tehtävät, 
joista sunnuntaina on pienimuo-
toinen kilpailu. Maastossa reitin 
varrelle on sijoitettu edellisenä 
päivänä opituista aiheista ras-
titehtäviä. Kuljettu matka on 
perinteisesti ollut noin 5-8 km 
luokkaa. Tapahtuma järjestetään 
viikonloppuna 3.-5. toukokuuta 
Niinisalossa. Matkaan lähdetään 
jo perjantai-iltapäivällä kimppa-
kyydein, joiden kustannukset jae-
taan autokunnittain. Lauantaina 
ohjelmassa on rastikoulutus sekä 
illanvietto varuskuntakerholla 
kadettien kanssa. Perinteisesti 
jonkinlainen iskuryhmä on läh-
tenyt hakemaan kisasuoritukseen 
viimeistä terää Kankaanpään yös-
täkin. Kerää mukaan esimerkiksi 
varusmiesaikainen kaveriporukka 
ja lähde muistelemaan menneitä 
ja oppimaan uutta. HUOM! Il-
moittautumiset 12.4. mennessä: 
Riina Markkula, riina.markkula@
gmail.com.

Perussuunta 2013 - kilpailu 
Aika: 22-24.3.2013 ; Paikka: 

Tapa, Viro. Epäsuorantulen vie-
railumatka Tapan varuskuntaan. 
Perussuunta 2013 tapahtuma 
järjestetään Tapassa yhdeksättä 
kertaa. Ohjelma pääpiirteissään: 
Pe klo.17.30 lautalla siirtyminen 
Viroon. Lauantaina epäsuorantu-
len tehtävien harjoittelua NATO-
menetelmin. Sunnuntaina itse 
herrasmieskilpailu (suunnistusta, 
ammuntaa ja epäsuorantulen 
tehtäviä) ja kotiin paluu illalla 
(klo.23.00). Aiempien vuosien 
matkakertomuksia luettavissa 
kerhon kotisivuilta. Matka toteu-
tetaan omakustannusperiaatteella 
(laiva) ja kimppakyydein autoilla. 
Matkan hinta n. 95 euroa/hlö. Il-
moittautuminen tapahtuu maksa-
malla matka 04.03.2013 mennessä 
KT-kerhon tilille Nordea 127130-
83323. Lisätiedot: Jyri Vilamo, puh 
040-1468 424 jyrppy@hotmail.
com.

SISSIKERHO 
SISSIOSASTO

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuun-
tunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.

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

hin osoitteessa  www.stadinsissit.fi.  Sivuilta löytyy mm. tämän vuoden toi-
mintasuunnitelma.

Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissi-
sivuilta.

Hyvää ja menestyksekästä alkanutta vuotta 2013 kaikille Sisseille!
Ennakkokutsu vuosikokoukseen
Sissien sääntömääräinen vuosikokous pidetään ma 25.3. 2013 klo 19.50 

alkaen Katajanokan kasinolla. Esillä kevätkokouksen sääntömääräiset asiat.  
Kokousesitelmä alkaa klo 19 ja aiheena on ”Venäjän asevoimien reformin 
edistyminen”

Maastotoiminta
Kaukopartiohiihto 1.-3.maaliskuuta. Kiinnostuneet ottakaa yhteys Sissi-

teamien vetäjään Aarne Björklundiin. 
Sissien oma Talvijotos maaliskuussa. Lisätiedot Aarne Björklundilta. 
Maastotoiminnasta lisätiedustelut aleksi.ilmonen@gmail.com tai Aarne 

Björklund baarne@gmail.com
Ampumatoiminta
Harjoitukset Luolassa jatkuvat seuraavasti su 27.1.;ma 4.2.;su 10.2.; ma 

18.2.; su 24.2; ma 4.3.; su 10.3.; ma 18.3. Maanantain vuoro klo 19 -21 ja sun-

helresp.fi
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Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori

Lennä
ässien siivenjäljillä

ja koe omakohtaisesti 
jatkosodan ilmataisteluiden 

vauhti ja jännitys!

Messerschmitt -simulaattoriin myydään opastettuja elämyspaketteja,
jotka sisältävät lyhyen perehdytyksen ja lentoaikaa. 

Puolen tunnin paketin hinta on 69 euroa ja tunnin paketin 99 euroa. 

Elämyspaketteja myydään Ma-Pe klo 9-14 ja lennot suoritetaan  
keskiviikkoisin klo 17-20 ja lauantaisin klo 12-17

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

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

Simuilmo 95x125_Simu  28.3.2012  10.13  Sivu 1

K
O

TI
 &

 P
A

LV
EL

TU
T

12
0

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

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

erikoistunut olennaiseen

H A M M A R S T R Ö M  P U H A K K A  P A R T N E R S

www.hpplaw.fi

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

 
Tammikuu
26.1.  Diplomi-insinööri, vänrikki Hannu Hiirla (matkoilla) 85 v
27.1.  Voimistelunopettaja, toiminnanjohtaja, majuri Heimo Huotari (matkoilla) 70 v
28.1.  Kauppatieteiden maisteri, luutnantti Erkki E.Railo 75 v 
31.1.  Toimitusjohtaja, vänrikki Erik Nummelin 60 v

Helmikuu
1.2.  Insinööri, yliluutnantti Kari Kiravuo (perhepiirissä) 75 v
3.2.  Vuorineuvos, kauppatieteiden tohtori h.c., majuri Jere Lahti 70 v
4.2.  Professori emeritus, kapteeni Osmo A.Wiio 85 v
4.2.  Sosionomi, vänrikki Juhani Javanainen 80 v
6.2.  Myyntipäällikkö, kersantti Reijo Salo 60 v
7.2.  Isännöitsijä, luutnantti Jari Vainio 50 v
9.2.  Tekninen johtaja, majuri Bo Luther (matkoilla) 75 v
13.2.  Faktori, alikersantti Leif Barck (ei vastaanottoa) 75 v
13.2.  Rikosylikonstaapeli, vänrikki Pertti Kaleva 60 v
15.2.  Diplomi-insinööri, luutnantti Raimo Suokas (matkoilla) 75 v
15.2.  Professori emeritus, kapteeni Aarne Pehkonen (perhepiirissä) 70 v
15.2.  Site Manager, ylikersantti Markku Sairanen (ulkomailla) 50 v
16.2.  Insinööri, luutnantti Stig Simelius (matkoilla) 75 v
17.2.  Kiinteistöneuvos, luutnantti Heikki Säilä (matkoilla) 70 v
19.2.  Alikersantti Juhani Komulainen 60 v
20.2.  Liikennesuunnittelija, alikersantti Ismo Tulikorpi 80 v
23.2.  Tilintarkastaja, kapteeni Matti Mäkinen (suunnistuskilpailuissa) 70 v

Onnittelemme

Rolls-Royce Ab
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

09 47303301

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550 Helsinki

09 765735

Kiikkaistenkuja 1
01800 KLAUKKALA

09 879 9003

Berner Oy
PL 15

00131 Helsinki

09 134 511

Varattu

Intrum Justitia
PL 170 00811 HELSINKI 

09 229 11618Lasihemmo Oy
Kyttäläntie 6

00390 Helsinki

0400 575025

Asianajotoimisto 
Kari Silvennoinen Ky

Korkeavuorenkatu 19 A
00130 HELSINKI

0106 168 920

Milfight
Perustekniikka leiri Hyvinkäällä 16.2.2013
Hyvinkään Reserviläiset ja Hyvinkään Reserviupseerit järjestävät yh-
teistyössä MilFight perustekniikka-leirin Shudokanin kamppailusalilla 
lauantaina 16. helmikuuta 2013. Leirin tavoite on tutustuttaa Milfight-
kamppailujärjestelmään ja kehittää osallistujien itsepuolustustaitoja.
Kohderyhmä:  Reserviläiset sekä muut kamppailusta ja itsepuolus-
tuksesta kiinnostuneet miehet ja naiset. Aikaisempaa kokemusta 
kamppailulajeista ei tarvita. Laji soveltuu erinomaisesti myös 
turvallisuusalalla toimiville. Leirille otetaan mukaan 30 osallistujaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Vähimmäisosallistujamäärä harjoituksen 
järjestämiselle on 10 henkilöä.

Kouluttaja :  
Hannu Maunula, komentajakapteeni evp.
1.dan Judo
B.I.FF. escrima level 3 instructor-taso
Sisäministeriön hyväksymä järjestyksenvalvoja- ja voimankäytön 
kouluttaja
Sisäministeriön hyväksymä ampuma-asekouluttaja yksityisellä turva-
alalla.
Tarkempi  lajiesittely osoitteessa 
               www.milfight.fi

Harjoitusajat:  Lauantai  11:00-13:30 ja 14:30-17:00
Varusteet: T-paita tms. , verkkarit, MMA-shortsit tai budo-lajihousut 
sekä hammassuojat ja suihkusandaalit tms.  Jos löytyy, käsisiteet, 
nyrkkeilyhanskat, alasuojat, säärisuojat kannattaa ottaa mukaan. Lisä-

tietoja laitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse ja lyötyy osoitteesta 
www.hyres.fi
Ilmoittautumiset  10.2.2012 mennessä osoitteeseen milfight@hyres.fi 
tai puhelimitse 0400-157 769 / Esa Pihlajamäki
 Salin osoite Vehkakuja 1, Hyvinkää. Osallistumismaksu 20e, maksetaan 
tilille 102930-221498 tai IBAN : FI85 1029 3000 2214 98 / Hyvinkään Re-
serviupseerit 3.2.2013 mennessä.  Viestikenttään Milfight / osallistujan 
nimi
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Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

www.hrup.fi www.helresp.fi

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Teksti: Robin Elfving 

Kuvat: Mika Kuutti

Reserviläisten taidoille on jälleen 
kysyntää, kun Helsinki isännöi suu-
ria purjelaivoja kesällä 2013. Tall 
Ships Race tuo pitkälti toistasataa 
alusta pääkaupunkiimme ja laivo-
jen kirjo on laaja – nelimastoisista 
jättiläisistä pienempiin ketseihin ja 
jooleihin. Hietalahteen sijoitettu ta-
pahtuma on kesän suurin yleisöta-
pahtuma Helsingissä ja se huipentuu 
”Parade of Sails” näytökseen. Tämän 
kokoluokan tapahtuman onnistunut 
läpivienti vaatii paljon suunnittelua 
ja ison organisaation itse tapahtu-
man aikana. Merivoimat on muka-
na järjestelyissä ja reserviläiset on 
avainasemassa. Merisotakoulun up-
seerien johdolla pystytetään yhteys-
upseeriorganisaatio, jonka rungon 
muodostavat reserviläiset.  Myös 
muut purjehduksesta kiinnostuneet, 

esim. meripartiolaiset, ovat mukana. 
Näin voidaan osoittaa yhteysupsee-
ri eli LO (Liaison Officer) miltei jo-
kaiselle alukselle. Yhtä tärkeä kuin 
LO-organisaatio on HC eli Harbour 
Centre. HC on reserviläisten mie-
hittämä ja toimii yhteysupseerien ja 
järjestäjien tukena. 

TSR-kilpailun vastaava organi-
saatio Sail Training International 
tarjoaa purjehduselämyksiä nuo-
risolle ja TSR tuo Helsinkiin pari 
tuhatta nuorta purjehtijaa. Näille 
miehistön jäsenille isäntäkaupunki 
tarjoaa eri tapahtumia: kilpailuja, 
vierailuja, kiertoajeluja jne. Tavoite 
on tietenkin, että miehistöille jäisi 
mahdollisin hyvä vaikutelma Suo-
mesta ja Helsingistä. 

Tarve pätevälle HC:lle ja LO-
organisaatiolle on ilmeinen. Orga-
nisaatio vastaa siitä, että miehistöt 
löytävät heille tarkoitetut palvelut, ja 
että ne saa kaiken tarvittavan tiedon 

ja avun, jotta vierailu olisi onnis-
tunut. Samaan aikaan organisaatio 
vastaa myös siitä, että alukset saavat 
tarvitsemansa palvelut. Alusten tar-
peet vaihtelevat jonkin verran, mut-
ta kaikki tarvitsevat eri täydennyksiä 
ja muonitusta. Yhteysupseerit ja HC 
vastaavat siitä että kukin saa tilaa-
mansa palvelut: Vesi- ja polttoaine-
täydennykset, sähkönsaanti, jäte-
huolto jne. On myös erityistilanteita, 
joihin pitää pystyä vastaamaan ja 
myös sairaustapahtumiin ja tapatur-
miin pitää varautua. Saumaton yh-
teistyö eri tahojen välillä on tärkeää 
– LO:t ja HC tekevät työtään yhteis-
työssä rajavartioston, satamalaitok-
sen, poliisin ja eri palveluntuottajien 
kanssa. Yhteysupseerien motto on 
”askel edellä – askel perässä”: toi-
minta on ennakoivaa ja toimiessaan 
hyvin se on näkymätöntä.

Merivoimien reserviläiset ovat 
olleet mukana jo monena vuotena, 

konsepti on testattu ja se toimii. 
Isot purjelaivat kävivät Kotkassa 
2007 ja Turussa sekä 2009 että 2011. 
Vuonna 2010 Turussa vieraili neli-
senkymmentä sotalaivaa Northern 
Coasts-harjoituksen yhteydessä. 
Myös niiden LO- ja HC-palvelut 
hoidettiin reserviläisvoimin ja näin 
ammattiupseerit saattoivat keskittyä 
itse harjoitukseen. Myös siviilitapah-
tumat harjaannuttavat reserviläisiä 
ja Merivoimat voi hyödyntää heidän 
osaamistaan esim. laivastovierailu-
jen yhteydessä. 

TSR Helsingissä 2013 on taas 
näytön paikka. Suomella on erittäin 
hyvä maine näiden tapahtumien 
järjestäjänä. Kiinnostuneet voivat 
ilmoittautua mukaan – lisätietoja 
löytyy viereisestä faktaruudusta. En-
nakkovaatimuksina ovat ainoastaan 
reipas merimieshenki ja pelisilmä!

Miehistöä mastossa. Korkeat paikat eivät saa pelottaa.

Reserviläiset yhteysupseereina
Norjalainen Christian Radich laiturissa.

Oy Motoral Ab

YHTEYSUPSEE-
RITOIMInTA 

Haluatko mukaan yhteysup-
seeriksi? 

Tall Ships Race järjestetään 
Helsingissä 17-20 heinäkuuta 
2013. Yhteysupseeritehtäviin 
tarvitaan purjehduksesta kiin-
nostuneita henkilöitä – meri-
partiolaisia, reserviläisiä, pur-
jehtijoita… Järjestäjät tarjoa-
vat tarvittavan koulutuksen ja 
ikimuistoisen elämyksen.

Ilmoita mielenkiinnostasi:  
clo@tallshipsraceshelsinki.fi  

Lisätietoja tapahtumasta:  
www.tallshipsraceshelsinki.fi

Piiritoimisto


