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Yleisellä asevelvollisuudella kansan tuki

M
aanpuolustustie-
dotuksen suunnit-
telukunta MTS on 
tehnyt laajan kansa-
laistutkimuksen jo 
vuodesta 1964 lähti-
en. Kysymykset ovat 

olleet osin samoja, mutta kyselyssä on py-
ritty myös saamaan kansalaisten mielipi-
teitä ajankohtaisista asioista.
 Verrattuna viime vuoteen sekä Suo-
men sotilaallisen liittoutumattomuuden 
kannatus että Suomen Natojäsenyyden 
vastustus on laskenut. Lasku näkyy erityi-
sesti epätietoisuuden kasvuna. Toisaalta 
suhtautuminen Suomen ja Naton väliseen 
yhteistyöhön on muuttunut kriittisem-
mäksi verrattuna viime vuoteen. Myön-
teisyyden lasku tältäkin osin näkyy niiden 
määrän kasvuna, jotka eivät osaa sanoa 
kantaansa.
 Suomen sotilaallisen liittoutumatto-
muuden kannalla olevien määrä on pu-
donnut 11 prosenttiyksikköä, 69:sta 58 
prosenttiin. Sotilaallista liittoutumista 
kannattavien määrä on kasvanut neljä 
prosenttiyksikköä, 27:sta 31 prosenttiin. Ei 
osaa sanoa - vastausten osuus on kasvanut 
kahdeksan prosenttiyksikköä, kolmesta 
11:en. Onko näin suuren epävarmojen vas-
taajien määrän kasvu, siis lähes nelinker-

taiseksi, osoitus liiasta tiedosta vai tiedon 
puutteesta. Poliitikkojen selvät kannanotot 
asiasta puuttuvat. 
 Nato-jäsenyyteen kielteisesti suhtau-
tuvien määrä on laskenut peräti yhdeksän 
prosenttiyksikköä, 69:sta 60 prosenttiin. 
Kannattajien määrä on jopa kasvanut 2 
prosenttiyksikköä.
 
Selkeä eNemmIStö, 74 prosenttia, kan-
nattaa nykyistä asevelvollisuusjärjestel-
mää. Tänä vuonna kysyttiin mielipidettä 
myös siitä, pitäisikö varusmiespalveluksen 
olla miehillekin vapaaehtoinen (puolet 
vastaajista) ja pitäisikö Suomessa olla sekä 
miehiä että naisia koskeva yleinen kan-
salaispalvelus, jonka voisi suorittaa joko 
varusmies- tai siviilipalveluksena (puolet 
vastaajista). Varusmiespalveluksen muut-
tamiseen myös miehille vapaaehtoiseksi 
suhtautuu kielteisesti kaksi kolmannesta 
ja myönteisesti kolmannes kansalaisista. 
Yleisen kansalaispalveluksen torjuu puolet 
vastaajista. Kansalaiset pelkäävät eniten 
Natoon liittymistä siksi, että suomalaiset 
sotilaat voivat joutua sotiin Suomen ulko-
puolelle sekä sen, että Venäjän uhka saat-
taa kasvaa. Eräänä syynä nähtiin myös se, 
että liittyminen kasvattaisi Suomen puo-
lustusmenoja. Tätä mieltä oli peräti kol-
mannes vastaajista. Vastaajista peräti 59 

% kannatti Suomen osallistumista NRF:n 
harjoituksiin.
 Lähes puolet kansalaisista on sitä miel-
tä, että puolustusmäärärahojen taso on 
säilytettävä ennallaan. Tyytyväisten osuus 
on hieman kasvanut edellisestä kyselystä. 
Vastauksiin ei todennäköisesti ehtinyt vai-
kuttaa nopea taloustilanteen heikentymi-
nen. Peräti kolmannes kannattaa määrära-
hojen kasvattamista. Miehet selvästi naisia 
useammin.
 
kaNSalaISISta 72 prosenttia on sitä miel-
tä, että jos Suomeen hyökätään, Suomea 
on puolustettava aseellisesti kaikissa tilan-
teissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta.  
Positiivisesti suhtautuvien osuus on vä-
hentynyt viidellä prosenttiyksiköllä viime 
vuodesta.
 Kansalaisista lähes puolet arvelee 
Suomella olevan erittäin tai melko hyvät 
mahdollisuudet puolustautua, jos Suomi 
joutuisi tavanomaisin asein käytävään so-
taan. Kansalaisista hieman yli puolet on 
sitä mieltä, että Suomella on erittäin tai 
melko heikot mahdollisuudet puolustau-
tua, mikäli Suomi joutuisi tavanomaisin 
asein käytävään sotaan. Tämä epäilijöiden 
joukko on hieman kasvanut edellisestä 
vuodesta.
 Lähes kaikki kansalaiset ovat sitä miel-

tä, että Suomen alueellisen koskematto-
muuden puolustaminen kuuluu puolus-
tusvoimien sotilaallisiin tehtäviin. Osallis-
tumista Euroopan unionin puolustamiseen 
pitää 62 prosenttia puolustusvoimien soti-
laallisiin tehtäviin kuuluvana. Jopa 56 % 
vastaajista katsoo, että puolustusvoimien 
osallistuminen kriisien ja turvallisuusuh-
kien torjuntaan eri puolilla maailmaa kuu-
luu sen tehtäviin. 
 
mIeSteN YleISeeN asevelvollisuuteen pe-
rustuvaa nykyistä puolustusjärjestelmää 
tukee 74 prosenttia vastaajista. Myöntei-
sesti suhtautuvien määrä on jopa kasvanut 
edellisestä vuodesta.
 Yleisestä asevelvollisuudesta luopu-
mista ja siirtymistä ammattiarmeijaan 
kannattaa 10 prosenttia. Yli puolet kansa-
laisista, 64 prosenttia, suhtautuu kieltei-
sesti siihen, että varusmiespalvelus olisi 
myös miehille vapaaehtoinen. Myönteises-
ti asiaan suhtautuu kolmannes.
 Eniten vastaajia näyttää huolestutta-
van ympäristön tila sekä luonnonvarojen 
käyttö maapallolla, mutta myös kansain-
välinen terrorismi aiheuttavat huolta kan-
salaisissa.
 Näyttää siis edelleen siltä, että yleisel-
lä asevelvollisuudella on kansan suuren 
enemmistön tuki takanaan.
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Helsingin

ParhaImmat kiitokseni Helsingin 
Reserviupseeripiirin piirikokouksel-
le ja sitä kautta kaikille upseerivel-
jille kunniapuheenjohtajaksi kutsu-
misen johdosta. Toki tunnen ansioni 
huomattavasti vähäisemmiksi kuin 
edeltäjäni Randall Nybomin, joka 
sentään oli perustamassa maaham-
me vapaaehtoista reserviupseeritoi-
mintaa. Kunniapuheenjohtajuus ei 
suinkaan merkitse, että voisin heit-
täytyä maanpuolustus- ja reserviup-
seeritoimintaa käsittelevissä asiois-
sa toimettomaksi. Se edellyttää ak-
tiivista toiminnan seuraamista sekä 
tarvittaessa tämän päivän toimijoi-
den tukemista heidän viedessään 
asiaamme eteenpäin, toki ajatusten 
esittäminen ja keskustelun herättä-

minen on sallittua, mutta aktiivisille 
toimijoille on annettava työrauha.
  
maaNPuoluStukSemme  lepää 
muutamien keskeisten perusasioi-
den varassa, joihin vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekevillä on 
erinomaisen hyvät mahdollisuudet 
vaikuttaa. Maanpuolustustahtoon ja 
-haluun vaikuttaminen on eräs jär-
jestömme tärkeimpiä ulospäin suun-
tautuvia tehtäviä. Omien sotilaallis-
tan tietojen ja taitojen eli osaamisen 
ylläpitäminen ja kehittäminen on jo-
kaisen reserviupseerin velvollisuus. 
Osallistuminen ja vaikuttaminen yh-
teiskunnalliseen päätöksentekoon, 
jotta maanpuolustus saisi riittävästi 
varoja uskottavan puolustuksen yl-

läpitämiseen ja kehittämiseen on 
jokaisen suomalaisen oikeus, jota 
tulisi tarmokkaasti hyväksikäyttää.
  
kertauSharjoItuSteN ja vapaaeh-
toisen kouluttautumisen lisääntymi-
nen sekä reserviupseereille avautu-
vat vaativammat sodanajan tehtävät 
ilahduttavat ja motivoivat toimin-
taan.Taustalla on kuitenkin koko-
ajan huoli siitä riittääkö raha mate-
riaalihankintoihin sekä tarvittavan 
suuren reservin ylläpitoon. Onneksi 
olemme vielä lujasti pitäneet kiinni 
yleisestä asevelvollisuudesta. Liit-
toutuako vaiko pysyä liittojen ulko-
puolella on asia, jossa kansalaisten 
ja asiantuntijoiden mielipiteet ero-
avat ehkä selkeimmin. Yleensä kan-

nattaa luottaa asiantuntijoihin.
  Lopuksi kiitän vielä kerran koh-
dalleni tulleesta kunniatehtävästä 
ja toivotan kaikille Rauhallista Jou-
lua sekä hyvää Uutta Vuotta.Työm-
me maanpuolustuksen ja itsenäisen 
Isänmaan hyväksi jatkuu.
 

Kari Vilamo
Majuri

HRUP:n 

kunniapuheenjohtaja

kunniapuheenjohtajan tervehdys
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helSINgIN reServIuPSeerIPIIrI 
kutsui 10.11. pitämässään piiriko-
kouksessaan majuri Kari Vilamon 
piirin kunniapuheenjohtajakseen. 
Majuri Vilamo on osallistunut pit-
kään ja tuloksellisesti niin piirin 
kuin liiton toimintaan ja näytellyt 
ratkaisevaa roolia useissa piirimme 
toiminnan kannalta tärkeissä virs-
tanpylväissä. Piirillämme on ollut 
aiemmin vain yksi kunniapuheen-
johtaja, jo viimeiseen iltahuutoon 
käsketty majuri Randall Nybom.
 Piirivaltuuston puheenjohtajaksi 
seuraavaan piirikokoukseen saakka 
(syksy 2010) kestäväksi toiminta-
kaudeksi valittiin majuri Esa Paju-
nen. Valtuuston varapuheenjohtaja-
na jatkaa majuri Jorma Loimukoski.
 Piirille valittiin myös puheenjoh-
tajisto seuraavaksi kahdeksi toimin-
tavuodeksi. Puheenjohtajana jatkaa 
allekirjoittanut, ensimmäisenä vara-
puheenjohtaja toimii kapteeni Saka-
ri Väliahde ja toisena varapuheen-

johtajana yliluutnantti Keijo Talja. 

RUL liittovaltuusto
Suomen Reserviupseeriliiton liit-
tovaltuusto valitsi kokouksessaan 
29.11. liittovaltuuston puheenjoh-
tajaksi maj Matti Ankelon, liitto-
hallituksen I varapuheenjohtajaksi 
piirimme ehdokkaan komkapt Yrjö-
Pekka Rautalahden sekä liittohalli-
tuksen II varapuheenjohtajaksi kapt 
Hannu Lahtisen. 
 Vuonna 2009 korotetaan jäsen-
maksuihin sisältyvää liittomaksua 3 
eurolla. 
 Liiton toiminnoissa korostuu 
mm. vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen johtamiskoulutuksen kehittämi-
nen, vaikuttaminen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen lain tarkistamis-
prosessiin sekä ampuma-aselain uu-
distamiseen.

Suomen Sotilas –lehti
Suomen Reserviupseeriliitto hankki 

kesän aikana puolet Suomen Sotilas 
–lehteä kustantavasta Kustannus-
osakeyhtiö Suomen Mies Oy:sta. 
Hankinnan perusteina oli mm. jäse-
nistön sotilasammattitaitoa vahvis-
tavan lehden entistä parempi tuomi-
nen reservinupseerien saataville.
 Vuoden 2009 osalta on päätetty, 
että Suomen Sotilas -lehden jäsen-
hinta on RUL jäsenistölle 44 euroa 

tavallisen kestotilaushinnan ollessa 
55 euroa. 
 Suosittelen lämpimästi kaikille 
jäsenillemme tämän erinomaisen 
lehden tilaamista.

Joulu ja Uusi Vuosi
Jouluaaton kunniavartiot ovat hie-
no ja perinteitä kunnioittava tapa 
hiljentyä joulun viettoon. Katso tar-
kemmat tiedot tapahtumien kello-
najoista tämän lehden ilmoituksista.
 Piirissä alamme valmistautua 
vuoden 2009 toimintoihin ja varmaa 
on, että vauhti ei ainakaan vähene. 
 Ensi vuoden tärkeimmät tavoit-
teemme on hoitaa kunnialla ampu-

ma-aselainsäädännön valmistelu, 
vapaaehtoislain säädöksiin ja ohjeis-
tukseen vaikuttaminen sekä ampu-
maurheilukeskuksen saaminen pää-
kaupunkiseudulle.
 Kiitän kaikkia suomalaista 
maanpuolustusta edistäneitä kansa-
laisia kuluneesta vuodesta. Toivotan 
teille kaikille hyvää ja rauhallista 
joulua sekä riemukasta uutta vuotta 
2009.

Ville Maijanen
Kapteeni (res)

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

uutISIa 70 vuotta SItteN

Uusi Suomi, maanantai 19. 12. 1938

”Italia toteuttaa vaatimuksensa joko 
rauhallisin tai sotaisin keinoin.”

Jyrkkää kieltä italialaisessa 
poliittisessa aikakausilehdessä.

Rooma, 18.12. (STT) Relasioni Internationali käsittelee tänään 
Italian ja demokratian pyyteitä, kirjoittaa mm.: Italian kansa to-
teuttaa ehdottomasti luonnolliset vaatimuksensa, joko rauhan 
vallitessa, jos muiden aikomukset vastaavat Italian omia aiko-
muksia, tai sodan kautta, jos Ranska päättää turvautua tähän 
keinoon.
 Italia nojaa vaatimuksensa vuosisatoja vanhoihin oikeuk-
siin, maanomistajan ja veron oikeuteen Tunisiassa, sosialisen 
ja taloudellisen rehellisyyden oikeuksiin Suezin suhteen sekä 
taloudelliseen ja poliittiseen oikeuteen, mitä Dshibutiin tulee. 
Nämä pakottavat kysymykset ratkaistaan lähikuukausien aika-
na lopullisesti ja täydellisesti. Sellaisia mielenilmaisuja kuin ne, 
joita esiintyi Abessinian selkkauksen yhteydessä ei Italia siedä, 
ei kolmansien valtain taholta eikä varsinkaan Ranskan. Italia on 
vakuutettu siitä, että sen nykyinen historiallinen vastustaja on 
Ranskan tasavalta. 

Mussolini vihki eilen Garbonian 
kaivoskaupungin Lounais-Sardiniassa
Rooma, 18.12. (STT) Mussolini vihki sunnuntaina uuden Carbo-
nia-nimisen kaupungin, joka sijaitsee Cagliarin kivihiilialueella 
Sardiniassa. Kaupungista ja kylistä oli saapunut yli 50.000 hen-
kilöä tervehtimään Mussolinia, joka aamulla saapui risteilijä 
Bolzanolla Cagliaariin. 

uusi kunniapuheenjohtaja

vuosi loppuu — toiminta ei
oNNekSI olkooN kaIkIlle Itsenäi-
syyspäivänä ylennetyille ja palkituil-
le. Muistakaa toimia yhtä aktiivises-
ti tulevaisuudessakin, niin toiminta 
ei lopu vaan se kehittyy. Ja kiitoksia 
kaikille Teille, jotka osallistuitte Itse-
näisyyspäivän tilaisuuteemme Bot-
talla. Tilaisuus oli taas jälleen kerran 
ikimuistoinen, josta saivat varmasti 
nauttia kaikki paikalla olijat. Vaik-
ka vuosi 2008 alkaa olla pulkassa, 
niin toimintaa jatketaan täydellä 
vauhdilla myös ensi vuonna. Vuo-
den 2009 tärkeimpiä asioita tulevat 
varmasti olemaan ampuma-aselain-
säädäntö, ampumaurheilukeskus ja 
maanpuolustuskoulutus. Toivonkin 
kaikkia olemaan aktiivisesti täydellä 
rintamalla mukana edellä mainittu-
jen asioiden käsittelyissä ja eteen-
päin viemisessä. Nyt on aika kaivaa 
vanhat sotakirveet esiin ja teroittaa 
ne uutta taistoa varten, jotta myös 

ensi vuoden jälkeen voimme har-
rastaa ampumista ja maanpuolus-
tuskoulutusta pääkaupunkiseudulla 
turvallisesti ikään ja sukupuoleen 
katsomatta.

Rahoille vastinetta
Reserviläisliiton syyskokouksessa 
hyväksyttiin kolmen euron korotus 
liiton jäsenmaksuun. Asiasta jou-
duttiin äänestämään, koska kokous 
ei ollut yksimielisesti asian takana. 
Vastustusta löytyi ainakin pääkau-
punkiseudulta ja Tampereen ym-
päristöstä. Tämä osoittaa sen, että 
emme olleet yksin ajamassa ku-
moon tuota korotusesitystä. Tällais-
ta tämä demokratia on ja sen kanssa 
on elettävä. Moni yhdistys ei tämän 
korotuksen seurauksena pystynyt 
nostamaan omaa jäsenmaksuaan, 
joten kehotankin kaikkia yhdistyksiä 
hakemaan aktiivisesti projektitukea 

liitolta, jossa tähän tarkoitukseen on 
nyt reilusti budjetoitua rahaan. Nyt 
on keskityttävä toiminnan sisältöön, 
jotta jäsenet saavat korotetuille jä-
senmaksuille sitä kautta vastinetta.

Nuorisojäsenyys
Reserviläisliittoon perustetaan uusi 
jäsenluokka 1.1.2009 alkaen. Nuo-
risojäsen on alle 23-vuotias jäsen, 

jonka jäsenmaksu on Reserviläinen-
lehden tilausmaksua (6,5 Eur) pie-
nempi. Tätä etua kannattaa käyttää 
jäsenhankinnassa hyväksi ja näin 
pyrkiä saamaa nuorta verta mukaan 
toimintaan. Tulemme keskustele-
maan piirihallituksessa vielä siitä 
mahdollisuudesta, että piirimme 
tukisi tuota jäsenluokkaa vielä pii-
rilehden kustannuksella, jolloin 
jäsenmaksualennus olisi 12 euroa. 
Tämä alennus jäsenmaksuun alkaisi 
olla jo sen verran suuri että sillä voi-
si todellakin houkutella uusia nuoria 
jäseniä taistoon mukaan.

Piirihallitus
Hallitus uudistui syyskokouksessa 
osittain, kun kaksi henkilöä vaihtui. 
Vuoden 2009 hallitus koostuu seu-
raavista henkilöitä: Erkki Andersson 
(Pääkaupunkiseudun MP), Timo 
Elolähde (Helsinki), Juha Parkko-

nen (Vääpelikilta), Teemu Rajalai-
nen (Vantaa), Perttu Salonen (Es-
poo) ja Joija Tikkanen (Helsinki). 
Heidän vastuualueensa päätetään 
järjestäytymiskokouksessa, joka on 
samoihin aikoihin kuin tämä lehti 
ilmestyy. Tällä kokoonpanolla vie-
dään ensi vuosi läpi ja toimintaa py-
ritään entisestään jäntevöittämään. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä koko 
hallitukseen, jos mieltänne askar-
ruttaa joku asia.
 Muistakaa liikkua kinkun syön-
nin lomassa ja jättäkää Uuden Vuo-
den yöstä paukkuja myös ensi vuo-
den toimintaan. Toivotan kaikille 
oikein hyvää ja rauhallista Joulua 
sekä reserviläistoiminnallista Uutta 
Vuotta!

Kimmo Karinen 
Vänrikki (res)

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 

puheenjohtaja
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kirjat

jatkoSodaSSa maavoImIeN tehokkain nyrk-
ki olivat sen 50 jalkaväkirykmenttiä. Niissä 
palveli noin 180000 miestä.  Vornan taistelu-
taival kertoo JR50 taipaleesta jatkosodassa. 
Rykmentti koottiin Keski-Suomessa. Henkilös-
tö rykmenttiin kutsuttiin Saarijärveltä, Toho-
lammilta sekä Pylkönmäeltä. Kaikkiaan ryk-
mentissä taisteli noin 6500 miestä. 
 Mistä tuo Vorna nimi sitten tuli? Se oli ryk-
mentin peitenimi vuodesta 1942 vuoteen 1944. 
Rykmentin taistelutaipaleesta on kirjoitettu 
aiemmin jo ainakin kolme teosta, jotka on jo 
myyty loppuun. Nyt laadittu teos perustuu 
Sota-arkiston arkistomateriaaliin, jota on täy-
dennetty erittäin hienolla kuvamateriaalilla. 
Kuvia löytyi veteraaneilta yli 1000, joten selvi-
tystyö on ollut todella suuri. Samoin teokseen 
on sisällytetty myös runsaasti taistelijoiden 
kertomuksia ja muisteluksia sodan ajalta. Jou-
kossa on niin taistelukertomuksia kuin asema-
sotaa kuvaavia muistelmiakin. 
 Kirja on hieno kunnianosoitus joukon ve-
teraaneille. Kirjan on tehnyt historiatyöryh-
mä, johon kuuluivat Juha-Pekka Parantainen, 
Kimmo Sorko ja Sakari Isosomppi. 
 Kuvien määrä on häkellyttävä, mutta kuvi-
en skannaaja on tehnyt pienen virheen, koska 
osassa kuvissa ns moire-ilmiö on ”rasteroinut” 
kuvia melko voimakkaasti. Hieno ajatus on 
laittaa kirjaan kuvia taistelupaikoilta nyky-
kunnossaan. Niiden perusteella aktiivinen 
historian harrastaja voin löytää taistelupaikat 

nykyisestä maastosta.
 Kirjan voi tilata tekijöiltä 53,90 euron hin-
taan. Kimmo Sorko, 040 815 1703 tai Pekka 
Puranen, 040 538 3468.

etelä-hämeeN reServIläISPIIrI on viettä-
nyt perustamisensa 50-vuotisjuhlaa kuluvana 
vuonna. Piiri on tehnyt laajan historiateoksen 
toiminnasta kuluneina vuosina. Etelä-Hämeen 
Reserviläispiiri ry perustettiin 23.3.1958 Hä-
meenlinnassa ja on sittemmin ollut eräs aktii-
visimmista piireistä koko maassamme.  Etu-
linjassa 50 vuotta teoksessa käsitellään Etelä-
Hämeen reserviläisten ja reservinaliupseerien 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä piiriorga-
nisaation näkökulmasta. Kirjoittaja on tehnyt 
laajan ja kattavan tutkimuksen piirin toimin-
nasta vuosilta 1958-2008. Varsinainen tieteel-

linen tutkimus teos ei kirjoittajan mukaan ole, 
koska tekstissä ei ole lähdeviitteitä. Lukijalle 
onneksi, koska teksti on ilman niitä hyvin hel-
posti luettava. Teoksen rakenne on selkeä ja 
kelpaa esimerkiksi muille vastaaville teoksille 
tulevaisuudessa. 
 Teosta voi tiedustella Etelä-Hämeen Re-
serviläispiiristä, (03) 612 0500.

veIkko SakSI, Pro karelIa rY:N aktiivijäsen, 
on julkaissut pamfletti tyyppisen kirjan Karja-
lan palauttamisesta. Kirjan lähtökohta on se, 
että suomalaiset poliitikot eivät ole tarpeek-
si pontevasti puuttuneet rauhansopimuksen 
Karjalaa koskeviin kohtiin. Hän peräänkuulut-
taa luottamusta sekä win-win periaatetta eli 
molemmat osapuolet voittavat, mikäli Karjala 
liitetään jälleen osaksi Suomea. Kirjassa on 
julkaistu 33 tekijän kirjoituksiin eri medioissa 
sekä Karelia Klubin aluepalavereissa esittelyi-
hin puheisiin. Kirjoittajan mielestä Karjalan 
palautus on kanonisoitu ja vaiettu kuoliaaksi 
poliittisissa piireissä. Kirjan artikkelit tuovat 
esille niitä mahdollisuuksia ja epäkohtia, joita 
nykytilanne aiheuttaa. Tekstejä voi lukea myös 
internetissä osoitteesta www. prokarelia.net.

kYlmäN SodaN SuurImPIa sensaatioita oli 
eräiden suurvaltojen väliset selkkaukset va-
koilulentojen ja muun tiedustelutoiminnan 
takia. Sodan aikana on vihollisen liikkeiden 
tarkkaileminen ja suunnitelmien paljastami-
nen tärkeää taistelevien joukkojen toimin-
nan ohjaamiseksi ja tuloksiin johtavaksi. 
Vihollisen viestiyhteyksien seuraaminen ja 
kuunteleminen sekä nimenomaan radiotie-
dustelu ovat tärkeitä tietolähteitä vastapuo-
len suunnitelmista. 

 Eversti, Mannerheim-ristin ritari Joppe 
Karhunen kertoo tässä teoksessaan suoma-
laisen radiotiedustelun perustajasta ja uran-
uurtajasta, eversti R. H.Hallamaasta, joka so-
dan jälkeen viljeli neilikoita Espanjassa, sekä 
sodanaikaisen radiotiedustelumme ratkaise-
vasta osuudesta puolustustaisteluissamme. 
Salasanomia ja neilikoita on samalla jännit-
tävä sotakirja talvisodan suurten mottitaiste-
luiden ja jatkosodan raskaiden taisteluvuo-
sien ajoilta. Lentäjänä tekijä on kiinnittänyt 

erityistä huomiota radiotiedustelun ja lento-
aseen väliseen yhteistoimintaan. Hän kertoo 
myös radiotiedustelusta sissien »silmänä ja 
korvana», partisaanisanomista, desanteista, 
kovista ilmataisteluista jne. 
 Salasanomia ja neilikoita on pokkariver-
sio vuonna 1960 ilmestyneestä kirjasta.

jr 50 historia etulinjassa 50 vuotta

kirja karjalan palauttamisesta

joppe karhusen kirjasta näköispainos
Salasanomia ja neilikoita

kimmo Sorko, juha-Pekka Parantainen, 
Sakari Isosomppi, vornan taistelutaival

Gummeruksen Kirjapaino Oy, 2007, ISBN  978-952-92-3069-3, 
832 sivua, runsas kuvitus

jari lehtoväre, etulinjassa 50 vuotta

Kariston Kirjapaino Oy, 2008, ISBN 978-952-92-4094-4, 333 
sivua, runsas kuvitus.

veikko Saksi, karjalan palautus kuin tukka 
takussa

Pro Karelia, 2008, ISBN 978-951-98494-3-0, 238 sivua, piirros 
kuvitus

joppe karhunen, Salasanomia ja neilikoita

Apali Oy 2008, ISBN 978-952-5026-82-5, 260 sivua,
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Teksti: Asta Ruuskanen 

Kuva: Tomi Alajoki

maaNPuoluStuSkoulutuSYhdIS-

tYS (MPK) vietti 15-vuotispäiviään 
perjantaina 12.12.2008 Helsingissä. 
Viidentoista vuoden aikana yhdistys 
on kouluttanut 300000 suomalaista 
selviytymään paremmin arjen vaa-
ratilanteissa ja poikkeusoloissa.
 MPK:n synty liittyy kiinteästi 
Suomen valtiojohdon vuonna 1990 
päättämiin uusiin tulkintoihin Pa-
riisin rauhansopimuksesta. Tällöin 
avattiin mahdollisuus käynnistää 
vapaaehtoinen sotilaallinen koulu-
tus Suomessa lähes viidenkymme-
nen vuoden tauon jälkeen. MPK:n 
perustamisella varmistettiin, että 
koulutus tapahtuu organisoidusti ja 
kytkeytyy tänä päivänä kiinteästi ko-
konaismaanpuolustukseen palvellen 
YETT-strategiaa.

Lakisääteinen MPK
Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta ja siihen liittyvät asetukset 
tulivat voimaan vuoden 2008 alus-
sa. MPK muuttui tuolloin julkisoi-
keudelliseksi yhdistykseksi. Lain 
mukaan yhdistyksen tarkoituksena 
on maanpuolustuksen edistäminen 
koulutuksen, tiedotuksen ja valis-
tuksen keinoin.

   MPK:n parlamentaarinen val-
vonta, toiminnan ohjaus ja mer-
kittävä osa rahoituksesta tulevat 
puolustusministeriöltä. Ministeriö 
vastaa myös lain toimivuuden seu-
raamisesta. Se tekee havainnoistaan 
eduskunnan puolustusvaliokunnalle 
selvityksen vuoden 2009 loppuun 
mennessä. Toimivuutta seuraa myös 
ministeriön yhteydessä toimiva 
parlamentaarinen Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen neuvottelukun-
ta, jota johtaa varapuhemies Seppo 
Kääriäinen. 

MPK:n ja puolustusvoimien 
kumppanuussopimus
MPK ja puolustusvoimat allekirjoit-
tivat kumppanuussopimuksen viime 
keväänä. Siinä sovitaan työnjaosta, 
toimintatavoista ja resurssien käy-
töstä. Kumppanuus perustuu laissa 
vapaaehtoisesta maanpuolustukses-
ta MPK:lle säädettyyn julkisoikeu-
delliseen asemaan ja siitä johtuvaan 
mahdollisuuteen hoitaa julkisia hal-
lintotehtäviä eri turvallisuustilan-
teissa.

Valmius ottaa lisävastuuta
MPK on käytännön toiminnallaan 
osoittanut, että se on valmis otta-
maan enemmän vastuuta yhteis-
kunnan varautumisesta. Tulevai-

suudessa yhdistyksellä on entistä 
merkittävämpi rooli reserviläisten 
sotilaallisessa koulutuksessa. MPK:n 
hallituksen puheenjohtaja Harri Kai-
nulainen kertoo, että myös kansalai-
set odottavat tätä.
- Elokuussa teettämämme kan-
salaistutkimuksen mukaan MPK:n 
koulutusta halutaan hyödyntää 
enemmän yhteiskunnassa. Kansalai-
set ovat myös valmiita sitoutumaan 
MPK:n toimintaan. Erityisen positii-
visena koettiin vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen maanpuolus-
tustahtoa voimistava vaikutus.
 MPK jatkaa toimintaansa myös 
poikkeusoloissa. Tärkeä osa tätä ke-

hitystä ovat kaikkiin piireihin muo-
dostetut koulutus- ja tukiyksiköt. 
Yksiköt tarjoavat vapaaehtoisille 
naisille ja miehille uuden mahdolli-
suuden sitoutua sekä normaali- että 
poikkeusolojen tehtäviin. 
 Kainulainen lupaa, että MPK 
on lakisääteisenä toimijana valmis 
ottamaan lisähaasteita vastaan kou-
lutuksen ja siihen liittyvien muiden 
palveluiden tuottajana. 
- Uusia tehtäviä voivat olla muun 
muassa kaikki vapaaehtoinen soti-
laallinen koulutus mukaan lukien 
nykyiset puolustusvoimien vapaa-
ehtoiset harjoitukset, puolustus-
voimien maakuntajoukkojen vir-

ka-apuvalmiuksien parantaminen 
yhteistyössä kumppaniemme Pelas-
tusopiston, Suomen Pelastusalan 
keskusjärjestön ja Suomen Punaisen 
Ristin kanssa, sekä reserviläisten 
ase- ja ampumakoulutus. Olemme 
valmiita kehittämään myös MPK:n 
piiritoimistojen roolia puolustusvoi-
mien aluetoimistojen tukena asevel-
vollisuusasioihin liittyvissä neuvon-
ta- ja tukipalveluissa sellaisilla paik-
kakunnilla, joilla puolustusvoimilla 
ei ole toimipisteitä. Näin MPK voi 
osaltaan nykyistä paremmin tukea 
kokonaismaanpuolustusta.

vapaaehtoista 
maanpuolustus-
koulutusta 15 vuotta

eiran Isännöitsijätoimisto oy
Castreninkatu 8

00530  HELSINKI
(09) 272 7350

aBB Services oy
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Teksti ja kuvat: Arto Pulkki

BuNdeSheer, eli Itävallan puo-
lustusvoimat, sai käyttöönsä uuden 
muovirunkoisen palveluspistoolin 
1980-luvun alussa. Mallimerkinnän 
P80 saanut ase tunnetaan parem-
min kaupalliselta nimeltään Glock 
17, ja se on sittemmin noussut ehkä 
maailman yleisimmäksi virkapistoo-
liksi. Satojen poliisilaitosten lisäksi 
tämä Itävallan ihme on palveluskäy-
tössä muun muassa Ruotsin (P88/
G17, P88B/G19), Norjan (P80/G17) 
ja Hollannin (G17) puolus-
tusvoi-
milla. 

Itä-
valta-
laisen 

GLOCK Ges.m.b.H:n valmistaman 
pistoolin räjähdysmäistä suosiota 
voisi pitää hieman outona, sillä pal-
veluskäyttöön tarkoitetuissa pistoo-
leissa ei ole tapahtunut juuri mitään 
todella merkittävää kehitystä sitten 
1930-luvun puolivälin. Tuolloin tuli 
käyttöön John Moses Browningin ja 
Dieudonne Saiven alun perin Rans-
kan armeijalle kehittämä Fabrique 
Nationale Mle 1935 Grande Puissan-
ce, eli meilläkin jo sodan ajalta tuttu 
9 mm FN High Power (900 PIST 35 
FN). 

900 PIST FN 35 ja jo 1920-luvulla 
han-

kitut Para-
bellum m23 
(765 PIST 23) 

pistoolit olivat 
Suomen puolustus-
voimien pääasialli-
set palveluspistoolit 
aina 1980-luvulle. 
Tuolloin hankittiin 

rauhan ja sodan ajan 

tarpeita varten kohtuullinen määrä 
FN Herstal’n uusia FN BDA pistoo-
leja. Ase on edelleen kehitelmä al-
kuperäisestä FN GP 35 pistoolista, 
ja eroaa esikuvastaan lähinnä siinä, 
että se toimii sekä yksi- että kaksi-
toimisesti. Aseessa ei myöskään ole 
varmistinta, vaan vireenpäästövi-
vusto.

FN BDA pistoolin valintaa ei voi 
pitää erityisen onnistuneena, sillä 
aseessa on ollut kohtuullinen määrä 
lastentauteja ja Suomi jäi käytän-
nössä myös sen ainoaksi käyttäjä-
maaksi. Näiden lisäksi puolustusvoi-
mat on vuosien varrella hankkinut 
erityistehtäviä varten pienet määrät 
Sig Sauer P226 (900 PIST SIG) ja 
Walther P99 (900 PIST WALTHER) 
pistooleja.  

GLOCK 17
Myös P80/Glock 17 pistoolin olen-
naisia osia, eli sulkurakennetta ja li-
pasta, voi hyvin pitää kopioina 30-lu-

vun FN Mle 35 GP pistoolista. Sen 
”vallankumouksellisuuden” 

tärkein osa piileekin moder-
nissa materiaalitekniikassa, 
jota edustaa näkyvimmin 
nykyaikaisesta muovikom-
posiittista valmistettu runko. 
Tämän komposiitin päära-

kennusaineet ovat lasikuitu 
ja polyamidi 6,6 -johdannainen 

tekninen muovi, millä yhdistelmällä 
saavutetaan kevyt, mutta silti riittä-
vän jäykkä ja iskusitkeä runko. 

Glock-pistoolit ovat edistyksel-
lisen materiaali- ja valmistustek-
niikan ansiosta kevyitä ja edullisia, 
mutta mikä tärkeintä, myös kestä-
viä, toimintavarmoja, tarkkoja sekä 
yksinkertaisia käyttää ja huoltaa. 
Näissä pistooleissa ei myöskään ole 

lainkaan 
perinteistä 
iskuvasaraa, 
vaan niiden 
iskurime-
kanismi 
on aseen 
ollessa 
ladattuna 
koko ajan puolivirees-
sä. Näin aseen laukaisutuntuma on 
jotain yksi- ja kaksitoimisen väliltä. 
Kilpapistoolin tottuneelle aseen ve-
nyvä laukaisu saattaa olla hieman 
karu, mutta toisaalta ladattu ase 
on aina käyttövalmis, laukaisuta-
pahtuma aina samankaltainen ja 
mikä parasta, ase ei tarvitse erillis-
tä varmistinta (900 PIST 35 FN) tai 
vireenpäästövipua (900 PIST 80-91 
FN). Ratkaisu on palveluspistooliin 
erinomaisen hyvin sopiva. 

900 PIST HRUP
Reserviläisen tärkein tehtävä on yl-
läpitää omaa kenttäkelpoisuuttaan 
ja siihen olennaisesti liittyvää ampu-
mataitoa. Reserviläisten yleisimmät 

harras-
tusaseet ovat it-

selataavien kiväärien lisäksi 
erilaiset 9 mm:n palveluspistoolit. 
Pistooli sopii erinomaisesti ampu-
maharjoitteluun sisäampumaradoil-
la ja sovelletun reserviläisammun-
nan (SRA) sekä palvelusammunnan 
tyyppiset lajit opettavat myös pis-
toolilla ammuttaessa sellaisia yleisiä 
ampumataitoja (nopea tulenavaus, 
ampuminen liikkeestä jne), joiden 
hallintaa tarvitaan myös todellises-
sa kriisitilanteessa. Pistooli on myös 
yhä edelleen tärkeä sotilaan itse-
puolustusase silloin, kun rynnäkkö-
kivääri on syystä tahi toisesta poissa 
pelistä tai käden ulottumattomissa.

HRUP päättikin tämän vuoden 
keväällä myydä pois vanhat .22 pie-
noispistoolit ja hankkia jäsentensä 
ampumaharjoittelua ja kilpailutoi-

900 PISt gloCk ”hruP”

Helsingin Reserviupseeripiirin Glock 17 pistoolit on tarkoitettu ensisijai-
sesti HRUP:n ja HELRESP:n kilpailu- ja koulutustoimintaan.  Kerhot voi-
vat hyväksyttää tätä varten 1-2 vastaaviin aseisiin luvan omaavaa hen-
kilöä ”asevastaaviksi” kerhoille erikseen lähetetyn ohjeen mukaisesti. 
Aseet lainataan vaan perustellusta ja hyväksyttävästä syystä - aiempi-
en kokemusten perusteella pistooleja ei esimerkiksi lainata yksittäisten 
reserviupseerien harrastustoimintaan, eikä anneta pidempiaikaiseen 
lainaan. Käytännön syistä kerhojen viikkoammuntoja yms. varten suo-
sitellaan yhä edelleen kerhojen omien aseiden hankkimista, mihin on 
mahdollista hakea tukea muun muassa RUL:sta ja HRUP:stä.  
Lisätietoja aseiden lainauksesta saa järjestöupseeri Tomi Alajoelta.

gloCk 17 oN NYt 900 PISt 2008
PUOLUSTUSVOIMAT SEURAA HRUP:N ESIMERKKIÄ

Puolustusvoimien 1980-luvun alussa palveluskäyttöön 
hankkimat belgialaiset FN BDA pistoolit (900 PIST 80-91 
FN) ovat kohta tulossa palvelusuransa päähän. Kun Poliisi 
ja Rajavartiolaitos valitsivat uutta virka-asetta 1990-luvun 
alussa, päätyivät ne itävaltalaiseen Glock 17-pistooliin. 
Näin teki myös HRUP kesällä – ja nyt myös uitto on 
vihdoin päättänyt hankkia tuppervaaroja.
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Näkemyksellinen teknologia 
edistää hyvinvointia.

Answers for Finland. s

mintaa varten kymmenen 9,00 mm 
x 19 pistoolia – tämän hetken valos-
sa juuri oikeaan aikaan sekä juuri 
oikeaa merkkiä ja mallia. 

Jonkinlaista valintaa päästiin 
aseiden osalta suorittamaan, sillä 
Glock’n patenttien rauettua useat 
eri asevalmistajat ovat hiljattain tuo-
neet markkinoille pistooleita, joissa 
on kopioitu kaikki P80:n olennaiset 
ratkaisut. Näistä harvat pystyvät 
kuitenkin kilpailemaan alkuperäisen 
kanssa hinta-laatu-toiminnallisuus-
toimintavarmuus yhtälössä. 

Valinnan ratkaisi se, että Glock 17 
pistoolit ovat edullisia ja niiden on 
havaittu toiminnallisuutensa puo-
lesta sopivan erinomaisesti palvelu-
saseammuntoihin, sotilaspistoolin 
pika-ammuntaan sekä sovellettuun 
reserviläisammuntaan. Glock -pis-
toolien palvelus- ja virka-asekäyt-
töön suunnitellut muut ominaisuu-
det tekevät niistä myös erinomaisia 
valintoja juuri laina-aseiksi. Ihan 
pienesti valintaprosessiin saattoi 
vaikuttaa myös se, että piirin toi-
minnanjohtaja on itse ampunut eri-
laisilla Glock -pistooleilla kohta 20 
vuotta.

Itävaltaan lähti siis tilaus kymme-
nestä pistoolista, jotka valmistettiin 
tehdastilauksena juuri HRUP:lle. 
Ne eroavat kaupallisesta G17 perus-
mallista lähinnä siinä, että niissä on 
tritium-tähtäimet, 17+2 patruunan 
lippaat sekä hieman kevennetty (2 
kg) laukaisu. Aseissa on myös uu-
simman sotilasmuodin mukainen 
vihreä runko, johon on sovitettu 
tehtaalla hieman paremman ergo-
nomian omaava lippaanvapautin 
sekä jatkettu luistinpidätin. Aseista 
on saatu käyttäjiltä erinomaisen hy-
vää palautetta.

900 PIST 2008
Puolustusvoimien 900 PIST 80-91 
FN pistoolit alkavat nyt olla palve-
lusuransa loppumetreillä. PV onkin 
testannut jo usean vuoden ajan uu-
sia markkinoilla olevia pistooleja, 
joilla se voisi täydentää nykyistä pis-
toolikantaa. Koekappaleita tilattiin 
testeihin useilta valmistajilta ja asei-
ta jaettiin käytettäväksi eri joukko-
osastoihin. Testeissä haettiin ennen 
kaikkea varmatoimista, kestävää ja 
luotettavaa asetta. Valituksi tuli G17, 
jonka uudeksi kotimaiseksi malli-
merkinnäksi tulee 900 PIST 2008.

Nyt hankittujen pistoolien ka-
liiperi on edelleen 9,00 mm x 19 (9 
mm NATO, C.I.P. 9 mm Luger), joka 
onkin de facto maailmanstandardi 
palveluspistooleissa. Nykyään se 
on palveluskäytössä jopa Venäjän 
armeijalla. Suomen puolustusvoi-
milla ei tosin olisi ollut tässä juuri 
valinnan varaakaan, sillä Suomi on 
sitoutunut PfP-tavoitteissaan hank-

kimaan vain ja ainoastaan Nato-yh-
teensopivia asejärjestelmiä.

Puolustusvoimien uudet pistoolit 
toimitetaan HRUP:n aseiden tavoin 
17+2 -patruunan lippailla, 2 kg lau-
kaisulla sekä tritium tähtäimillä. 
Itsevalaiseva tritium (H3) mahdol-
listaa helpomman tähtäämisen hä-
märässä, minkä lisäksi radioaktiivi-
nen ase antaa tietysti aina tärkeän 
psykologisen yliotteen vastustajasta.

Aseet varustetaan Glock´n uudel-
la RTF-2 kahvalla, jonka karhennuk-
set ovat hieman erilaiset kuin perus-
mallin kahvassa. Moni harrastaja 
onkin lisännyt oman aseensa kah-
vaan vastaavat karhennukset kar-
kealla teipillä, joskin ihan samaan 
vaikutukseen pääsee, kun aseella 
ampuu hansikkaat kädessä.

Aseiden toimitukset puolustus-
voimille alkavat jo kuluvana vuon-
na. Glock’n maahantuojana toimiva 
Asetalo Oy on myös luvannut tuoda 
markkinoille 900 PIST 2008 mallin 
reserviläisversion. 

900 PISt 2008 (gloCk 17)

Kaliiperi:   9,00 mm x 19 (9 mm NATO, C.I.P. 9 mm Luger)
Lipaskapasiteetti:  19 patr (17+2)
Pituus:   18,6 cm
Korkeus:  13,8 cm
Piippu:  11,4 cm
Paino 
- tyhjänä  0,6 kg
- ladattuna 0,9 kg
Toimintaperiaate:  lyhyt piippurekyyli (Browning keikkapiippu)
Valmistusmaa: Itävalta
NATO-materiaalinumero:  1005-17-144 3969

Glock 17 -pistoolin NATO-materiaalinumeron (kts. HRS 9/08) NSC-koodi 
on 1005, eli se kuuluu jv-aseluokkaan ”alle 30 mm aseet”. Sen NCB-
koodi on osuvasti 17, mikä johtuu kyllä pelkästään siitä, että aseen on 
koodannut niitä ensimmäisenä Nato-maana hankkinut Hollanti. 
Glock’lla ei kuitenkaan ole mitään erityistä ”Nato-hyväksyntää” eikä se 
kuulu 9 mm NATO –kaliiperin vaihtokelpoisuustestiin. Tosin tällä hetkel-
lä näitä nk. NATO Nominated Weapon testiaseita on 9 mm NATO:n osal-
ta vain alkuperäinen FN High Power (Belgia), Beretta 92F (Italia) sekä 
Beretta 12S konepistooli (Italia).

9 mm Nato

Nyt jo yli sadan vuoden ikään 
ehtinyt 9 mm Parabellum 
(C.I.P. 9 mm Luger) on eräs 
vanhimmista Naton standar-
disoimista kaliipereista — sen 
Nato-standardisointisopimus 
on jo vuodelta 1962.  

Nykyinen, vuodelta 1982 oleva STANAG 4090 (ed.2) SMALL ARMS AM-
MUNITION (9 mm PARABELLUM) määrittelee 9 mm NATO patruunan 
fyysiset ominaisuudet, yleiset suorituskykyvaatimukset, pakkaukset ja 
merkinnät. Sen mukaan 9 mm NATO taistelupatruunan tärkeimmät fyy-
siset ominaisuudet ja suorituskykyvaatimukset ovat: 
- luodin paino 7,0 - 8,3 g (108 – 128 grs)
- luodin halkaisija maks 9,017 mm (.355”)
- luodin iskuenergia E0m  542 – 814 J (400-600 ft-lbs)
- hajonta 46 m alle 7,6 cm (3”/50 yrd)
- US M1 teräskypärän täydellinen läpäisy 23 m matkalta (25 yrd)
Vuonna 1993 päivitetyn STANAG 4090 Ed.2 Liite B:n mukaan yllä oleviin testeihin käy-

tetyn testipiipun pituus on 7,8 cm, isokaliiperi 9,04 mm ja pikkukaliiperi 8,81 mm. 

 
Patruunan aiheuttaman paineen sallitut maksimit ovat 230 MPa (Pavg) 
ja 265 MPa (Ppeak), kun mittaus tehdään piezo-antureilla. Nämä ovat 
käytännössä aivan samat kuin C.I.P. käyttöturvallisuusmääräyksen sal-
limat paineet 9 mm Luger patruunalle, eli toisin kuin usein väitetään, 9 
mm NATO ei salli mitään erityistä ”konepistoolilatausta”. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että 9 mm NATO patruunasta 7,5 g luodin saa läh-
temään sen 400 m/s. Myös 9 mm NATO patruunalle asetetut ulkoiset 
maksimimitat ovat samat tai hieman pienemmät kuin C.I.P. 9 mm Luger 
patruunalle sallitut, eli niitä voi käyttää turvallisesti myös C.I.P. tarkas-
tetuissa reserviläisaseissa.  
 STANAG 4090 myös määrää, että 9 mm NATO patruunoiden pitää 
olla vesitiiviitä ja niiden pakkausten hermeettisesti suljettuja. Tarkem-
mat tekniset laatuvaatimukset sekä tarkastusmääräykset ja -metodit 
määritellään (LG/3-SG/1) D/170 Manual of Proof and Inspection Pro-
cedures for NATO 9 mm ammunition -dokumentissa.
 NATO patruunoiden ja patruunalaatikoiden merkinnöistä löytyy li-
sätietoa HRS numerosta 8/08.
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Syyskuussa uutisoitiin Virossa ja meilläkin, että korkea 
virolainen virkamies on pidätetty vakoiluepäilyjen joh-
dosta. Maanpetturiksi epäillyn nimeksi kerrottiin Her-
man Simm. Koska olen vuodesta 1993 alkaen ollut Viros-
sa tai ainakin seurannut virolaistapahtumia kiinnostuin 
asiasta. Kuka on Herman Simm ja mitä hän tehnyt ? Asia 
ei selvinnyt heti minulle.
 Olin Virossa syyskuun viimeisen viikonlopun ja ostin 
tapojeni mukaan sekä perjantain että lauantain virolais-
sanomalehdet. Nyt minulle paljastui tarkemmin tapaus 
Simm ainakin nimen ja kuvan osalta. Simmin kuvassa oli 
hyvinkin tuttu mies. Olin tavannut hänet vuosien aikana 
monissakin eri tilaisuuksissa. Muistelen, että olen myös 
hänen kanssaan keskustellut. Sitä en muista mistä oli-
simme keskustellut.  Eikä minulla ole ollut tiedossani sel-
laisia asioita, joita Herman Simmin arvioidaan myyneen 
venäläisille.

Virolaislehdet julkaisivat tapaus Simmiin liittyen tietoja 
siitä miten 1920-luvulla oli paljastunut vakoilutietoja. Ta-
pauksia oli ollut todella paljon ja syytteeseen joutui useita 
virolaisia, jotka edustivat maan useimpia joukko-osastoja 
ja esikuntia. Neuvosto-Venäjä oli siihen aikaan todella ak-
tiivinen vakoilurintamalla ja hankki myös paljon salassa 
pidettävää tietoa Virosta.
 Suomi ja Viro valmistelivat yhdessä 1930-luvulla Suo-
menlahden sulkua. Tarkoituksena oli yhteisvoimin estää 
Neuvostoliiton laivasto- osastojen pääsy Itämeren suun-
taan. Suomenlahden kapeimmalle kohdalle ryhmitettiin 
järeät rannikkotykit ja merelle rakennettiin myös sukel-
lusveneiden liikettä estämään erityinen verkko.  Sulkutoi-
menpiteiden osalta oltiin niin pitkällä, että asia harjoitel-
tiin myös käytännössä. Tämän valmiuden vesitti osaltaan 
se, että Neuvostoliitto sai suomalaisvakojaan avulla kaikki 
tiedot tästä ”Veljien valtiosalaisuudesta” kuten on nimet-
ty vuonna 1999 ilmestynyt sulkua selvittävä Jari Leskisen 
tutkimustyö.

Muistan, että minulle kuten varmasti muillekin opetettiin 
varusmiespalveluksessa suhtautuminen vakoiluun ja tie-
tojen luovuttamiseen vihollisen edustajille. Varusmiehen 
lomatodistukseenkin oli painettu ”Vaikene sotilasasi-
oista”. Ja kaikille opetettiin myös viestiliikenteen osalta 
”Puhu peitetysti - Vihollinen kuuntelee”. Samanlaista 
käyttäytymistä korosti myös sotilasvalamme teksti. Hyvä-
nä oppina on ainakin minulle ollut myös vanha sanonta, 
joka toteaa, että meillä on kaksi korvaa ja vain yksi suu 
eli parempi kuunnella kuin puhua.
 Virolaisvakoojan, 61 vuotiaan Herman Simmin tausta 
on mielenkiintoinen. Toukokuussa 1995 ollessaan Viron 
korkein poliisijohtaja hän joutui eroamaan tehtävästään 
kun häntä syytettiin korruptioon sekaantumisesta. Pro 
Estonia lehdessä julkaistiin nyt syksyllä artikkeli siitä 
kuinka virolaiset toivat mm. helmikuussa 1991 markko-
ja Suomeen talletettavaksi Eesti Pankin tilille. Herman 
Simm oli mukana näissä rahan kuljetusoperaatioissa. Ar-
tikkelissa nimi on kirjoitettu yhdellä ämmällä, mutta se 
ollee vain artikkelin kirjoittajan erehdys.

Poliisivirkansa menetettyään Herman Simm palkattiin 
korkeaan virkaan Viron puolustusministeriöön ja 2000 
luvun alussa Simm sai oikeuden tutustua kaikkein salai-
simpiinkin virolaisasiakirjoihin.  
 Lehtitietojen mukaan ensimmäiset epäilyt tietovuo-
doista ajoittuvat jo vuodelle 2006. Simmin syksyisen pi-
dätyksen yhteydessä pidätettiin myös hänen puolisonsa 
Heete Simm. Mielenkiintoista on sekin, että rouva Sim-
min neuvostoaikana yliopisto-opinnoissaan laatima opin-
näytetyö käsitteli maanpetturuutta.
 Virossa on todettu, että vakoojia on vähemmän kuin 
pelkäämme, mutta enemmän kuin aavistamme. Herman 
Simmin aiheuttamista vahingoista on esitetty jopa rahal-
lisia arvioita. Niiden ei katsota olevan kovin suuria, muu-
ta toisaalta aiheutettu tappio on erittäin suuri arvovallan 
osalta. Voidaanko Viroon ja virolaisiin 
luottaa ? Ainakin Nato ja Yhdysvallat 
ovat entistä varovaisempia tietojen 
jakamisesta.
 Totean omalta osaltani. En epäile 
ketään, mutta en myös luota kehen-
kään. En aina edes itseeni!

vakooja ja minä

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 

toiminut Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun 

johtajan neuvonantajana.

Teksti: Asta Ruuskanen

kaartIN jääkärIrYkmeNtIN kIlta on valinnut 
luutnantti Markku Virtasen killan puheenjohtajaksi 
kaudelle 2009–2010. Virtanen on ollut killan jäsen 
90-luvun lopusta lähtien. Hän työskentelee Kaartin 
Jääkärirykmentin Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
esikunnassa toimistoupseerina. 
 Kilta, sen 800 henkilöjäsentä ja 8 yhteisöjäsen-
tä, saa Virtasesta aktiivisen ja hyvin verkottuneen 
puheenjohtajan. Hän on kokenut järjestötoimija ja 
on toiminut pitkään muun muassa Santahaminan 
Maanpuolustuskerhon ja Santahaminaseuran avain-
tehtävissä. 
 Virtanen toimii myös Helsingin maakuntakomp-
panian päällikkönä. Uuden puheenjohtajan vanave-
dessä useita maakuntakomppanian reserviläisiä on 
liittynyt kiltaan. Virtasen mukaan joukko-osastokil-
ta tarjoaa reserviläisille mahdollisuuden tiiviimpään 
yhteydenpitoon oman joukko-osaston kanssa.
 Virtanen esitteli Maakuntakomppanian syyskui-
sen harjoituksen yhteydessä reserviläisille Kaartin 
Jääkärirykmentin ja Santahaminan historiaa ja ker-
toi samalla killan roolista joukko-osaston tärkeänä 
yhteistyökumppanina. 
- Halusin tarjota heille mahdollisuuden osallistua 
toimintaan ja vaikuttaa killan kautta Santahaminan 
asioihin. Maakuntakomppanian reserviläiset ovat 
mielestäni luonteva lähde kasvattaa killan jäsen-
määrää. Uskon, että killan säännölliset ampuma-
vuorot ja monipuoliset jäsentilaisuudet kiinnostavat 
heitä.
 Uusi puheenjohtaja kertoo, että kilta osallistuu 
ensi vuonna entiseen tapaan rykmentin henkilökun-
nan ja varusmiesten perinnekoulutukseen ja vieras-
ryhmien perinne-esittelyyn. 
- Kilta lahjoittaa ensi vuonnakin rahaa varusmies-
ten vapaa-ajan toimintaan, erityisesti omaehtoisen 
liikunnan tukemiseen. Lisäksi kilta palkitsee ryk-
mentin henkilökuntaa ja varusmiehiä myöntämällä 
stipendejä ja muita kannusteita.

 Puheenjohtajan ja uuden hallituksen keskeisinä 
haasteina ensi vuonna ovat vuosien 2011 – 2015 stra-
tegiasuunnitelman valmistelu sekä killan sääntöjen 
ajantasaistaminen. 

Kaartin Jääkärirykmentin Killan hallitus 2009

Puheenjohtaja, Markku Virtanen, Hallituksen jä-
senet: Arjavalta Aimo, Ekholm Hans, Jalonen Ju-
hani, Jarmo Markku, Karlsson Jaakko, Kotro Arto, 
Koukkari Timo, Mikkola Ritva, Nevalainen Teuvo, 
Ruuskanen Asta, Tammikivi Tommi, Sarajuuri Jaa-
na, Suokas Jarmo, Wigren Kai, Vuolio Jukka

luutnantti markku virtasesta kaartin 
jääkärirykmentin killan puheenjohtaja

Uusi puheenjohtaja otti välittömästi napakan otteen pu-

heenjohtajan nuijasta. 



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT 910/2008 • 19.12.2008

Stark oN NähNYt rauhanturva-
toimintaa useasta perspektiivistä. 
Hän aloitti rauhanturvauransa Ko-
sovosta, KFOR-operaatiosta, vuonna 
2004, jossa hän toimi ensin ryhmän-
johtajana monikansallisessa taiste-
luosastossa ja puolen vuoden palve-
luksen jälkeen hän sai ylennyksen 
joukkueen varajohtajaksi. Rotaatio-
koulutuksen aikana keväällä 2004 
Kosovossa käynnistyi suurimmat 
mellakat sitten vuoden 1999 sodan. 
Useita ihmisiä kuoli yhteenotoissa 
ja sadat ihmiset loukkaantuivat pai-
kallisten ja viranomaisten yhteen-
otossa. Nuorelle reservinupseerille 
tilanne oli erittäin jännittävä ja mie-
lenkiintoinen. Tilanne ehti kuiten-
kin rauhoittumaan ennen rotaation 
vaihdetta ja palvelusaika sujui ilman 
ongelmia. Tilanne on pysynyt Ko-
sovossa varsin stabiilina viimeisten 
vuosien ajan, eikä edes itsenäisyys-
julistus alkuvuodesta 2008 tuonut 
uusia mellakoita alueelle. Starkin 
palvelus venyi syksyllä 2004 Koso-
vossa järjestettyjen vaalien takia 
poikkeuksellisesti 13 kuukauden 
mittaiseksi. Kokemus oli nuorelle 
reservinupseerille sen verran mie-
luinen, että hän laittoi hakupaperit 
vetämään uudelleen vuoden 2006 
loppupuolella.  

Stark muIStaa hYvIN kuinka pu-
helin soi tammikuussa 2007, kun 
hän oli tekemässä kauppaostok-
siaan kaupan sulkeutumisaikaan. 
”Niinisalosta soitettiin ja tarjottiin 
lähtöä kuukauden varoitusajalla 

ISAF-operaatioon Afganistaniin. Ai-
kaa miettimiseen annettiin seuraa-
vaan aamuun, mutta tein päätöksen 
jo kaupankassalla”. Tällä kertaa 
suuntana oli Pohjois-Afganistanissa 
sijaitseva Maimanan PRT (Provin-
cial Reconstruction Team), jossa 
Stark toimi toimistoupseerina ja 
analyytikkona norjalaisjohtoisessa 
yksikössä. ”Olin ainut suomalainen 
kyseisessä toimistossa, joka tieten-
kin lisäsi työn haastavuutta. Kaikki 
kuitenkin sujui hyvin ja yhteisym-
märrys pohjoismaalaisten välille 
löytyi varsin nopeasti”. Afganista-
nissa Stark sai kokea myös rauhan-
turvaamisen nurjanpuolen, kun 
hänen palveluskaverinsa menehtyi 
tienvarsipommin räjähdyksessä tou-
kokuussa 2007. ”Oli karua huomata 
miten hienosta ja tiiviistä alle 30 
suomalaisen porukasta yksi oli pois-
sa”. Suomalaisia sotilaita oli tuolloin 
alueella vain muutamia ja Stark oli 
yksi näistä. Vanhimpana reserviläi-
senä hän oli saattamassa palvelusto-
veriaan hänen viimeisellä matkalla 
kohti Afganistanin pääkaupunki Ka-
bulia, josta uhrin matka jatkui edel-
leen kohti Suomea. Stark muistaa 
hyvin Maimanan leirin komentajan, 
norjalaisen everstiluutnantin sanat, 
jotka kuvasivat sitä tilannetta, mikä 
kaikilla oli sillä hetkellä mielessä. 
“What should not happen has hap-
pened. Sorrow and pain has hit us in 
our hearts.” Mission viimeisinä viik-
koina suomalaiset keskittivät jouk-
kojaan Pohjois-Afganistanin pääkau-
punkiin Mazar-e-Sarifiin, jossa suo-

malaiset kriisinhallitsijat palvelevat 
tänäkin päivänä. ”Kuuluin ryhmään 
jotka olivat Maimanassa laskemas-
sa Suomen lippua ja luovuttamassa 
vastuuta latvialaisille kollegoille”. 

kolmaNNeN kerraN rauhanturva-
tehtäviin Stark suuntasi kesäkuun 
alussa 2008. ”Edellisenä päivänä 
lauloimme vielä koulun kevätjuh-
lissa suvivirttä ja jaoin omille op-
pilailleni todistukset sekä toivotin 
heille hyvää kesälomaa. Seuraavana 
aamuna istuin itse koneessa matkal-
la Bosnia-Hertsegovinaan”. Stark 
toimii tällä hetkellä yhteysupseeri-
na Gradacacin LOT-talolla (Liaison 
and Observation Team) vastuunaan 
alueen politiikka ja talouselämä. 
Yhdeksän suomalaisen upseerin 
muodostaman yhteysupseeriryh-
män tehtävänä on luoda ja ylläpitää 
EUFORin tilannetietoutta. Käytän-
nössä se tarkoittaa tapaamisia pai-
kallishallinnon johtajien, poliisien, 
poliitikkojen, talouselämän vaikut-
tajien, opettajien, uskonnollisten 
johtajien ja ihan tavallisten ihmisten 
kanssa. Eläminen ja asuminen tosin 
poikkeavat hyvin paljon aikaisem-
min koetuista. ”Kosovossa asuimme 
hyvin suuressa sotilasleirissä, Afga-
nistanissa olot olivat varsin ankeat 
ja jaoin pienen kontin kolmen muun 
kriisinhallitsijan kanssa. Kontissa oli 
kaksi kerrossänkyä ja neljä kaappia, 
koska muuta ei mahtunut. Bosnias-
sa kaikilla on omat huoneet ja tilat 
ovat muutenkin erittäin hyvät”. Kai-
killa operaatioilla on omat erityis-
piirteensä ja esimerkiksi Bosniassa 
kansainvälisiä joukkoja on ollut jo 
vuodesta 1995. Joukkoja on ajettu 
alas vuosien aikana, kun alue on 
rauhoittunut ja tilanne kehittynyt. 
YK myönsi jatkoa EUFORin mandaa-
tille, mutta operaation loppu hää-
möttää suurella todennäköisyydellä 
lähitulevaisuudessa.

medIaSSa oN NoStettu esiin ky-
symyksiä – miksi rauhanturvatehtä-
viin on viime aikoina ollut vain vä-
hän kysyntää? Ovatko operaatioiden 
luonteen muuttuminen (Afganistan, 
Tsad) vaikuttanut hakeutumiseen? 
Onko palkka ja edut enää kilpailu-
kykyisiä? Starkin syyt rauhanturva-
palvelukseen hakeutumiseen ovat 
olleet hyvin selkeät. ”Reissuissa pää-
see näkemään ja kokemaan asioita, 
jotka siviilissä jäisi kokematta. Tot-
takai taustalla täytyy olla jonkinlai-

nen kiinnostus rauhanturvaamiseen 
ja armeijatouhuihin myös instituu-
tionaalisella tasolla. Ja kyllä rauhan-
turvaamisesta maksettava korvaus 
on edelleen kilpailukykyinen, koska 
palkan ja päivärahan lisäksi elämi-
nen toimialueella on ilmaista.” 

rauhaNturvaamISeN lisäksi Stark 
on osallistunut maanpuolustustoi-
mintaan Kanta-Helsingin koulutus-
osaston kautta. Hän on ollut muka-
na järjestämässä ja organisoimassa 
lukiolaisille suunnattuja turvakurs-
seja, joissa opiskelijoille opetetaan 
erilaisia selvitymistaitoja varuskun-
taolosuhteissa. Stark kuuluu myös 
Kanta-Helsingin reserviupseereihin, 

jotka tarjoavat muun muassa hy-
vät mahdollisuudet ampumaharas-
tuksen ylläpitoon Koti-Suomessa. 
”Missioilla ammunta kuuluu osana 
sotilastaitojen ylläpitoon, joten am-
muntataitoa on mukava jatkaa ja 
ylläpitää myös Suomessa. Tähän 
reservijärjestöt ovat hyvä toimija, 
koska heillä on toimintaa ympäri 
maata”.

Kapteeni Sakari Väliahde

Kirjoittaja on Pohjois-Haagan 

yhteiskoulun vararehtori, KHRU:n 

hallituksen sekä HRUP:n piirihallituksen 

jäsen ja vuoden 2009 alusta 

piirin 1. varapuheenjohtaja.

maanpuolustustyötä 
monesta 
näkökulmasta

Reservin ylennykset 
perustuvat pääsääntöisesti 
saatuun koulutukseen sekä 
sodan ajan tehtävään, 
sijoitukseen ja sopivuuteen. 
Toisaalta myös esimerkiksi 
virallisen maanpuolus-
tuskurssin käyminen on 
peruste ylennykselle. 

Teksti: Arto Pulkki

PääSääNNöN mukaan edellisestä 
ylennyksestä on oltava kulunut vä-
hintään viisi vuotta. Upseeriylen-
nyksissä vähimmäisaika pitenee, 
mitä korkeammasta sotilasarvosta 
on kyse. Ylennys ei kuitenkaan ole 
automaatio, vaikka minimimäärä 
kertausharjoituspäiviä ja edellisestä 
ylennyksestä kulunut aika mahdol-
listaisivatkin ylennyksen. 

 Kysyimme ylentämisperusteista 
myös Pääesikunnan henkilöosastol-
la (J1) asioita valmistelevalta kap-
teeni Panu Kekonilta. Kapt Kekoni 
on palvellut  aiemmin muun muassa 
Kaartin Jääkärirykmentissä. 

Herra kapteeni- kuka määrittelee 
ja/tai missä määritellään reser-
vissä olevien ylentämisperusteet? 
 Lakiperusteet on määritelty Lais-
sa Puolustusvoimista (551/2006) 
sekä Tasavallan presidentin asetuk-
sessa sotilas-palvelusarvoista sekä 
Puolustusvoimien tunnuskuvasta 
(1490/2007).  Asetuksessa todetaan: 
Sotilasarvoihin ylentämisen edel-
lytyksenä on, että ylennettävä on 
saanut puolustusvoimain komenta-
jan tarkemmin määräämällä tavalla 
ylemmän sotilasarvon mukaista teh-
tävää vastaavan koulutuksen ja että 
hän on muutenkin ominaisuuksil-
taan ylennettäväksi sopiva. Em koh-

dan mukaisesti Puolustusvoimain 
komentaja on määrännyt tarkenne-
tut ylentämisperusteet Puolustusvoi-
mien pysyväisasiakirjassa:  Reserviin 
tai nostoväkeen (nyk.varareserviin) 
kuuluvan asevelvollisen ylentämi-
nen (PEHENKOS PAK:03:40). Em. 
asiakirjaa päivitetään parhaillaan ja 
julkaistaan lähiaikoina uudistettuna 
hallinnollisena määräyksenä. 
 
Puolustusvoimien tiedotuksen 
mukaan reserviläisen ylentämi-
sen yleisenä edellytyksenä on, 
että ylennettävä on ollut lähinnä 
alemmassa arvossa vähintään 
viisi vuotta. Tästä voidaan näh-
tävästi tehdä poikkeuksia? 
 Ylentäminen on ns. sotilaskäs-
kyasia, jossa ed. kohdassa mainittu-
jen lain ja asetuksen mukaisesti on 
määritelty ylentävä viranomainen, 
jolla on toimivalta ylentää harkin-
tansa mukaan reservissä olevia ase-
velvollisia. Mainittu viiden vuoden 
raja on ohjeistettu em. puolustusvoi-
main komentajan allekirjoittamassa 
pysyväisasiakirjassa. Kyseessä on 
todellakin yleinen edellytys, josta 

pidetään kiinni. Erityisissä tapa-
uksissa, vaikka vaatimukset eivät 
täyttyisikään, voidaan reserviläinen 
ylentää lisäansioiden perusteella.  
 Puolustusvoimain komentaja on 
käskenyt kriisinhallintapalvelukses-
sa palvelevien tai palvelleiden osalta 
tarkennuksia ylennyskäytäntöihin: 
reserviläisiä on voitu esittää ylen-
nettäväksi ansiokkaan kriisinhal-
lintapalveluksen perusteella vaikka 
mainittu viiden vuoden määräaika 
ei täyttyisikään. Tällä linjaukselle 
on haluttu osoittaa kriisinhallinta-
tehtävän merkitystä niin henkilön 
osaamisen lisääntymisenä sodan 
ajan tehtävässään kuin myös maan-
puolustuksellisena erityisansiona. 
Tähän yhteyteen on syytä todeta, 
että linjausta tullaan todennäköises-
ti tarkentamaan hallinnollisen mää-
räyksen päivittämisen yhteydessä, 
jolloin mm. kriisinhallintapalveluk-
sesta kertyvien kertausharjoitusvuo-
rokausiin rinnastettavien vuorokau-
sien enimmäismäärä (25 kpl) pois-
tunee. Näin ollen voi olla että viiden 
vuoden määräajasta poikkeamiselle 
ei jatkossa enää ole tarvetta.

Onko teillä tietoa, tehdäänkö näi-
tä poikkeuksia paljonkin? 
 Näillä perusteilla on reservin up-
seereita ylennetty viimeisen vuoden 
aikana muutamia.

Voiko myös varareserviin (ent. 
nostoväki) kuuluva saada 
ylennyksen? 
 Ylentää voidaan kaikkia asevel-
vollisia, kun ylentämistoimivaltai-
nen viranomainen katsoo henkilön 
täyttävän tarvittavat ylentämispe-
rusteet. 

Voiko omaa ylennystään nopeut-
taa soittamalla ahkerasti sinne 
teille pääesikuntaan tai liitty-
mällä esimerkiksi vapaamuura-
reihin? 
 Kumpaakaan ei tietojeni mukaan 
lueta erityiseksi ansioksi maanpuo-
lustuksen hyväksi, eikä niiden pe-
rusteella sijoiteta vaativampaan so-
dan ajan tehtävään, joten ylennystä 
tavoitellessa en näe näistä toimista 
olevan hyötyä.

reservin ylennykset

Liikunnanopettajana Pohjois-Haagan yhteiskoulussa 
toimiva 28-vuotias Juha Stark on kokenut nuoreen ikään 
nähden paljon puolustusvoimien ja maanpuolustuksen 
parissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. 6.12.2008 
hänestä tuli yksi Suomen nuorimmista rauhanaikana 
yliluutnantin ylennyksen saaneista reserviläisistä, kun hän 
kiinnittää uuden arvomerkin maastopukuunsa Bosnia-
Hertsegovinassa.
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Piirimme alueella ylennettiin 6.12. yhteensä lähes 200 upseeria reservissä. Useita jäse-
niämme palkittiin myös kunnia- ja ansiomerkein isänmaan hyväksi tehdystä työstä.

Vuonna 1944 lakkautetun Helsingin Suojeluskuntapiirin omaisuudesta vastaavan ja 
piirimme toimintaa voimakkaasti tukevan Urlus-säätiön puheenjohtajalle, kapteeni Kari 
Rahkamolle myönnettiin 1. luokan Vapaudenristi. Toinen 1. luokan Vapaudenristi myön-
nettiin eversti (evp) Kalle Liesiselle, joka toimii Nobel palkitun Ahtisaaren johtaman Crisis 
Management Initiativen (CMI) toiminnanjohtajana. Piirimme puheenjohtajalle, kapteeni 
Ville Maijaselle myönnettiin Jalkaväen ansioristi. Piirimme aiemmalle toiminnanjohta-
jalle, kapteeni Veikko Luomelle myönnettiin Reserviläisliiton kultainen ansiomitali.

Piirimme jäsenistä majuriksi ylennettiin Tapiolan Reserviupseerien Ari Jattu. Kaptee-
neiksi ylennettiin Viestiosaston pitkäaikainen aktiivi Tero Oittinen sekä Munkkivuoren 
Sami Kesäjärvi. Pioneeriosaston aktiiveista yliluutnanteiksi leivottiin Sami Hotakainen, 
Ari Lahti sekä Juha Kalsola. Kanta-Helsingin Juha Stark ylennettiin samoin yliluutnan-
tiksi. Pioneeriosaston Ilkka Taipale on taas tuore luutnantti.

kari rahkamolle 1. luokan vapaudenristi
Tero Oittisesta ja Sami Kesäjärvestä kapteeneja

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat Helsingin Aluetoimiston 
valvontaan kuuluvat reservin upsee-
rit 6.12.2008

MaJURI
Alholm Markus Ilmari Björn (Hel-
sinki) 
Heikkinen Jouna Sakari (Vantaa) 
Hämäläinen Hannu Olavi (Helsinki) 
Jattu Ari Jukka Tapio (Espoo) 
Luostarinen Risto Ville (Helsinki) 
Oksanen Markku Valtteri (Helsinki) 
Paavola Olli Juhani (Helsinki) 
Toivola Aarno Jouni Sakari (Espoo) 
Viherväs Pekka (Espoo) 
Ålander Petri Olavi (Espoo) 

KaPTeeNI
Auranne Eero Kalevi (Ulkomaat), 
Broman Jan Mikael (Kauniainen), 
Heino Matti Kustaa (Helsinki), Hir-
visalo Vesa Lauri Ilmari (Helsinki), 
Huhta-Koivisto Markku Esko Tapani 
(Kauniainen), Höök Pekka Kalevi 
(Helsinki), Kankaanpää Jyrki Matti 
(Helsinki), Katajisto Markku Juhani 
(Vantaa), Kesäjärvi Sami Olavi (Es-
poo), Korhonen Jyri Kauko (Helsin-
ki), Koskinen Toni Tapio (Espoo), 
Kurenmaa Ari Akseli (Vantaa), Kur-
ki Risto Taisto Juhani (Vantaa), Lau-
rinen Heikki Tapio (Helsinki), Masa-
lin Kalle Tapio (Vantaa), Pekkonen 
Jyrki Pentti Tapani (Espoo), Pohjola 
Panu Isto Olavi (Helsinki), Saari 
Harri Sakari (Helsinki), Vapaavuo-
ri Jan Pellervo (Helsinki), Vinkvist 
Jarmo Harri (Espoo)
 
KaPTeeNILUUTNaNTTI
Autio Jukka Antero (Espoo), Lehti-
nen Martti Antero (Kauniainen) 

YLILUUTNaNTTI
Airo Ville Johannes (Espoo), Anttila 
Yki Yrjö Kalervo (Espoo), Bergholm 
Heikki Lauri Herman (Helsinki), 
Böös Erkki Juhani (Espoo), Fors-
berg Tuomas Antero (Helsinki), 
Halonen Kare Yrjö (Helsinki), Hara 
Marko-Matti Petteri (Kauniainen), 
Heinonen Tuomo Juhani (Helsinki), 
Hokkanen Mika Sakari (Helsinki), 
Honkatukia Juha Ensio (Espoo), 
Hotakainen Sami Hannu (Espoo), 
Huttunen Ari Jukka Kalevi (Helsin-
ki), Hyvönen Ari Matti (Vantaa), 
Juutilainen Kari Heikki (Helsinki), 
Kakkinen Markku Juhani (Vantaa), 
Kangas Markku Johannes (Espoo), 
Karlsson Jan Kåre (Espoo), Kuula 
Tapio Teuvo (Espoo), Kämäri Juha 
Kalevi (Helsinki), Lahti Ari Armas 
(Espoo), Lehto Tomi Christian (Es-
poo), Lehtonen Anssi Mikael (Hel-
sinki), Leppälä Harri Petteri (Helsin-
ki), Lätti Markku Kalervo (Vantaa), 
Mattila Jussi-Pekka (Vantaa), Mart-
tila Pasi Jussi (Helsinki), Meloni 
Carlo Esko Johannes (Helsinki), Mä-
kelä Hannu Allan (Kauniainen), Mä-
kelä Jukka Tapio (Espoo), Ojanperä 
Harri Henrik (Helsinki), Oksanen 
Kari Tapani (Espoo), Parkkola Mark-
ku Ilmari (Vantaa), Pawli Johan Ei-
rik Gustaf (Espoo), Prokki Kai Uwe 
(Kauniainen), Pudas Kari Tuomas 
(Espoo), Puusola Tom Elias (Espoo), 
Ryhänen Pasi Petteri (Helsinki), Sa-
lorinne Seppo Johannes (Helsinki), 
Snäll Taru Johanna (Helsinki), Soik-
keli Mikko Matias (Espoo),
Stark Juha Kristian (Helsinki), Talo 
Risto Antero (Helsinki), Torniainen 
Jari Ilkka Petteri (Helsinki) 

LääKINTäYLILUUTNaNTTI
Aarnisalo Antti Allan (Espoo), Haa-
piainen Reijo Kalevi (Espoo), Kontu-
la Kimmo Kaleva (Helsinki) 

LUUTNaNTTI
Ahola-Luttila Olli Pekka Ilmari (Ul-
komaat), Ainasto Petri Lasse (Van-
taa), Alanko Antti-Juhani Ilmari 
(Helsinki), Anttila Olli-Pekka Ilmari 
(Helsinki), Arapää Mikko Samuli 
(Helsinki), Arminen Tuomas Ilk-
ka Olavi (Espoo), Auvinen Joonas 
Mikael (Helsinki), Baarman Lars 
Johan Runar (Espoo), Bjurström 
Kim Johan (Helsinki) Blummé Juho 
Erik (Helsinki), Eisto Taneli Oskari 
(Espoo), Eskonen Heikki Kaarle Jo-
hannes (Helsinki), Hakli Olli Ilari 
(Helsinki), Halkola Markus Kalevi 
(Helsinki), Hanin Alexei (Helsinki), 
Harju Leena-Maija (Helsinki), Hi-
manka Mikael Jens Emil (Helsinki), 
Huumo Mikko Markus (Espoo), Hy-
tönen Henri Ilmari (Espoo), Hyyry-
nen Veikko Antero (Helsinki), Häk-
kinen Mika Kristian (Ulkomaat), 
Häkkinen Sami Juhani (Helsinki), 
Iivari Mika Johannes (Helsinki), 
Jaakola Teemu Tapani (Helsinki), 
Janhunen Harri Tuomas Aleksanteri 
(Helsinki), Järviharju Pasi Tommi 
(Helsinki), Jääskeläinen Tero Ola-
vi (Espoo), Kananen Heikki Juhani 
(Helsinki), Kangaskoski Niko Vil-
le Antero (Helsinki), Kangaspunta 
Jussi Antero (Helsinki), Karinkanta 
Jari Juhani (Espoo), Karlsson Max 
Johannes (Helsinki), Kekomäki Kal-
le Immanuel (Helsinki), Keskinen 
Iikka Johannes (Helsinki), Koistinen 
Janne Heikki (Espoo), Kokkola Antti 

Johannes (Espoo), Korhonen Jaakko 
Juhani (Helsinki), Kuparinen Pekka 
Ilmari (Vantaa), Kyttä Klaus Juhani 
(Vantaa), Kärnä Lauri Heikki Juhani 
(Espoo), Lauri Essi Elina (Helsinki), 
Lehtoviita Lauri Juhani (Espoo), 
Loimovuori Juha-Petri (Espoo), Luk-
karinen Tuomo Johannes (Helsin-
ki), Lummaa Risto Olavi (Helsinki), 
Luukkonen Olli Juhani (Helsinki), 
Maksimainen Mikko Juhani (Helsin-
ki), Meriläinen Mikko Henrik (Hel-
sinki), Mokaddem Karim Mohamed 
(Helsinki), Myllykangas Harri Juha-
ni (Espoo), Mäenpää Mikko Tapani 
(Helsinki), Mäkelä Antti Olavi (Hel-
sinki), Mäkelä Jani Heikki (Helsin-
ki), Mäkinen Georg Christian Mika-
el (Kauniainen), Niinikoski Veikko 
Markku (Espoo), Nikunen Esa An-
tero (Helsinki), Oikarinen Tuomo 
Eelis Antero (Helsinki), Oksanen 
Jorma Kalervo (Helsinki), Otsomaa 
Jussi Matias (Espoo), Peltokorpi 
Antti Veikko (Espoo), Penttinen Jar-
no Petteri (Helsinki), Perttilä Antti 
Juhani (Helsinki), Pihlakoski Antti 
Veikko (Espoo), Pitkäranta Tapio 
Markus (Espoo), Punkari Paavo Jo-
hannes (Espoo), Pätynen Ville Veik-
ko (Helsinki), Rahkonen Ari Kalevi 
(Espoo), Reutsalo Ari Juhani (Hel-
sinki), Riitamaa Veli-Matti (Helsin-
ki), Ripatti Timo Kullervo (Espoo), 
Risku Kalle Johannes (Helsinki), 
Runila Sampsa Ilari (Helsinki), Räi-
sänen Riku Pirjeri (Helsinki), Saare-
lainen Antti Juhani (Helsinki), Sal-
mela Sampsa Johannes (Helsinki), 
Salonen Tatu Miikka Olavi (Vantaa), 
Saloniemi Mikko Tapani (Helsinki), 
Schrey Tapio Asko Erik (Espoo), Se-
lin Paavo Tapio (Espoo), Seppänen 

Jouni Jaakko Mikael (Helsinki), Sih-
vola Ilkka Sakari (Helsinki), Sillan-
pää Pekka Emil Johannes (Helsinki), 
Siltakorpi Jarkko Kristian (Espoo), 
Sinivuori Pauli Antero (Espoo), Sirk-
ka Tuomo Erik Antero (Helsinki), 
Sohlberg Niklas Otso Olavi (Espoo), 
Somer Pekka Timo Tapio (Helsinki), 
Starczewski Jani Henrik (Espoo), 
Summanen Reino Juhani (Espoo), 
Suomi Jussi Oskari (Espoo), Suutari 
Jaakko Heikki (Helsinki), Syrjänen 
Mikko Juhana (Espoo), Säntti Olli 
Petteri (Espoo), Taajamaa Mau-
no Mikael (Espoo), Talvitie Vilppu 
Sakari (Espoo), Tavast Esko Ilari 
(Helsinki), Tiainen Jukka Veli Olavi 
(Helsinki), Tiihonen Juuso Herman-
ni (Helsinki), Tissari Arto Petteri 
(Helsinki), Tuurinkoski Kaisa Leena 
(Espoo), Uotila Vesa Antero (Helsin-
ki), Uusitalo Antti Sakari (Helsinki), 
Valkonen Heikki Ilmari (Helsinki), 
Valtia Pauli (Helsinki), Wikström 
Mikko Johannes (Espoo), von Bonin 
Christian Andreas (Helsinki), Ylläs-
järvi Janne Petteri (Helsinki) 

LääKINTäLUUTNaNTTI
Luhtala Marko Rainer (Helsinki), 
Waris Eero Mikko (Helsinki) 

VäNRIKKI
Karhapää Jukka Petteri (Vantaa), 
Karinen Kimmo Tapio (Espoo), Kor-
honen Petri Einari (Helsinki) 

aLILUUTNaNTTI
Kjäldman Ismo-Olav (Espoo) 

Pioneeriyliluutnantti Sami Hotakainen (vas.) ja pioneerikapteeni Sami Kesäjärvi.
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kimmo karinen vänrikiksi 
Leila Ylikahri vääpeliksi ja Eero Kurjenniemi ylikersantiksi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n puheenjohtaja Kimmo Karinen ylennettiin 
itsenäisyyspäivänä vänrikiksi. Karinen on aiemmin toiminut myös Espoon Reser-
viläisten puheenjohtajana. Piirin puheenjohtajana hän on toiminut vuoden 2007 
marraskuusta alkaen.
Vääpelin sotilasarvoon ylennettiin Leila Ylikahri. Ylikahri on Espoon Reservi-
läisten jäsen. Hän on toiminut lentotekniikan kouluttajana ilmapuolustuspiirin 
kursseilla.

Ylikersantiksi ylennettiin Eero Kurjenniemi. Hän on aktiivinen ammunnan 
harrastaja. Kurjenniemi on toiminut lisäksi perinneaseiden kouluttajana eri 
koulutustapahtumissa.

Etelä-Suomen Sotilasläänin komen-
taja on ylentänyt seuraavat Helsin-
gin Aluetoimiston reservin aliup-
seeristoon ja miehistöön kuuluvat 
6.12.2008 

YLIVääPeLI 
Hannulabacka Jorma Ensio (Helsin-
ki) 

VääPeLI 
Hänninen Hannu Mikael (Helsinki), 
Kahelin Pekka Antero (Helsinki), 
Karkulahti Miika Joakim (Helsinki), 
Kuutti Tuuli Johanna (Espoo), Lähde 
Jouko Arto Kalevi (Helsinki), Martin 
Jan-Erik (Espoo), Muukka Esa Urpo 
Ensio (Vantaa), Paro Jukka Antero 
(Helsinki), Savola Heikki Antero 
(Helsinki), Savolainen Ossi Henrik 
(Espoo), Sippola Jussi Sakari (Hel-
sinki), Vilo Tuomo Juhani (Espoo), 
Vänskä Pekka Heikki (Helsinki), Yli-
kahri Leila Henriikka (Espoo)

PURSIMIeS 
Ellonen Antti Heikki Ilmari (Helsin-
ki), Ketonen Sauli Seppo (Vantaa), 
Sjöström Ralf  Kaimo Bror (Helsin-
ki)
 
YLIKeRSaNTTI 
Alho Ari Valtteri (Helsinki), Anttila 
Matti Einari (Helsinki), Enstedt Yrjö 
Santeri (Helsinki), Gray John Paul 
Edward (Helsinki), Grönqvist Niklas 
Sebastian (Espoo), Grönroos Erika 
Marianne (Helsinki), Hukkataival 
Jukka Vesa (Kauniainen), Ikäheimo-
nen Kajus Patrick (Espoo), Jaakkola 
Timo-Pekka (Helsinki), Jokelainen 
Tero Petri (Vantaa), Jolma Perttu 
Erkki Kustaa (Espoo), Jääskeläi-
nen Jenni Elina (Espoo), Karlenius 
Harri Juhani (Vantaa), Kurjenniemi 
Eero Kaarlo Tapio (Espoo), Kuula 
Tomi Mikael (Espoo), Linnoskivi 
Markku Olavi (Helsinki), Lönnblad 
Jan Henrik (Helsinki), Matikainen 
Aripekka (Espoo), Mattila Tommi 
Kalervo (Helsinki), Myöhänen Heik-
ki Lauri (Vantaa), Mäkinen Heikki 
Tapani (Vantaa), Nervola Jussi Ta-
pani (Helsinki), Ottman Juha Tapio 
(Helsinki), Palmola Sakari (Espoo), 
Palviainen Mikko Emil (Helsinki), 
Peltonen Jukka-Pekka (Helsinki), 
Pietilä Heikki Juhani (Helsinki), Ra-
jamäki Jyri Kalervo (Helsinki), Raki 
Jouni Tapio (Espoo), Ramsay Anton 
Edvard (Helsinki), Reinikainen Ville 
Petteri (Helsinki), Salmijärvi Matti 
Joonas (Espoo), Salo Pekka Juhani 
(Vantaa), Savolainen Jarno Tapio 
(Vantaa), Sjöblom Antti Petteri (Es-
poo), Sjölund Paul Robert (Espoo), 
Sutela Pekka Antero (Espoo), Val-
tonen Mika Petri (Espoo), Vilen Jari 
Pekka Olavi  (Helsinki), Wallenius 
Saku Markus Olavi (Helsinki), Wes-
terlund Klaus Erik (Helsinki) 

KeRSaNTTI 
Anttonen Olli Paavo Kullervo (Es-
poo), Eronen Petri Tapio (Vantaa), 
Etula Timo Henrik (Helsinki), Gus-
tafsson Mikael Rasmus (Helsinki), 
Hacklin Victor Henrik (Espoo), Hal-
me Eero Johannes (Helsinki), Heik-
kinen Veli-Pekka (Helsinki), Helin 
Jyrki Juhani (Espoo), Hietaharju 
Heikki Ilari (Helsinki), Hokkanen 
Teemu Joonas Aleksi (Espoo), Hon-
kamaa Jukka Kristian (Vantaa), 
Houttu Jussi Joni Nestori (Helsin-
ki), Huima Lauri Matias (Helsinki), 
Idström Janne Petteri (Helsinki), 
Immonen Pekka Johannes (Espoo), 
Jalonen Esa Petteri (Helsinki), 
Jama Timo Juhani (Helsinki), Jo-
kinen Jaakko Lauri Alfred (Helsin-
ki), Kallio Reijo Antero (Helsinki), 
Kantanen Mikko Artturi (Helsinki), 
Karttunen Juha Kalervo (Espoo),  
Kervinen Anssi Ilmari (Espoo), Kiesi 
Jukka Petteri (Helsinki), Koskinen 
Jarkko Tapio (Helsinki), Kostia Ant-
ti Juhani (Helsinki), Kulju Ari Kris-
tian (Helsinki), Kuulasmaa Aapo 
Henri (Helsinki), Kuutti Simo Antti 
(Helsinki), Lampakka Anne Mikaela 
(Espoo), Lautsi Tapio Kalevi (Es-
poo), Lehto Juhani Ensio (Vantaa), 
Leppänen Juha Kalle (Espoo), Lind-
qvist Peter Richard (Helsinki), Luk-
karoinen Aleksi Raimo (Vantaa), 
Lähteenmäki Janne Petteri (Helsin-
ki), Lönngren Ralf Gunnar (Espoo), 
Majoinen Janne-Petteri (Helsinki), 
Malmi Masi Johannes (Helsinki), 
Manninen Ilkka Antero (Vantaa), 
Marila Jaakko Taneli (Helsinki), 
Mattila Ari Juhani (Helsinki), Miet-
tinen Jarkko Kalervo (Espoo), Mynt-
tinen Tomi Olavi (Helsinki), Mäkelä 
Yrjö Tapio (Helsinki), Natunen Vesa 
Pekka (Vantaa), Niemi Teemu Ante-
ro (Vantaa), Nissilä Janne Pekka Ta-
pani (Espoo), Pehkonen Harri Kris-
tian (Vantaa), Peltola Antti Mikael 
(Vantaa), Pykönen Panu Tapio (Hel-
sinki), Pälli Simo Tapani (Helsin-
ki), Raitala Petri Kalervo (Vantaa), 
Rannaste Mikko Tapio (Helsinki), 
Saari Kari Mika Juhani (Vantaa), 
Saarnisto Tomas Tapani (Helsin-
ki), Salenius Kari Olavi (Helsinki), 
Salmi Mika Tapani (Helsinki), Salo 
Pasi Sakari (Helsinki), Salonen 
Arto Mikael (Vantaa), Salonen Ville 
Johannes (Helsinki), Sandvik Aar-
no Mikael (Helsinki), Sarkola Veli-
Matti Juhani (Espoo), Siljander Ari 
Rainer (Espoo), Tilander Tuomas 
Antero (Helsinki), Timlin Mikko Sa-
muli (Vantaa), Torikka Janne Tapio 
(Vantaa), Tossavainen Kimmo Ilari 
(Helsinki), Tötterman John Niklas 
(Espoo), Varhimo Pekka Unto An-
tero (Espoo), Vassinen Antti Abel 
Simeon (Helsinki), Wallgren Jarno 
Petteri (Espoo),Ylipelkonen Elina 
Maria (Helsinki) 

aLIKeRSaNTTI 
Aaltonen Juhani Erik Matias (Es-
poo), Ahlstedt Juha Kristian (Hel-
sinki), Anttila Jonni Olavi (Helsin-
ki), Anttila Miikkael Pekka Oskari 
(Helsinki), Eklund Kalle Pekka 
(Vantaa), Ekroos Avi Jani Kristi-
an (Vantaa), Erkkilä Stefan Mikael 
(Espoo), Fredman Clas Christian 
(Espoo), Heikkinen Rolf Henry Mi-
kael (Kauniainen), Heinonen Jari 
Antero (Helsinki), Helisma Jarno 
Kalevi (Helsinki), Henriksson Patrik 
Johannes (Helsinki), Herpiö Juha-
Matti Nestori (Helsinki), Häkkinen 
Juho Hannes (Espoo), Härkönen 
Markus (Espoo), Järveläinen Mika 
Kristian (Vantaa), Koponen Mik-
ko Juhani (Vantaa), Koskela Ant-
ti Veikko (Vantaa), Kronqvist Kai 
Mikael (Vantaa), Kuisma Kimmo 
Olavi (Espoo), Kuupakko Ari Eerik 
(Helsinki), Kärmeranta Jussi Mika-
el (Helsinki), Laakkonen Jura Jooel 
(Helsinki), Larjomaa Markus Harri 
Petteri (Helsinki), Lehtimäki Paavo 
Juhani (Helsinki), Lipponen Jarkko 
Tapani (Vantaa), Lojander Juha Erik 
(Espoo), Lyly Tuukka Tapio (Espoo), 
Mettovaara Janne Henrik (Vantaa), 
Mikkola Veikko Markus (Helsinki), 
Muroke Tuukka Ilari (Vantaa), Mä-
enpää Sami Kalle (Helsinki), Mäki-
nen Tommi Heikki (Vantaa), Mättö 
Antti Matias (Espoo), Nieminen 
Vesa Pekka (Vantaa), Nurmia Mark-
ku Juhani (Helsinki), Parovuori Vil-
le Samuli (Helsinki), Pellinen Jussi 
Pekka (Helsinki), Pieviläinen Marko 
Antero (Vantaa), Plathan Sampsa 
Heikki Olavi (Helsinki), Pynnönen 
Juha Marko Johannes (Vantaa), 
Pyykkönen Timo Sakari (Helsinki), 
Rajajärvi Janne Petteri (Espoo), 
Ramsdahl Lars Patrik (Helsinki), 
Ranta Kari Kristian (Vantaa), Re-
kunen Timo Rainer (Espoo), Repo 
Antti Johannes (Helsinki), Sallisal-
mi Marko Jukka Tapani (Helsinki), 
Salminen Karel Markus (Vantaa), 
Salo Urho Pekka Leander (Helsinki), 
Sihvonen Marko Kari Juhani (Hel-
sinki), Sund Jukka Peter (Helsinki), 
Suvilehto Ilkko Pietari (Espoo), Tah-
ko Riku Sakari (Espoo), Tainio Mik-
ko Sakari (Helsinki), Timonen Pek-
ka Veikko Juhani (Espoo), Toiva Ari 
Antero Johannes (Helsinki), Toppi 
Simo Ilari (Espoo), Tuomisto Simo 
Ville (Vantaa), Turpeinen Sampo 
Samuli (Helsinki), Uurtamo Jussi 
William (Helsinki), Virolainen Jus-
si Kalevi (Espoo), Österberg Hans 
Kristian (Helsinki) 

KORPRaaLI 
Ahvenainen Markku Antero (Van-
taa), Harviainen Tatu Veli Juhani 
(Vantaa), Hiltunen Jukka Olavi 
(Helsinki), Härkönen Teppo Kalevi 
(Helsinki), Kipinoinen Juhani Rai-
ner (Vantaa), Kivimäki Ville Ante-
ro (Helsinki), Kovala Antti Pekka 

(Helsinki), La Vi (Helsinki), Mäkelä 
Matti Juhani (Helsinki), Pang Ka Fai 
(Helsinki), Parisi Andrei (Helsinki), 
Pesola Sarlotta Katariina (Helsin-
ki), Peura Markus Andreas Mikael 
(Helsinki), Rahikainen Jussi August 
(Vantaa), Rissanen Matti Olavi (Van-
taa), Roisko Jukka Juhani (Vantaa), 
Salminen Pauli Olavi (Helsinki), Si-
ren Kari Juhani (Helsinki), Stendahl 

Tuomo Veli Antero (Helsinki), Stubb 
Cai-Göran Alexander (Helsinki), 
Toivonen Marko Mikael (Espoo), 
Toivonen Tero Tapani (Espoo), Tur-
peinen Toni Tapani (Helsinki) 

YLIMaTRUUSI 
Björklund Karl Alex (Helsinki), Mät-
tö Ville Johannes (Helsinki)

Kersantti Jyrki Helin (vas.) ja ylikersantti Eero Kurjenniemi.

Ylennystilaisuutta isännöi everstiluutnantti Heikki Pohja.

Vääpeli Leila Ylikahri (vas.) ja kapteeni Jyrki Pekkonen.

Vänrikit Petri Korhonen, Jukka Karhapää ja Kimmo Karinen.
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eettISeltä Pohjalta tavoitteena 
on rakentaa yhteiskunta, jossa yksi-
kään ryhmittymä ei pohjimmiltaan 
tule syrjäytetyksi sille kuuluvista 
oikeutetuista eduista. Maailmamme 
ja Suomi, isänmaamme, kätkee si-
sälleen edelleen ryhmittymiä, jotka 
jäävät varjoon. Lakia tulkitsevien ja 
päätöstä tekevien on mahdotonta 
luoda objektiivista kuvaa kaikesta. 
Silti vetoan meihin kaikkiin, että 
mahdollisimman moni suomalaises-
sa yhteiskunnassa elävä voi tuntea 
itsensä arvostetuksi ja selkeästi si-
säiseen kansalaisuuteen kuuluvaksi. 
Talvisota, jota nyt jälkeenpäin ar-
vostavat myös ulkomaiset tahot, on 
esimerkki siitä, ettei asioita silloin 
"ulkoistettu". Olemassaolon haaste 
kansakuntana oli yhteinen. Yksinäi-
nen säie on helppo katkaista, mutta 
lukemattomien säikeiden kimppu 
vaatii aivan toisenlaisen voiman 
murtuakseen.        
 Olemme todella syvästi kiitol-
lisia koko sota-ajan sukupolvelle! 
Suomi sai aikanaan itsenäisyyden 
ja sai säilyttää toisen maailmanso-
dan riehuessa paikkansa edelleen 

vapaiden kansakuntien joukossa. 
Kertaamme kiitoksemme sotainva-
lidiveljille, joista monet toivat ken-
tältä kotiin uuden hoivattavan per-
heenjäsenen, kiitämme veteraaneja 
ja lottia, unohtamatta kotirintamaa, 
jossa puurrettiin naisten, lasten ja 
vanhusten voimin.  Kiitämme isi-
ämme, jotka joutuivat jättämään 
kotimme vaille huoltajaa. Kiitämme 
äitejämme, jotka yksin kantoivat 
vastuun omista lapsistaan.
 
SotIeN SeuraukSeNa syntynyt 
orpous on nostanut päätään parin 
viimeisen vuosikymmenen aikana. 
Kipeitä muistoja on kannettu ja hoi-
dettu, miten kukin on parhaaksi kat-
sonut. Konsultteja ja terapeutteja ei 
ole ollut tukena. Liekö siinäkin yksi 
hoitamaton aukko, joka nyt on alka-
nut purkautua umpiostaan. Liittom-
me on saanut sotaorvoista yli 6000 
uutta jäsentä. Patoutuneita tunteita 
on purkautunut kymmeniksi kirjoik-
si, kaseteiksi ja isien tieoja kerätään 
talteen. Yhteiset retket ja kooontu-
miset ovat olleet rakentavia omassa 
vertaisryhmässä.  Niin sotaleskien 

kohdalta, joita on keskellämme 
enää tuhatkunta, kuin orvoksi jää-
neiden osalta kaipaamme selkeäm-
pää yhteiskunnallista tunnustusta. 
Tiedämme erinomaisen hyvin, ettei 
kaikkea menetettyä voida millään 
kunniavelalla korvata.  
 Me saamme olla ylpeitä kes-
kuudessamme olevista sotiemme 
veteraaneista, miehistä ja naisista, 
jotka taistellen säilyttivät itsenäi-
syytemme ja sodan jälkeen jälleen-
rakensivat Suomen tehden siitä hy-
vinvointivaltion. Me voimme ihailla 
keskuudessamme olevia sotaleskia, 
jotka ottivat kodissa myös isän roo-
lin, huolehtivat yksin perheestä, 
kasvattivat ja kouluttivat lapsen-
sa, hankkivat itselleen ammatin ja 
usein olivat kohtalotovereittensa tu-
kena. Mutta tänään me voimme olla 
ylpeitä myös sodan aikana ja jälkeen 
syntyneistä sukupolvista. Tämä mo-
derni yhteiskunta on heidän aikaan-
saannoksensa. Suomen lippu liehuu 
vapaampana kuin koskaan. Suomi 
on vauraampi ja turvallisempi paik-
ka elää kuin milloinkaan historiansa 
aikana.

Kansalaisjuhla Helsingin Yliopiston juhlasalissa

Otteita puheenjohtaja Aulis Harjun juhlapuheesta 

olemme syvästi kiitollisia 
sota-ajan sukupolvelle

Teksti ja kuvat Jaakko Vesanen 

juhla olI järjeStYkSeSSä 34. 
Maanpuolustusjärjestöjen juhla-
perinne juontaa alkunsa vuodesta 
1974, jolloin ensimmäisen kerran 
järjestettiin juhla Martinlaakson yh-
teiskoulussa. Sittemmin juhlapaik-
kana oli kuusitoista vuotta Vantaan-
joen koulu ja vuodesta 1996 jälleen 
Martinlaakson lukio.

tämäN vuodeN itsenäisyysjuhlan 
teema oli Puolustusvoimat 90 vuot-
ta.
 Juhlan aloitti Puhallinorkesteri 
Louhi esittämällä Sam Sihvon sä-
veltämän ja A. Kuikan sovittaman 
marssin Suomen Jääkäri. Orkesteria 
johti Anne Peltonen.

 Tervehdyssanat esitti Länsi-Van-
taan Maanpuolustusnaisten puheen-
johtaja Christel Kumenius.
 Yksinlaulua esitti oopperalaulaja 
Jorma Hynninen säestäjänä Ilmari 
Räikkönen. 
 Finnairin Mieskuoro esiintyi Pasi 
Eskelisen johdolla.
 Juhlapuheen piti kansanedusta-
ja, prikaatikenraali Olli Nepponen.                                               
Puheensa alussa hän palautti mie-
liin, että nyt 91-vuotiaan Suomen 
tie itsenäiseksi valtioksi ei ole ollut 
helppo.” Itsenäistymisemme on vuo-
sikymmenien, jopa vuosisatojen ke-
hityksen tulos. Se on ollut sekä rau-
hanomaista että myös sotien kautta 
tapahtuvaa etenemistä nykyiseen 
hyvinvointiin ja Suomen turvattuun 
asemaan. Suomelle ei kukaan an-

tanut itsenäisyyttä, vaan sen ovat 
hankkineet esi-isämme ja vanhem-
pamme. Vuoden 1878 asevelvolli-
suuslain perusteella saimme oman 
kansallisen sotaväkemme, mikä ko-
rosti Suomen itsenäistä asemaa Ve-
näjän osana.” 
 Nuoren puheenvuoron käytti 
upseerikokelas Ossi Mansikka Kaar-
tin Jääkärirykmentistä.
 ”Tulevaisuuden nuoren haas-
tesiin tulee varmasti kuulumaan 
Puolustusvoimien ja etenkin varus-
miespalveluksen tarpeellisuuden 
ymmärtäminen, koska olosuhteet 
joissa maamme viimeksi tarttui asei-
siin, tuntuvat varmasti etäisiltä. Vii-
meaikaiset tapahtumat esimerkiksi 
Georgiassa kuitenkin osoittavat, 
että sota ei ole kokonaan kadonnut 
Euroopasta, ja uskon, että ikävien 
kansainväkisten konfliktien kautta 
myös tulevaisuuden nuori ymmär-
tää Puolustusvoimien merkityksen 
mahdollisen kotimaatamme uhkaa-
van kriisin varalta.”

vantaan maanpuolustusjärjestöjen 
itsenäisyysjuhla veti jälleen martinlaakson 
lukion juhlasaliin yli 600 henkeä

Uudenmaan Karoliinien historiallinen esitys  

Upseerikokelas Ossi Mansikka.

Juhlapuheen piti Aulis Harju.

Kaartin Soittokuntaa johti musiikkieverstiluutnantti Elias Seppälä.

Prikaatikenraali OIli Nepponen.

AU L I S  N YqV I ST
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helSINgIN SeuduN Reserviläispiiri 
ry:n itsenäisyyspäivän jumalanpal-
velus järjestettiin tänä vuonna Laut-
tasaaren kirkossa.  
 Järjestelyistä vastasi Vääpelikilta 
ry yhteistyössä paikallisten suomen- 
ja ruotsinkielisten seurakuntien 
kanssa. Kaksikieliseen jumalanpal-
velukseen osallistui noin sata hen-
keä.
 Vääpelikilta ry:n varapuheen-
johtaja, teologian tohtori Niko Hut-
tunen pohti saarnassaan velvolli-
suutta puolustaa isänmaata asein. 
Vaikka Raamatun kymmeneen käs-

kyyn sisältyvä kielto tappaa on eh-
doton, saatetaan sitä joskus joutua 
rikkomaan vielä suuremman vahin-
gon välttämiseksi. Näin tapahtui 
esimerkiksi talvisodassa, jonka vaih-
toehtona olisi ollut Baltian maiden 
kohtalo: maamme itsenäisyyden 
menetys, miehitys ja sotaakin suu-
remmat ihmishenkien menetykset.
 Jumalanpalveluksessa kerättiin 
kolehti sotainvalidien parissa tehtä-
vän hengellisen työn hyväksi. Juma-
lanpalveluksen lopuksi kirkosta lä-
hetettiin seppelpartio Hietaniemen 
sankarihaudoille.

reserviläisten jumalanpalvelus 
lauttasaaressa

helSINgIN SeuduN Reserviläispiiri 
järjesti 4.12. Pääesikunnan keskus-
paviljongissa mitalien luovutusti-
laisuuden, jossa luovutettiin sekä 
liiton että piirin vuonna 2008 myön-
tämät huomionosoitukset. Mitaleita 
oli luovuttamassa Reserviläisliiton 
puheenjohtaja Matti Niemi, piirin 
puheenjohtaja Kimmo Karinen, pii-
rin perinnetoimikunnan puheenjoh-
taja Erkki Andersson sekä Helsingin 
Maanpuolustuspiirin piiripäällikkö 
Mauri Väänänen.  Ohessa luettelo 
6.12. palkituista.

Liiton mitalit

Kultainen ansiomitali
Ilkka Jolma, HelRes, Veikko Lind-
berg, VaRes,  Veikko Luomi, HRUP, 
Anneli Järvinen, Nmpl, Kari Kallo-
nen, MPKY, Pekka Kouri, UL, Ant-
ti Nieminen, MPKY, Pekka Rapila, 
KadK, Vuokko Seppälä, MPKY, Sirk-
ka Suppanen, MPT

Hopeinen ansiomitali
Pentti Mäkinen, Sissit, Seppo Mä-

kinen, LVRAu, Eduard Nikkari, Tal-
linna, Veijo Rautio TaRU, Atte Ru-
sanen, ItäHkiRes, Ilkka Tiihonen, 
Merires, Seppo Vihersaari, Meri-
Res, Anne Hyytiäinen,  RES,  Kajari 
Klettenberg,Tallinna,  Asta Ruuska-
nen, MPKY, Suvi Tuomanen RES 
 

Pronssinen ansiomitali
Eija Härkönen,  VaRes, Matias  Kai-
vos, MeriRes, Eero Karuvaara, Meri-
Res, Vesa Karuvaara, MeriRes, Matti 
Keinänen, Sissit, Marko Lehti, Sissit, 
Jari Luostarinen, MeriRes, Karin 
Muru, Tallinna, Heikki Siimeslehto, 
Sissit, Jukka Soini, MeriRes, Jyrki 
Surkka, KAARTJR, Virpi Kukkonen, 
MPY, Tommi Verho RUL  
 

ReSUL kultainen ansiomitali
Hannu Ilonummi, Vares, Olli Korka-
laisnen, Vares

Sininen Risti
Jaakko Maavuori, MeriRes

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
hopeinen ansiomitali
Juhani Keto-oja, Vääpk

Piirin 1.lk ansiomerkki
Kimmo Karinen (97.), HELRESP, Ta-
pani Sarvanti (98.), KOKMP, evl Jar-
mo Nieminen (99.), SotaHistlaitos, 
Tatu Korhonen (100.) Merires 
 

Piirin 2.lk ansiomerkki
Juha Parkkonen (123.),Vääpk,  Lee-
na Saurama (124.),PkMp,  Hanna 
Antila-Andersson (125.), PkMp,  
Niko Huttunen (126.), Vääpk, Joija 
Tikkanen (127.), HelRes, Janne Suo-
malainen (128.) EsRes 

Piirin 3.lk ansiomerkki
Tuomo Forsberg (93.),EsRes, Maarit 
Granath (94.),EsRes,  Jouni Sauri-
la (95.), EsRes, Markku Nieminen 
(96.), Vääpk, Lassi Paavonkallio 
(97.) Vääpk 

Vantaan Reserviläisten Eija Härköselle luovutettiin Reserviläisliiton pronssinen 

ansiomitali.

Kapteeni Veikko Luomi kiitti mitalinsaajien puolesta.

Ilkka Tiihoselle kiinnitettiin rintaan Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali.

Veikko Lindberg palkittiin Reserviläisliiton kultaisella ansiomitalilla.

mitalisadetta helreSP:ssä
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KÄRCHER-tuotteet kotikäyttöön sisällä ja ulkona

Helsingin Reserviupseeri-
piiri ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri lähettävät 
edustusampumajouk-
kueensa erikseen sovittui-
hin vuoden 2009 SM- ja 
mestaruuskilpailuihin

Teksti: Tomi Alajoki 

Kuva: Arto Pulkki

eduStuSjoukkueISIIN pyrkiville 
järjestetään karsintakilpailut lajeit-
tain kevätkaudella -09.
 Edustusjoukkueet ovat tyypil-
lisesti nelihenkisiä ja näitä tuetaan 
maksamalla ko. kilpailuiden osallis-
tumismaksut sekä osa matkakuluis-
ta piirien matkustusohjesäännön 
mukaisesti. Ohessa olevan lajiva-
lintapäätöksen on tehnyt piirien 
yhteinen ampumatoimikunta ko-
kouksessaan 1.12.2008. Yhdistykset 
voivat toki muuten itse osallistua 
haluamiinsa kilpailuihin, ellei tätä 
ole järjestäjien toimesta rajoitettu.
 HRUP ja HELRESP ilmoittavat 
joukkueet seuraaviin kilpailuihin - 

karsintakilpailuiden ajankohdat il-
moitetaan edellisessä Helsingin Re-
servin Sanomissa. Karsintakilpailut 
järjestetään kevään aikana.
 
SM ilma-aseet, Toijala 7. - 8.3.2009
Karsinnat Töölön ilma-aseradalla.
SM palvelusammunnan pistooli ja 
kivääri: Lahti 25.7.2009.
Karsinnat  Santahaminassa
SM perinneasekilpailut: Mikkeli  2.- 
3.5.2009 
Karsinnat Santahaminassa, kivääri-
kilpailu .
SM SRa-kilpailu:  Nurmes 1.- 
2.8.2009
Kolme karsintakilpailua, pääkaupun-
kiseutu.
RUL ampumamestaruus: Pirkkala 
22.-23.8.2009
Karsinnat  Santahaminassa.
ReS ampumamestaruus: Lahti 22.-
23.8.2009
Karsinat  Santahaminassa

Edustusjoukkueet tekevät kuvallisen 
kilpailuraportin (lue jutun) Helsin-
gin Reservin Sanomiin.

Piirien karsinnat 
Sm-kilpailuihin 2009

toImINtamme kaNNalta tärkein ul-
koratamme sijaitsee Santahaminas-
sa ja sitä täydentää hienosti oma si-
säampumaratamme Töölössä. Myös 
Lopen radan käyttöaste on ollut 
selvässä nousussa. Helsingin Suoje-
luskuntatalon kellarissa sijaitsevan 
oman sisäampumaratamme kävijä-
määrä on kasvanut aikaisempaan 
nähden moninkertaiseksi, ja tämän 
lehden ilmestymiseen mennessä on 
ratakirjaan kirjoitettu jo yli 1900 
nimeä. Piirihallituksille, toimintam-
me tukijoille ja tekijöille kuuluu iso 
kiitos suurtyöstä radan kunnostami-
sesta palvelusasekelpoiseksi. 
 Ensivuoden alusta rataa käyttää 
jo 29 eri yhdistystämme. Katuta-
son harjoitussalin / ilma-aseradan 
käyttö on myös aktivoitunut ja sen 
remontti valmistuu keväällä. Pii-
rit eivät siis turhaa maksa ratatilo-
jen suuria vuokrakuluja. Helsingin 
Suojeluskuntatalon tilojen käytössä 
tulee muistaa se, että käyttäjien ak-
tiivinen osallistuminen ylläpitoon 
takaa tarkoituksenmukaiset välineet 
ja tilat, tilojen hyvän kunnon ja käy-
tön jatkuvuuden.
 Molemmille piireille on myös 
saatu hankittua runsaasti uutta har-
joituskalustoa, joista lisää ensi vuo-
den alun lehdissä.

 Vuoden 2009 ammunnat kes-
kittyvät piireissämme suosittuihin 
lajeihin, joissa olemme saavuttaneet 
myös kansallista menestystä. Pii-
riemme jäsenet järjestävät vapaaeh-
toisvoimin mm. seuraavia ammun-
toja ja kilpailuja:

Santahamina:
Pistoolin palvelusammunnat ja kil-
pailut. Kiväärin palvelusammunnat 
ja kilpailut.

Pienoispistoolin mestaruuskilpailut. 
Isopistoolin mestaruuskilpailu.
Pistoolin pika-ammunnan sarja – ja 
mestaruuskilpailut

Sotilaspistoolin pika-ammunnan sar-
ja – ja mestaruuskilpailu

SRA SM – karsintakilpailut. Perinne-
ase SM karsintakilpailu ja paikallis-
kilpailu

Avoin kiväärikilpailu.  Avoimet kivää-
ri ja pistooliharjoitukset ( useita).

Loppi: Vares Cup  ja Sissiammunnat 
(useita).

MPKY: Santahaminan pistoolin ja ki-
väärin kuukausiammunnat.

Töölö: ilma-aseammunnat ja yhdis-
tysten omat vuorot.

Muista seurata Helsingin Reser-
vin Sanomien ammuntaosiota ja 
MPKY:n kurssitarjontaa: www.
mpky.fi.  Laita kalenteriisi miltei jo-
kaviikkoiset mahdollisuudet tulla 
mukaan ampumatoimintaamme. 
Ilmoitusten myötä saat ko. tapahtu-
man osallistumisohjeet.  
Huomaa myös, että oman kerhosi 
ampumatilaisuuksien lisäksi on si-
nun yleensä mahdollista osallistua 
toistenkin kerhojen tilaisuuksiin ja 
kilpailuihin.  Tämä kannattaa kui-
tenkin tarkistaa tapauskohtaisesti 
ko. tilaisuuden vetäjältä. Kansalli-
siin kilpailuihin on tietenkin myös 
erittäin suotavaa osallistua ja näihin 
järjestetään tulevan vuoden aikana 
useita karsintakilpailuja ja -tapah-
tumia.

Ruudinsavuisin jouluterveisin,

ylil Tomi alajoki
puheenjohtaja 

HRUP&HELRESP 

ampumatoimikunta

ampumatoimintaa 2009
Kuluneen vuoden voi katsoa olleen varsin hyvä piiriemme ampu-
jillemme. Ampumisessa on järjestetty runsaasti harjoituksia sekä 
kilpailuja, ja menestystäkin on saavutettu. 

JA N N E  R I S SA N E N



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT 1510/2008 • 19.12.2008

ampumapäiväkirja

Jossain vaiheessa sinulta tullaan kysymään, kuinka aktiivisesti olet 
käyttänyt urheilu- tai metsästysaseitasi. Tilanne tulee eteen viimeistään 
nykytilanteen mukaisten määräaikaisten aselupien uusintatilanteessa. 
Ampumapäiväkirjalla sinun on helppo todistaa ampuma-aktiivisuutesi. 
Alla on esimerkki ampumapäiväkirjasta. Kokonaisen päiväkirjapohjan 
saat osoitteesta: www.eskapat.net, valitse kohta tiedostot ja sieltä am-
pumapäiväkirja.

Ampumapäiväkirja, nimi:__________________

Pvm:___________________

Paikka/tilaisuus/huom:_________________________________

___________________________________________________

kalib: lauk. lkm. Huom:

Valvojan/ratam./tod./oma kuittaus:

___________________________________________________

Pvm:___________________

Paikka/tilaisuus/huom:_________________________________

Piiriemme kiväärikilpailu 
20.12.2008 Santahaminassa

Rastit: 
Kivääri 150m – kolme asentoa: makuu, polvi, pysty 3 x 10ls. 
Kivääri 300m: 2 x 15 laukausta makuu.
150m ja 300m ammutaan samalla aseella.
 
Sarjat: Y, Y50, naiset, perinnekiväärit ja itselataavat kiväärit. 
Aseissa oltava vakiot metallitähtäimet (reikä / hahlo) ja vakiomallinen 
hihna.

Säännöt kaikissa luokissa: 4.1. Perinnekivääri: A. Avoin perinnekivää-
rimalli: http://www.resul.fi/index.phtml?s=50 . Kiellettyä: ratakau-
koputken käyttö, optiset tähtäimet ja jälkiasennetut diopterit. Sekä 
ampumatuet (hiekkapussit yms.), ampujan takit ja käsineet. Aseilla 
ammutaan vain käsivaralta. 

Osallistumismaksu 10 euroa sisältää päivällisen klo.16.00.
Ilmoittaudu 17.12. klo 20.00 mennessä.

Jokainen maksaa 
patruunat itse, pat-
ruunoita tarvitaan 
10+10+10 kpl 150 
metrin ja 15+15 kpl 300metrin kilpasarjoihin. Koesarjoihin tarvitset 5+5 
patruunaa.

Max tulos 600 pistettä.

Palkitsemiset:
Kokonaiskilpailun kolme parasta.
Muissa sarjoissa vain parhaan tuloksen ampuneet.
Paras asukokonaisuus, joka on sidottu aseeseen, jolla ampuu.

Ilmoittautuminen: www.mpky.fi, kurssin nimi: RESUL Helsingin piirin 
Perinnease / kiväärikilpailu nro: 0400 08 12067. Mukaan mahtuu 65 
ampujaa, lisätiedot ilmoittautuneille.

Tervetuloa, Piirien Ampumatoimikunta / Veijo Rautio

Turvallisen ampujan ja  
SRA-ampujan kurssi 2009
Piirien jäsenet tervetuloa Santahaminaan kurssille 16.1.2009. Kurssin tavoite on antaa val-
miudet ja tiedot turvalliseen aseenkäsittelyyn SRA- ammunnassa. Kurssin läpäissyt saa tur-
vallisen ampujan kurssitodistuksen. Ne jotka haluavat SRA- ampuja kortin, suorittavat myös 
ampumakokeen harjoittelukertojen päätteeksi keväämmällä.

Kurssilla kuullaan seuraavat luennot: Aselaki /  Poliisi, Puolustusvoimat / rataohjeet, ampu-
maurheilu, turvallinen aseenkäsittely, turvallinen aseiden säilytys, ja tietysti toiminnallinen 
sovellettu reserviläisammunta lajikuvauksineen ja sääntöineen. 
Ilmoittautuminen: www.mpky.fi,  kurssinumero: 0404 09 12001. 

Kurssimaksu 30e. Lisätiedot lähetetään osallistujille ilmoittautu-
misajan päätyttyä.

Piirien ampumatoimikunta
Veijo Rautio

Ilma-asekausi piirien radalla jatkuu 
Sarjakilpailua ammutaan ilmapistoolilla ja -kiväärillä. Vuoro on tiistai-
sin klo 15.00-19.30. Rata on käytettävissä kaikille piirin jäsenyhdistys-
ten jäsenille. 

Sarjakilpailuna ammutaan 40 laukausta. Sarjakilpailumaksu on 3 eu-
roa, jota vastaan voi ampua kaksi suoritusta illassa. Täytä tuloskortti 
ja merkitse ampumasi tulos myös ratakirjaan. Ampuminen tapahtuu 
nonstop-periaatteella, radalla ei välttämättä ole nimettyä valvojaa. Ra-

takirja lisäohjeineen on  peltikaapissa, 
tauluvaraston puolelta.

Tiedustelut, Jukka Väänänen  
040-5844568.

Teksti ja kuvat: Hans Gabrielsson

rYhmä vIrolaISIa kutsuvieraita 
osallistui 8.-9. marraskuuta Töölön 
Reserviupseerien järjestämään toi-
minnalliseen maanpuolustustapah-
tumaan.
 Tällä kertaa vieraat edustivat 
Paldiskin varuskuntaa, Ämarin len-
totukikohtaa, Suojeluskunnan nais-
jaostoa, Rajavartiokoulua ja Suomen 
Sotaveteraanien Viron yhdistystä, 
josta mukaan tuli viisi edustajaa.
 Osa isännistä osallistui tapah-
tuman aloituspäivänä Huolto-2008 
seminaariin Santahaminassa, joten 
virolaisten vierailukin oli loogista 
aloittaa sieltä.
 Kaartin Jääkärirykmentin Killan 
kunniajäsen Lasse Ravanti esitteli 

vieraille Jääkäritalon hienoja koko-
elmia ja rykmentin historiaa sekä 
rykmentin nykyistä toimintaa kau-
punkitaistelun erikoisjoukkona.
 Tutustuminen sotilaskotitoimin-
taan kiinnosti erityisesti ryhmän 
naisedustajia ja antoi hyviä kehitys-
vinkkejä Viron omalle sotilaskoti-
työlle.

Kehuja Spjutsundille
Aiempien vierailujen tapaan tuki-
kohdaksi oli valittu Helsingin Reser-
viupseeripiirin maja Spjutsundissa. 
Siellä tehdyt kunnostustyöt saivat 
ansaittua kiitosta, tosin veteraanit 
epäilivät hieman pilke silmäkulmas-
sa upseerien kykyä käyttää majaan 
hankittuja moderneja kodinkoneita.
Illallisen ja saunan yhteydessä pu-

rettiin mm. huollon seminaarin an-
tia ja päivitettiin maanpuolustuksen 
nykyistä tilaa Suomenlahden mo-
lemmin puolin.
 Georgian melko tuoreet tapah-
tumat antoivat loistavan lähtökoh-
dan mielenkiintoisille keskusteluille 
ja tilannearvioille.
 Toiminnallisessa osiossa käytiin 
mm. erittäin tiukka ampumakisa, 
jonka voitti tänä vuonna Viron Ra-
javartiokoulun kapteeni Maido Ra-
jang.

Päätöksenä 
veteraanikonsertti
Vierailu päättyi hieman tavallista 
juhlavammin Kulttuuritalossa järjes-
tetyn isänpäivän veteraanikonsertin 
myötä.

 Pohjois-Kymen Sotilaspoikakuo-
ron ja Helsingin Sotaveteraanikuo-
ron taidokkaat esitykset tiivistivät 
varmasti viikonvaihteen tapahtu-
miin osallistuneiden maanpuolus-
tustuntoja.

 Yhteiset tapahtumat jatkuvat 
helmikuussa Paldiskin varuskunnas-
sa järjestettävien JR 200 perustami-
sen 65-vuotisjuhlallisuuksien yhtey-
dessä.

virolaiset vierailulla 
helsingissä 
Viikonvaihteen pääteemana huoltovarmuuden kehitys

JR200:n veteraani, vänrikki Villem Ahas ampuu.
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Meillä peset edullisesti
matot, täkit, peitot ja 
petauspatjat, kaikki 
kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai 
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

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

Maanpuolustusjuhla 
Tammisunnuntaina 25.1.2009 klo 15

”Reserviupseeritoimintaa Itä-Helsingissä 50 vuotta”
Juhlaa vietetään klo 15:00 alkaen Herttoniemen kirkossa 
(Hiihtomäentie 23).

Ohjelmassa:

Kaartin Soittokunnan musiikkiesitys
Tervehdyssanat. Itä-Helsingin Reserviupseerien puheenjohtaja, yli-
luutnantti Keijo Talja
Historiikki, majuri Esa Pajunen
Herttoniemen Sekakuoron musiikkiesitys. Johtajanaan Hannele Ilves
Juhlapuhe, prikaatikenraali Asko Kilpinen
Tervehdykset (ESSLE, RUL, Helsingin Kaupunki ja Herttoniemen Srk)
Maamme-laulu

Kahvitilaisuus
Muut mahdolliset tervehdykset pyydetään esittämään kahvitilaisuu-
den aikana.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita koko maanpuolustusväki, avec.

Tumma puku, paraatipuku
Suuret kunniamerkit

Järjestää Itä-Helsingin Reserviupseerit ry

HELSINGIN RESERVIN SANOMIEN 
JULKAISUAIKATAULU 2009
N:o   aineistopäivä Ilmestymispäivä

1.                 19.1.   30.1.
2.                2.3.          13.3.
3.                 30.3.        10.4.
4.                 11.5.          22.5.
5.                8.6.          19.6.
6.               10.8.          21.8.
7.                 7.9.         18.9.
8.              5.10.  16.10.
9.             2.11.  13.11.
10.             7.12.  18.12.

RUK 82 
55 vuotta
Juhlakokouksemme järjestetään 
Helsingissä keskiviikkona 4.2.2009  
seuraavasti: 
Kokoontuminen kunnianosoitukseen 
ja seppeleenlaskuun marsalkka 
C.G.Mannerheimin ratsastajapatsaalle 
klo 13.30.
Juhlakokous ja lounas ravintola Lasi-
palatsissa, Mannerheimintie 22-24 klo 
14.00-18.00
Juhlaesitelmän pitää pääesikunnan 
päällikkö kenraaliluutnantti Ari Puhe-
loinen. Osallistumismaksu, joka sisältää 
lounaan ilman alkoholijuomia, on 30,- 
euroa. Maksu tulee suorittaa 7.1.2009 
mennessä Nordean tilille 124750-91439, 
viestiksi RUK 82.
Kirjalliset kutsut ilmoittautumislomak-
keineen on postitettu 3.11.2008 niille 
kurssiveljille, joiden osoitteet ovat 
järjestelytoimikunnan tiedossa. Jos et 
ole saanut kutsua, ota yhteys järjeste-
lytoimikunnan jäseniin Harri Leppänen, 
Nelikkokuja 4 A 11, 02230  Espoo, puh. 
040 703 3350, sähköposti hleppanen@
kolumbus.fi tai Pentti Saarto, Oksasen-
katu 9 B, 00100  Helsinki, puh. 09 680 
1228, sähköposti saarro@saunalahti.fi

Oy K.G.Öhman ab

Viking Line

Hertz autovuokraamo

LP-Mercatura Oy 
Kaikki elektroniikan komponentit 

Puh (09) 271 1565

eiran Isännöitsijätoimisto Oy

KT Interiors Oy

Kiittää tukijoitaan

Helsingin

Teksti: Marja Enkvist  

Kuva: Riitta Kuisma

NaISteN valmIuSlIItoN Helsingin 

alueneuvottelukunnan koulutustyö-
ryhmän jäsen Marja Enkvist järjesti 
Kristiina Slotten ja Sirpa Holman 

avustamana 8.11.2008 Santahami-
nan Radioniemessä Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen alueellisen 
kurssin "Toiminta- valmiuksien säi-
lyttäminen kriisitilanteessa". Tälle 
ajankohtaiselle ja mielenkiintoiselle 
kurssille osallistui mm maanpuo-
lustusnaisia ja marttoja Helsingin 
alueelta. Kurssin luennoitsijoina toi-
mivat teologi Vesa Engström ja ter-
veystieteiden maisteri Mari-Kristiina 
Virtanen.Helsingin alueneuvotte-
lukunnan puheenjohtaja Kristiina 
Slotte kertoi Naisten Valmiusliitto 
ry:n toiminnasta, Helsingin maan-
puolustuspiirin piiripäällikkö Mau-
ri Väänänen MPK:n toiminnasta ja 
paikalla ollut reserviläisten harjoi-
tuksen huoltoryhmä avusti kiitettä-
västi kurssin huoltotehtävissä. Kurs-
sin osanottajat olivat tyytyväisiä 
luentoihin ja niiden välillä pidettyyn 
luonnossa liikkumiseen aistihavain-
tojen ja sosiaalisten taitojen harjoit-
tamiseksi. 

koulutusyhteistyötä eri 
naisyhdistysten välillä
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Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman

Stockmannin 6. krs ravintoloissa.
Tarjous on voimassa 31.12. 2008 asti.

PIIrIkokouS kutSuI piirin kun-
niapuheenjohtajaksi niin Helsingin 
Reserviupseeripiirin kuin Suomen 
Reserviupseeriliiton toiminnassa 
erinomaisesti ansioituneen majuri 
Kari Vilamon. 
 Piirien kokouksia ennen Van-
taan Reserviläiset ry huomioitiin 
Maanpuolustuksen Suunnannäyt-
täjä 2008-palkinnolla tunnustuk-
sena kerhon erinomaisesta työstä 
pääkaupunkiseudun ampumarata-
kysymyksen ratkaisemiseksi sekä 
määrätietoisesta ja tuloksekkaasta 
perusyhdistystyöstä. Tämän jälkeen 
kuultiin prikaatikenraali Juha-Pek-
ka Liikolan seikkaperäinen esitys 
ESSL:n ja PV:n ajankohtaisista asi-
oista.
 Kokouksissa tehtiin muun mu-
assa seuraavat henkilövalinnat sekä 
vahvistettiin piirin vuoden 2009 toi-
mintasuunnitelma. 

PIIRIN 
PUHeeNJOHTaJISTO
Piirihallituksen (l. piirin) puheen-
johtajana jatkaa kaksi seuraavaa toi-
mintavuotta kapteeni Ville Maijanen, 
Tapiolan RU. Piirin 1. varapuheen-
johtajaksi valittiin kapteeni Sakari 
Väliahde, Kanta-Helsingin RU ja 2. 
varapuheenjohtajaksi yliluutnantti 
Keijo Talja, Itä-Helsingin RU. 

PIIRIVaLTUUSTON 
PUHeeNJOHTaJISTO 
 Piirivaltuuston puheenjohta-
jaksi seuraavaan piirikokoukseen 
saakka (syksy 2010) kestäväksi toi-
mintakaudeksi valittiin majuri Esa 
Pajunen. Valtuuston varapuheen-
johtajana jatkaa majuri Jorma Loi-
mukoski.

PIIRIHaLLITUS 2009
Piirihallitukseen tulevalle vuodelle 
valittiin seuraavat upseerit:
kaptl Antti Jäntti, Reservimeriup-
seerit
kapt Juha Jouppi, Sissikerho
kapt Jukka Rusila, Pioneeriosasto
ylil Joakim Flinck, Kenttätykistö/
HSRK
ylil Karri Kupari, Pohjois-Helsinki 
ylil Jyri Vilamo, Kenttätykistökerho 
ylil Toni Aalto, RT-Johtorengas 
ltn Seppo Kulmala, Länsi-Vantaa
Uudet jäsenet on merkitty kursiivil-
la. 
 Kaikki henkilövalinnat olivat yk-
simielisiä.

TOIMINTaSUUNNITeLMa 
2009
Helsingin Reserviupseeripiirin tar-
koituksena on sääntöjen mukaan 
toimia sen alueella olevien Suomen 
Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys-
ten aatteellisena ja toiminnallisena 
yhdyselimenä valtakunnan turvalli-
suutta tukien. 
 Piirin toiminnan painopiste-
alue vuonna 2009 on ampumatoi-
minta, sen kehittäminen edelleen 
ja turvaaminen myös tulevaisuu-
dessa.
 Reservissä olevan upseerin tär-
keimpiä tehtäviä on ylläpitää omaa 
kenttäkelpoisuuttaan sekä sotilas-
ammattitaitoaan. Kenttäkelpoisuus 
tarkoittaa yksilön fyysistä kuntoa ja 
ampumataitoa. Aktiivinen ampuma-
toiminta on myös yksi tärkeimmistä 
perusyhdistysten jäsenhankinta-
menetelmistä sekä erittäin tärkeä 
kerhotoiminnan muoto useimmissa 

piirin perusyhdistyksissä.
 Tätä varten piiri toimii vuonna 
2009 aktiivisesti:
- Reservin toimintaa tukevan ampu-
ma-aselainsäädännön kehittämisek-
si
- Reserviläisille sopivan ampumaur-
heilukeskuksen saamiseksi pääkau-
punkiseudulle
- Reserviläistoimintaan sopivien 
ampuma-aseiden hankkimiseksi pii-
rin ja sen alueella toimivien RUL:n 
jäsenyhdistysten käyttöön
- Reserviläisurheiluliiton sovellet-
tujen sekä palvelusaseammuntojen 
kehittämiseksi ja aktivoimiseksi pe-
rusyhdistysten jäsenistölle
 Tämän lisäksi vuonna 2009 pii-
rin toiminnassa painottuvat tiedo-
tustoiminta sekä Spjutsundin piiri-
maja.
 Tiedotustoiminnassa pääpaino 
on sähköisen tiedotuksen toimin-
nallisuuden kehittämisessä sekä 
jäsenten sotilasammattitaidon ke-
hittämisessä laadukkaan julkaisu-
toiminnan ansiosta. Piirimajassa 
toiminnan pääpaino on jo käynnissä 
olevien kehityshankkeiden loppuun 
vienti sekä jäsenyhdistysten käytön 
aktivointi.

Upseeriterveisin,
ylil Arto Pulkki
toiminnanjohtaja

ESITELMÄ NORJAN PUOLUSTUSPOLITIIKASTA 5.2.2009

Norjan Suomessa oleva sotilasasiamies everstiluutnantti Ernst Egelid pitää esitelmän Norjan 
puolustuspolitiikasta.

Esitelmä on torstaina 5.2.2009 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa ja se pidetään 
englannin kielellä. Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyyde-
tään ilmoittamaan osallistumisesta maanantaihin 2.2.2009 mennessä e-mail raimo.hynynen@
fi.ibm.com tai 040-510 8513.

Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Kai Runela kiittää

Lämmin kiitos teille kaikille, jotka niin monin tavoin juhlistitte merkkipäivääni. 
Toivotan samalla Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

hruP:n kokoukset
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n piirikokous sekä piirival-
tuuston syyskokous pidettiin 10.11. Katajanokan Kasinolla. 
Samassa paikassa pidettiin myös Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri ry:n syyskokous.
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Joulukuu
20.12.  Pääohjaaja, yliluutnantti Pekka Mänty (matkoilla) 75 v
22.12.  Ekonomi, majuri Tapio Vartiainen (matkoilla) 60 v
25.12.  Sosiaalineuvos, ylikersantti Tapani Sarvanti  (matkoilla) 60 v
28.12.  Taloustieteen maisteri, insinööri, 
 majuri Veli-Markku Vermas  (matkoilla)   60 V
28.12.  Myyjä, alikersantti Virmo Sahari 60 v
31.12.  Eläkeläinen, luutnantti Juhani MV Helaskoski  
 (perhepiirissä) 70 v

Tammikuu
1.1.  Vuorineuvos, yliluutnantti Mikko Kivimäki  (perhepiirissä) 70 v
2.1.  Varatuomari, yliluutnantti Kullervo Matikainen 90 v
6.1.  Liikennetarkastaja, kapteeni Jaakko Havanto 
 (ei vastaanottoa)   85 v
7.1.  Ekonomi, luutnantti Aimo Tervo  (matkoilla) 70 v
8.1.  Liikennepäällikkö, sotilasmestari Kalevi Sorri 70 v
14.1.  Hovioikeudenneuvos, kapteeni Sakari Ojantakanen  
 (matkoilla) 80 V
15.1.  Sähköteknikko, vänrikki Jorma Knuutila 60 v
24.1.  Diplomi-insinööri, luutnantti Jorma J Jalkanen 
 (perhepiirissä)   80 v
24.1.  Insinööri, vänrikki Markku Kuusinen  (perhpiirissä) 50 v
25.1.  Yrittäjä, ylimatruusi Heimo Rantala (lähipiirissä) 70 V
27.1.  Professori, majuri Antti Ahlström   (perhepiirissä) 70 v

Onnittelemme

Naisten valmiusliiton  
helsingin alueneuvottelukunta 

KIITOKSET HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ NAISTEN VALMIUSLIITTO RY:N JÄSENJÄRJESTÖILLE 
JA KAIKILLE YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME! OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUT-
TA VUOTTA!

Kristiina Slotte, puheenjohtaja

helsingin maanpuolustuspiirin 
koulutusosastot

espoo-kauniainen

Tammikuu: SRA-ampuja 2009 (Turvallisen 
ampujan kurssi 2009)
Mpky:n numero 0404 09 12001 
Paljon on vuodessa tapahtunut ase -ja ampumaharrastajiin liittyvää. Nyt joukolla mukaan päivittämään tiedot, sekä kuulemaan 
poliisin ja puolustusvoimain että kurssin muut luennot. Katso ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.

Helmikuu: Perinneaseampujat
Mpky:n numero 0400 09 13005
Kurssille osallistujalla pitää olla ko. asetyyppi omistuksessa / haltijana
Ilmoittautuminen mpky:n sivuilta jonka kautta ilmoitetaan ajankohta. Lisätie-
toja: www.eskapat.net

Helmikuu: Ampumakouluttajien kurssi, jakso 1.
Ampumakouluttajat, ammuntojen vetäjät ja ampumakoulutustehtävistä 
kiinnostuneet.
Mpky:n numero 0404 09 12005

Erikoisvaatimuksena: osallistujilla oltava res. ammuntaan soveltuvat omat 
aseet, sekä aktiivinen res. ammuntatausta. Kurssille otetaan edelliset kriteerit täyttävät 20 osallistujaa. Kurssisisältö mm: 
ampuma-aseet, ammuntojen johtaminen, ratasäännöt, ammuntalajit, rastin tekeminen yms. Lisätiedot hyväksytyille mpky:n 
järjestelmän kautta.

Seuraavat  tapahtumat sijoituksen omaaville ja sijoituskelpoisille:

Tammikuu: Kohdennettu torjuntajoukkuekurssi
Mpky:n numero 0400 09 11002
Erikseen valittavaan joukkoon sijoitetut. Torjuntajoukkuekurssi on tarkoitettu sijoitetuille, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen 
kutsun. 
Muut voivat hakeutua samaan aikaan pidettävälle Jääkärileirille, joka löytyy kategoriasta ”Muu sotilaallinen ja sotilaallisia val-
miuksia edistävä koulutus”.

Tammikuu: Jääkärileiri 
Mpky:n numero  1 0404 09 12010
Sijoituskelpoiset reserviläiset. Rinnakkaiskurssi Helsingin Torjuntakomppanialle (Maakuntajoukko) kohdennetun torjuntajouk-
kuekurssin kanssa, avoin kaikille riittävän kenttäkelpoisille reserviläisille.

Molemmista näistä annetaan lisätietoja järjestelmän kautta alkuvuonna, toimikaa ohjeiden mukaan, harjoitukset ovat Veh-
statuksella.

Espoon-Kauniaisten koulutusyksikkö
Päällikkö maj Kai Haatainen 040 748 7099  kai.haatainen@msn.com 
Ampuma- ja asekoulutus vänr Veijo Rautio 040 5558165  veijo.rautio@helsinki.fi 
Yhteysupseeri maj Heikki Simola 050 5495277  h.simola@luukku.com 
Tiedotusvastaava Hannu Koponen 040 745 2326  hannu.koponen@icenet.fi 
Täydennyspoliisiyht. vääp Pauli Rautio  040 843 7807  pauli.rautio@kolumbus.fi
Liikuntavastaava alik Juha Matikainen 050 5977139  juha_matikainen@suomi24.fi 
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen 040 7185907  elsi.tuominen@iki.fi

Kotisivuosoite: www.eskapat.net

ILMAPUOLUSTUKSEN PERUSTEET
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www. mpky. fi/ilmapuolustuspiiri

ILMAPUOLUSTUS TUTUKSI I ja II
(8 H + 8 H)

I Jaksot Lahti       7.2.
Turku      7.3.
Pirkkala   14.3.

II Jaksot    Tuusula    8.3.
Pirkkala   28.3.
Lahti      18.10.
Turku     30.10.

Kurssit löytyvät Ilmapuolustuspiirin sivulta, 
Kohdasta Muu sotilaallinen ja sotilaallisia
valmiuksia palveleva koulutus

ILMAPUOLUSTUKSEN VALMIUSKURSSI
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www. mpky. fi/ilmapuolustuspiiri

ILMAPUOLUSTUKSEN
VALMIUSKURSSI
(16h + 20h)

I Jakso
Ajankohtaiset ja yleiset

ilmapuolustusaiheet (8h)
Tutustumiset (8h)

II Jakso
Harjoitukset (20h)

Aisti-ilmavalvontakoulutus
ja -asemaharjoitus

Kurssi löytyy Ilmapuolustuspiirin sivulta, 
Kohdasta Muu sotilaallinen ja sotilaallisia
valmiuksia palveleva koulutus

Pirkkala
16.-17.5.

Pirkkala
24.-26.4.

Käskee hyvää Joulua ja 
määrää Onnellista Uutta Vuotta 2009

Helsingin
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helSINgforS SveNSka 
reServoffICerSkluBB

Klubben genomförde sitt höstmöte 
den 24.11.2008 i Helsingfors.  Till 
ordförande för jubileumsåret val-
des kapten Caesar von Walzel. Kap-
ten Kaj Pettersson blev omvald, och 
som nyval till styrelsen invaldes 
löjtnant Jussi Hermunen och un-
derlöjtnant Rasmus Sundström. Nu 
består 50% av styrelsen av ”yngre” 
22-37 år medlemmar, vilket är en-
ligt vårt strävande. Därutöver beslöt 
höstmötet att ytterligare 3 platser 
skulle delas mellan en representant 
var från Buskskyttarna, Hankoff och 
Nylands brigads gille, för att skapa 
ett bättre samarbete och framförallt 
kontakten till yngre officerare.

Årets sista evenemang Julbastun 
gick av stapeln den 11.12 på Maan 
Auto. 

Även skyttet avslutade en lyckad 
säsong den 18.12. Skyttet fortsätter 
torsdagen den 15.1.2009. Kontakta 
skytteofficeren Caspar von Walzel 
för ytterligare information. 

Året 2009 är vårt 60-års jubi-
leumsår! Vi hoppas på aktivt delta-
gande från alla medlemmar, i fest-
ligheterna, men även i det övriga 
programutbudet under året, som är 
vår egentliga verksamhet. Officerens 
plikt är att i fredstid underhålla den 
färdighet som officersutbildningen 
gett, sin kondition och att represen-
tera vår frivilliga försvarsvilja.

60-årsfesten begås den 6.3.2009. 
(notera datum) På programmet bl.a. 
dagsfest med mottagning, jubileums 
vårmöte, uppvaktningar vid hjälteg-
ravarna, samt ”Officersbalen i Hel-
singfors”. Denna 60-årsbal skall bli 
en årligen återkommande, värdig 
tillställning.

Medlemmarna kommer att få det 
slutgiltiga programmet samt inbju-
dan i ett medlemsbrev i början av 
2009 samt info kommer att ingå i 
denna tidning.

Styrelsen önskar alla en Fröjde-
full Jul och ett framgångsrikt Nytt 
År.

kaNta-helSINkI

Esitelmä Norjan puolustuspolitiikas-
ta 5.2.2009

Norjan Suomessa oleva sotilas-
asiamies everstiluutnantti Ernst 
Egelid pitää esitelmän Norjan puo-
lustuspolitiikasta.

Esitelmä on torstaina 5.2.2009 
klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Ka-
rimo-salissa ja se pidetään englannin 
kielellä. Tilaisuus on avoin kaikkien 
kerhojen jäsenille. Esitelmään tuli-
joita pyydetään ilmoittamaan osal-
listumisesta maanantaihin 2.2.2009 
mennessä kerhon sihteerille.

Ampumavuoroista lisätietoja am-
pumaupseereilta.

Kerhon yhteystietoja: Verkkosi-
vusto: www.khru.net, Sähköposti: 
khru@khru.net

Sähköpostitiedotteita haluavat 
voivat ilmoittaa osoitteensa sihtee-
rille.  

Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 
540 5882, jari.ora@oralaw.fi

Sihteeri Raimo Hynynen, p. 040 
510 8513, raimo.hynynen@fi.ibm.
com

Ampumaupseerit: pekka.appel-
qvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 
9029; jukka.kariola@khru.net, p. 
050 570 0195; pirkka.jalasjoki@
gmail.com

läNSI-vaNtaa

Jouluaattona 24.12. kunniavartio Py-
hän Laurin kirkon sankarihaudoilla. 
LVRU:n vartiovuorot ovat 14.30 – 
15.00 ja 15.00 – 15.30. Vartioon ha-
lukkaat,  ilmoittautuminen Seppo 
Kulmalalle. 

Ensi vuonna ampumaratavuo-
romme Töölöntorinkadun radalla 
muuttuu siten, että LVRU:lla on yh-
teinen vuoro LVRAU:n kanssa pa-
rittomien viikkojen maanantaisin 
klo 16 – 19  ja parittomien viikkojen 
lauantaisin klo 14.30 – 17.00.  Lisä-
tietoja Seppo Kulmalalta, puh. 040-
5869252.

Lauantaina 17.1.2009 järjestäm-
me ampumavuorollamme klo 14.30 
– 17.00 Töölöntorinkadun radalla 
Ammuntailtapäivän, jolloin kaikilla, 
jotka ovat pistooliammunnasta kiin-
nostuneita ja myös ne, jolla ei ole 
omaa asetta, voivat tulla ottamaan 
tuntumaa ammuntaharrastukseen.

LVRU:n hallituksen kokoonpano  
vuodelle 2009 on: puheenjohtaja 
Ari Koski-Ukko, varapuheenjohtaja 
Seppo Kulmala, hallituksen jäsenet 
Seppo Sundberg, Heikki Linna, 
Heikki Lehtinen, Timo Karén, Antti 
Pyylampi, Veikko Tauro,  Antti Meri-
läinen, Kari T. Piela, Olli Pusa, Tapa-
ni Martinsuo, Veijo Kurvinen ja Jan 
Alimoff.

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot löytyvät verkko-
sivuiltamme osoitteesta lvru.rul.fi 

Kiitämme kaikkia jäseniämme 
ja päättyvän vuoden aikana toimin-
taamme osallistuneita sekä yhteis-
työkumppaneitamme  ja toivotam-
me rauhallista joulua ja menestyk-
sekästä uutta vuotta.

muNkkIvuorI

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
11.11.2008 Munkkivuoren seurakun-
nan tiloissa. Syyskokous valitsi vuo-

den 2009 hallituksen. Puheenjohta-
jaksi valittiin Mauri Routio (puhelin 
040-7322751), varapuheenjohtajaksi 
Yrjö Alastalo, sihteerinä toimii Aimo 
Tervo, ja muina hallituksen jäseninä 
Risto Koskinen, Jarmo Tani, Juk-
ka Vihersaari, Esko Kahila ja Aimo 
Alho. Kokous vahvisti vuoden 2009 
toimintasuunnitelman ja talousar-
vion. Kokouksen jälkeen katsottiin 
DVD Raatteen tien taisteluista.

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot parillisten viikkojen perjantaisin 
18.00 – 19.30. Töölöntorinkadun uu-
distetulla pistooliradalla ammum-
me parittomien viikkojen tiistaisin 
sotilaspistoolin pika-ammuntaa ja 
muita sopivia harjoitteita kello 19 
alkaen. Ammunnat vetää Timo Mik-
konen puh. 0400 607590 tai timo.
mikkonen@luukku.com Jos tulee 
muutoksia, Timo lähettää maililla 
muutoksista tietoa

Ulkokausi on nyt päättynyt. Kal-
volassa jatketaan taas maaliskuussa.

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 4292565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com.  Varmista aina 
ennen lähtöäsi radalle, ettei muu-
toksia ole tullut.

Hallitus kiittää jäsenistöä kulu-
neesta vuodesta ja toivottaa hyvää 
ja rauhallista joulunaikaa.

PohjoIS-helSINgIN 
reServIuPSeerIt

Syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen 

syyskokous pidettiin 25.11.2008 klo 
19.00 Tapanilan Urheilukeskuksen 
kerhohuoneessa. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat kuten 
ensi vuoden toimintakertomus ja ta-
lousarvio. Yhdistyksen uuteen halli-
tukseen tulivat valituiksi seuraavat 
henkilöt:Yliluutnantti Karri Kupari, 
puheenjohtaja, yliluutnantti Jaakko 
Sievänen, varapuheenjohtaja, vän-
rikki Jarkko Paananen, sihteeri luut-
nantti Raimo Korhonen, rahaston-
hoitaja, majuri Jorma Loimukoski, 
tiedottaminen, yliluutnantti Peter 
Korvensyrjä, koulutus- ja perehdyt-
tämisupseeri, komentajakapteeni 
Kari Wallin, yhteiskuntasuhteet, 
luutnantti Jouko Kylmälä, ampu-
ma- ja aseupseeri, vänrikki Lauri 
Kylmälä, toimintaosasto, luutnantti 
Seppo Seppälä, projektiupseeri, Yh-
distyksen tilintarkastajiksi valittiin 
yliluutnantti Heikki Almgren ja yli-
luutnantti Veli-Pekka Piipponen ja 
varatilintarkastajiksi majuri Jaakko 
Valve ja Matti Virolainen. 

Koulutus
Yhdistys maksaa maanpuolus-

tustaitojen opiskelun kohtuulliset 
kurssimaksut. Tiedustele koulutus-
tilaisuuksista. Yhteyshenkilönä kou-
lutusupseeri Peter Korvensyrjä, 045–
674 8754, cossu541@saunalahti.fi.

Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja tiedotussihteerin yhteys-
tiedot: Pj. Jaakko Sievänen, 040-
5061488, 

jaakko.sievanen@elisanet.fi, siht. 
Karri Kupari 050-4640050, kkupa-
ri@gmail.com, tiedotus Jorma Loi-
mukoski 040-3433400, jorma.loimu-
koski@finpro.fi

helsingin 
reserviupseeripiiri

tIkkurIla

Kuukausikokous 29.1.2009 klo 19.00 
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiek-
kaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs). 
Esitelmän pitää eversti evp Lau-
ri Väättänen ja aiheena on ”Viron 
puolustusvoimat – 4 komentajaa”. 
Ilmainen kahvitarjoilu! Hallitus ko-
koontuu klo 18.00 alkaen.

Jouluaaton 24.12.2008 kunnia-
vartiot Pyhän Laurin kirkon sanka-
rihaudalla. Vuoromme ovat 16.30-
17.00 ja 17.00-17.30. Porukkaa tar-
vitaan erityisesti toiseen vuoroon. 
Ilmoittautumiset Kari Töyrylälle 
puh. 050-5948845 Seuraa myös koti-
sivujamme www.tiruk.net

Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat 
Tikkurilan Urheilutalon ampuma-
radalla pienoispistooliammunnat. 
Myös pienoiskiväärillä voi tulla har-
joittelemaan. Rohkeasti mukaan! Li-
sätietoja antaa ampumaupseeri Juk-
ka Luotola puh.0500-455474. Halli-
tus toivottaa kaikille Hyvää Joulua 
sekä Onnellista Uutta Vuotta!

töölö

Töölön Reserviupseerit isännöi viro-
laisia maanpuolustustahoja edusta-
neen ryhmän vierailua 8.-9.marras-
kuuta. Vieraat pyysivät välittämään 
kiitoksensa ja terveisensä koko Töö-
lön kerholle.

Kerhon syyskokous pidettiin pii-
rin kokoustiloissa 12.11.2008, jossa 
hyväksyttiin toimintasuunnitelma 
ja talousarvio. Kerhon jäsenmaksu 
pysyy ennallaan. Puheenjohtajana 
jatkaa Sampo Martiskainen ja vara-
puheenjohtajana Jyrki Ratia. Hal-
litukseen valittiin, Raimo Ahokas, 
Pertti Elvilä, Hans Gabrielsson, An-
tero Jauhiainen, Kerkko Kinnunen 
(uusi) Niilo Mustonen, Risto Musto-
nen, Erkki Nikunen, Gabriel Ojanpe-
rä, Seppo Perälä, Risto Piekka (uusi) 
ja Hans Åberg. Rahastonhoitajana 
jatkaa Ismo Simonen ja tilintarkas-
tajina Heino Vänskä ja Pekka Rosen. 
Pitkään ja ansiokkaasti hallituksessa 
yhdistyksen asioita kehittänyt Heik-
ki Huhtala valittiin nyt yhdistyksen 
varatilintarkastajaksi.

Kerhon edustajat osallistuivat 
13.12. Karjalatalossa pidettyyn hei-
moveteraanien pikkujoulujuhlaan. 
Muistimme veteraaneja lahjoitta-
malla mm. erilaista ruoka- ja juo-
matarjottavaa tilaisuuteen. Itsenäi-
syyspäivänä sytytimme kynttilät 
heimoveteraanien muistopaadella 
Sibelius-puistossa. Inkeriläiset ja 
Karjalaiset Heimoveteraanit ry kiit-
tää kerhomme jäseniä useista muis-
tamisista ja arvokkaasta veteraanien 
hyväksi tehdystä työstä. 

Kuluvan vuoden viimeinen Ve-
teraanikeräys-tapahtuma pidettiin 
3.12. Kampin kauppakeskuksessa. 
Yhdistyksessä oli mukana viisi aktii-
vista kerääjää. Keräysiskut jatkuvat 
taas ensi vuoden puolella.

Kerho teki perinteisen tervehdys-
käynnin Kaunialan sotavammasai-
raalaan, jonka yhteydessä luovutim-
me sisäisellä keräyksellä hankittuja 
Kaunialan toivomia lahjoja.

Kerhomme osallistuu perintei-
sesti jouluaaton kunniavartioon 
Suomen Marsalkka Mannerheimin 
haudalla ja Hietaniemen sankari-

haudoilla yhteisellä vaihdolla Huol-
toupseerikerhon kanssa. Vuoromme 
alkaa klo 16.45 ja kestää puoli tun-
tia. Varusteet saa paikan päällä. Tule 
mukaan mieleen painuvaan joulu-
aaton hetkeen ja ilmoittaudu Yrjö 
Malmströmille 041-519 3030. 

Vuoden 2009 ampumavuorot 
Töölöntorinkadun ampumaradalla 
jatkuvat seuraavasti: Tiistaina 20.1. 
17.2. 17.3. 14.4. 12.5. ja 9.6. Vuorom-
me alkaa kello 19.00. Lisätietoja saa 
ampumavastaava Raimo Ahokkaalta 
p. 050-5114123

Ilmoita ensi vuoden tammikuun 
puoleen väliin mennessä kuluneen 
vuoden 2008 maanpuolustukselli-
nen toimintasi (maanpuolustuksel-
liset seminaarit, koulutukset, kurs-
sit ym. tilaisuudet, lehtikirjoitukset 
jne.) Sampo Martiskaiselle. Kerhon 
ja jäsenistön toiminnot kootaan 
RUL:n toimintakyselyyn. 

Kerhon 40-vuotisjuhlapaitoja ja 
kerhon historiikkia on vielä jonkin 
verran jäljellä 10 e hintaan. Tiedus-
telut puheenjohtajalta.

Töölön Reserviupseerit onnitte-
lee itsenäisyyspäivänä ylennettyjä 
ja mitalein palkittuja. Toivotamme 
jäsenillemme ja yhteistyökumppa-
neillemme hyvää joulua ja menes-
tyksekästä tulevaa vuotta 2009!

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo Mar-
tiskaiselle 040-709 8459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri 
Erkki Nikuselle p. 040-7154486, eni-
kunen@welho.com.

Itä-helSINgIN 
reServIuPSeerIt

”Reserviupseeritoimintaa Itä-Hel-
singissä 50 vuotta” – teemalla viete-
tään Tammisunnuntaita 25.1.

Päivän ohjelma on seuraava:
klo 9:00              Lipunnosto Hert-

toniemen kirkolla, osoite Hiihtomä-
entie 23

klo 10:00           Jumalanpalvelus 
ja kirkkokahvit

klo 12:00           Kunnianosoitus ja 
seppeleenlasku Kulosaaren sankari-
haudalla Leposaaressa

klo 15:00           Maanpuolustus-
juhla Herttoniemen kirkossa. Ohjel-
ma toisaalla tässä lehdessä.

Kaikkiin tilaisuuksiin toivotaan 
maanpuolustusväen, nykyisten ja 
entisten jäsenten lukuista osanot-
toa, avec! Jäseniä pyydetään levittä-
mään tietoa ko. juhlasta.

Vuoden 2009 ilma-aseammun-
nat alkavat viikolla 2 keskiviikkona 
7.1.2009 klo18. ja paikkana edelleen 
Tukikohta Puotilantie 1 D. Ilmahirvi-
ammunnat alkavat viikolla 3 torstai-
sin klo18, aina parittomina viikkoi-
na.(Pysäköinti kielletty Puotilantien 
parkkipaikalle). 

Vuoden 2009 ruutiaseammunnat 
jatkuvat perjantai-iltaisin klo 16–19 
parittomina viikkoina Töölön ampu-
maradalla, kyseessä on yhteisvuoro 
Itä-Helsingin Reserviläisten kanssa. 

Jouluaaton kunniavartiot: Yhdis-
tyksemme vartiovuorot Malmin san-
karihaudoilla ovat klo 16.30– 18.

Ilmoittautumiset vartiovuoroihin 
Lauri Haimakaiselle p. 050 370 6060 
tai Juha Iiskolalle p. 050 534 6214. 

Jouluaaton kunniavartiot Kulo-
saaressa ilmoittautumiset Ensio  Se-
lin p. 783 475 tai p. 050 5737336.

Yhdistyksen syyskokous pidet-

toImINtakaleNterI
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ampumaan, kunhan ’Reserviläisen 
ampumaturva’ -vakuutus (19 eur, 
voimassa 1.3.2008-28.2.2009) on 
maksettu. Vakuutuksen maksulo-
makkeen voi tilata kotiin osoittees-
ta: http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumaturva 

KERHON 70-V. HISTORIIKKI 
Historiikki on postitettu kaikille 

vuonna 2007 jäsenmaksunsa mak-
saneille. Kerhon jäsenet voivat halu-
tessaan tilata lisäkappaleita hintaan 
10 e/kpl. Kerhon ulkopuolisille ta-
hoille hinta on 20 e/kpl.  

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIH-
TEERILLE 

Jäsenten mahdollisia sähköpos-
tiosoitteita pyydetään ilmoittamaan 
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikä-
li et ole saanut kerhon tiedotteita 
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililis-
talle.

YHTEYSTIEDOT 
Internet: www.johtorengas.com, 

Puheenjohtaja: Kare Vartiainen, 
gsm 0400 694 538, kare.vartiai-
nen@blickle.fi  

Sihteeri: Toni Aalto gsm 040 311 
3348 toni.aalto@iki.fi 

SeNIorIuPSeerIt

Joulun tunnelmissa ja vuoden lopun 
lähestyessä saan esittää arvostavan 
kiitoksen  Reservin Sanomille, joka 
tänäkin vuonna on uskollisesti ker-
tonut jäsenistöllemme ja muillekin 
lukijoilleen tulevasta ja toteutunees-
takin toiminnastamme. Vain lehden 
kautta jäsenemme saavat ajankoh-
taista tietoa.

Päättyvänä vuonna olemme jär-
jestäneet useita mielenkiintoisia 
esitelmätilaisuuksia ja matkoja jä-
senillemme ja tulevana vuonna näin 
jatkamme. Olemme myös saaneet 
uusia jäseniä ja kaikki 60 vuotta 
täyttäneet reservin upseerit ovat 
edelleenkin oikeutettuja jäsenyy-
teemme.

Kiitän yhdistyksemme hallitusta 
ja jäseniä aktiivisesta toiminnasta 
samalla kun toivotan kaikille Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2009.

Klaus A. Raninen,  puheenjohtaja

maaNPuoluStuS-

NaISteN helSINgIN 

PIIrI

Maanpuolustusnaisten Helsingin 
Piirin valinnat 2009

Maanpuolustusnaisten Liiton Hel-
singin Piiri ry valitsi syyskokoukses-
saan piirin uudeksi puheenjohtajak-
si vuodelle 2009 Paula Kemppaisen 
Helsingin Maanpuolustusnaisista 
ja varapuheenjohtajaksi Tuija Koi-
vun Espoon Maanpuolustusnaisista. 
Muut hallituksen varsinaiset  jäsenet 
: Arja Keränen Helsingin Maanpuo-
lustusnaiset, Lea NikkinenKanta-
Helsingin Maanpuolustusnaiset, 
Elsi Tuominen Espoon Maanpuolus-
tusnaiset, Christel Kumenius Länsi-
Vantaan Maanpuolustusnaiset, Teija 
Hakulinen Itä-Vantaan Maanpuolus-
tusnaiset. Varajäsenet: Carita Kän-
sälä HMPN, Marjatta Kjellberg K-
HMPN, Hannele Helikallio, Malinen 
EMPN, Soile Salmi-Villa, L-VMPN, 
Anne Seppänen I-VMPN

eSPooN 

maaNPuoluStuS-

NaISet

Espoon Maanpuolustusnaiset ko-
koontuvat seuraavan kerran Tapio-
lan Palvelukeskuksessa (Itätuu-
lenkuja 4) keskiviikkona 14.1.2009 
klo 18 alkaen. Kuukausikokouksen 
aiheena on kotisiivous, kuinka teet 
sen tehokkaasti ja helposti.

Yhdistyksen hallitukseen vuo-
deksi 2009 on valittu seuraavat hen-
kilöt: yhdistyksen puheenjohtaja Elsi 
Tuominen (puh 040 718 5907, elsi.
tuominen@iki.fi), varapuheenjohta-
ja Tuija Koivu sekä hallituksen muut 
jäsenet Hannele Helikallio-Malinen, 
Leena Nurmi, Irma Heinäaro ja Ani-
ta Salojärvi.

Kiitos kuluneesta vuodesta kai-
kille jäsenillemme ja yhteistyöta-
hoillemme! Hyvää joulua ja menes-
tyksekästä uutta vuotta!

tiin 27.11.2008, jossa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi vuodelle 2009 va-
littiin  Keijo Talja ja varapuheejohta-
jiksi valittiin Jukka-Pekka Kantokos-
ki sekä Jani Riekkinen. Hallituksen 
muiksi jäseniksi valittiin Juha Iisko-
la, Viljo Lehtonen, Lauri Haimakai-
nen, Ari Iskanius, Jyrki Uutela, Esko 
Sillankorva, Juha Isokangas, Jyrki 
Hiironen, Anssi Kuhlman, Joona 
Hakkarainen, Klaus Koivu.

Yhteystietoja: nettisivut www.
rul.fi/ihru. P.joht Keijo Talja p. 041 
514 9140, v.p.joht. Jukka-Pekka Kan-
tokoski p. 050 332 3687 ja Jani Riek-
kinen p. 050 5984 759, siht. Juha Iis-
kola p. 050 534 6214.

Yhdistyksen hallitus toivottaa 
kaikille jäsenille Hyvää Joulua ja 
Rauhallista Uutta Vuotta.

aSelajIkerhot

IlmatorjuNtakerho

Jouluiset tontut jälleen kulkevat ase-
lajivärisissä päähineissään ja pukki 
suorittaa maahanlaskuja Petterillä. 
Pidetään silmät auki ja muistetaan 
omakoneilmoitukset!

Kerhon syyskokous on 25.11.08 
valinnut hallituksen kaudelle 2009. 
Hallituksen koostumus on seuraava: 
Puheenjohtaja:  kapt Timo Wiiala, 
varapuheenjohtaja: kapt Timo Nii-
ranen, sekä jäsenet: vänr Mika Hus-
so, ltn Ilkka Anttonen, vänr Topias 
Uotila, alil Arttu Niskasaari, vänr 
Ari Salakka, vänr Lassi Järvinen, ylil 
Marko Honkanen

Kokouksen päätteeksi Marko 
Honkanen & Antti Lilleberg toivat 
terveisinä aselajikuulumisia  kesä 
EUROSATORY messuilta, Kimmoke-
palkinto myönnettiin tiedotus- & 
koulutustoiminnassa ansioituneelle 
Topias Uotilalle.

Kerho kehittää ampumatoimin-
taansa ja pyrkii tuomaan sitä hel-
pommin aikatauluihin sopivaksi. 
Ensi vuonna kerhon omalla vuorolla 
on mahdollisuus ampua seuraavas-
ti:

vko 2-14: ke klo 16-19, vko 16-24: 
ti klo 16-19, vko 34-40: ti klo 16-19, 
vko 42-52: ke klo 16-19.

Lisäksi viikkoina 2-14 kerhon jä-
senien käytettävissä on myös radan 
avoin vuoro tiistaisin klo 16-19, jossa 
paikalla on ammunnan valvoja.

Tammikuussa taas palataan aktii-
viseen yhdistystoimintaan!

jääkärIkerho

Vuoden vaihtuessa toivottaa kerho 
kaikille Rauhallista Joulua ja me-
nestystä alkavalle vuodelle.

Aloitamme toimintavuoden 2009 
saunomalla Santahaminan Kiltasau-
nalla. Perinteistä poiketen saunom-
me tammikuussa maanantaina 12.1. 
klo 17.00 alkaen. Tämän jälkeen 
siirrymme vanhaan rutiiniin eli sau-
navuorot kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina.Kerhon yhteystiedot: Pj. 
Juha Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 
503 4804, siht. Yrjö Saulamo,puh. 
349 3162 tai 050 344 5635.

kt-kerho

Sääntömääräinen vuosikokous pi-

dettiin 13.11.2008. Kokouksessa oli 
läsnä 13 tykkimiestä. Nykyinen pu-
heenjohtaja, Jyri Vilamo, ja varapu-
heenjohtaja, Markku Mantere, jat-
kavat tehtävässään.

Tulevia tapahtumia:
14.2.2009 Tykkimiehen toimin-

tapäivä ”Pienois Hedberg” yhdessä 
Uudenmaan Tykistökillan kanssa. 
Tapahtuma on tarkoitettu erityisesti 
alle 40 -vuotiaille, mutta ikäänty-
neemmätkin tykistön ystävät ovat 
tilaisuuteen tervetulleita. Ohjel-
massa leppoisaa, mutta kehittävää 
toimintaa sisältävä tehtävärata, pis-
tooliammuntaa ja tietenkin sauno-
mista. Tarjoamme purtavaa ja palan 
painikkeeksi juotavaa. Ilmoittautu-
minen viimeistään 9.2.2009. Paik-
ka: Santahamina, Ilmoittautumiset: 
Jussi Sorsa 050-4656920, jussi.sorsa 
(at) kolumbus.fi,

24.-26.4.2009 Hedberg-kilpailu
Paikka: Niinisalo, Tykistökoulu, 

Tykistötaidollinen kilpailu yhdessä 
Viron reserviupseereiden ja aliup-
seerien kanssa.Tiedustelut: Aki Mä-
kirinta 0400-805124, aki.makirin-
ta@sci.fi

Tulevat tapahtumat luettavissa 
osoitteessa www.ktkerho.fi/tapah-
tumat.php

Lisätietoja Kenttätykistökerhon 
toiminnasta: pj. Jyri Vilamo (GSM) 
044-511 04 72, email: puheenjohta-
ja@ktkerho.fi vpj. Markku Mantere 
(GSM) 040-709 89 02, email: mark-
ku.mantere@iki.fi sihteeri Erkki 
Vuori (GSM) 040-722 89 24, email: 
sihteeri@ktkerho.fi

www.ktkerho.fi

PIoNeerIoSaSto

Pioneeriosaston jäsenistä ylennyk-
sen 6.12. saivat Juho Kalsola, Ari 
Lahti ja puheenjohtajamme Sami 
Hotakainen yliluutnantiksi ja halli-
tuksen jäsen Ilkka Taipale luutnan-
tiksi. Onnittelut! 

Jälleen lähestyy aika ilmoittau-
tua valtakunnallisille jotoksille, joil-
le Pioneeriosaston partiot ovat vuo-
sien ajan osallistuneet. Yhteensä n. 
25 jäsentämme on osallistunut soti-
laallisiin kilpailuihin vuodesta 1997 
lähtien. Aikaisempi kokemus ei ole 
välttämätöntä, kokeneemmilta saa 
hyvät ohjeet ennen koitosta. Kerhol-
lamme on myös lainata retkeilyvä-
lineitä. Aivan normaalilla kunnolla 
pärjää, eikä erikoisvälineitä tarvita.

Reserviläisurheiluliiton valtakun-
nallinen talvijotos järjestetään 20.-
22.3. Suomussalmella. Lisätiedot 
www.rul.fi/susitaival. Pioneeriosas-
to maksaa osallistumismaksun ja tu-
kee matkakuluissa. Retkisukset saa 
tarvittaessa lainaan.Ilmoittautumi-
set urheilu-upseerillemme 13.2.2009 
mennessä.

Valtakunnallinen Pioneeri- ja 
suojelujotos järjestetään 25.-26.7. 
Kajaanissa. Lisätiedot liitteessä ja 
Hakku 4/2008 lehdessä, säännöt 
löydät aselajiliiton sivuilta www.pio-
neeriaselajinliitto.net. Tapahtuma 
on PV:n vapaaehtoinen harjoitus eli 
osallistujat saavat kertausharjoitus-
vuorokausia ja matkat maksetaan. 
Ilmoittautumiset urheilu-upseeril-
lemme 20.3.2009 mennessä.Molem-
piin tapahtumiin voi ilmoittaa koko-
naisen partion tai voit ilmoittautua 
yksinkin, jolloin kokoamme partion.

Töölöntorinkadun luolassa jat-
kuvat ampumaharjoitusvuoromme. 
Vuoromme ovat klo 12-14.30 lauan-
taisin 17.1., 21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5. 
sekä klo 19-21.30 keskiviikkoisin 
21.1., 4.3., 1.4., 29.4. ja 27.5.  Ilmoit-
taudu ampumaan edeltävään iltaan 
mennessä markus.saarela@sks.fi 

helsingin Seudun 
reserviläispiiri

tai 040-743 1867. Sisäänkäynti on 
Töölöntorinkadun ja Eteläisen Hes-
periankadun kulmauksesta. Paran-
nusten jälkeen luolassa voi ampua 
myös sotilaskaliiberin pistooleilla! 
Paikalla on kouluttaja, aseita ja pat-
ruunoita 50 kpl/pienoispistooli, 10 
kpl/sotilaspistooli/ampuja veloituk-
setta jäsenmaksun maksaneille jäse-
nillemme. Ota mukaan kuulonsuo-
jaimet, jos sellaiset omistat. 

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneerilo-
go (työkalut). Hinta vain 10 eur. Ti-
laa sihteeriltä. Myynnissä myös pio-
neerilippiksiä ja pioneeripatsaita.

Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuu-
tokset myös sihteerille.

Rauhaisaa joulunaikaa ja aktii-
vista reserviläisvuotta 2009.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ylil Sami Hota-

kainen, 040-521 8383, sami.hotakai-
nen@kolumbus.fi, Sihteeri, tiedo-
tusupseeri kapt Jukka Rusila, 040-
779 5619, jukka.rusila@ramboll.
fi, Ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040-570 3718, matti.ma-
honen@fonet.fi, Urheilu-upseeri ltn 
Toni Teittinen,  050-321 6237, toni.
teittinen@hut.fi

reServImerIuPSeerIt

Yhdistyk sen syyskokouk sen  
yhteydessä valittiin yhdistyksen uusi 
hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin 
Sami Linnermo ja varapuheenjohta-
jaksi Antti Jäntti. Muut uuden halli-
tuksen jäsenet ovat Janne Jaakkola, 
Aku Kaikkonen, Mikko Kähkönen, 
Harri Pakarinen, Mika Palasto, Juha 
Tenhunen ja Erik Westerinen.

Ampumavuorot jatkuvat Töölös-
sä lauantaisin parittomina viikkoina 
seuraavasti: viikot: 1, 5 7 11 klo 12-
14.30, viikot: 3, 9 klo 17–19.30.

Ampumaan tulijoita pyydetään 
etukäteen ilmoittautumaan ampu-
maupseeri Harri Pakariselle, puhe-
lin 040-5179834.

HRMU:n hallitus toivottaa jäse-
nistölle rauhaisaa joulua ja hyvää 
navigointivuotta 2009!

rt-kerho 
johtoreNgaS

HALLITUS 2009
Kerhon syyskokouksessa 12.11 valit-
tiin uusi hallitus vuodelle 2009.

 Puheenjohtajistossa jatkavat: pj. 
Kare Vartiainen, 1. varapj Toni Aalto 
ja 2. varapj Jarmo Toikka

Hallituksen jäseninä (ja henk.
koht. varajäseninä) toimivat: Jyri 
Hagman (Katja Nurminen), Juha 
Nora (Kimmo Kinos), sekä Ville Nii-
lekselä (Jukka Toukkari). Hallitus 
toivottaa Ville Niilekselän uutena 
jäsenenä lämpimästi tervetulleeksi 
hallitukseen.

 KERHON PISTOOLIVUOROT 
TÖÖLÖN AMPUMARADALL A 
VUONNA 2009  

Vuorot kerran kuukaudessa tiis-
taisin klo 19.00-21.30: viikot: 2, 6, 
10, 14, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 40, 44, 
48, 52. 6.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 31.3 ; 28.4 ; 
26.5 ; 23.6 ; 21.7 ; 11.8 ; 1.9 ; 29.9 ; 
27.10 ; 24.11 ja 22.12. 

 Ilmoittautumiset viimeistään 
kunkin viikon maanantaina Kimmo 
Kinokselle. kimmo.kinos@techda-
ta.fi tai puh: 050-3880282 (iltaisin) 
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita 

helSINgIN  

reServIläISet

Vuosi lähestyy loppuaan ja vuoden 
vaihtuessa vaihtuu myös yhdistyk-
semme puheenjohtaja. Yhteensä 23 
vuotta tämän yhdistyksen eri tehtä-
vissä toimineena haluan kiittää tei-
tä antoisista vuosista, yhteistyöstä 
ja saamastani tuesta. Muuttaessani 
kesällä Rovaniemelle yhdistyksem-
me operatiivista toimintaa on joh-
tanut varapuheenjohtajamme Risto 
Tarkiainen, joka nyt sujuvasti ottaa 

vastaa yhdistyksemme puheenjoh-
tajuuden. 

Hyvää Joulua ja antoisaa reservi-
läisvuotta 2009!

Ilkka Jolma, puheenjohtaja

 
 

Itä-helSINgIN 
reServIläISet

Itä-Helsingin Reserviläiset ry kiit-
tää menneestä vuodesta ja toivottaa 
rauhallista joulua, riemukasta uutta 
vuotta sekä toiminnallista reser-
viläisvuotta 2009. Erityinen kiitos 
kaikille aktiiveille toiminnan ylläpi-
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tämisestä ja mukavista kerhoilloista.
Vuoden 2009 ensimmäinen Pirt-

ti-iltamme on 13.1. kello 18:30. Am-
pumavuoromme jatkuu  myös ensi 
kaudelle Töölöntorin radalla parit-
tomien viikkojen perjantaisin kello 
16 alkaen. Myös muuta toimintaa on 
suunnitteilla, niistä tarkemmin ensi 
vuonna yhdistyksemme nettisivuilla 
www.elisanet.fi/ita-helsinginreser-
vilaiset/

merIreServIläISet

Aktiivisen toiminnan kalenterivuosi 
2008 lähestyy loppuaan, ja meri-
reserviläistenkin on aika hiljentyä 
joulunvalmisteluihin ja keskittyä 
omaan perheeseen ja läheisiin. Toi-
mintavuosi jatkuu sitten vielä ensi 
vuoden puolella, loppiaisen jälkeen, 
huipentuen helmikuun puolivälin 
tietämillä pidettävään vuosikoko-
ukseen. Hieno aluksemme ”Ahven 
3” on sekin päässyt talvilevolle San-
tahaminaan. Oikein hyvää ja iloista 
joulunaikaa kaikille ja hyvää me-
rireserviläisvuotta 2009. Ensi vuo-
den syksyllä alkaa yhdistyksemme 
juhlasesonki, sillä tulee kuluneeksi 
50 vuotta siitä kun Helsingin Reser-
vialiupseerit ry:n joukkue otti osaa 
ensimmäisiin merikilpailuihinsa, 
mikä johti sitten 9.3.1960 erityisen 
meriosaston perustamiseen, joka 
taas rekisteröitiin omaksi  yhdis-
tyksekseen 1990-luvun alussa. Juh-
lasesonki päätty maaliskuussa 2010 
pidettävään 50-vuotisjuhlaamme. 
Tarkoituksena on julkaista kattava 
historiikki 50:stä toiminnan vuodes-
ta.

SISÄAMPUMATA ”LUOLAN” KE-
VÄTVUOROT

Ruutiasevuoromme Töölönto-
rinkadun sisäampumaradalla ovat 
parillisten viikkojen torstaisin klo 
16-21. Kyseisinä päivinä voivat jäse-
nemme käydä radalla ampumassa, 
sisääntulo klo 17:00-19:30. Valvon-
ta ja opastus; yhdistyksen eri aseet 
käytettävissä. Sarjakilpailut alkavat; 
nyt mukana myös kuvioammunnat 
loppuillasta.Vuorot: 8.1. / 22.1. / 5.2. 
/ 19.2. / 5.3. / 19.3. / 2.4. / 16.4. / 
(30.4.) / 14.5.

ILMA-ASERADAN VUOROT
Johtamamme ilma-aseradan vuo-

ro MP-myymälän takahuone-ilma-
aseradalla ovat tammi-maaliskuussa 
parittomien viikkojen torstaisin klo 
18:00-19:30. Sisääntulo ennen liik-
keen sulkeutumista (klo 18). Yhdis-
tyksen aseet ja ilmaiset paukut. 

Sarjakilpailut. 
Vuorot: 15.1. / 29.1. / 12.2. / 26.2. 

/ 12.3. / 26.3.
MERIRESERVILÄISET 
Merireserviläiset ry, Sjöreservis-

ter rf on Reserviläisliiton, Helsingin 
Seudun Reserviläispiirin ja Sininen 
Reservi ry:n jäsenyhdistys, jonka 
kotipaikkana on Helsinki ja toimin-
ta-alueena rannikko-Suomi. Yhdis-
tyksessä on tällä hetkellä satakunta 
henkilöjäsentä. Jäsenyys on avoin 
kaikille 18 vuotta täyttäneille Suo-
men kansalaisille asuinpaikasta riip-
pumatta, ja jotka yhdistyksen johto-
kunta hyväksyy - naisille ja miehille. 
Merihenkisyys ja kiinnostus reiluun 
merelliseen reserviläistoimintaan 
on kaikille jäsenille yhteinen piirre. 
Merireserviläiset ry:llä on myös yh-
teisöjäseniä.

Merireserviläisten toiminnan 
peruspilareiksi ovat muodostuneet 
merellinen toiminta omalla koulu-
tusalus Ahven 3:lla, merenkulku-
koulutus, turvallinen ampumaurhei-
lu sisäradalla Helsingin keskustassa, 
sekä merikilpailutoiminta. Yhdis-

tyksen ampujat ovat moninkertaisia 
Reserviläisurheiluliiton, Sinisen Re-
servin ja Helsingin reserviläispiiri-
en mestareita. Urheilullinen ampu-
makoulutus kuuluukin olennaisesti  
yhdistyksen toimintaan. Merireser-
viläisten erityisen vahva laji on 300 
metrin ammunta perinteisillä pysty-
korva-sotilaskivääreillä. Merireser-
viläiset ry on myös veneily-yhdistys, 
jolla on oma ”pursiseuralippunsa” ja 
venerekisterinsä. Merireserviläisten 
Navigaatiojaosto toteuttaa Suomen 
Navigaatioliiton jäsenenä sen navi-
gaatiokoulutusta. Merireserviläisten 
Ahven3 ja jäsenet osallistuvat ak-
tiivisesti Meripuolustuspiirin kou-
lutustoimintaan.Merireserviläiset 
ry:n jäsenyydestä kiinnostuneiden 
kannattaa ottaa yhteyttä pj Tatu 
Korhoseen, puh. 050-5654408, tatu.
korhonen@finnlines.com.

vääPelIkIlta

Timo Syrjänotko valittiin Vääpeli-
kilta ry:n puheenjohtajaksi vuosiksi 
2009-2010 yhdistyksen syyskokouk-
sessa 25.11.2008. Erovuorossa ol-
leiden johtokunnan jäsenten tilalle 
valittiin Juhani Keto-oja, Juha Park-
konen, Heikki Pietilä (uusi) ja Risto 
Tarkiainen (uusi). Yhdistyksen jä-
senmaksu nousee ensivuonna 29 
euroon.

Varusmiesinfo Hämeen Ryk-
mentissä Lahti 17.12.2008 klo 18.00. 
Vääpelikilta ry järjestää Hämeen 
Rykmentissä palveleville huoltopal-
velualiupseeri-, moottorialiupseeri- 
ja aseseppäaliupseerikursseilla pal-
veleville varusmiehille infotilaisuu-
den huollon reserviläistoiminnasta.
Lisätiedot: Niko Huttunen, puh. 050 
3097 627, niko.huttunen@helsinki.
fi.

Jouluaaton kunniavartiot
Hietaniemen hautausmaa 

24.12.2007. Helsingin Seudun Re-
serviläispiirillä on klo 15.00 - 15.30 
vastuullaan kunniavartiot sankari-
haudoilla. Suomen Marsalkka Man-
nerheimin haudalla järjestetään 
muistotilaisuus klo 16. Myös muilla 
hautausmailla järjestetään kunnia-
vartioita. Lisätiedot: Kari Talikka, 
puh. (09) 4056 2080, kari.talikka@
helresp.fi.

Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro Töölöntorinkadun sisäampu-
maradalla sunnuntaisin klo 12.00-
14.30. Mahdollisuus ampua ruu-
tiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. 
Kysy ratavuoroista Markku Niemi-
seltä, puh. 0400 709 782, mardes@
kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä, 
puh. (09) 753 7837.

Vääpelikilta ry toivottaa jäsenil-
leen rauhallista Joulua ja onnellista 
Uutta Vuotta!

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www.re-
servilaisliitto.fi/vaapelikilta tai ota 
yhteyttä: pj. Juha Parkkonen, puh. 
040 866 3055, juha.parkkonen@
gmail.com ja sihteeri Timo Tuomi, 
puh. 040 540 1625, timo.tuomi@
gmail.com.

hforSNejdeNS SveNSka 

reServuNderoffICerare

Alla medlemmar önskas en fridfull 
Jul och ett Gått Nytt År 2009.

Skyttet i ”Luolan” fortsätter på 
våren 2009 varannan torsdag bör-
jande vecka 3. Skyttedagar: 15.1, 

29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 26.3
www.reservilaisliitto.fi/hsru 

Ordförande Markus Liesalho Tel. 
0400-421 002, E-mail. svenska@hel-
resp.fi

S-rYhmäN 
reServIläISet

SOK:n perinteinen Itsenäisyysjuhla 
pidettiin 2. joulukuuta ja tällä ker-
taa Ässäkeskuksessa.  Juhlavieraita 
saapui paikalle salin täydeltä noin 
120.  Tervetuliaispuheen piti SOK:n 
pääjohtaja Arto Hiltunen ja juhlapu-
heen prikaatikenraali Juha-Pekka 
Liikola.  Kaartin Seitsikko ja Trio 
Rouvat vastasivat musiikkitarjon-
nasta.   

Yhdistyksen uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous pidetään Ässä-
keskuksen perinnehuoneessa tiistai-
na 13. tammikuuta klo 16.30 uuden 
puheenjohtajan Juha Dahlmanin 
johdolla.

Tammikuun 24.- 25. vietetään yh-
distyksen 52-vuostisjuhlaa kulttuuri-
matkana Tallinnaan ja siellä Estonia 
Teatteriin.  Matka on aiheuttanut  
niin paljon kiinnostusta, että lehden 
painoon mennessä kaikki varatut 
paikat on jo menneet.  Matkatoimis-
to yrittää järjestää lisäpaikkoja.  Mi-
käli olet kiinnostunut, niin ota yh-
teyttä toiminnanjohtajaan.  teuvo.
makinen@sok.fi  puh. 050-3385636.

kIllat

helSINgIN kIltaPIIrI

Helsingin Kiltapiiri ry:n syyskokous 
pidettiin 12.11. 

Syyskokous pidettiin Suomenlah-
den Merivartioston perinnetilassa 
Laivastokatu 3:ssa. Ennen virallista 
kokousta komentajakapteeni Pette-
ri Partanen esitteli  Rajavartioston 
rikostorjunnan sarkaa. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset syysko-
kousasiat (10§).  Hallituksen jäsen-
määrä pysyy samana 9+1.  Kiltapii-
rin varapuheenjohtajaksi valittiin 
Lars Eklund. Hallituksen erovuoroi-
set jäsenet valittiin uudelleen paitsi 
TK-killan edustajana uutena aloittaa 
Risto Pohjanpalo.Vuoden 2009 toi-
mintasuunnitelma herätti ilahdut-
tavasti monipuolista keskustelua.
Toimintasuunnitelma tullaan laitta-
maan kiltapiirin nettisivuille.

MPKL:n liittovaltuuston kokous 
pidettiin 22.11. Porissa. Liittoval-
tuuston kokous pidettiin Porin vas-
ta remontoidun kaupungintalon 
valtuustosalissa. Kokouksen aluksi 
varainhankkija Silja Lehti kertoi v 
2009 veteraanikeräyksestä.  Valta-
kunnallinen Sotiemme Veteraanit 
-keräyspäivä on 14.3.2009. Kiltapii-
rit voisivat vaikkapa kilpailla keske-
nään keräyksen tuotosta.

Maanpuolustusjärjestöjen saamia 
avustuksia kohdennetaan tulevana 
toimintavuonna entistä enemmän 
vapaaehtoiseen maanpuolustus-
koulutukseen. Tapahtumien pitää 
täyttää lainsäädännön edellytykset 
ja olla joko koulutus-, tiedotus-, tai 
valitustapahtumia ja tapahtumien 
sisällön pitää tukea kokonaismaan-
puolustusta.

Sotiemme Veteraanit –keräys
Helsingin Kiltapiirin toimesta 

suoritetun Veteraanikeräyksen tä-

mänvuotinen tuotto miltei kaksin-
kertaistui viime vuoteen verrattuna. 
Muutamien kiltapiirimme keräys-
lippaitten ollessa vielä tilittämättä 
keräystuloksemme lähentelee 1500 
euroa. 

Kiltapiirin keräysvastaava Alpo 
Seppälä esittää mitä lämpimimmät 
kiitoksensa kaikille niille kiltapiirim-
me jäsenille, jotka omalla panoksel-
laan ovat olleet edesauttamassa ke-
räystuloksemme kartuttamisessa.

Alpo Seppälä  alpo.seppala@
pp.inet.fi  GSM 0400 180 460

MPKL:n liiton kunniavartiovuoro 
jouluaattona

MPKL:lla on jouluaattona kun-
niavartiovuoro Hietaniemen sanka-
rihaudoilla klo 14.30-15.00.  Kunnia-
vartioon tarvitaan 10 kiltalaista.  Va-
rustuksena siviiliasu: tumma takki, 
päähine, mustat hansikkaat, mustat 
nahkajalkineet, kunniamerkit.  Il-
moittautumiset Henry Siikander p. 
040 554 8862 tai toiminnanjohtaja@
mpkl.fi

Kiltasisar-toimintaa
Naisten Valmiusliitto ry:n naisil-

le kohdistetut monipuoliset valta-
kunnalliset  NASTA–harjoitukset v. 
2009 

Fouga 2009 järjestetään Kauha-
van Lentosotakoululla 24.-26.4.2009 
ja Tikka 2009 Tikkakoskella 25.-
27.9.2009.

Ilmoittautumiset  MPK: n sivu-
jen kautta www.mpky.fi Lisätietoja 
myös www.naistenvalmiusliitto.fi

Liikenteen polttonesteiden sään-
nöstelykoulutusta (LIPO) järjeste-
tään liikenne- ja viestintäministe-
riön ohjauksessa Pelastusopiston 
varautumiskoulutuksena. 

Katso lisätietoja www.naistenval-
miusliitto.fi

Turvallisesti saaristossa I –pe-
ruskurssi, kohdennettuna naisille, 
järjestetään Isosaaressa ja Kuiva-
saaressa 5.-6.9.2009.  Ilmoittautu-
miset MPK:n sivujen kautta/Meri-
puolustuspiiri.  Lisätietoja kurssista: 
kurssin johtaja Sirpa Holma p. 050-
5607073 tai sirpa.holma@welho.
com.

RESUL:n jäseneksi
1.1.2009 lukien Maanpuolustus-

kiltojenliitto on hyväksytty reservi-
läisurheiluliiton (RESUL) jäseneksi.

Kiltalaiset voivat osallistua Re-
serviläisurheiluliiton järjestämiin 
kunto- ja liikuntatapahtumiin sekä 
kilpailuihin. Killat voivat lähettää 
RESUL:n kilpailuihin omia joukku-
eitaan.  Kiltalaiset voivat suorittaa 
1., 2. ja 3. Mestari- ja Suurmesta-
riluokan kuntomerkkejä.  ”Onnin 
pytty” –nimisellä kiertopalkinnolla 
palkitaan eniten kuntopisteitä suh-
teessa jäsenmäärään saavuttanut 
jäsenyhdistys.  Palaamme asiaan tie-
dotteessa 1/2009.

Turvallisuuspolitiikan seminaari 
Liiton perinteinen turvallisuus-

politiikan seminaari järjestetään jo 
33. kerran Maanpuolustuskorkea-
koulun tiloissa Santahaminassa la 
31.1.2009. Seminaari järjestetään 
MPK:n kurssina. Ilmoittautumiset 
kurssille kuitenkin suoraan liiton 
toimistoon toiminnanjohtaja@mpkl.
fi.

 Kiltapiirin Netti-sivut Sirpa Hol-
man hallintaan

Mikäli teillä on tiedotettavana 
tapahtumia tai vastaavia, joista ha-
luatte tietoa laajemmalle; muille kil-
loille ja yhteistyökumppaneillenne, 
ottakaa yhteys Sirpa Holmaan GSM 
044-5607073 (miel. iltaisin) tai sir-
pa.holma@welho.com

helSINgIN 
IlmatorjuNta-

rYkmeNtIN kIlta

Kiitokset kuluneesta vuodesta ja  
hyvää joulua sekä menestyksellistä 
uutta vuotta 2009. 

16 – 18.05.2009 matka Karjalan 
Kannakselle, Viipuriin, Konevitsan 
luostariin sekä Tali – Ihantalan alu-
eelle. Matka tehdään yhteistyössä 
Tuusulan Lions - kerhon kanssa. 
Asiantuntijaoppaana toimii sota-
historioitsija, FM Juhani Vakkuri ja 
järjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-
Matkat. Alustava hinta on n. 380 e / 
henkilö 2-hengen huoneessa mikäli 
osallistujia on vähintään 30. Ilmoit-
tautumiset (helmikuun loppuun 
mennessä) vastaanottaa ja lisätie-
toa ohjelmasta antaa Matti Kulmala 
(kapteeni evp.) GSM - numerossa 
040 - 538 5515.  

Ampumatoiminta jatkuu Töö-
löntorinkatu 2:ssa (MP-myymälän 
”takana”). 

Vuoro on parillisilla viikoilla kes-
kiviikkoisin klo. 16.00-19.00. Lisätie-
toa ampumatoiminnasta Ari Vaaras-
maalta , GSM 040 502 3754. 

UUSI OSOITE: HELITR:n – Kilta 
ry, PL 100  00811 HELSINKI. Kaikki 
posti Killalle tähän osoitteeseen. 

Killan internetsivut löytyvät 
Maanpuolustuskiltojen liiton yhtey-
dessä osoitteessa www.mpkl.fi. Etsi 
jäsenkillat (vasen reuna) ja hae aak-
kosjärjestyksessä. Klikkaa killan ni-
meä niin pääset omille sivuillemme. 
Sivuilta löytyy ajantasaista tietoa 
Killan tapahtumista sekä yhteystie-
tomme. 

Puh.joht. Timo Niiranen GSM 
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, Sihteeri: Edward Breitenstein 
GSM 044 333 1027 edward.breiten-
stein@gmail.com, Sihteerin vastuu-
alueena on myös tiedotus sekä  yh-
teydet Uudenmaan Kiltapiiriin.

autojoukkojeN 
helSINgIN kIlta

Hyvä kiltaväki. Joulu on jo ovella ja 
vuosi päättymässä.

Tuleva vuosi 2009, on Killan 45 
toimintavuosi ja juhlavuosi. Au-
tojoukkojen vuosipäivän juhlal-
linen vietto alkaa Hietaniemestä 
20.1.2009

 Juhlapäivän aikataulu
Klo 14:45 Kokontuminen Hieta-

niemen hautausmaan pääportilla
Klo  15:00 Seppelen lasku:
Kaatuneiden ristille
Marskin paadelle
Presidentti Urho Kekkosen hau-

dalle.
Klo 16:20 Noudetaan juhlaväki 

Santahaminan liikennepuomilta.
Klo  16:30 Juhlapäivällinen Jää-

käritalolla.
Klo  18:00 Juhlaesitelmä.
Sitovat ennakkoilmoittautumi-

set 12.1.2009 mennessä Sihteerille,  
Eero Hakkaraiselle puh: 040 504 
5133 Asu tumma puku, isot kunnia-
merkit

Hyvää Joulua ja Onnelista Uutta 
vuotta 2009.

Muista maksaa jäsenmaksusi.
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oNNIttelemme 40-vuotIaSta lehteä

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy
Döbelninkatu 2

00260 HELSINKI 
(09) 4056 2010

luova toimisto  
Bolder helsinki oy

mechelininkatu 12—14, 00100 helsinki

www.bolder.fi

Pur-Ait Oy
Lyhtytie 24

00750  HELSINKI

Asianajotoimisto 
Bützow Oy

Pohj.Hesperiankatu 15
00260  HELSINKI

(09) 431 531

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

K. Jousmaa Ky
PL  90

10601 TAMMISAARI
0400 702 704

Kuusakoski Oy
PL  6

02781  ESPOO
0207 81 781

SAKO
PL  149

11101  RIIHIMÄKI
0108 305 200

kaartIN 
jääkärIrYkmeNtIN 

kIlta
 

 OMAISTENPÄIVÄT
Tammikuun omaistenpäivät ovat 

17.-18.1. Jos haluat osallistua talkoi-
siin tai lahjoittaa arpajaisiin palkin-
toja, ota yhteyttä Asta Ruuskaseen 
puh. 0400 785 408, asta.ruuska-
nen@nic.fi.

 JÄSENTILAISUUDET
Jääkäritalolla klo 18 alkaen. 

26.1.ylipäällikkö Mannerheimin 
juna, 23.2. Tiedustelu- ja matkaku-
vauksia Afganistanista. Lisätietoa 
Kiltauutisissa. Ilmoittautumiset Kai 
Wigrenille 050 465 4088, kai.wig-
ren@pp.nic.fi

 KILTAUUTISET
Seuraava Kiltauutiset ilmestyy 

viikolla 2

PääkauPuNkISeuduN 
PIoNeerIkIlta

Killan sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin 1.12.08 kello 17.30 Döbel-
ninkatu 2:n kokoustiloissa. Kokouk-
sen  puheenjohtajana oli kunniapu-
heenjohtaja Juha Juusela.Kokouk-
sessa käytiin sääntömääräisesti läpi 
mm. toimintasuunnitelma ja talous-
arvio, joka perustuu tämänhetkiseen 
jäsenmaksuun 30 e jäseneltä. Tämä 
myös hyväksyttiin jäsenmaksuksi 
ensi vuodelle. Killan hallituksen pu-
heenjohtajana jatkaa Ilpo Ervasti, 
samoin kuin sihteerinä Ismo Pajari-
nen ja raha-asianhoitajana Antero 
Pesonen. Muut hallituksen jäsenet 
ilmoitetaan myöhemmin, kun koko-
uksen pöytäkirja valmistuu. Hyvää 
joulua ja menestyksekästä uutta 
vuotta kaikille jäsenille.

helSINgIN SINIBaretIt

Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, 
t. 020 4835377, p. 040- 5867874, tuo-
mo.ruohonen@metso.com;  Hannu 
Juvonen, varapuheenjohtaja, jä-
sen- ja veteraanivastaava, p. 050- 
4921956, hhjuvonen@hotmail.com; 
Mervi Aho,vt-sihteeri,kotona ja kau-
kana–tukitoiminta, p.050- 3045116, 

mervi.aho@mehilainen.fi, kotona ja 
kaukana päivystyspuhelin 044- 298 
1540.

Messi-illat . Tammikuun messi-il-
ta to 8.1.2009 Hotelli Arthurin kabi-
netissa klo 19.00. Apulaispoliisipääl-
likkö evp  Rauno Sintonen: ”Ryhmä-
roolit johtoryhmätyöskentelyssä ”. 
Helmikuun messi-ilta to 5.2 Helsin-
git Sinibaretit ry 40 vuotta. Entiset 
puheenjohtajat muistelevat. Maalis-
kuun messi-ilta to 5.3 yhdistyksen 
sääntömääräinen kevätkokous.

Huhtikuun messi-ilta to 2.4. 
eversti Juha Tammikivi kertoo joh-
tamisen kokemuksistaan KFOR-ope-
raation monikansallisesta johtoesi-
kunnasta.

Ammunta: Säännölliset luola-

vuoromme päättyvät vuodenvaih-
teessa. Syynä tähän on lisääntynyt 
radan käyttö, ja koska emme ole 
Reserviläispiirin jäsen, joudumme 
luopumaan vuorostamme. Tulem-
me  kuitenkin jatkossa ampumaan 
ulkona kesällä sekä järjestämme si-
säratakilpailut kaupallisella radalla. 
Lisätietoja ammunnasta: Jukka Soi-
ni, puh. 050-3740994 sekä Jari Luos-
tarinen, puh. 0503103347.

Jouluaaton kunniavartio Hieta-
niemessä Rauhanturvaajien muisto-
merkillä klo 15.55. Ilmoittautumiset 
Tuomo Ruohoselle.

Johtokunta toivottaa jäsenistölle 
rauhallista joulunaikaa sekä  menes-
tyksellistä uutta vuotta.

taPIolaN reServIuPSeerIt 
eSPooN reServIläISet

UUDET WWW.SIVUT ON OTETTU KÄYTTÖÖN!
www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi

Molempien kerhojen syyskokoukset pidettiin poikkeuksellisesti uudessa pai-
kassa Suvisaariston VPK:n tukikohdassa ke 26.11. Ennen kokouksia MPKY:n 
paikalliset edustajat kertoivat KOTU-toiminnasta pk-seudulla. Paikkavalinta 
oli erinomainen ja suurella todennäköisyydellä ko paikkaa tullaan hyödyn-
tämään kerhojemme toiminnassa myös tulevaisuudessa. Kerhojen puheen-
johtajisto jatkaa tehtävissään, muutamia vaihdoksia tuli kuitenkin hallitus-
ten kokoonpanoihin.

Taru: Koulutusvoimaa saatiin HRUP:n valitsemasta ’Vuoden nuoresta 
upseerista’ vänr Veijo Rautiosta. Vexin tuntenevat kaikki, kellään ei lie täyt-
tä kuvaa, missä kaikessa hän on mukana. Vexin panos ampumatoiminnan 
kehittämiselle pääkaupunkiseudulla on merkittävä ja toivottavasti hallitus-
nimitys antaa hänelle lisää toimintamahdollisuuksia. Jäsenhuoltoon panos-
tetaan vaihtamalla paikalle maakuntajoukoissa ja taistelukouluttajaryhmäs-
sä kunnostautunut Petteri Tiljander. Petteriin reilusti yhteyttä, jos ei jostain 
syystä meinaa päästä sohvalta ylös ja mukaan menoon. Erkki Stenman jätti 
hallituksen yli kahdenkymmenen hallitusvuoden jälkeen. Isoa aukkoa paik-
kaamaan saatiin onneksi kapt Marko Puumalainen perinneupseeriksi. Jat-
kossa siis ohjeistusta tulee Markon suunnasta. Ota yhteyttä häneen, jos mie-
lit juhlistaa perinnepäiviä maanpuolustushengessä. Tarvetta on vakioryh-
mälle, josta löytyy kunniavartiot ja lipunkantajat. Osallistujille järjestetään 
tarvittavat vermeet kerhojen puolesta.

EsRes: Ampumavastaava Hannu Kerovuo väistyi hallitustyöskentelystä, 
mutta toimii jatkossa ampumatoimikunnan tukena ja turvana. Uutena jäse-
nenä hallitukseen nousee kokenut reserviläisyhdistyskonkari Juha Matikai-
nen. Juhan vastuualueena liikunta- ja virkistystoiminta.

Itsenäisyyspäivänä 6.12. ylennettyjä ja palkittuja kerhojemme jäseniä 
alustavien tietojen mukaan:

Maj Ari Jattu, ltn Vilppu Talvitie, vänr Kimmo Karinen, vääp Leila Ylikah-
ri, vääp Ossi Savolainen, vääp Tuomo Vilo, ylik Tommi Mattila, ylik Antti 
Sjöblom, kers Jyrki Helin, alik Clas Fredman.

SLR (Suomen Leijonan Ritarimerkki): vänr Keijo Suuripää, Jalkaväen 
ansioristi: kapt Ville Maijanen, Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali: vänr 
Veijo Rautio, HelResp 2lk ansiomerkki: sotmest Janne Suomalainen, Hel-
Resp 3lk ansiomerkki: Maarit Granath, ylik Tuomo Forsberg, kers Jouni 
Saurila.

Jouluaaton kunniavartio Espoon vanhan kirkon sankarihautausmaalla 
24.12. klo.13-15. 

Lisätietoja Marko Puumalaiselta marko.puumalainen@nokia.com tai 
040 544 5763.

MUISTAKAA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETONNE (sähköposti- ja kotiosoite) 
liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi,  ali-

upseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilais-
liitto.fi

AMMUNTA
Töölöntorin sunnuntaiset pistooliampumavuorot:
Parilliset viikot klo. 17.00 – 19.30, Valvojat: Kari Puustinen: 050 5366 376,  

puustiset@elisanet.fi, Kari Wuokko: 040 515 0574, kari.wuokko@tapiolanre-
serviupseerit.fi

Parittomat viikot klo. 17.00 – 19.30 Valvoja: Jyrki Helin: 0440 235 175, jyr-
ki.helin@esres.fi

Ennakkoilmoittautuminen ja ampujan vakuutus pakollisia. Laina-aseita 
on tarvittaessa paikalla, joten ilmoita laina-asetarve ilmoittautuessasi vuo-
rolle. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (ammuntaosiossa). Ilmoittautumiset: 
toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi, toolontori@esres.fi

Helsingin seudun reserviläisyhdistysten jäsenille avoimet ratavuorot 
Santahaminassa: pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m ja 300m radoil-
la kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla. Varaa jäsenkortti, aseet, suojaimet 
ja omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden ker-
hojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös 
seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0440 235 
175.

Molempien kerhojen hallitukset toivottavat jäsenilleen Rauhallista Jou-
lua ja Onnellista Uutta Vuotta.

YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: hallitus@tapiolanreserviupseerit.fi, Pu-

heenjohtaja; ylil heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040-552 9530.
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi, Puheenjohtaja alik Perttu.Sa-

lonen@esres.fi, 0400 280 378

SISSIkerho 
SISSIoSaSto

Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin käyt-
tö!

Sissien jouluaaton kunniavartio
Stadin Sissit osallistuvat jälleen jouluaaton kunniavartioon sankaristillä 

Hietaniemessä. Sisseillä perinteinen vuoro klo 17.10-17.35. Ilmoittautumiset 
tapio.jaakkola(at)kolumbus.fi.

Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun sisäampumaradan vuorot ovat alkaneet taas! Voit 

osallistua, kun hallussasi on ampumaharrastevakuutus. Vuoroilla ammu-
taan kaikilla radan johtosäännön mukaisilla aseilla. Ohjeet tarkemmin sivul-
la: http://www.stadinsissit.fi/html/ampumakalenteri.html. Voimme myös 
järjestää ampujien yhteisestä sopimuksesta pikku kisaamista. Tila on nyt 
täysin remontoitu ja ilmanvaihto on saatettu riittävälle tasolle. Vuorothan 
ovat aina parillisen viikon maanantaisin 19-21.30 sekä sunnuntaisin 14.30-
17.00. (Jos maanantai sattuu pyhäksi, ovat valvojatkin varmasti lomalla). 
Varaa mukaasi aina se maksettu vakuutuslappu ja työkintaat (koska SISSI 
siivoaa aina jälkensä ja luotiloukun tyhjennys on sottaista puuhaa). Hyvä 
olisi että tuot omia maalitauluja, niin emme syö rajallista kuormaa loppuun. 
(Paikalla saattaa ajoittain olla myytävänä maalitauluja). Mikäli kysyttävää: 
kari.savolainen@danpat.fi.

Tervetuloa kaikki ampumaan!
Salitoiminta
Harjoitusvuorot ma 1930-2100 ke 1830-2000 pe 18-1930 (kuntopiiri). Tie-

dustelut Marko Lehti 040 5438 264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkei-
nan@cc.hut.fi

Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on 

kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-poh-
jalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit 
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. 
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikai-
nen (juha_matikainen@suomi24.fi ). 

Yhteystiedot Sissien toimintaan:
Sissikerho pj: Juha Jouppi 040 501 8189 juha.jouppi@iki.fi
Sissiosasto pj: Nils Ingves 040 952 5377 nils.ingves@welho.com
Jäsenrekisteri:Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.t.saikkonen@iki.fi
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Yrjö Pirilä Oy
Pohj.Esplanadi 25 A

00100  HELSINKI
(09) 4130 0700

SEK & GEY Oy
Annankatu 28

00100  HELSINKI
(09) 69 571

WS-Expogroup 
Oy Ltd

Hannuksenpelto 1
02270  ESPOO

(09) 6844 5354

MA-TI Maalaus ja 
Tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234

Veho Group Oy Ab 
Ostolaskut

PL  151
00101  HELSINKI

010 56 911

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy

Lektar Oy
PL  22

00701  HELSINKI
(09) 4135 5100
www.lektar.com

Alfa Laval Nordic Oy
PL  51

02271  ESPOO

ks vanha

ID-Systems IDS Oy
PL  43

41341  LAUKAA
0207 689 850

Jeesus Kristus 
Pelastaa

Oy Western 
Shipyard Ltd

Telakkatie 67
25570  TEIJO
(02) 736 6050

Rautakesko Oy
PL  75

01301  VANTAA

email

TietoSaab 
Systems Oy

www.tietosaab.com

Svenska Finlands 
Folkting

Lönrotinkatu 3 A 3
00120  HELSINKI

SSH 
Communications 

Security Oyj
Valimontie 17

00380  HELSINKI
0205 007 000

Hotelli Julie
Valimotie 3

80710  LEHMO
(013) 26 311

www.hotellijulie.com

Bitrac Oy
Koronakuja 6 A 3

02210  ESPOO
(09) 804 1155

Buslink Oy
Lars Sonckin välitie 3 E

00570  HELSINKI
(09) 454 8878

Profecons Oy
PL  38

04251  KERAVA
(09) 294 0194

www.profecons.fi

Punkaharjun 
Puutarha Oy

Oikotie 5
58500  PUNKAHARJU

(015) 441 420

Energico Oy
Lastenkodinkuja 1
00180  HELSINKI

(09) 686 6150

Expert Konehuolto Oy
Launeenkatu 67

15610  LAHTI
(03) 872 470

Gühring Oy Ab
Lämmittäjänkatu 4 A

00880  HELSINKI
(09) 8622 0100

Graphical Metal Oy Ab
Melkonkatu 24 B
00210  HELSINKI
(09) 6150 5600

Harvialan 
Taimimyymälä Jokinen 

& Maunula
13330  HARVIALA

0400 415 882

Insinööritoimisto 
JS-Suunnittelu Oy

PL  123
03101  NUMMELA

(09) 224 2650

Jetsolutions Oy
Rahtitie 2

01530  VANTAA
075 75 6000

LVI-Työt Putkari Ky
Sahamäenrinne 3

01860  PERTTULA
0400 412 312

Kuljetus Oy Oksanen
Veräjämäenpolku 4
00650  HELSINKI

Kirjansitomo 
V & K Jokinen

Tarkk´ampujankatu 9
00120  HELSINKI

(09) 635 143

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 1

28100  PORI
(02) 641 8540

Munkkivuoren 
Seurakunta

Raumantie 3
00350  HELSINKI
(09) 2340 5200

Nexet Oy
Ravurinkatu 11

20380  TURKU
(02) 276 0250

Oy Johnson Metal Ab
PL  4

33961  PIRKKALA
(03) 342 7700

Myllylän Betoni Oy
07560  PUKKILA

(019) 685 1164

Rema Tiptop Oy
Hakamäenkuja 7
01510  VANTAA
(09) 870 0520

Metso Minerals 
Finland Oy

PL  548
33101  TAMPERE
0204 845 5300

Putkiset Oy
Terästie 24

04220  KERAVA
(09) 274 5350

Rakentajan IPA Oy
Saikkosentie 21

40250  JYVÄSKYLÄ
(014) 675 747

Rakentajat Piippo & 
Pakarinen Oy

Kauppamäki 3
02780  ESPOO
(09) 812 036

Resela Oy/Scandia 
Rent

Pietarinkatu 22
00150  HELSINKI

(09) 633 194

Roihuvuoren 
Seurakunta

Tulisuontie 2
00820  HELSINKI
(09) 2340 5700

Yhtyneet Insinöörit Oy
Kutojantie 11

02630  ESPOO
(09) 452 0600

Sanmat 
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460  KUOPIO
(017) 261 1654

Sumetek Oy
Kurimontie 21-23

89600  SUOMUSSALMI
(08) 713 300

United Tools
Teollisuuskatu 2

21600  PARAINEN
(02) 458 4530

WEG Oy
Koronakatu 1 B
02210  ESPOO
(09) 887 9790

Tampereen 
Pienkoneliike Oy

Ahlmanintie 56
33800  TAMPERE

(03) 222 5585

Tampereen Mac-Repro
Hatanpään Valtatie 34 D

33100  TAMPERE
(03) 223 1150

LE-Voiteluhuolto Oy
PL  107

01531  VANTAA
(09) 825 4170

Hellmanin Konepaja Oy
www.helkone.fi

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064

Geohorisontti Oy
Tataarikuja 3

04430  JÄRVENPÄÄ
(09) 289 227

JT-Kaivoskoneet Oy
Kytkintie 51

00770  HELSINKI
(09) 343 4970

Kylmäkide Oy
Imppalanmäki 3
04200  KERAVA

(09) 292279

Scan-Boss Oy
Maneesikatu 2 b A
00170  HELSINKI

(09) 684 4610

AJT-Metalli Aho
Kaakkurintie 6
37150  NOKIA
(03) 341 3662

Automaalaamo 
S.Nyström Ky

Kyntäjänkatu 20
45610  KORIA
(05) 382 1923

ES-Projektit Oy
Vattuniemenkatu 27

00210  HELSINKI
0207 571 600

He-Lå Oy
Kuormakuja 2

03100  NUMMELA
(09) 225 2400

Forssan 
LVI-Valmiste Oy

Perkiöntie 5
30300  FORSSA
(03) 4246 9000

Kiinteistölan 
Kustannus Oy

Annankatu 24
00100  HELSINKI

0500 507 830

Lukas Församling
Vespervägen 12 A

00320  HELSINGFORS
(09) 2340 7100

Tapiolan Seurakunta
PL  200

02771  ESPOO
(09) 8625 0400

PJ-Tilit Oy
PL  28

00751  HELSINKI
0400 439 070

Viitasen 
Hautaustoimisto

Tuomiokirkonkatu 20
33100 Tampere
(03) 212 4107

Sam-Systems
Hevoshaantie 3

06450  PORVOO
045 633 7067

Avant Tecno Oy
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Helsingin Diesel Oy
Autotallintie 19

00770  HELSINKI
(09) 387 9282

Insinööritoimisto 
Sassicon Oy

Tietäjäntie 4
02130  ESPOO
(09) 439 3650

Oy Flinkenberg Ab
PL  69

02771  ESPOO
(09) 859 911

Metsäpalvelu Rantanen 
Oy

Ansatie 14
07170  PORNAINEN

0400 816 462

KCL

Keravan 
Keskusapteekki

Kauppakaari 4
04200  KERAVA
(09) 274 7930

Teräsjokeri
Sulantie 28 A

04300  TUUSULA
(09) 275 6063

Kiikalan Kunta
Kirkkotie 8

25390  KIIKALA
(02) 728 8200

Insinööritoimisto 
J.Linnakangas

Mannerheimintie 79
00270  HELSINKI

(09) 607 004
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Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

helsingin reserviupseeripiiri ry (hruP)
 
Toiminnanjohtaja arto Pulkki 
puh. 4056 2071
arto.pulkki@hrup.fi

Järjestöupseeri Tomi alajoki 
puh. 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi
 
helsingin Seudun reserviläispiiri ry (helresP)

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Fax: 448 659

kuINka Pärjätä saariston vaativis-
sakin olosuhteissa?  Mitä tehdä, jos 
vene jostain syystä ajautuu mootto-
rivikaisena myrskyssä ventovieraan 
saaren rantaan, normaalit viestivä-
lineet eivät toimi ja ympärillä ei näy 
ketään, joka auttaisi? Aviomieskin 
on toimintakyvytön.  Siinäpä vasta 
pulma!

 Taitoja selvitä esimerkiksi tällai-
sesta tilanteesta harjoiteltiin jo tois-
sa vuonna Kuivasaaressa järjestetyl-
lä kurssilla ”Turvallinen liikkuminen 
saaristossa I” ja  viime keväänä tou-
kokuussa 24.-25.5.2008 niitä jatket-
tiin  II-osalla Järvöön harjoitusalu-
eella,  kauniilla saarella Porkkalan 
edustalla.

Kurssin toteutti Naisten Valmius-
liitto ry:n Helsingin alueneuvottelu-
kunta yhteistyössä MPK:n Meripuo-
lustuspiirin kanssa. Kurssilaisia oli 
20, joista 18 oli mukana jo  ykkös-
kurssilla.  Kurssin johtajana toimi 
allekirjoittanut, Kristiina Slotte ja 
varajohtajana Jaana Kiverä.  Koulut-
tajia oli 4 pääkouluttajaa ja lisäksi 2 
apukouluttajaa.  Kurssin huollosta 

Järvöön saaren hieman hankalis-
sa olosuhteissa (ei sähköä, ei vettä, 
kahden levyn pieni kaasuliesi )  vas-
tasivat Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan 7 kiltalaista.

Kurssilaiset majoittuivat  puoli-
joukkueteltoissa ja muut kiltamajas-
sa tai veneissä.

Hienon tuen saimme myös Suo-
menlahden Meripuolustusalueelta. 
Kurssilaiset kuljetettiin Upinniemes-
tä lauantaiaamuna nopealla Jur-
molla saareen ja kurssin päätyttyä  
sunnuntaina  takaisin mantereelle. 
Kurssilaiset varustettiin ennen saa-
reen siirtymistä yhdenmukaisiin 
suojavarusteisiin Harjukylässä, Me-
ripuolustuspiirin uusissa harjoitus-
tiloissa. 

Saaressa juhlallisen lipun noston,  
Järvön  isännän Matti Hiltusen  ja 
kurssinjohtajan Kristiina Slotten al-
kusanojen jälkeen oli vuorossa puo-
lijoukkuetelttojen pystyttäminen.  

Lauantaina kurssilaiset  sitten 
kiersivät neljä toimintarastia.  Vene-
satamassa meripelastuskouluttaja 
Reima Mäkeläisen rastilla puettiin 

pelastuspuvut päälle ja hypättiin ve-
teen.  Oli  esimerkiksi yllättävän vai-
keaa kiskoa veteen pudonnutta ka-
veria takaisin veneeseen!  Opeteltiin 
myöskin mm.  letkassa  etenemistä.

Etsintärastilla harjoiteltiin etsin-
täkouluttaja Ari Haaviston johdolla 
erilaisia etsintämuotoja. Vessapape-
ria kului!

Kouluttaja Timo Liusvaara opetti 
rastillaan uudet koordinaatit  ja  nii-
den käyttöä.

eNSIaPuraStIlla jouduttiin tosi 
toimiin, kun moottorisaha oli osu-
nut jalkaan, kasvot olivat pahasti 
palaneet kuuman vesipadan kanssa 
ja apuun saapuvakin kompastui  ja  
löi päänsä kiveen. Siinä tytöt saivat 
todella näyttää taitonsa!  Ea-koulut-
taja Teija Hiltunen  seurasi tarkasti 
suoritusta.

Illalla opeteltiin  vielä kamiinan 
käyttöä teltoissa, jaettiin tulivartio 
ja illan pimetessä istuttiin grillillä 
juttelemassa mukavia.

Aamulla kiltamajan parvella he-
rätessäni kuulin vierestä: ”Onko 
silloin hengitysvaikeuksia, jos on 
kylkiluut poikki?”  Mitä?  Kysyjä oli 
sunnuntain toimintaharjoitukseen 
värvätty uhri. Tuli mieleen, että oli-
kohan hän koko yön miettinyt mois-
ta kysymystä?  Eli tosissaan oltiin 
asialla.

Sunnuntai siis  toikin mukanaan 
varsinaisen kauhuscenaarion! Purje-
vene oli syttynyt palamaan ja ajautu-
nut rantaan. Yksi uhri löytyi vedestä 
kellumasta , yksi  (kylkiluut murtu-
neena) istuskeli shokissa rannalla, 
yksi oli saanut käärmeen pureman 
rantakalliolla ja yksi oli lähtenyt se-
kaisessa mielentilassa harhailemaan 
saareen. Siinä oli tapausta kerrak-
seen kurssilaisille!

olI johtorYhmä, joka sai ohjeita 
112:sta ja toimi kunnes mantereelta 
saatiin apua. Oli palosammutusryh-
mä, joka sammutti palavat veneen 
osat. Oli meripelastusryhmä, joka 
lähti pelastamaan meressä kelluvaa.  
Oli EA-ryhmä, joka hoiti kylkiluita 
ja käärmeen puremaa sekä lopuksi 
ihan oikeasti antoi tekohengitystä 
merestä pelastetulle. Ja oli etsintä-
ryhmä, joka etsii ”Jaskaa” metsästä, 
mutta löysikin jonkun ihan muun. 

Lopuksi käytiin koko harjoitus 
vielä läpi kaikkien katsellessa ja 
kuunnellessa.  Meripelastusryhmän 
toivomus oli heidän toista kertaa 
pukiessa pelastuspukuja ylleen, että 

voitaisikos seuraavan kerran videoi-
da koko touhu. Pääsisi hieman hel-
pommalla!

mIeleNkIINtoINeN viikonloppu Jär-
vön saaressa alkoi olla lopuillaan. 
Vielä  saaren esittelykierros upeita  
rantakallioita pitkin ja telttojen pur-
ku. Jurmon kaartaessa ulos Ormhol-
menin ja Järvön välisestä salmesta 
kyydissä istui onnellinen, mutta vä-
synyt naisjoukko. Uutta oli opittu ja 
vanhaa kerrattu! Monelle mukana 
olijalle yö puolijoukkueteltassa tuli-
vartio vuoroineen  oli uusi kokemus!

Kiitokset kaikille mukana olleille, 
kouluttajille, kurssilaisille! Kiitokset 
vielä huoltojoukoille, jotka pitivät 
huolen, että kaikki sujui! Kiitokset 
erinomaiselle emännälle, Arjalle ja 
hänen apulaisilleen!

Kurssista  saatu palaute oli erin-
omaista! Kiitos siitä! Näitä meritur-
vallisuus-kursseja on kiva pitää! 

Kurssin henki oli taas upea!

Teksti: Kristiina Slotte 

Kuvat: Jaana Kiverä ja Kristiina Slotte

Naiset harjoittelivat 
saariston olosuhteissa

Uhri (apukouluttaja Tiina Vatanen) voihkii tuskissaan, kasvot ovat kärventyneet!

Pelastuspuvussa on kiva kellua, mutta kaverin auttaminen ylös merestä ei ole ol-

lenkaan helppoa!


