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Pääkirjoitus
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Ruotsin malli?

P

ohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta on siirrytty valikoivaan asevelvollisuuteen. Sen myötä
Tanskassa ja Ruotsissa
valikoidaan koulutettavaksi ikäluokasta
noin 15% ja Norjassa runsaat 20%. Viime
vuonna Ruotsissa varusmiespalveluksen
suoritti vain 4800 nuorta. Tanskassa vastaava määrä oli noin 7000 ja Norjassa noin
10000 henkeä. Näillä määrillä ei reservejä
rakenneta ja ylläpidetä. Tanska ja Norja
tosin tukeutuvat NATON apuun.
Suomessa varusmiespalveluksen suorittaa noin 32000 nuorta. Määrä vastaa
noin 80 % kaikista kutsuntaikäisistä. Asevelvollisuusjärjestelmää on myös Suomessa moitittu kalliiksi ja joskus jopa ammattitaidoltaan heikohkoksi, mutta suomalaisten korkea koulutustaso tarjoaa usein
ammattimiehen eri tehtäviin sodanajan
joukoissa.
Ruotsissa parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean puheenjohtaja Anders

Svärd on jättänyt Ruotsin hallitukselle
mietinnön, jossa kaavaillaan asevelvollisuusjärjestelmää, joka olisi rauhan aikana
vapaaehtoinen. Mahdollisissa kriisitilanteissa järjestelmä herätettäisiin henkiin.
Mietinnössä suurin Ruotsia uhkaava kriisi
on globaalit ilmastomuutokset, eivät siis
sotilaalliset kriisit.
Vastakkaisiakin mielipiteitä on esitetty.
Mistä löytyvät ne koulutustilat, kouluttajat
ja materiaali nopeata valmiuden nostamista varten? Maanpuolustuksen alasajo
on helppoa, halpaa ja nopeata, mutta sen
uudelleen käynnistäminen on kallista ja
tarvitsee aikaa.
Vielä 1990-luvulla Ruotsin puolustusvoimilla oli varuskuntia, joukko- ja koulutusyksiköitä ja esikuntia yli 40 paikkakunnalla. Nykyisin varuskuntapaikkakuntien
määrä on puolitettu. Moni perinteinen,
jopa vuosisatainen varuskuntakaupunki
on menettänyt joukkoyksikkönsä ja tuhansia työpaikkoja. Vuonna 1990 asevelvollisuuden suoritti runsaat 42000 nuorta.

Joukko-osastojen vähentäminen on merkinnyt myös sotilasammattikunnan supistumista. Vielä 1990 Ruotsin puolustusvoimissa oli 16 100 ammattisotilasta. Nykyisellään ammattisotilaita on noin 10000.
Ruotsissa on edelleen yleinen asevelvollisuus. Kaikki 18-vuotta täyttäneet
nuoret miehet saavat käskyn kutsuntoihin.
Ikäluokka on suuruudeltaan noin 55 000
nuorta miestä, joista noin 44-45 000 osallistuu kutsuntoihin. Heistä siis vain noin
10 prosenttia suorittaa varsinaisen palveluksen.
Toki Suomen ja Ruotsin puolustusratkaisut ovat olleet aiemminkin erilaiset,
koska maiden geopoliittinen asema on
erilainen. Ruotsissa on luotettu jo vuosia teknisiin asevoimiin. Osin asia johtuu
maan suuresta omasta aseteollisuudesta ja
sen suuresta merkityksestä työllisyyteen.
Suomen on ollut pakko pienistä varoista
johtuen tukeutua suureen reserviarmeijaan, joka on huomattavasti kustannustehokkaampi.

Suomen ei ole syytä seurata Ruotsin
mallia, vaikka me monta kertaa aiemmin
ja monessa muussa asiassa olemme näin
tehneetkin. Yleinen asevelvollisuus saattaa
kerralla yhteen erilaisista taustaryhmistä
olevia nuoria yhteen. Se kasvattaa yhteenkuuluvuutta ja auttaa ymmärtämään eri
sosiaaliryhmiä.
Suomen pinta-ala on suuri ja meillä
on pitkä maaraja. Suomi tarvitsee suuret
reservit puolustaakseen koko maata. Me
emme voi jättää maanpuolustusta vain
osan väestön hoidettavaksi. Siihen tarvitaan jo tasa-arvosyistä koko kansaa. Suomi ei voi jättää puolustustaan liikkuvan
kohdepuolustuksen varaan.
Suomen puolustamisen kannalta on
tärkeätä, että meillä on kalustoa. Vaikka
vähän vanhentunuttakin, mutta kättä pidempää kuitenkin. Kaluston kuin joukkojen määränkin tulee riittää koko maan
puolustamiseen. Suomen ei tule seurata
Ruotsin mallia.

Jouluaaton kunniavartiot
Helsingin sotaveteraanit, kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat
jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan Suomen Marsalkka Mannerheimin
haudalle sekä Hietaniemen, Helsingin ortodoksisen hautausmaan, Helsingin
pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen
sankarihaudoille.
Kunniavartiossa on Hietaniemessä 8—12 miestä ja muilla sankarihaudoilla 2—4
miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin 30 min.
Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet sekä
suuret kunniamerkit päällystakissa.
Sotilaspukuisilla on erikseen käskettävä varustus.
Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalla klo 16.00 muistotilaisuus.
Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.00—13.30 Helsingin Reserviupseeripiiri
13.30—14.00 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
14.00—14.30 Akateeminen maanpuolustusyhdistys
14.30—15.00 Maanpuolustuskillat
15.00—15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri
15.30—15.55 Kenraalit ja everstit res
15.55—16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20—16.45 Varuskunnat ammattisotilaat
16.45—17.10 HRUP:n Huoltoupseerikerho
17.10—17.35 HRUP:n Sissikerho
Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeämään vaihdon yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö sekä ilmoittautumaan
Helsingin Reserviupseeripiiriin järjestöupseeri Tomi Alajoki (p. 4056 2073) tai
sähköpostitse tomi.alajoki@hrup.fi
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Arjen turvallisuutta
kääntymässä talveksi
ja illat pimenevät. Maailmalla soditaan, itänaapurissa kasvatetaan
puolustusbudjettia ja kansainvälinen pankkikriisi koettelee taloutta
ja siten myös jokaista kansalaista.
Firmoissa käydään yt-neuvotteluja
ja yrityksiä menee konkurssiin.
Tällaisena hetkenä sitä taas miettii
arjen rutiineja ja miten me reserviläiset voimme olla lisäämässä sitä
turvallisuuden tunnetta, jota näinä
aikoina tarvitaan. Riittääkö se, että
kuuluu jäsenenä paikalliseen reserviläisyhdistykseen vai pitäisikö itse
osallistua tarmokkaammin toimintaan mukaan.
Loppu vuodesta mietitään, että
mitä sitä ensi vuonna tekisi, joten
nyt on hyvä aika laittaa uuden vuoden lupaukset sinne mietintämyssyyn. Josko vaikka toimisin aktiivisemmin reserviläisyhdistyksessäni,

Syksy on

uudelle puheenjohtajalle menestystä haasteellisessa tehtävässään ja
vanhalle hyviä ”eläkepäiviä”.

jossa olen jäsenenä. Tai lähtisin useammin ulos liikkumaan ja luontoon
tutustumaan. Perheelle voisi myös
antaa enemmän aikaa työkiireiden
lomassa. Voisin myös kaivaa asekaapin kätkössä pölyttyneen kiväärin
tai pistoolin ja lähteä ampumaradalle hiomaan osumatarkkuutta. Kaikki
nämä ovat juuri niitä taitoja ja tekoja, joilla me reserviläiset luomme
lisää sitä kaipaamaamme arjen turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Tulevaisuus
Vuoden 2009 linjaukset on pääsääntöisesti tehty ja suunnitelmat on hyväksytty yhdistyksien syyskokouksissa tai ne tullaan vielä hyväksymään loppu vuoden aikana. Uudet
hallituksen jäsenet odottavat innolla vuoden vaihdetta. Onnittelut kaikille uusille hallituksien jäsenille ja
toivotan Teille toimintarikasta ensi

Itsenäisyyspäivä

vuotta. Kannustan myös kaikki muita jäseniä olemaan aktiivisempia yhteisten asioiden käsittelyssä.
Tämän lehden ilmestyessä Reserviläisliitollekin ollaan pitkästä
aikaa valitsemassa uutta puheenjohtajaa. Vaihtoehtoja ei varmaan
montaa ole. Toivottavasti uudesta
puheenjohtajasta saamme uutta
puhtia liiton toimintaan. Toivotan

Loppu vuonna on myös aika juhlia Suomen 91. itsenäisyyspäivää.
Täten kutsun kaikki reserviläiset
juhlimaan piirimme järjestämään
cocktail-tilaisuuteen Ostrobotnialle.
Luvassa on lyhyitä puheita ja paljon
hyvää ruokaa sekä tietenkin samanhenkistä seuraa. Katso erillinen ilmoitus tästä lehdestä ja varaa liput
jo etukäteen. Lehdessä on myös ilmoituksia muista tilaisuuksista. Valitse omasi ja lähde liikkeelle. Totta
kai hyvä ja varteenotettava vaihtoehto on viettää aikaa perheen parissa… siis sen jälkeen, kun on käynyt
ensin Bottalla.
Itsenäisyyspäivänä mietitään
menneitä aikoja ja muistellaan

isiemme ja äitiemme tai heidän
vanhempiensa tekemiä uhrauksia
Suomen itsenäisyyden hyväksi. Pitää kuitenkin muistaa, että eteenpäinkin on hyvä katsoa. Näin ollen
itsenäisyyspäivänä muistetaan myös
nykyisin aktiivisesti toimineita reserviläisiä sekä ylennyksin että ansio-/kunniamerkein, joten päivä tulee olemaan ikimuistoinen monelle
jäsenellemmekin. Seuraavassa lehdessä kerrotaan tarkemmin itsenäisyyspäivän juhlatunnelmista, joten
ei muuta kuin hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää kaikille.
Itsenäisyyspäivää odotellessa!
Kimmo Karinen
Vääpeli (res)
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja

Ampuma-aselain uudistus
Ampuma-aselain uudistus etenee
poliittisen korkeapaineen alla ennätysvauhdilla. Tämän lehden mennessä painoon 7.11. järjestetään jo
ensimmäinen asiaa koskeva kuulemistilaisuus.
Valmistelusta kantautuneiden
tietojen valossa voimme olla täysin
varmoja, että ellemme pysty vaikuttamaan lakivalmistelun nykysuuntaan, on ensi vuonna edessä kuolinisku nykyiselle reserviläisampumaharrastukselle.
Sen myötä isänmaamme maanpuolustustahto ja –kyky tulisivat
kohtaamaan vuosi vuodelta pahenevan negatiivisen kierteen, uusien
ampujien harrastuksen piiriin pääsyn estyessä.
Käsiaseiden täyskielto ei ole ainoa, eikä edes huolestuttavin valmistelussa vilautettu vaihtoehto.
Tilanne on äärimmäisen uhkaava.
Aikaa ei ole hukattavana, on toimittava heti.

alle. On varmistettava, että jokaisella yhdistyksellä on vähintäänkin
hankittuna palveluskäyttöön suunniteltu itselataava pistooli sekä itselataava ns. reserviläiskivääri.
Piiritoimisto neuvoo tarvittaessa
kädestä pitäen miten yhdistyksen
tulee menetellä hakiessaan yhteisöaselupaa. Lue tarkemmat ohjeet
toisaalta lehdestä.
Piiri tukee yhdistysten yllä mainittuja kalustohankintoja. Ota yhteys
piiritoimistoon toimintaohjeiden
saamiseksi.

Liittotaso
Liittojen on otettava aloite käsiinsä.
On tultava rohkeasti julkisuuteen
selkeillä ja yhtenäisillä, perustelluilla kannanotoilla.
On otettava yhteys virkamiesvalmistelijoihin ja poliittisiin päättäjiin
kaikissa puolueissa.
Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton tähänastinen kiitettävä aktiivisuus asiassa ei riitä.
Tarvitaan sama intensiteetti myös
Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojenliiton, Metsästäjäliiton, Ampumaurheiluliiton ja monien muiden
taholta.
Ampuma-aselain muutos on niin
keskeisen tärkeä asia, että edunvalvonnan hoitaminen tässä prosessissa tulee näkyä myös liittojen ensi
vuoden toimintasuunnitelmissa.

Piiritaso
Samalla kun pyritään saamaan
maanpuolustuksen ääni kuuluville
ampuma-aselain valmistelussa, on

piirien vastuulla toteuttaa ja avustaa
toimia, joilla jatkossa turvaamme
yhdistystason reserviläisampumaharjoittelun perusedellytykset kaikissa olosuhteissa.

Yhdistystaso
Jokaisen yhdistyksen tulee viipymättä selvittää ampumatoimintansa
ja –kalustonsa tilanne. Kaikki yhdistyksen omistamat aseet on siirrettävä sille haettavan yhteisöaseluvan

Henkilötaso
Jokaisen aktiivireserviläisen on syytä arvioida oman ampumakalustonsa tilanne ja suorittaa mahdollisesti
tarvittavat lisähankinnat per heti.
Mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä ottamaan yhteyksiä poliittisiin

päättäjiin reserviläisammuntaharrastuksen turvaamiseksi jatkossakin.

Lopuksi
Yhteiskunta sahaa parhaillaan omaa
oksaamme. Häiriintyneiden rikollisten raukkamaisia tekoja perusteena
käyttäen on käynnissä vakava yritys
murentaa rehellisten kansalaisten
ammuntaharrastus, joka on maanpuolustuksemme itsestään selvä ja
kriittisen tärkeä kulmakivi.
Maanpuolustuskykyämme ja
-tahtoamme heikentäviä muutoksia emme voi emmekä saa missään
oloissa hyväksyä.
Ville Maijanen
Kapteeni (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Uutisia 70 vuotta sitten
Uusi Suomi, maanantai 14.11.1938

Joukkomuutto siirtomaihin Saksan
juutalaiskysymyksen ratkaisuksi ?
Länsivallat asettaisivat
käytettäväksi sopivan alueen.
U.S.- Berliini, sunnuntaina

Reserviupseeripiirin joulusauna Spjutsundissa

Toistaiseksi ei ole julkisuudessa esitetty virallisia tai epävirallisia tietoja siitä, millä tavoin aiotaan lopullisesti ratkaista se suuri poliittinen probleemi, joka on syntynyt Saksan antisemitismin
viime ilmausten johdosta. Kumminkin näyttää otaksuttavalta,
että Saksa odottaa toisten valtojen puuttuvan tavalla tai toisella kysymykseen. Niinpä otaksutaan, että Englanti tai Ranska nyt
asettaisi käytettäväksi jonkin siirtomaa-alueen, jonne juutalaisia
siirrettäisiin Saksasta. Saksa puolestaan hankkisi siirtolaisten
kuljetuksiin laivoja sekä kaikenlaista rakennusaineistoa, työvälineitä, vieläpä elintarpeitakin, koska Saksa itse ei voi myöntää
tarkoitukseen valuuttaa niiden puutteen vuoksi.

Linja-autokuljetus Töölöntorilta (LG84867314) lauantaina 13.12, klo 10.00. Paluu Helsinkiin noin klo 16.

Juutalaisten avustuskysymys

Saunojia odottaa makea löyly, maittava ruoka, hyvät juomat ja mehukkaat jutut. Osallistumismaksu 10 euroa (kerätään bussissa) sisältää kuljetuksen, ruoan, saunajuomat ja kahvin.
Ennakkoilmoittautumiset piirin toimistoon viimeistään 8.12. (mieluiten jo aiemmin) kuljetus- ja muonavarauksia varten puh. 4056 2073 Tomi Alajoki, tai sähköpostitse tomi.alajoki@hrup.fi. Ilmoitettava kuljetustarve tai mahdollinen omalla autolla saapuminen.
TERVETULOA ERITYISESTI UUDET KÄVIJÄT!

Itse asiassa näyttää siltä kuin saksalaisella taholla ei oltaisi täysin selvillä siitä, mitä käytännössä voi seurata siitä, että juutalaisilta nyt on otettu pois jokseenkin kaikki mahdollisuudet
ansaita toimeentulonsa. Probleemi näyttää tulleen polttavaksi
nopeammin kuin on ajateltukaan. Joka tapauksessa otaksutaan,
että kansallissosialistinen hyväntekeväisyysjärjestö ryhtyy avustamaan niitä juutalaisia, joilla ei ole mahdollisuuksia hankkia
ravintoakaan itselleen.
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Kirjat

Mannerheimin puheista kirja
Kari Selén on toimittanut kirjan Marsalkka Mannerheimin puheista. Vaikka Mannerheimista on kirjoitettu varsin paljon, ovat hänen puheensa jääneet kokoamatta. Kirjaan on koottu Mannerheimin
puheita vuodesta 1918 vuoteen 1947. Noin
puolet puheista on aikaisemmin julkaisemattomia. Arkistoista löydetyt puheen olivat
varsin usein päiväämättömiä, joten Selén on
joutunut tekemään runsaasti salapoliisityötä
selvittäessään lehtien arkistoista puheiden
pitoajan ja -paikan. Puheisiin on lisäksi toimitettu tarvittavia taustatietoja. Kirja kuvaa
hyvin Mannerheimin muuttumista valkoises-

Filosofian tohtori

ta kenraalista koko kansan marsalkaksi.
Teos antaa tutkijoille runsaasti lisää tutkimusmateriaalia. Yksi mielenkiintoisimmista
puheista on Hitlerille kirjoitettu puhe, joka
oli määrä pitää vastavierailulla Saksaan
vuonna 1942. Vierailun isäntä oli kuitenkin
niin rupattelevalla tuulella, että Mannerheim
päätti jättää puheen pitämättä.
Mannerheim ymmärsi julkisen sanan merkityksen ja hän käytti sitä hyväkseen. Hän
antoi usein puheensa lehdistölle sekä ruotsin
että suomenkielellä. Mannerheim oli puheistaan tarkka. Hän valmistautui pieniinkin tilaisuuksiin kirjoittamalla puheet etukäteen,

koska pelkäsi suomen kielensä puutteita.
Mannerheim ei pitänyt puheita edes ruotsiksi ilman paperia.
Teos sisältää yhteensä 177 puhetta, jotka on
julkaistu aikajärjestyksessä. Teoksen liitteenä on CD, johon on tallennettu 8 puhetta,
joista ensimmäinen on äänitetty 4.6.1937
Senaatintorilla. Viimeinen on tallennettu
6.10.1947.
Kari Selén, Mannerheim-Puheet 1918—1947
WSOY 2008, ISBN 978-951-0-34266-4, 280 sivua, kuvitusta,
sisältää CD:n

Uutta tietoa kesältä 1944
Kesällä 1944 teloitettujen suomalaissotilaiden määrästä on saatu uutta tietoa.
Syksyllä 2007 käytiin kiivasta keskustelua jatkosodan loppuvaiheessa teloitettujen
ja kurinpitotoimien yhteydessä ammuttujen
suomalaissotilaiden määrästä. Jukka Kulomaan ja Jarmo Niemisen toimittamassa teoksessa Teloitettu totuus historiantutkimuksen,
arkistojen ja lainkäytön asiantuntijat osoittavat teloitettujen ja ammuttujen määrien
olevan huomattavasti aiemmin väitettyä pienempiä.
Neuvostojoukkojen suurhyökkäys synnytti kesällä 1944 laajuudessaan ennen kokemattoman rintamakarkuruuden, joka
täytyi padota. Sotahistorian professori Ohto
Manninen, sotahistorian dosentti Jukka Kulomaa, yleisesikuntaeverstiluutnantti Jarmo
Nieminen, oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedt, filosofian maisteri Tapio Nurminen
ja toimittaja Pasi Jaakkonen ovat tutkineet
aihetta kattavan lähdetiedon avulla. Uuden
tutkimustiedon mukaan kesällä 1944 teloitettiin karkuruuden, sotapelkuruuden tai
kieltäytymisen takia 47 Suomen armeijan so-

tilasta. Kurin ja järjestyksen ylläpitämiseksi
käytettiin rintamalla lisäksi asetta sillä seurauksella, että 13 karkuria tai kieltäytyjää sai
surmansa.
"Lähdetilanne on tässä tutkimuksessa
erittäin hyvä. Lähteissä ei ole sellaisia ristiriitaisuuksia tai aukkoja, jotka oikeuttaisivat
esittämään suurempia lukuja", Jukka Kulomaa toteaa.
Vuosi sitten julkaistussa professori Heikki Ylikankaan tutkimuksessa teloitettuja ja
ammuttuja kerrottiin olleen sodan aikana
255, joista ainakin 200 kesällä 1944. Luku oli
noin nelinkertainen verrattuna siihen, mitä
aiemmin oli tiedetty. Ylikankaan mukaan todellisuus oli pysynyt salassa, koska armeijan
arkistoja oli peukaloitu ja asiakirjoja oli hävitetty.
"Tutkimusta kiitettiin ja sitä käsiteltiin
näyttävästi mediassa. Varjopuolien nostamisen julkisuuteen sanottiin muuttaneen kuvaa
jatkosodasta realistisempaan suuntaan. Nyt
tutkimuksen keskeiset väitteet ovat osoittautuneet vääriksi ja lievimmilläänkin varsin

kiistanalaisiksi", kertoo Kulomaa.
Teloitettu totuus -kirjan tutkijat eivät ole
löytäneet näyttöä siitä, että karkureiden
ampumisia olisi tarkoituksellisesti pimitetty tai että arkistoja olisi tässä tarkoituksessa
puhdistettu. Ylikangas korostaa todistavansa
korkeamman ammuttujen karkureiden määrän "paikkaansa pitäväksi niin uskottavasti
kuin todistaminen on ylipäätään historiassa
ja erityisesti tämänlaatuisessa tapahtumassa
mahdollista". Jukka Lindstedt kiistää väitteen: "Varmuus on hämmästyttävä, kun paljastuu, että lukumäärästä 255 valtaosa, 160,
perustuu pelkälle spekulaatiolle."
Teloitettu totuus sisältää aiemmin julkaisemattoman luettelon kaikista suomalaisten
tuomioistuimien päätösten perusteella talvija jatkosodan aikana teloitetuista sekä rintamalla kurinpidollisesti ammutuista.
Jukka Kulomaa ja Jarmo Nieminen,
Teloitettu totuus - kesä 1944
Ajatus Kirjat 2008, ISBN 978-951-20-7772-4, 320 sivua,
kuvaliite.

Suomalainen amiraali tsaarin laivastossa
Everstiluutnantti evp Heikki Tiilikainen
on kirjoittanut teoksen suomalaisesta Oscar
von Kraemerista. Von Kraemer nousi suomalaisten tietoisuuteen 1980-luvulla Pyynikin
olutpanimon etiketissä julkaistussa kuvassa.
Hän oli ainoa suomalainen amiraali tuossa
sarjassa. Oscar von Kreamer syntyi Hauholla vuonna 1829. Kadettikoulun hän aloitti
jo seitsemän vuotiaana Pietarissa. Useiden
matkojen ja laivojen päällikkyyksien kautta
hänet määrättiin keisarin aluksen lippukapteeniksi vuonna 1882. Tuttavia hän oli saanut

matkoillaan eri Euroopan kuningashuoneista
ja ylimystöstä. Tuon ajan suomalaiseksi hän
oli harvinainen kosmopoliitti. Von Kreamer
kuoli Ruovedellä vuonna 1904.
Kirja etenee kronologisessa järjestyksessä. Teokseen on lisätty tietolaatikoita, joissa
kerrotaan ajan henkilöistä tai ajan tavoista
tarkemmin. Von Kreamer oli henkilö, joka
säästi lähes kaiken elämänsä varrelta. Sukulaiset ovat kuuluneet samanhenkisiin henkilöihin. Kirjaa varten on skannattu tai kuvattu noin 700 dokumenttia. Niistä on kirjassa

hyödynnetty vain hieman yli 200. Kirjan kuvitus on hieno ja monipuolinen. Jopa kirjan
kartat perustuvat Kreamerin omiin jäämistöihin.
Hieno lahjakirja.

Heikki Tiilikainen, Tsaarin amiraali
AtlasArt 2008, ISBN 978-952-5671-14-8, 224 sivua, runsas
kuvitus

Vaitelias mies
Arto Pulkki
Emeritusprofessori Martti Soikkelin sujuvasti kirjoitettu kirja kertoo entisestä punaarmeijan vääpelistä, vakoojasta ja Heimopataljoona 3:n veteraanista, joka asettui sodan
jälkeen asumaan Suomeen väärennetyn henkilöllisyyden turvin. Pohjois-Inkerissä sijaitsevassa Toksovan pitäjässä vuonna 1911 syntyneen ja Rovaniemellä 1988 kuolleen Matti
Nuijan tarina on todella mielenkiintoinen.
Hänen itsensä sekä Neuvostoliittoon jääneen
ensimmäisen Helmi-vaimonsa ja Alfredpoikansa elämänkohtalot ovat järkyttäviä, ja
käyvät hyvästä muistutuksesta niistä arvoista, joihin Neuvostoliitto todella perustui.
Matti kutsui itseään kolmen armeijan mieheksi. Alun perin Matvej Matvejevitsh Nuija

suoritti varusmiespalveluksen ja aliupseerikoulun 1934-35 Petroskoissa sijainneessa
puna-armeijan Karjalan Jääkäriprikaatissa.
Talvisodan aikana hän oli vääpeli (starshina) Kuusisen Kansanarmeijaan kuuluneessa
JR 5:ssä. Jatkosodan alussa hänet lähetettiin
partisaanikouluun ja sijoitettiin Kannakselle
tiedustelutehtäviin. Jäätyään vangiksi hän
vaihtoi puolta ja liittyi monien muiden inkerinsuomalaisten tavoin Heimopataljoona 3:n
riveihin. Jatkosodan jälkeen äärivasemmiston miehittämä Valpo etsi innokkaasti entisiä
sotavankeja, jotka olivat palvelleet Suomen
armeijassa. Monet heistä saatiin kiinni ja luovutettiin Neuvostoliittoon, viimeiset näistä
1950-luvulla. Matti Nuijan onnistui kuitenkin
rakentaa Suomessa itselleen uuden elämän.
Edes hänen uusi vaimonsa ja lapsensa eivät

tienneet mitään hänen menneisyydestään.
Pohjois-Inkeriläisten tarinaa ennestään
tuntemattomille Soikkelin kirjan kertoma
tarina voi tuntua lähes uskomattomalta. Itselleni ei, sillä myös oma isoäitini oli inkeriläinen ja syntynyt Toksovan pohjoispuolella
sijaitsevassa Miikkulaisen pitäjässä. Hänen
veljensä puolusti Suomea rajajääkärinä talvija jatkosodassa ja kävi siinä savotassa kääntymässä myös nykyisen Georgian alueella.
Hänestä tuli Suomen kansalainen kuitenkin
vasta 1.1.1945.

Martti Soikkeli, VAITELIAS MIES
239 sivua. Edita 2008, Helsinki, ISBN 978-951-37-5314-6
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Verinen tie kannaksen halki
jatkosodan armottomaan todellisuuteen.
Kirjailija ja jääkiekkovalmentaja Esa
Sirén on saavuttanut paikkansa sukupolvensa sotakirjallisuuden kärjessä mielenkiintoisten henkilökuvien, karskin huumorin sekä
uskottavan kerronnan avulla. Tällä kertaa
Sirén vie lukijansa Kevyt Osasto kuuden mukana Kannaksen halki Rajajoelle. Verinen tie
perustuu pitkälti tositapahtumiin.
Sirén innostui sotakirjallisuudesta ennen
rippikouluikää. Sodan kiehtovuutta lisäsi se,
että isä oli kulkenut katkeran sotatien Kiestingin, Uhtuan ja Sallan suunnalla. ”Alussa
intoa häiritsi Pentti-isäni jatkuva vaikeneminen aiheesta. Vasta luettuaan erään kirjoittamani romaanin, hän lausahti naurahtaen:
– Ethän sää niin kauheesti valehellutkaan!”,
Sirén muistelee. Vaikka isä myöhemmin kertoikin sotamatkoistaan, on Sirén ammenta-

Esa Sirén vie lukijan

nut suurimman osan sotatiedoistaan kirjoja
lukemalla.
historiikista olen kaivanut esimerkiksi joukkoja koskevat taisteluiden päivämäärät, paikat ja tappioluvut.
Muista lähteistä löytämäni yksittäiset taistelut, tapahtumat ja tehtävät punovat siten
kokonaisuuden eräiden henkilöhahmojeni
ympärille. Niinpä joku sotaveteraani, joka on
samat kilometrit kulkenut, saattaa kokea tarinani kenties lähes aitona matkakertomuksena”, Sirén valottaa.
Verinen tie vie keskelle jatkosodan armotonta todellisuutta. Majuri Ehnroothin
johtamat koukkaustaistelut ovat vaatineet
veronsa jatkosodan alettua. Kevyt Osasto
kuuden partio lähtee tiedusteluretkelle Ristilahden maastoon kesäkuussa 1941. Matkasta
tulee varsinainen helvetti: lähes yli-inhimil-

”Kevyt Osasto 6:n

lisin ponnistuksin jääkärit puolustautuvat
ylivoimaista vihollista vastaan. Ahijärvellä
miehet saavat miltei itsemurhatehtävän,
kun harvaksi käyneellä komppanialla pitäisi
ajaa päin vihollisen linjoja ja raivata tie auki
perässä tulevalle pääjoukolle. Tapahtumat
päättyvät vanhalle rajajoelle asemasodan alkuun, kun Kevyt Osasto kuusi hajotettiin.
Esa Sirén on aiemmin kirjoittanut kirjat Iskujoukkue (2005), Sissien tulimarssi
(2006) ja Sissivääpeli Rusa (2007). Jokaisessa romaanissa esiintyy henkilöitä, joilla on
aidot esikuvansa sodassa, ja vastaavanlaiset
tapahtumat on käyty jossain päin rintamaa.
”Toivon, että kirjani kuvaisivat uskottavasti
sitä, mitä vapautemme sankarit joutuivat todella kokemaan”, Sirén kertoo.
Esa Sirén, Verinen tie
Gummerus Oy 2008, ISBN 978-951-20-770-0, 253 sivua

Tampereen naiset 1918
Tampereen taisteluissa naisetkin tarttuivat aseisiin ”Kello viittätoista vaille viisi
jymähtää tykki Pyynikin harjulta. Silloin
alkaa sellainen aseiden räiske, huuto ja kiljunta, ettei aikaisemmin oltu sellaista kuultu
rintamilta. Naiset hyökkäsivät kuin villityt
välittämättä valkoisten lähettämästä kuulasateesta. Vihdoin valkoiset vetäytyivät jäälle.
Nyt saatiin nähdä yksi surkeimpia kansalaissodan näytelmiä. ”
Tampereen verisiin taisteluihin osallistui
keväällä 1918 punaisten puolelta poikkeuksellisesti myös naisia aseet kädessä, mikä
herätti tuolloin niin ihmetystä kuin paheksuntaakin. Sekä punainen että valkoinen
propaganda vääristivät naiskaartilaisten julkista kuvaa: heidät kuvattiin joko pelottomina sotureina tai eläimellisinä tuhoajina.
Mitä todella tapahtui Tampereella keväällä
1918? Keitä nämä naiset olivat? Miksi he taistelivat? Miten heille lopulta kävi? Tuomas

Hoppu selvittää naisten kohtaloita ensimmäistä kertaa perusteellisesti arkistotietojen,
aikalaiskuvausten ja muiden lähteiden valossa teoksessa Tampereen naiskaarti – myytit
ja todellisuus.
Tampereen naiskaartin ensimmäinen
komppania syntyi naisten omasta innostuksesta osallistua sotilaalliseen taistelutoimintaan. Suurin osa liittyneistä oli vapaaehtoisia. Vieno Henriksson kertoi liittyneensä
naiskaartiin ”asian harrastuksesta”, Anna
Uotila ”lystikseen” ja Anna Tamminen ”aatteen puolesta ja omasta innostuksesta”.
”Tänään meille sanottiin , että ei ennen
perusteta toista naiskomppaniaa ennen kuin
tämä komppania on saatu oppiin ja rintamalle lähetettyä että nähdään kykeneekö se mihinkään. Sinä et voi uskoa kuinka minä olen
innoissani lähteen rintamalle. Nytkin lähden
taas kahdeksalta vahtivuorolleni vaikka äs-

ken juuri tulin.” –Sally Rosendahl
Naiset pukeutuivat senaikaiseen tyyliin
hyvin epäsovinnaisesti: hameen sijasta naisilla oli housut ja osa leikkasi hiuksensa lyhyeksi. Varustukset olivat patruunalaukkua ja
kivääriä myöten samanlainen kuin miehilläkin.
”Minuakin käskettiin ampumaan. Se oli
niin kauhean iso se seitsemän kiloinen kivääri, japanilainen kivääri. Eihän mua sen
paremmin neuvottu muuta kuin käskettiin
ampumaan sinne Viikinsaareen päin. Minähän täräytin käsistäni näin vaan. Se paukahti kauheasti ja löi minua rintaan. Minä lensin
selälleni siihen jäätikköön.” –Jenny Manni
Tuomas Hoppu, Tampereen naiskaarti –
Myytit ja todellisuus
Ajatus Kirjat 2008, ISBN 978-951-20-7759-5, 272 sivua,
kuvaliite

Sotasaaliskoneista
uusi teos

Sissejä linjojen
taakse

Suomen harvoja
pommikoneita

Atso Haapasen uusin teos valottaa sotasaaliiksi saatujen
koneiden historiaa pikkutarkasti. Teos on enemmän kuin
historian teos. Se toimii asiasta kiinnostuneille hienona lähdeteoksena.
Ilmavoimiemme sotasaaliskoneista on kirjoitettu vähän.
Ne muutamatkin kirjat, jotka asiaa käsittelevät, ovat melko
ylimalkaisia. Tämä kirja pyrkii korjaamaan nämä virheet.
Kirjoittajan työtä on vaikeuttanut alkuperäisten asiakirjojen puute. Suuri osa asiakirjoista on kadonnut tai ne ovat
puutteellisia. Sotavuosien ajalta tilanne on parempi.
Ensimmäiset sotasaaliskoneet ilmavoimat sai jo vuonna
1918. Koneet olivat venäläisten jälkeensä jättämiä vesilentokoneita. Näistä koneista viimeinen poistettiin kirjanpidosta
vuonna 1925.
Kirja etenee konetyyppikohtaisesti ja kertoo koneen
ilmavoimiin
saannista ja
koneen lentomääristä
Suomessa.

Eversti, Mannerheim-ristin

ritari Joppe Karhunen on
tunnettu sotilaslentäjä ja jännittävien sotakirjojen tekijä. Hänen aikaisemmat teoksensa Ritarilentue ja Kannaksen kotkat ovat kuvauksia hävittäjä- ja taistelulentäjien suorituksista ja huimista seikkailuista sotavuosien aikana. Tämä kirja
kertoo niistä uskomattomista suorituksista, joita kaukopartiomiehemme viikkokausiakin kestäneillä retkillään joutuivat tekemään sekä talvi- että kesäolosuhteissa. Pitkien taipaleiden takana vaikeissa erämaaoloissa kaukana vihollisen
selustassa toimivat sissit tarvitsivat ilmavoimien tukea kuljetuksissa ja huollossa. Sissilentäjät suorittivat uljaita tekoja
laskeutuessaan kaukaisille erämaajärville ja taistellessaan
läpi rintamalinjojen kulkevilla reiteillään. Partiomiesten ja
lentäjien hyvän yhteistoiminnan ansiosta
päämaja sai tärkeitä
tiedustelutuloksia rintamajoukkojen hyväksi, ja sekä maassa että
ilmassa toimivat sissit
suorittivat urotekoja,
jotka tuottivat monelle Mannerheim-ristin
ritarin arvon.
Sissejä linjojen
taakse on pokkariversio vuonna 1958 ilmestyneestä kirjasta.

Il-28 kuuluu 1940-luvun lopulla kehitettyihin toisen polven suihkupommikoneisiin ja se oli Suomen ilmavoimissa
käytössä maalinhinaus-, kartoituskuvaus- ja meritiedustelukoneena vuosina 1960-1981. Vaikka konetyyppi Suomeen
tullessaan oli jo toistakymmentä vuotta vanha, se soveltui
näihin tehtäviin käyttöaikanaan ominaisuuksiensa ja varustuksensa puolesta poikkeuksellisen hyvin palvellen luotettavasti koko käyttöiän.
Teoksessa kerrotaan koneen taustan hahmottamiseksi
myös suihkupommikoneiden yleisistä kehitysvaiheista Neuvostoliitossa ja maailmalla sekä Ilmavoimien käyttämistä Il28-koneiden edeltäjistä, joista SAAB 17 ja Hunting Percival
Pembroke olivat viimeisimmät.

Atso Haapanen, Punatähdestä Hakaristiin

Joppe Karhunen, Sissejä linjojen taakse

Jyrki Laukkanen, Suomen ilmavoimien lentokoneet 4:
Iljushin Il-28

Apali Oy 2008, ISBN 978-952-5026-78-8, 256 sivua, runsas kuvitus.

Apali Oy 2008, ISBN 978-952-5026-81-8, 260 sivua

Apali Oy 2008, ISBN 978-952-5026-79-5, 192 sivua, runsas kuvitus
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Kurssilla harjoiteltiin alkusammutusta.

Hernesvelliä odotettiin
Helsingin maanpuolustuspiiri teki ensimmäisen Intti tutuksi näkövammaisille
-kurssin. Kurssin nimeksi tuli Näkkäri.

tulivat ympäri Suomea pohjoisin Joensuusta.
Tapahtuman vetovastuu oli MPKY:n
Kanta-Helsingin koulutusosastolla.
Idea syntyi kun toissa kesänä näkövammaisliiton Jutta Kivimäki ja
Kanta-Helsingin Pekka Konu tapasivat melontaretkellä Seitsimisissä.
Pekan kertoillessa melontatauolla
MPKY toiminnasta, eräs nuori kysyi,
milloin meille kun kehitysvammaisillekin on järjestetty Intti tutuksi
kursseja? Osallistujien isät veljet
olivat olleet sotaväessä ja näin ollen
hernerokkaa odotettiin.
Nyt siten pidettiin ensimmäinen
tapahtuma.Kurssi toteutettiin 11.12.10. viikonloppuna Santahaminassa vaihtelevissa sääolosuhteissa.
Meillä kaikilla oli paljon opittavaa ja myös saatavaa toimimisesta
vammaisten kanssa. Oli hienoa ja
arvokasta nähdä ja kokea toimintaa
heidän kansaan ja se, että maanpuolustustahto ei ole ainoastaan meidän
”terveitten” yksinoikeus.
Kaikki kurssin kouluttajat kiittävät Näkkäreitä hienoista hetkistä.
Antaa erään kurssiin osallistuneen
nuoren naisen kertoa kokemuksistaan. Seuraava on Ronja Ojan 16v
blogista. Hän on täysin sokea.

Kurssin osallistujat

Maanantai, lokakuu 13, 2008
Viikonloppu intissä
Ei nyt ihan kirjaimellisesti, mutta lähes tulkoon.
Meillä oli Nuorisotoimen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen yhteistyössä järjestämä Intti tutuksi
-kurssi. Näkkäreille tämä oli nyt
ihan pilottiviikonloppu, mutta minä
ainakin tahdon tätä lisää.
Paikkana meillä oli Santahaminan varuskunta. Aloitimme kurssiuttumisen vaihtamalla yllemme
armeijan kamppeet (maastopuku,
vyö, pipo, reppu, sissitakki, pakki ja kenttäpullo) ja luovuttamalla
ne henkilökohtaiset tavarat, joita
emme tarvinneet yön yli metsässä.
Myöhemmin saimme vielä MPK:n
lippikseen, joka saatiin ihan omaksi
asti.

reippaasti lounaalla.
En ole koskaan aikaisemmin syönyt niin hyvää kalapihviä. Meillä oli
ihan jälkiruokaakin, mustikkakeittoa. Niitä mustikkakeittopurkkeja
kertyi sen viikonlopun aikana ihan
kiitettävästi niin, että minulla oli
vielä pari kotiin tullessa mukanani.
Kolmasosa porukasta pääsi aluksi pasiajelulle, me muut aloitimme
ahkerasti sulkeisilla. Asento, lepo,
käännökset, marssin lähtöaskel ja

Homma alkoi

ojentautuminen (oliko se se oikea
termi?) tuli kyllä varsin tutuksi. Tässä kohtaa meille ei selitetty marssimista yhtään sen pidemmälle tai
järjestäytymistä kolmiriviin, joten
silloin, kun sitä meiltä vaadittiin, oli
hetken sormi suussa siitä, että mitenkäs tämä nyt oikein tehdäänkään.
Pasi oli hauska vempele. En todellakaan tiennyt ennestään, että
sillä voi mennä vedessäkin.
Sulkeisten ja pasiajelujen päätyttyä pääsimme marssimaan reput
selässä leiriytymispaikalle. Välillä
alikessu yritti saada porukkamme
marssimaan rytmissä, mutta taisi
luopua yrityksestä. Kukaan ei tosin
laskenut sitä rytmiä, eikä meillä ollut mitään marssilaulua tai mitään,
joten rytmissä pysyminen oli niiltäkin osin hiukan hankalampaa.
Paikalle päästyämme meidät
jaettiin kolmeen telttaporukkaan ja
pistettiin pystyttämään puolijoukkueteltat. Teltan pystyttäminen onnistui suhteellisen kivuttomasti, kun
meidän telttaryhmästä ainakin yksi
tiesi, kuinka se oikeasti tehdään.
Kaminaa kukaan ei sitten ollutkaan
ennen kasaan vääntänyt, mutta kyllä me onnistuimme siinäkin.
Ja taas syömään... Ensimmäinen
kunnon maastoruokailu, edellinen
kun tapahtui rengasvarastossa. Ruokana kalkkunakeittoa. Todistin käytännössä, että kyllä pakistakin voi
sokkona tiputella ruokaa reunojen
yli, hupsan. En edes potkaissut mehuani nurin, vaikka luulin niin tehneeni.
porukassa
tutustumaan armeijan asevarustukseen. pian kielletyt henkilömiinat
ja vähän järeämmät miinat kiersivät ringissä, ilman räjähdysaineita,
tosin. Ei tekisi mieli olla pioneerina
muutama ”hymynappi” mukana
roikkuen, ihan kiitettävästi niillä on
painoa. Eikä myöskään tekisi mieli
joutua ”hymynapin” kohteeksi.
Pääsimme myös heittelemään
käsikranaatteja. Noin kymmenen
metrin päässä oli laatikko, johon
kranaatti olisi pitänyt saada osumaan. Reiluun viiteen metriin minä
sen kai sain. Kun kerta käsikranaatti
painaa pesäpallon verran, naisilla

Pääsimme kahdessa

Muonanjako sujui hyvin harjoittelun jälkeen.

pitäisi olla kevyempi kranaatti, koska naisten pesäpallokin on kevyempi.
Minä sain singosta päähän. Vieressä heilui kaveri käytetyn kertakäyttösingon kanssa ja kalautti sillä
minua. Onneksi ei kovin lujaa. Toinen kertakäyttösingoista, ranskalainen ja hivenen kalliimpi, oli lähes
tulkoon minun kokoinen kapistus,
joten sitä oli varsin mukava pitää
olkapäällä. Ei se minusta edes painava ollut, koulureppunikin painaa
saman verran.
Illalla tutustuimme vielä sotkun
toimintaan (kiltti isoveljeni kustansi
minulle munkin ja kaakaon, kun itselläni oli vain 20 senttiä) ja sotilasarvoihin. Muutama kauluslaattakin
kiersi nuotiopiirissä hiplattavana.
Kauluslaattoja oli kolme, ja niitä
tarjottiin halukkaille muistoksi. Kun
20 kurssilaisesta noin kymmenen
olisi halunnut sellaisen muiston itselleen, ei laattojen jakaminen toiminut kovin tasaväkisesti. Ei tällä
kertaa tainneet kauluslaattaa saada
edes ne kolme, jotka pitivät suurinta meteliä itsestään. Tai ainakaan
kaikki kolme eivät kuuluneet siihen
porukkaan.
Sotkun sisarten kertoen sotilaskotitoiminnasta tuli mieleni melkein ryhtyä vastaavaan toimintaan
itsekin. Munkit on hyviä ja se olisi
keino päästä edes vähän armeijameininkiin mukaan. Toisaalta minä
mieluummin olen siellä sotilaiden
puolella... Sotkusisarten univormun
hamekaan ei kauheasti houkuttelisi.
Makkaranpaistoa ja iltapalaa
kuului vielä viimeisenä illan ohjelmaan. Kipinävuorot jaettiin teltoittain, vaikka seitsemällä hengellä
kahdeksan ja puolen tunnin kipinät
oli aika mahdotonta jakaa kunnolla.
Saimme mukavasti kahden tunnin
vuoroja. ”Kolmesta neljään on se
kipinävuoro, jolloin miestä viluttaa
t:n viivoilla”. Eikä viluttanut, ei edes
niillä t:n viivoilla. Minä tosin olin
vuorossa noin yhdestä kolmeen,
mutta melkein hereillä vielä sen
seuraavankin tunnin. Kuulemani
mukaan kauheimman ajan kipinässä olleilla oli hauskaa. Ehkä tämä
ensimmäinen kokemus oli lähinnä
mielenkiintoinen.

kokonaisella
tunnilla kamiinamme meinasi sammua viidesti, onneksi vain meinasi.
Saimme joka kerta pelastettua sen
totaalliselta sammumiselta ja viimein onnistuimme saamaan sen vielä palamaan hiukan tasaisemmin.
Olen aika ylpeä meistä, kun emme
aiheuttaneet telttamme jäätymistä.
Okei, olen ylpeä kipinäparistani,
sillä enhän minä muuta tehnyt kuin
ojennellut klapeja hänelle ja tarkkaillut tulta kuulon perusteella.
Sunnuntaina saimme purkaa
telttamme ja putsata kamiinat. Koska telttaryhmämme oli nopein, päädyimme jakamaan muille aamiaista
(tai oikeastaan brunssia) ja näin
saimme viimeisenä syödäksemme.
Reilu meininki, sanon minä.
Sunnuntain aikana tuli tutuksi alkusammutus ja ensiaputaidot.
Kaikella kunnioituksella ensiapuopettajaamme kohtaan, mutta opetus ei ollut kovin sokkoystävällistä.
Oli aina välillä hivenen vaikea tietää, mikä ”tämä” kouluttajalla on
kädessä tai mistä otetaan kiinni ja
miten, kun ”otetaan tästä kiinni ja
tehdään näin.” Myös esimerkiksi
”painetaan potilasta tästä kohtaa”
oli vähän epäselvempi ilmaisu. En
takuulla uskalla mennä ketään elvyttämään, sillä sitä emme saaneet
kokeilla käytännössä. Kylkiasento
tuli ainakin melkein selväksi, kun
yksi ”kouluttajistamme”, lääkintä-

Oman kipinävuoroni
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mies ja sotilaspastori, pyöritteli minua riittävän paljon maassa esitellen
samalla myös vanhan kylkiasennon.
Hiuksista löytyi ihan riittävästi havunneulasia sen pyörittelyn jälkeen.
Etukäteen jännitin tulipalojen
sammuttamista, mutta kyllä se öljykattilan sammuttaminen sammutusliinalla ja paperiroskiksen sammutus
sammuttimella onnistui ihan mallikkaasti. Kun sanoin pelkääväni tulta
(jos sitä ei näe ja on joskus sytyttänyt tulitikun sormilleen, on minusta
ihan aiheellista pelätä edes vähän),
Marjaniemen VPK. laiset taisivat ajatella pelkoni suuremmaksi kuin se
olikaan. Ei minua pelottanut viiden
palomiehen ympäröimänä yhtään.
takaisin Radioniemeen ja olimme vielä kerran
sulkeisissa ennen varusteiden luovuttamista ja kurssin päättymistä.
Itselläni viimeisen marssin jäljiltä
toinen hartia ja olkapää jumiutui
ihan kunnolla, sillä marssiessani ensimmäisessä rivissä minun oli pakko pitää kontaktia vieruskaveriin,
koska edessä kulkevasta ei voinut
kuunnella paikkaansa ja yritin sentään vähän pysyä muodostelmassa.
Kun on toinen käsi koko ajan suorassa hartiatasolla ja painava reppu
selässä, menee lihakset jumiin.
Tavaroiden luovutus, viimeinen
ateria ja kotiinpaluu. Jäin kaipaamaan rynnäkkökiväärejä, sillä sitä
olin odottanut viikonlopulta melkein eniten. Ehkä ensi kerralla.
Minä pidin armeijan maastopuvusta. Olisin mielelläni ottanut
senkin mukaani, kun sentään lippiksen, ensisiteen ja pari mustikkakeittoa Santahaminasta matkassani
pois kannoin. Maastopuvussa näin
pienikokoisena oli tosin ongelmana
se, että housut meinasivat putoilla
jatkuvasti. Vaikka sainkin pienen
vyön ja vaikka käytiinkin kerran hakemassa vielä pienempi vyö, ei se
ollut tarpeeksi pieni. Edes vyötärökuminauhaa säätämällä en saanut
ongelmaa täysin ratkaistua, mutta
sillä pärjättiin koko viikonloppu.

Marssimme vielä

jälkeen haluaisin vielä enemmän päästä inttiin. Valitettavasti näkörajoitteeni estää sen täysin. Ehkä joillain
MPK ry:n kursseilla minua tullaan
näkemään vielä tulevaisuudessakin.
Näin ihan totaalisen sokkona
en kokenut ongelmalliseksi mitään
muuta kuin ryhmän järjestäytymisen muotoon, sillä en ikinä voinut
oikein tietää, mihin kohtaan alikessu sen nyrkkinsä lykkäsi kulmamiehen paikaksi enkä sitä, missä kohtaa
muotoa minun pitäisi oikeasti oikein
seistä. Toinen ongelmallinen kohta oli muodossa marssiminen. Kun
marssimme tahdissa, se onnistui
paremmin, sillä tiesi kaikkien kulkevan (melkein) samassa tahdissa
ja edessä olevaa pystyi hyvin seuraamaan kuuntelemalla. Etenkin silloin, kun marssi ryhmän keskellä ja
joka puolella oli henkilö, porukassa
pysyminen oli suhteellisen helppoa,
kun joka puolelta kuului ihminen.
Etenkin, kun sitä useammin harrastaisi, siihen tottuisi ja se toimisi
paljon paremmin. Myös muotoon
järjestäytyminen varmasti onnistuisi
harjoittelemalla paremmin. Nyt ryntäilin vain suurin piirtein samaan
suuntaan kuin muutkin ja toivoin,
että joku neuvoo minut oikeaan
kohtaan.
Oli ihan sairaan siistiä päästä
tutustumaan armeijan toimintaan ja
minä ihan tosissani haluan tätä vielä
tulevaisuudessa lisää.
Siinähän se.

Tämän viikonloppukurssin

Kurssi johtaja

Pekka Konu
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Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhla
Helsingin yliopiston juhlasalissa
lauantaina 6.12.2008 klo 13.30

Itsenäisyysjuhla Vantaalla
6.12.2008 klo 15.00
Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 4
Juhlan teema: PUOLUSTUSVOIMAT 90 VUOTTA
Suomen lippu saapuu, Lippulaulu
Alkumarssi
Puhallinorkesteri Louhi, johtaa Anne Peltonen
Tervehdyssanat Christel Kumenius, Länsi-Vantaan Maanpuolustusnaisten
puheenjohtaja
Juhlapuhe
Olli Nepponen, kansanedustaja, prikaatikenraali

0HJELMA
Alkusoitto
Einojuhani Rautavaara: Sotilasmessu op.40
-Sotajoukkojen herra
-Armahda meitä
-Kunnian kentillä
Kaartin Soittokunta,
johtaa musiikkieverstiluutnantti
Elias Seppälä
Tervehdyssanat
Mauri Niskakoski
Kaatuneitten Omaisten Liiton hallitus

Nuoren puheenvuoro
Upseerikokelas Ossi Mansikka
Yksinlaulua 					
Oopperalaulaja Jorma Hynninen, säestää Ilmari Räikkönen

Yksinlaulua
Oskar Merikanto: Laatokka
Oskar Merikanto: Elämälle
Oopperalaulaja Henrik Lamberg
Kaartin Soittokunta

Veteraanin puheenvuoro
Kaarlo Martikainen, Vetres-toimikunnan varapuheenjohtaja, veteraani

Juhlapuhe
Kaatuneitten Omaisten Liiton puheenjohtaja Aulis Harju

Kuorolaulua
Finnairin Mieskuoro, johtaa Pasi Eskelinen

Lausuntaa
Otto Manninen: Rintamiehen testamentti
Näyttelijä Timo Närhinsalo

Maamme
Orkesteri, kuoro ja juhlayleisö

Kahvitarjoilu
Vantaan Maanpuolustusnaiset

Kuorolaulua
Jean Sibelius: Isänmaalle
Jean Sibelius: Sydämeni laulu
Jean Sibelius: Finlandia
Helsingin Suomalaisen Klubin Kuoro,
johtaa Henrik Lamberg

Musiikkia
Puhallinorkesteri Louhi

Maamme
Kuoro ja yleisö

Suomen lippu poistuu

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Vantaan maanpuolustusjärjestöt

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
ILOINEN ILTA
Katajanokan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen kello 17.30
Juhlapäivällinen, ohjelmaa ja tanssia
elävän musiikin tahdissa
Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan Kasinolle
p. 6128 6349 viimeistään perjantaina
28.11.2008
Illalliskortti 57 euroa sisältäen:

6.12.2008 kello 15.00-19.00
ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa,
Museokatu 10.
Buffét-kortin hinta 20,- euroa.
Buffét sisältää alkucocktailin sekä runsaan
tarjoilun.
Kortit ovelta.

Musiikkia
Aarre Merikanto: Intrada
Kaartin Soittokunta

Historiallinen esitys
Uudenmaan Karoliinit

Pääkaupunkiseudun
upseerijärjestöjen yhteinen

Perinteinen itsenäisyyspäivän
vastaanotto

tervetulomalja
kaksi kaatoa viiniä
haukiterriiniä ja jokirapuja
ankankoipiconfit,karamellisoitua selleripyreetä ja portviinikorinttikastiketta
tyrnimarjaparfait
kahvi/tee
eteispalvelu
Kaikki maksut vasta ravintolassa !
Kerää mukava pöytäseurue tai tule vaikka yksin juhlimaan
Järjestää Katajanokan Upseerikerho ry
Tumma-/juhlapuku
Suuret kunniamerkit

Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun
maanpuolustajia.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus
Jumalanpalvelus järjestetään 6.12. klo 10
Lauttasaaren kirkossa Myllykallionrinne 1.
Vääpelikillan varapuheenjohtaja, teologian
tohtori Niko Huttunen saarnaa. Kirkosta
lähetetään Helsingin Seudun Reserviläispiirin seppele Hietaniemen sankarihautausmaalle.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki reserviläiset perheineen.
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Ex-Jugoslavian
jälleenrakennus
Euroopassa oli todellinen myllerrys vajaat 20 vuotta sitten. Neuvostoliitto hajosi ja entisistä neuvostotasavalloista tuli taas itsenäisiä valtioita.
Saksat yhdistyivät. Marsalkka Titon johtama Jugoslavia ajautui sisällissotiin ja hajosi. Keskellä Eurooppaa sodittiin, tapettiin ja raiskattiin. Onneksi kuitenkin lopulta saatiin aikaiseksi sopu ja oli mahdollista aloittaa
jälleenrakennus.
Olin syksyn 1994 ja alkuvuoden 1995 Tynkä-Jugoslaviassa. Kuuluin
siviilitarkkailijaorganisatioon ICFY, joka valvoi että Milosevicin serbeiltä ei enää vietäisi apua Bosnian serbeille. Vuoden 1996 alkupuolen olin
sitten Bosnia-Hertsegovinassa osallistuen Naton IFOR-operaatioon,
jolla käynnistettiin sodan runteleman maan palauttaminen rauhaan ja
jälleenrakentamiseen. Sen jälkeen olin vielä samassa maassa kahteen
otteeseen vaalitarkkailijana. Sain ihan paikanpäällä opiskella Balkanin
asioita. Päällimmäisinä mieleen jäivät rikotut talot ja sillat sekä ihmisten
ahdistuneisuus. Monet ihmiset kysyivät missä ovat minun sukulaiseni ?
Runsaassa 10 vuodessa on tapahtunut paljon. Titon johtaman Jugoslavian liittotasavallan kaikki valtiot ovat nyt itsenäisiä ja lisäksi myös
Kosovo on saanut itsenäisyyden. Kaikki nämä uudet valtiot ovat myös
integroitumassa Euroopan unioniin ja Natoon. Slovenia on jo ehtinyt
sekä Unioniin että Natoon. Kroatia on jo Natossa ja tavoittelee Unioniin
pääsyä kuten Makedoniakin. Kaikilla entisen Jugoslavian perillisillä on
halu tulla eurooppalaisiksi ja olla eurooppalaisia.
Olin lokakuun lopulla viiden päivän turistimatkalla Bosnia-Hertsegovinassa. Läksin matkalle innokkaana näkemään miten maa on muuttunut kymmenessä vuodessa. Olin kiinnostunut näkemään miten ovat
sillat ja rakennukset. Halusin nähdä ja kuulla miten maassa eletään.
Onko ihmisillä katkeruutta? Onko uskoa tulevaisuuteen? Voivatko sisällissodan osapuolet elää sovussa?
Matkan jälkeen voin mielihyvällä todeta, että sodan rikkoma infrastruktuuri on suurimmalta osalta korjattu. Siellä missä sitä ei ollut vielä tehty
oli nytkin korjausrakentaminen käynnissä.Bosnia-Hertsegovinan asukkaillakin näytti menevän hyvin. Ihmiset olivat siististi pukeutuneita ja
hymyilivät. Tiet olivat autoja täynnä ja kaupat täynnä tavaraa. Päältäpäin nähtynä maassa on sopu ja kaikilla on uskoa parempaan tulevaisuuteen.
Olin melkein unohtanut, että minulla on vuodelta 1996 videokuvaa
bosnialaisesta maaseudusta ja Sarajevostakin. Kun nyt matkan jälkeen
katselin vanhaa videokuvaa niin tuo mielikuvani infrastruktuurin korjaantumisesta todentui. Lokakuisen kiertomatkamme aikana näimme
vielä rikkinäisiä taloja, mutta se loputon jono rikotuista taloista mitä
oli nähtävissä vuonna 1996 ei enää tullut vastaan. Samoin oli Sarajevon
kaupunkikuvan osalta.Vuoden 1996 luurankotaloja ei tullut vastaan ja
korjausrakentamisen kohteena oli nyt myös sodan rikkoma kuuluisa Sarajevon kirjasto.
Koska jälleenrakennus ja korjaaminen on näin hyvin onnistunut BosniaHertsegovinassa niin uskoisin tilanteen olevan vielä parempi muissa
naapureissa. Saimme kuulla yhden suomalaisavun vastaanottajan, bosnialaisen Banovicin kaupungin apulaiskaupunginjohtajan tilanneraportin. Muualta tullut apu ja oma työ ovat panneet paikkoja kuntoon. Vielä
kuitenkin on paljon tehtävää. Tulevaisuuden visiona Banovici näkee kehittyvänsä turismikeskukseksi ja nimenomaan talviurheilukeskukseksi.
Turistien saamiseksi olisi mielestäni kuitenkin kolme vanhaa kaatopaikkaa - tien oikeapuoli, vasen puoli ja joki - korvattava uusilla EU- kaatopaikoilla. Ja hiukan epäilyttää Banovicin kasvaminen Kizbühelin kilpailijaksi, kun lunta ei ole Itävallan puolellakaan.
Kävimme Srebrenican muistomerkillä ja hautausmaalla. Heinäkuu
1995 on siellä vieläkin aistittavissa. Mieleeni tuli kysymys olisiko joukkoteurastus voitu estää, jos hollantilaisrauhanturvaajat olisivat ampuneet
edes varoituslaukaukset Mladicin serbisotilaita vastaan. YK oli silloin
kovin puolueeton ja sanotaan mandaatin puuttuneen. Mutta voinee kysyä eikö suojattavien ihmisten puolustaminen ollut riittävä mandaatti ?
Lokakuussa ilmestyi kirja ”Suomalaisten kovat paikat - Länsi-Balkan
1992-2008”. Sitä on jo kehuttu siviilikriisinhallinnan oppikirjaksi. Sellainen se varmasti onkin ja kuvaa erittäin seikkaperäisesti miten suomalaiset ovat osallistuneet alueen rauhan ylläpitoon ja rakentamiseen. Kirja
sisältää suomalaisnäkemyksiä sekä Bosnia-Hertsegovinasta että Kosovosta. Painopiste on selvästi Kosovon puolella. Kovissa paikoissa tehty
työ on tuottanut hyviä tuloksia.
Uskoisin, että nyt tekemäni turistimatka ei jää viimeiseksi balkanmatkakseni. Alueella on vuoria, Välimeren rannikkoa ja todella mielenkiintoisia tutustumiskohteita. Kaikissa entisen Jugoslavian osissa on turvallista liikkua ja monessa paikassa
meidät suomalaiset otetaan vastaan veljinä ja sisarina, jotka ovat olleet auttamassa paikallista väestöä
uuden elämän alkuun. Elämä jatkuu ja tuntumakseni jäi, että se jatkuu nimenomaan eri väestönryhmien välisenä yhteiselämänä.

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi
toiminut Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun
johtajan neuvonantajana.

Huollon ansioristi reserviläiselle
Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kontra-amiraali Juha Rannikko luovutti Huoltoupseeriyhdistyksen
vuosikokouksessa 6.10 Huollon ansioristin n:o 77 res.luutnantti Hans Gabrielssonille.
Huollon ansioristi voidaan myöntää ansioista huollon ja sotilaallisen huoltovarmuuden sekä puolustusvoimien logistiikan hyväksi tehdystä työstä.
Töölön Reserviupseerit ry:n pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä Gabrielsson on ollut aktiivinen toimija
reserviläisten, Huoltoupseeriyhdistyksen sekä puolustusvoimien huollon eri yksiköiden välillä.
Lisäksi hän on työskennellyt useita vuosia Huoltoupseerilehden toimittajana.

Balilta MM-pronssi
Suomeen
Teksti: Tomi Alajoki
Kuva: Jari Majuri

voitti pronssia
IPSC pistooli MM-kilpailussa. Kilpailu pidettiin Indonesian Balilla
27.10-1.11.2008. Haukilahden Urheiluampujien / Espoon Reserviläisten
Hirvikallio (ikä 19 vuotta) kilpaili
sarjassa standard junior. Standard
luokan yleiskilpailuissa hän sijoittui
tuloksellaan erinomaisesti sijalle 57
/ 309 ampujaa. Onnittelut!
MM-kilpailuissa ammuttiin kuuden
päivän aikana 35 pistooliosuutta,
joihin kului yli 550 patruunaa. Keli
oli aurinkoinen ja lämpötila päivittäin 36 asteen tuntumassa. Yhteensä kilpailuun osallistui yli 1200
ampujaa 54 eri maasta. Suomen
14 hengen joukkueessa oli mukana
toinenkin junioriampuja: Johannes
Hanhirova, joka ampui hienosti luokassaan sijalle 6. Kilpailun standard luokkaan osallistuivat myös
jäsenemme Mikael Kaislaranta
(HRUP, Viestiosasto) ja Mika Riste
(HELRESP, Sissit). Linkki kilpailutuloksiin: www.xtremeshooting.com.
br

Risto Hirvikallio

Risto Hirvikallio palkintojenjaossa
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Yhteisöaselupa
Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun
Reserviläispiirin perusyhdistysten on nyt korkea aika
laittaa aselupa-asiansa kuntoon. Vanha tapa yhdistysten aseiden hankintaa oli laittaa ne jonkun jäsenen
henkilökohtaisille luville.
Teksti: Tomi Alajoki

silloin, kun
yhdistyksen omistaman aseen omalle luvalleen ottanut henkilö muuttaa pois, kuolee, tai käyttäytyy niin
ettei hän ole
enää kelvollinen aseluvan
haltija. Tässä
tapauksessa
yhdistys voi
jopa menettää
aseen valtiolle,
ja aseen omistuksen todistaminen tulee
vaikeaksi.
Yhteisöaselupa selkeyttää
yhdistyksen omistussuhteen aseisiinsa, ja asevastaavat voidaan tarvittaessa määrittää
lupaan tilanteiden
muuttuessa uudelleen.
Asia monimutkaistuu

Hyväksytty säilytystila
Säilytystilat hyväksyy ja tarkistaa tilojen sijaintipaikan poliisilaitos. Hyväksytyksi säilytystilaksi käyvät vankat, seinään kiinnitetyt esim. SFShyväksytytasekaapit.(mm.HartSafe).

hyväksyttävä käyttötarkoitus (meillä ampumaurheilu). Lupa voidaan
antaa vain sellaiselle aseelle
tai aseen
osalle, joka
soveltuu
hyvin hakijan
ilmoittamaan
käyttötarkoitukseen, eikä ole tarpeettoman tulivoimainen tai tehokas.

Hankkimisluvan saajaa
koskevat edellytykset

Asevastaavalle annettu hyväksyntä
oikeuttaa hankkimaan,
pitämään hallussa ja luovuttamaan yhteisön lupaan
merkittyjä esineitä.
Muu henkilö
kuin asevastaava saa pitää yhteisön ampumaasetta hallussaan
vain, jos hänellä
on aseeseen rinnakkaislupa tai
jos hän ampumaaselain lainaamista
koskevien säännösten mukaan on oikeutettu lainaamaan
kyseisen aseen tai
jos hän käyttää asetta ampuma-aselain
valvottua käyttöä koskevien säännösten mukaisesti.

Yhteisöjen
aseluvat
Yhdistys voi saada
hankkimis-, valmistamis-, hallussapito- ja
ampumatarvikeluvan
sekä kaasusumutinluvan. Yhdistys voidaan
hyväksyä myös asekeräilijäksi. Luvat myöntää
yhdistyksen kotipaikan
poliisilaitos.
Laki edellyttää, että
yhdistyksen on toimintansa tarkoituksen ja muiden
seikkojen perusteella sopiva pitämään hallussaan
ampuma-aseita. Yhdistyksellä on oltava myös laissa
määritelty hyväksyttävä käyttötarkoitus aseiden hankkimiseen. RUL:n
ja RES:n perusyhdistykset ovat Lääninhallituksen hyväksymiä ampumaseuroja. (ampumatoiminnan tulee ilmetä yhdistyksen säännöistä).

Hakemuskaavakkeen saa osoitteesta www.poliisi.fi.
Asevastaavaksi hyväksymistä
haetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen kotikunnan poliisilaitokselta. Hyväksymistä haettaessa
on oltava mukana:
-	Passi, ajokortti tai henkilökortti
-	Yhdistyksen päätös asevastaavaksi hyväksymisestä.
-	Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama hakemus.

Asehankinta
Yhdistyksen hankkiessa aseita tai siirtäessään
omistamiaan aseita yhteisöluvalle riittää yhden
asevastaavan paikallaolo
hakemuksia jätettäessä.
Hakemuskaavakkeen saa
osoitteesta www.poliisi.fi.

Asevastaava
Yhdistyksellä on oltava poliisilaitoksen hyväksymä asevastaava, jonka vastuulla aseet ovat.
Asevastaavien määräksi suositellaan
yhdistystä kohden kahta kappaletta.

Asevastaavan hakiessa yhdistykselle aselupia hänellä on
oltava mukana:
- Passi, ajokortti tai henkilökortti
- Yhdistysrekisteriote
- Yhdistyksen säännöt
- Yhdistyksen hallituksen päätös
aseen hankkimisesta ja asevastaa-

van tähän tehtävään valtuuttamisesta (valtakirja tai pöytäkirjaote).
- Hankkimislupahakemus (perusteltu käyttötarkoitus ja käyttöpaikka)

Hyväksyttävä
käyttötarkoitus
Aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain, jos aseen hankkimiseen on

Yhteisölupahakemuksiin ja säilytystilaan liittyvissä kysymyksissä
molempien piirien perusyhdistyksiä
auttaa HRUP:n järjestöupseeri Tomi
Alajoki tomi.alajoki@hrup.fi, 09 –
40562073.

Asevastaava
Asevastaavaksi hyväksymistä haetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen
kotikunnan poliisilaitokselta. Hyväksymistä haettaessa on oltava mukana:
-	Passi, ajokortti tai henkilökortti
-	Yhdistyksen päätös asevastaavaksi hyväksymisestä.
-	Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama hakemus.

Asehankinta
Asevastaavan hakiessa yhdistykselle aselupia hänellä on oltava mukana:
- 	Passi, ajokortti tai henkilökortti
-	Yhdistysrekisteriote
-	Yhdistyksen säännöt
-	Yhdistyksen hallituksen päätös aseen hankkimisesta ja asevastaavan tähän tehtävään valtuuttamisesta (valtakirja tai pöytäkirjaote).
-	Hankkimislupahakemus (perusteltu käyttötarkoitus ja käyttöpaikka)

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Castreninkatu 8
00530 HELSINKI
(09) 272 7350

Ampuma-aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain sellaiselle henkilölle, joka on terveydentilansa ja
käyttäytymisensä puolesta sopiva
pitämään hallussaan ampumaasetta ja aseen osaa. Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden
väärinkäyttö voivat olla este luvan
saamiselle.
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NATO-koulu - NSNmateriaalinumerot
Natolla on ollut jo pitkään yhteinen nimikkeistöjärjestelmä.
Tällä on pyritty parantamaan muun muassa yhteistoimintakykyä kansainvälisissä operaatioissa, yhteisten varastojen
seurantaa sekä helpottamaan hankintamenettelyä. Yritykset
taas voivat etsiä järjestelmään kuuluvasta tietokannasta
tietoa eri maiden asevoimien käyttämistä tuotteista, toimittajista ja tarjota vastaavia omia tuotteitaan markkinoille.
Lisäksi he voivat löytää järjestelmän avulla alihankkijoita
omiin tuotteisiinsa
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Nimikkeistöjärjestelmästä vastaa
Naton organisaatiossa Allied Committee 135 (AC/135). Käytännön
työstä vastaa kuitenkin tänä päivänä
jo pitkälti NAMSA, eli NATO Maintenance and Supply Agency. Nimikkeistöjärjestelmän käsikirjana toimii
NAMSA:n julkaisema NATO Manual
on Codification (ACodP-1 )
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Teksti: Arto Pulkki
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NATO-nimikkeet
Nato-nimikkeistöjärjestelmä yksilöi
kunkin materiaalinimikkeen erityisellä Nato-tuotekoodilla (NSN –
NATO Stock Number). Pääsäännön
mukaan tuotekoodeja jaetaan tuotteille, joita tilataan, hankitaan, varastoidaan, säilytetään ja käytetään.
Tyypillisiä ei-koodattavia nimikkeitä
ovat esimerkiksi tietokoneohjelmat.
Koodattavan tuotteen elinkaaren tulee myös olla riittävän pitkä ja tuotteen on oltava käytössä jonkin Natonimikkeistöjärjestelmässä mukana
olevan maan puolustushallinnossa.
Nato-tuotekoodin myöntämiselle on annettu lisäksi seuraavat kriteerit:
- Yksi tuote on yksi NSN (yhdistää
useiden
valmistajien varaosa- ja tuotenumerot)
- NSN-numero säilyy, vaikka tuote
poistuisi käytöstä/valmistuksesta
NSN-tuotekoodi
Nato-tuotekoodi on standardisoitu STANAG 3151 dokumentilla. Se
koostuu 13-merkkisestä numerosta
seuraavasti:
- 4 ensimmäistä merkkiä, Nato-tuoteluokkakoodi (NSC - NATO Supply Classification Code).
- 2 seuraavaa merkkiä, nimikkeistökeskuksen tunnus (NCB - National
Codification Bureau)
- 7-merkkinen informaatiota sisältämätön tunnistenumero.
Esimerkiksi 5905–58-0000001
NSN:n aina aloittavan nelimerkkisen Nato-tuoteluokkakoodin
(NSC) pohjana on Yhdysvaltain

liittovaltion käyttämä US Federal
Supply Classification System . Tuoteluokkakoodin kaksi ensimmäistä
merkkiä kertovat esineen ryhmän
(59 – sähkölaitteet ja niiden komponentit), jota kutsutaan nimellä NSG

– NATO Supply Group. Koodin kaksi
viimeistä merkkiä kertovat sen alaluokan (05 – vastukset). Nämä Naton käyttämät NSC-koodit on määritelty NATO Supply Classification
Handbook (ACodP-2 ) – liittoumajulkaisussa, joka julkaistaan yhdessä
materiaalinimikkeiden vahvistetut
nimet sisältävän ACodP-3 –liittoumajulkaisun kanssa CD-levyllä kaksi
kertaa vuodessa. Tiedot julkaistaan
englannin lisäksi 16 muulla kielellä,
mukaan lukien suomi.
Eri esineiden koodaaminen ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista tai
yksiselitteistä; esimerkiksi puukon
voi yhtä hyvin koodata luokkaan
1095 (aseet – veitset) kuin luokkaan
4240 (pelastustoimi – turvavälineet). Myös kansalliset säännöt ja

käytännöt vaihtelevat varsin paljon. Jotkut maat esimerkiksi rajoittavat NSN-koodauksen pelkästään
puolustusmateriaaliin, jotkut taas
ottavat mukaan rajoitetun siviilimateriaalin ja jotkut ilmeisesti lähes
kaiken tarjotun/hankitun.
NSC-koodia seuraavat kaksi NCBmerkkiä kertovat tuotteen koodan-

neen nimikkeistökeskuksen (58 –
Suomi).
NSN-koodin lopussa on vapaasti
valittava tunnistenumero, jonka pituus on 7 merkkiä. Nämä esitetään
usein 3+4 merkin ryhmissä, mutta
sillä ei ole kuin korkeintaan kansallista merkitystä. Nimikkeistökeskuksen tunnuksen ja sen jakaman tunnistenumeron yhdistelmä on aina
yksilöllinen, joten niiden yhdistelmää kutsutaan nimellä NATO Item
Identification Number (NIIN).
Vaikka usein toisin luullaankin,
NSN-koodi ei siis itsessään sisällä
vielä mitään tietoa esineen ”Nato
hyväksynnästä”, sen valmistajasta
ja hyvin vähän tietoa mahdollisista
käyttäjistä. NSN-koodista voi päätellä ainoastaan sen, että ko. materiaalinimike on ainakin joskus ollut

jossain käytössä sen maan puolustushallinnossa, jonka NCB-tunnus
ko. koodista löytyy.

NCAGE ja NMCRL
NCAGE on Naton kaupallinen ja
hallinnollinen organisaatiokoodi
(NATO Commercial and Governmental Entity). Se yksilöi tietyn
valmistajan, tavaran toimittajan,
palvelun tuottajan tai esimerkiksi
standardisointielimen Nato-nimikkeistöjärjestelmässä.
NCAGE-koodi koostuu 5 merkistä.
Suomen NCAGE-koodit ovat muotoa AnnnG. Ensimmäinen suomalainen NCAGE-koodi on A001G (Patria
Land & Armament Oy, Hämeenlinna). Suomalaisen NCAGE-koodin
omaava yritys sijaitsee siis aina Suomessa ja sillä on suomalainen osoite.
NCAGE-koodiin liittyvät tiedot
sisältävät aina ko. organisaation virallisen nimen, osoitteen, postinu-

meron ja – paikan, sekä puhelin- ja
telefaxnumeron, sähköposti- ja websivuosoitteen.
NSN-koodi, siihen liittyvät
NCAGE-koodit ja viitenumerot (osanumerot) yhdistyvät toisiinsa Natonimikkeistöjärjestelmän käyttämässä NMCRL-tietokannassa (NATO
Master Gatalogue of Refences for
Logistics). Tietokanta on saatavilla
muun muassa DVD-levyllä ja sen tosiaikaiseen versioon voi päästä kiinni myös www-käyttöliittymän avulla
(NMCRL+Web).
NMCRL-tietokanta sisältää myös
NSN-koodia vastaavan virallisen nimikkeen (INC - Item Name Code)
sekä tiedon jokaisesta maasta, jossa
kyseisen NSN-koodin omaava nimike on käytössä.

SUOMI
Nato-nimikkeistöjärjestelmässä on
tällä hetkellä mukana 56 valtiota,
joista 26 on Nato-maita. Naton ul-

ESIMERKKI
– H&K 5.56 mm NATO lipas
Saksalaisen Heckler & Koch GmbH:n alun perin englantilaisten SA80
rynnäkkökiväärin päivitystä (L85A2) varten kehittämä 30 patruunan
5.56 mm NATO teräslipas parantaa käytännössä kaikkien AR15/M16
(STANAG 4179) lipasta käyttävien aseiden toimintavarmuutta. Alkuperäinen hankkija tälle teräslippaalle oli UK MoD, joten se on myös NSNkoodattu (2001) Iso-Britanniassa.
NSN 1005-99-126-9781 (HK osanumero 209472)
NSC = 1005 (10 aseet, 05 alle 30 mm aseet)
NCB = 99 (Iso-Britannia)
NIIN = 99-1269781 (Nato-tunnistenumero)
Samaa lipasta valmistetaan H&K:n toimesta myös paremmin korroosioita estävällä käsittelyllä. Tätä lipasta hankittiin ensimmäisen kerran
USA:n erikoisjoukoille, joten se on NSN-koodattu USA:ssa.
NSN 1005-01-520-5992 (HK osanumero 251770)
NSC = 1005 (10 aseet, 05 alle 30 mm aseet)
NCB = 01 (Yhdysvallat)
NIIN = 01-5205992 (Nato-tunnistenumero)

9/2008 • 14.11.2008

National Codification Bureau

Naton käyttämät
NCB-maakoodit
00-01 Yhdysvallat
11 NATO
12 Saksa
13 Belgia
14 Ranska
15 Italia
16 Tšekki
17 Alankomaat
18 Etelä-Afrikka
19 Brazilia
20-21 Kanada
22 Tanska
23 Kreikka
24 Islanti
25 Norja
26 Portugali
27 Turkki
28 Luxemburg
29 Argentiina
30 Japani
31 Israel
32 Singapore
33 Espanja
34 Malesia
35 Thaimaa
36 Egypti
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37 Etelä-Korea
38 Viro
39 Romania
40 Slovakia
41 Itävalta
42 Slovenia
43 Puola
44 YK
45 Indonesia
46 Filippiinit
47 Liettua
48 Fiji
49 Tonga
50 Bulgaria
51 Unkari
52 Chile
53 Kroatia
54 Makedonia
55 Latvia
56 Oman
57 Venäjä
58 Suomi
59 Albaania
60 Kuwait
61 Ukraina
66 Australia
70 Saudi Arabia
71 Yhdistyneet Arabiemiraatit
98 Uusi-Seelanti
99 Iso-Britannia

NATO Supply Classification Code
Naton nimikkeistöjärjestelmässä käytetyt NSC-tuoteluokkakoodit määritellään NATO
Supply Classification Handbook (ACodP-2 ) – liittoumajulkaisussa. Ohessa muutamia
esimerkkejä sen sisältämistä ryhmistä ja alaluokista.
NSG-ryhmä
10 Aseet
1005 aseet 30 mm asti (pl. lentokoneaseet)
1010 aseet 30 – 75 mm
1015 aseet 75 – 125 mm
1020 aseet 125 – 150 mm
1030 aseet 200 – 300 mm
1035 aseet yli 300 mm
1040 kemialliset aseet (ml. liekinheittimet, savut)
1045 torpedot, syvyyspommit ja näiden laukaisimet
1055 raketinheittimet vast.
1070 sukellusveneverkot ja -puomit (rannikkopuolustus)
1075 miinojenetsintä ja –torjuntavälineet
1080 harhauttamisvälineet ja valemaalit
1090 useaan 10 ryhmän luokkaan kuuluvat/sopivat välineet
1095 muut aseet (katapultit, pistimet, veitset, merkinantoaseet jne)
11 Ydinaseet
12 Tulenjohtojärjestelmät
13 Räjähteet
14 Ohjukset
15 Lentokoneet ja niiden runkokomponentit
16 Lentokoneiden komponentit ja varusteet
17 Lentokoneiden lähetys ja laskeutumisvälineet
18 Avaruusalukset
19 Laivat, veneet ja lautat
20 Laivojen varusteet

kopuolisista maista nk. TIER1maat voivat ottaa vastaan ja
käyttää järjestelmän tarjoamaa
koodaustietoa. TIER2-mailla on
taas oikeus ja myös velvollisuus
koodata omassa maassa valmistetut tuotteet NSN-koodille. Näitä TIER2-maita on tällä hetkellä
seitsemän.
Suomi teki TIER1 tason sponsorointisopimuksen AC /135:n
kanssa vuonna 2004. TIER2 taso
saavutettiin 1.1.2008. Suomen
kansallinen nimikkeistökeskus
(NCBFIN) on osa Tampereella
sijaitsevaa Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikuntaan (MAAVMATLE). Vuoden alusta alkaen se
on perustanut vajaat 1000 NSNnimekettä ja vajaat 500 NCAGEtoimitttajaa.
Huollon parissa työskennelleet
reserviläiset ovat kuitenkin saattaneet törmätä kovasti NSN-numerolta näyttäviin materiaalinumeroihin
jo vuosia sitten. Tämä johtuu siitä,
että Suomella on ollut käytössä
oma PUMA-nimikkeistö (PUolustusvoimien MAteriaalinimikkeistö)
vuodesta 1978. Tämä on perustunut
Nato-nimikkeistöjärjestelmän perusperiaatteisiin, mutta on kuitenkin
erilainen. Näitä nk. PUMA-koodeja
ylläpidetään yhä edelleen Puolustusvoimien SAP R/3 toiminnanohjausjärjestelmässä, joka on ollut PV:n
käytössä materiaalihallinnon, hankintatoimen ja taloushallinnon
(MAHATA) järjestelmänä vuodesta
2003.

Lisätietoja:
www.nato.int/codification
http://www.mil.fi/ncbfin/

Lähteet:
AC/135 Handbookm, Handbook on
Aims, Organization and Working
Procedures
ACodP-1, NATO Manual on Codification, NAMSA 2008
ACodP-2, NATO Supply Classification Handbook
STANAG 3150 Ed. 8, CODIFICATION, UNIFORM SYSTEM OF SUPPLY
CLASSIFICATION, NSA 2004
STANAG 3151 Ed. 9, CODIFICATION, UNIFORM SYSTEM OF ITEM
IDENTIFICATION, NSA 2004.

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman
Stockmannin 6. krs ravintoloissa.
Tarjous on voimassa 31.12.2008 asti.

12

H E L S I N G I N R E S E R V I N S A N O M AT

14.11.2008 • 9/2008
H E L S I N G I N R E S E R V I N S A N O M AT

4/2008 • 16.5.2008

J ari M ajuri / B ali

Töölöntorinkatu 2:n ratavuorojen
Töölöntorinkadun
ampumaratahanke
haku kaudelle 2009

Vuodenvaihteessa
2006—2007 käynnistyi
vanhan ”Luolaksi” nimetyn
ampumaradan uudistushanke. Tehtäväksianto:
palvelusasekelpoinen
ampumarata.

Kimmokeverhot

Luotiloukkujen edessä roikkuvat
kimmokeverhot estävät luotiroiskeiden kimpoamista ampujan suuntaan. Sirpaleverhot on suunniteltu
liikkumaan sivusuunnassa kiskoilla
ja näin jokaisen ampumakerran jälkeen luotiloukustojen imurointi ja
huolto onnistuvat helposti ampumavuorolaisten toimesta.

ovat hiukkaset.
Radan ilmanvaihdon teho on
laskettu niin, että ammunnassa lyijypitoisuus kuutiossa ilmaa ei ylitä
ohjearvoa 0,1 mg. Tämä ohjearvo on
virallinen maksimiarvo työympäristöjen jatkuvan altistuksen raja-arvoksi. Nyt radalla ilmaa liikkuu kaksi kuutiota sekunnissa. Radan koko
ilma vaihtuu noin 17 kertaa tunnissa. Tämä täyttää nyt ja tulevaisuudessakin ampumaratojen normit.
Kaikkiaan radan ilmanvaihto lienee
edistyksellisin siviiliratojen järjestelmä Suomessa.

Kerhon hallitus (vast.) hakee tilojen käyttöoikeutta vuodelle 2009 piirien ampumatoimikunnalta
kirjallisella hakemuksella. Perustellut hakemukset 30.11. mennessä toimikunnan sihteerille
osoitteeseen Tomi Alajoki, Helsingin Reserviupseeripiiri ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki tai
Ampumapaikat
Radalla on 6 kpl normaalilevyistä
jarjesto@hrup.fi.

Teksti: Kari Wuokko
Kuvat: Tomi Alajoki

Sotilaspistoolin pika-ammunnan sarjakilpailutulokset
										
HRUP/HelResP									
Sotilaspistoolin pika-ammunta 2008						
										
sija luokka		
yhdistys
suor.
yht.
sija
luokka		
yhdistys
suor.
yht.
H						H50			
1
Kurkela H.
EsKaRu
3
1059
1
Nevalainen O.
KirkRes
3
1008
2 Toivanen J.
HelSb
3
1043
2
Wuokko K.		
TaRu
3
976
3 Väänänen J.
VaRes
3
999
3
Ellilä L.		 Ilmailuk
3
920
4 Wikström M.
VaRes
3
961
4
Strömmer H.
IHRU
3
916
5 Niemistö N.
VaRes
3
929
5
Korkalainen O
VaRes
3
878
6 Mikkonen T.
MvRu
3
927
6
Mokkila J.		
HelRes
3
873
7 Toikonniemi L.
VaRes
3
923
7
Sihvo K.		
VaRes
3
784
8 Törmä K.
EsRes
3
907
8
Karlsson M.		
VaRes
3
758
9 Mankisenmaa S.
VaRes
3
900
9
Kosonen O.		
VaRes
2
530
10 Seppänen H.
VaRes
3
870
10
Koskinen R.		
MvRu
1
322
11 Yli-Antola J.
VaRes
3
869
11
Soini J.		
MeriRes
1
305
12 Välipirtti J.
Sissios
3
860
12
Pietikäinen R.
VaRes
1
226
13 Rouhiainen E.
VaRes
3
848
13
Keinänen M.		
Sissios
1
119
14 Kinnunen T.
VaRes
3
833
14
Talja K.		
IHRU
1
116
15 Ahokas J.
VaRes
3
820		H60			
16 Manninen L.
VaRes
3
775
1
Helin T.		
MvRu
3
1029
17 Ylinen J.
VaRes
3
732
2
Ilonummi H.		
VaRes
3
970
18 Kallio-Könnö T.
VaRes
3
717
3
Joki V.		 VaRes
3
884
19 Pentunen J.
VaRes
3
716
4
Manner R.		
HelRes
3
829
20 Vehviläinen T.
VaRes
3
666
5
Mähönen M.		
PionOs
3
796
21 Alajoki T.
TaRu
2
665
6
Alastalo Y.		
MvRu
3
534
22 Ylimutka J.
VaRes
3
648		H70			
23 Skaffari H.
Sissios
2
620
1
Ojala A.		
EsKaRu
3
914
24 Pulkkinen A.
Vares
3
525
2
Suokas R.		
TiRuk
3
794
25 Hopeavuori J.
VaRes
3
471
3
Laitakari S.		 IHRU
3
755
26 Hakanen J.
VaRes
1
346
4
Hänninen E.		
Sissios
3
660
27 Keinänen A.
Sissik
1
282
5
Hartela J.		
IHRU
3
656
28 Kiili M.		
IHRU
1
275
6
Heikkilä O.		
IHRU
3
543
29 Kastepohja H.
HelRes
1
232
7
Tamminen K .
HelSb
3
3.27
30 Kinos K.
Rt
1
103		D			
31 Arkela J.
PionOs
1
80
1
Härkönen E.		
VaRes
3
383

Piiriemme radan oli oltava palveluasekelpoinen, turvallisuus tavoitteista tärkein. Nykyaikaiseen rataan
liittyy myös terveellisyys, eli sisäampumarataan liittyvät hiukkaspäästöt
oli minimoitava. Radan käyttöturvallisuuteen kuuluu nykyisin olennaisena myös kulunvalvonta ja käyttövuorojen moderni hallinta.

k/k 750 mm ampumapaikkaa pöytineen. Etäisyys tauluille on 12,5 m.
Pöydät ovat pyörillä liikuteltavia.
Ampumapöydät on suunniteltu siten, että aseen suupamaus jää väliseinien väliin radan melutason pienentämiseksi.
Taulujen kääntölaitteet on korjattu ja huollettu. Kääntölaite taulukehykset ovat kestävää akseliterästä. Toiminta-ammunnassa voidaan
järjestää vaihtuvia ammuntarasteja
12,5 - 5 m etäisyyksille. SRA-taulut
voidaan ripustaa magneettikiinnitteisten muovisten kennolevyjen
avulla haluttuun ryhmitykseen.

Kulunvalvonta

Harjoitussali / ilma-aserata
Ovipuhelimella näkee radalle päästettävät henkilöt. Radan tapahtumat
kameravalvonta.
Kulku
Töölöntorinkatu 2: ssa sijaitseva sali ontallentaa
tarkoitettu
piiriemme
kerhojen käyttöön. Salissa on 8 x
tapahtuu henkilökohtaisilla elektronisilla avaimilla. Tavalliset mekaa9 m kokoinen tatami, jolle mahtuu kerrallaan
n.on12poistettu
harjoittelijaa
sekä 8-paikkainen ilma-aserata
niset avaimet
käytöstä.
Rakenteet
Kaikista kulkutapahtumista jää loKoko projekti
käynnistyi kimmoke- Läheltä löytyvät myöskimerkintä.
Kuluvalvonnan
tärkeä
taululaitteineen.
pukuhuone
ja suihkutila.
Ilma-aseampujille tullaan myös
suojamateriaalin valinnalla. Taulupäämäärä on käyttäjäryhmien itsejen ylä- ja alapuolet sekä sivuseinät
näinen pääsy ja toiminta radalla ilhyödyntämään hyväksi todettuja eri kerhojen
yhteisvuoroja. Tilan yksittäisen käyttövuoron
on nyt varmistettu Regupol-kimmoman ”avaimien hakuja”.
keseinillä ja -harkoilla. Yksi jätekuHuolto
pituus
on 90ja min.
mirouheesta,
polyuretaanista
siliÄänieristys
konista valmistettu 20 cm x 30 cm x
50 cm kumipuristeharkko painaa 25
kg ja kestää satoja laukauksia,
Kokeiden perusteella havaittiin,
että 5 mm teräslevy päällystettynä
43 mm Regupol-levyillä oli ratkaisu
ratatilassa risteilevien vesi, data ja
sähkölinjojen suojaukseen..

Radan seinät ja katto on päällystetty
akustolevyillä. Myös kumimateriaali
vaimentaa laukausmelua. Tällä hetkellä radan ulkopuolelle kantautuva
äänitaso on alhaisempi kuin aiemmin pienoiskiväärikaudella.

Radan perusajatus on, että käyttäjät
itse huoltavat, korjaavat ja ylläpitävät rataa. Rata on varustettu laajalla työkaluvälineistöllä ja varaosilla.
Pikkukorjaukset ja paikkaukset ovat
onnistuneet mainiosti aktiivisten
käyttäjien toimesta. Tarkoitus on,
että rata pysyy paremmassa kunnossa ”kun kukaan muu ei korjaa käyttäjän jälkiä”. Tämän lisäksi radalla
pidetään kunnostustalkoita.

Sivuun vedetyn verhon takaa paljastuu luotiloukusto.

Pistoolirata
Töölöntorinkatu 2 kellarissa sijaitseva 12.5m pitkä 6-paikkainen pistoolirata on tarkoitettu piiValaistus
käyttöön.
Tilassa
voi ampua kaikilla max .45 ACP pistoolikaliiperisilla aseilla.
Luodin riemme
pysäytys kerhojen Valaistus
on uusittu,
loisteputkivaBallistic-steel:n tekemä teräksinen laisimilla toteutetun yleisvalaistukkoottavaRadalla
luotiloukustoon
tilattiin
Sak- valaistus,
sen lisäksi on asennettu
tauluvalot.
hyvä
taulunkääntölaitteet
ja kunnollinen ilmastointi.
Käyttö
sasta. Valmistaja takaa materiaalin
ja rakenteiden kestävän kaikki käsiasekaliiperit (esim. 9 mm-.45) aina
1500 J iskuenergiaan asti. Luotiloukusto on laserleikattua, erittäin mittatarkkaa sentin paksuista Hardoxteräslevystöä (HB 500).

ILMA-ASE
AMMUNNAT

neljä 300 w valonheitintä antaa tasaisen valaistuksen tauluille.

Ilmanvaihto
Ammunnassa syntyy pienhiukkasia,
lyijypäästöjä, muita kemiallisia, lähinnä metallisia, yhdisteitä sekä häkää. Näistä merkityksellisimpiä ovat
lyijy- sekä hiukkaspäästöt, jotka ovat
sitä haitallisempia mitä pienempiä

Taulun kääntölaite mahdollistaa pika-ammuntaharjoittelun.

Rata on yhteisellä sopimuksella Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin kerhojen käytössä. Kuluvana keväänä
jo 28 yhdistystä ampui radalla aktiivisesti. Radan vuorot jakaa piirien
yhteinen ampumatoimikunta.

TURVALLISEN AMPUJAN JA
SRA-AMPUJAN KURSSI 2009

SRA-rasti ampumaetäisyys 12,5—5 m.

Tuleva kurssi on jo yhdeksäs järjestämämme. Kurssi pidetään Santahaminassa 2009 tammikuun
loppupuolella. Myös SRA- kortin omaavan on syytä päivittää tietonsa kurssilla, koska säännöt uudistuvat. SRA kortti pysyy voimassa kun muistat maksaa jäsenmaksusi reserviläisyhdistykseen.
Piirien jäsenet tervetuloa. Kurssin tavoitteena antaa valmiudet ja tiedot turvalliseen aseenkäsittelyyn SRA- ammunnassa. Kurssin läpäissyt saa turvallisen ampujan kurssitodistuksen. Ne, jotka
haluavat SRA- ampuja kortin, suorittavat myös ampumakokeen harjoittelukertojen päätteeksi
keväämmällä.
Ilmoittautuminen: www.mpky.fi sivujen kautta, kurssinumero: 0404 09 12001. Kurssimaksu 30e.
Lisätiedot lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä.
Kurssilla kuullaan seuraavat luennot: Aselaki / Poliisi, Puolustusvoimat / rataohjeet, ampumaurheilu, turvallinen aseenkäsittely, turvallinen aseiden säilytys ja tietysti toiminnallinen sovellettu
reserviläisammunta lajikuvauksineen ja sääntöineen.
Myös muut asiasta kiinnostuneet TERVETULOA! kuuntelemaan luennot ja saamaan ajankohtaista
tietoa reserviläisten ampumaurheilusta ja aselupakäytännön nykytilanteesta.
Ampumaharrastus on kanssamme helppo ja turvallinen aloittaa.
Nähdään tammikuussa 2009, terveisin Veijo Rautio, Piirien ampumatoimikunta.

Santahaminan ampumavuorot HRUP:n
ja HELRESP:n jäsenille 2008
Marraskuu
Rata
		
15.11 Klo.12-18
300m Keskusampumarata kivääri
16.11 Klo.12-18
150m kadettikoulun kiväärirata
16.11 Klo.12-18
300m Keskusampumarata kivääri
22.11 Klo.9-16
Pistoolirata1
Joulukuu		
13.12 Klo.9-16
150m kadettikoulun kiväärirata
14.12 Klo.12-18 150m kadettikoulun kiväärirata
20.12 Klo.9-16 150m kadettikoulun kiväärirata

Ilma-asekausi piirien radalla alkoi 7.10.
Tule tutustumaan piirien kunnostettuun
ilma-aserataan. Radan ulkoasua kohennettiin kesällä.
Sarjakilpailua ammutaan ilmapistoolilla
ja -kiväärillä 16.12. asti. Vuoro on
tiistaisin klo 15.00-19.30. Rata on käytettävissä kaikille piirin jäsenyhdistysten
jäsenille. Sarjakilpailuna ammutaan 40
laukausta.
Sarjakilpailumaksu on 3 euroa, 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. Ratakirja lisäohjeineen on
peltikaapissa, tauluvaraston puolelta.

Ilmoittautuminen
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi
ratavuorolle@luukku.com

Ilmoittautumislinkeistä löytyvät ohjeet ko. vuorolle ja mahdolliselle lainakalustolle.
Ampujilla tulee olla ammuntavakuutus, RES tai RUL voimassaoleva jäsenyys ja aseluvat ja
omat suojaimet.
Ratavuorolle@luukku.com osoitteeseen ilmoittaudutaan omalla nimellä. Ilmoittautuneille
tulee sähköpostivahvistus, jossa lisätietoja kyseisestä vuorosta.
Jos et ole vielä jäsen tai sinulla ei ole ampujanvakuutusta saat ne seuraavista linkeistä:
www.rul.fi tai www.reservilaisliitto.fi
Seuraava SRA kurssi järjestetään tammikuussa 2009.
Lisätietoa ammunnoista : www.eskapat.net, www.mpky.fi, www.vantaanreservilaiset.fi.
Terveisin Helsingin Reserviläispiirien ampumatoimikunta. / veijo.rautio@helsinki.fi

Tiedustelut, Jukka Väänänen 0405844568.

Pika-ammunnan sarjakilpailun voittajan Heikki Kurkelan taulu — keskivertosuoritus,
96 pistettä.
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MARSSIAMMUNNAN SARJAKILPAILUN
TULOKSET V. 2008
Vuoden 2008 marssiammunnan sarjakilpailuun osallistui yhteensä 19 henkilöä ja suorituksia
kirjattiin kymmenessä osakilpailussa kaikkiaan 99. Sarjakilpailuun vaadittavat 5 osakilpailua
suoritti 11 kilpailijaa. Tulostaso oli sekä juoksun että ammunnan osalta edellisvuosien tapaan
hyvä.
Kilpailun johtajana toimi Harry Haapanen Sissikerhosta.
					5 parasta
					tulosta
					yhteensä

Ammunnan
keskiarvo

H
1. Tommi Laakkonen

PionOs

2.40,36

172,0

H50
1. Juha Karell
2. Juhani Sillanpää
3. Juhani Ebeling

Sissikerho		
E-Haaga
Sissikerho

2.41,51
2.52,52
3.35,00

165,6
171,8
141,2

H60
1. Rauno Hotti
2. Markku Alhoranta
3. Kari Vilkko
4. Heikki Lepistö

HelRes
Sissiosasto		
IHRes		
HelRes		

2.24,55
2.29,55
2.36,05
3.02,06

163,8
162,6
153,2
158,4

Ilmoittautumiset: https://www.maanpuolustuskoulutus.fi/portal/index.asp
Numero : 0400 08 12067

H70
1. Manfred Schrall

EsRes

1.58,40

167,8

Ajankohta: 20.12.2008, klo. 9.00 - 16.00
Paikka: Santahamina.
Os.maksu: 10 euroa, sis. päivällinen klo.16.00.
Osallistujat 80 ilmoittautumisjärjestyksessä.

H75
1. Vesa Kotilainen

TiRUK

2.15,54

152,6

H19
1. Marko Asikainen

Sissiosasto

2.40,26

169,6

Parhaat ampujat:
1. Tommi Laakkonen
2. Juhani Sillanpää
3. Marko Asikainen

172,0
171,8
169,6

Harjoitussali / ilma-aserata

Vuoden viimeisellä ratavuorolla !! 20.12.2008

Perinnekivääri / kivääriammunta kilpailu HRUP:n ja HelResP:n jäsenille.

Rastit: kivääri 150m kolmiasentoinen: makuu, polvi, pysty 3 x 10ls.
Kivääri 300m 2 x 15 laukausta.
Sarjat: yleinen, Y50, naiset, perinne ja itselataavat.
Kilpailu tyyppi: Avoin, poikkeuksena voi osallistua millä kivääri tyypillä tahansa (toimintatavat 1,2,3). Aseissa oltava vakiotähtäimet ja vakiohihna.
Kaikki lajit ammutaan samalla aseella.
Säännöt: 4.1. Perinnekivääri: A. Avoin perinnekiväärimalli: http://www.resul.fi/index.phtml?s=50
Kiellettyä: ratakaukoputken käyttö, optiset tähtäimet, jälkiasennetut diopterit,
ampumatukien tai bipodien käyttö, tukevat ampujan takit ja hanskat.
Osallistujalla oltava mukana: kilpailuun soveltuva kalusto, omat suojaimet, vakuutus, RUL tai RES jäsenkortti, sekä aseluvat. Paikalla rajoitettu
määrä lainakalustoa, kerro tarpeesta ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan vain osallistujille. veijo.rautio@helsinki.fi 040-5558165.

SRA kilpailut Santahaminassa 1.11.2008
Kaartin Jääkäri rykmentin tuella saimme luvan pitää kilpailun arkipyhänä, siitä Kaartille
suuret kiitokset. Iloksemme käytössä oli kuusi ampumarataa. Radoilla ammuttiin kolme
kiväärirastia, kaksi pistoolirastia ja yksi pistooli-kiväärirasti. Lisää mielekkyyttä ammuntaan
toi 20 jantteria. Paikalla oli ahkera rakentajaporukka ja runsas kilpailijamäärä, yhteensä noin
kuusikymmentä henkilöä. Kilpailu aloitettiin tasan kello 9. ja päätettiin klo 16 kilpailumaksuun
kuuluneeseen maastolounaaseen. Rastien läpimeno oli jouheaa ja väki viihtyi. Voittokolmikko
palkittiin maineella ja kunnialla.
Seuraava kilpailu on joulukuun 20. päivä, jolloin ammutaan 150m ja 300m radoilla. Katso
erillinen kilpailuilmoitus.
Tapaamisiin joulukuussa,

VL-MATKOJEN

TARJONTAA VUODELLE 2009

TUNNETUT SOTAHISTORIOITSIJAMME OPASTAVAT
Sampo Ahto:
15.-18.6. Kantalahti – Muurmansk – Petsamo
14.-17.5. Maginot-linja ja 30.9.-4.10 Normandia.
Pentti Lehtimäki : 26.-29.5. Suomenlahden ympäri, Pietari
Göran Lindgren: 16.-17.5. Viipurin viimeinen päivä 1944
26.-27.9. Viipurin viimeinen päivä 1944
12.-14.9. Torjuntavoitto Kannaksella – tie rauhaan
Eeva Tammi
2.-3.5. Viipuri 1944
5.-7.6. Karjalan kadotetut kaupungit
21.-23.8. Viipuri-Saimaan kanava-Lappeenranta
Juhani Vakkuri 27.-29.6. Karjalan Kannas – Konevitsan luostari
3.-6.7. Laatokan ympäri
18.-21.8. Vienan Karjala
10.-14.9. Itä-Karjala
Anssi Vuorenmaa: 7.-8.3. Kannas. Talvisota päättyi – Suomi kesti.
20.-23.8. Sotaa Äänisellä ja Syvärillä.

430 €
Kysy.
440 €
245 €
235 €
330 €
220 €
330 €
375 €
380 €
425 €
430 €
495 €
225 €
435 €

Risteilyt Dneprillä ja Mustalla merellä
26.6.-5.7. 10 pv. mj Pentti Lehtimäki
16.-24.8 9 pv. mj Seidi Tuomi

alkaen
alkaen

1890 €
1810 €

Saarenmaan oopperapäivät 23.-26.7.

Veijo Rautio, ampumatoimikunta.

Turandot 23.7., Gala-konsertti mm Matti Salminen 24.7.ja Trubaduuri 25.7.

Alla 20 parhaan tulokset, kaikki tulokset eriteltyinä löydät www.eskapat.net sivuilta.

Lisätietoja www.vihdinliikenne.fi

SIJA / % PISTEET
1 100.00
2 96.47
3 93.89
4 93.66
5 89.42
6 88.51
7 88.04
8 83.47
9 78.06
10 76.66
11 76.63
12 74.66
13 74.41
14 70.78
15 68.35
16 67.01
17 66.37
18 65.55
19 65.40
20 64.39

413.9594
399.3327
88.6617
387.7235
370.1550
366.3915
364.4411
345.5115
323.1375
317.3419
317.2223
309.0501
308.0066
293.0002
282.9387
277.3998
274.7645
271.3523
270.7297
266.5639

NIMI
S. Kaseva
A. Vainikka
H. Pärssinen
J. Lahtela
J. Ahokas
I. Meriläinen
J. Aaltonen
J. Rantanen
M. Karlsson
M. Hyökki
A. Kokkinen
K. Virtanen
A. Nurmi
K. Arvola
J. Helin
J. Nyman
J-P Tähtinen
P. Elo
M. Pasanen
J. Vihavainen

LUOKKA
VAK
AVO
VAK
AVO
VAK
VAK
AVO
VAK
S AVO
VAK
AVO
AVO
AVO
AVO
AVO
AVO
VAK
AVO
AVO
AVO
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toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Kanta-helsinki

LÄNSI-VANTAA

Kerhon syyskokous pidettiin Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa
torstaina 30.10. Uusiksi hallituksen
jäseneksi valittiin Sampo Siitari ja
Juha Konttinen.
Syyskokouksen jälkeen evl Ahti
Kurvinen piti esitelmän Suomen
Puolustusvoimain kehittämisestä.
Esitelmä antoi hyvän kuvan kuinka
uusia asejärjestelmiä otetaan käyttöön pitkäjänteisesti. Suuret kiitoksen evl Ahti Kurviselle tulevaisuutta
valottavasta esitelmästä.
Syksyn ampumavuoroista lisätietoja ampumaupseereilta.
Kerhon yhteystietoja: Verkkosivusto: www.khru.net, sähköposti:
khru@khru.net
Sähköpostitiedotteita haluavat
voivat ilmoittaa osoitteensa sihteerille.
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.appelqvist@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

LVRU:n perinteinen vuosijuhla /
pikkujoulu pidetään Toimintakeskuksessa lauantaina 22.11.08 kello
19.00. Osallistumismaksu 25 e /
henkilö, sisältäen ruoan ja ruokajuomat. Tilaisuus on Avec-tilaisuus.
Ota pukinkonttiin pieni paketti mukaan. Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle viimeistään 14.11.08, joko
sähköpostitse seppo.kulmala@xerox.com tai puhelimitse 040-5869
252. Maksa osallistumismaksu (25 e
/henkilö) yhdistyksen tilille, tilinumero 141630-102608 tai voitte myös
maksaa paikan päällä.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10.45
seppeleenlasku ja kunniavartio Pyhän Laurin kirkon sankarihaudoilla.
Vantaan maanpuolustusjärjestöjen
itsenäisyysjuhla Martinlaakson koululla 6.12. klo 15.00. LVRU avustaa
salissa.
Jouluaattona 24.12. kunniavartio
Pyhän Laurin kirkon sankarihaudoilla. LVRU:n vartiovuorot ovat
14.30 – 15.00 ja 15.00 – 15.30. Kumpaankin vuoroon tarvitaan vähintään 4 vartiomiestä. Vartiovarusteet
saa paikan päällä. Vartioon halukkaat, ilmoittautuminen Seppo Kulmalalle.
Viikottainen ampumaratavuoro
Töölöntorin pistooliradalla. Vuoro on lauantaisin klo 14.30 – 17.00.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja toimintakalenteri löytyvät verkkosivuiltamme
osoitteesta lvru.rul.fi

munkkivuori
Piirin ampumaradalla Töölöntorinkadulla voi ampua 22LR ja palvelupistoolilla, ei lyijyluoteja. Ampujilta vaaditaan ampumavakuutus ja
sääntöjen tinkimätöntä noudattamista. Seuraavat vuorot 18.11, 2.12,
Klo 19.00 - 21.30. Ovella soittokello.
Ammunnat vetää Timo Mikkonen
puh. 0400 607590 tai timo.mikkonen@luukku.com ja/tai Mauri
Routio puh. 040 7322751 Jos tulee
muutoksia, Timo tai Mauri lähettää
maililla muutoksista tietoa. Jos et
ole antanut sähköpostiosoitetta, soita ennen radalle lähtöä.
Urheilutalon 22-vuorot jatkuvat
parillisen viikon perjantaisin klo
18.00 – 19.30. Seuraavat vuorot ovat
14.11 ja 28.11. Radalle mahtuu, joten
osallistukaapa harjoituksiin ahkerasti
Kalvolassa jatketaan perinteisin
kuvioin vielä kerran tänä vuonna
15.11. Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja. Lisätietoja
ampumaupseerilta 050 9662565 tai
risto.koskinen@orionpharma.com.

tässä lehdessä.
Hallituksen joulukuun kokous
15.12.2008 klo 18.30 Malmilla.
Koulutus
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutustilaisuuksista. Yhteyshenkilönä koulutusupseeri Peter Korvensyrjä, 045–
6748754, cossu541@saunalahti.fi.
Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Pj. Jaakko Sievänen, 0405061488, jaakko.sievanen@elisanet.
fi, siht. Karri Kupari 050-4640050,
kkupari@gmail.com, tiedotus Jorma Loimukoski, 040-3433400, jorma.loimukoski@finpro.fi

Tikkurila
Kuukausikokous 27.11.2008 klo
19.00 alkaen ”Karjatalolla” Vantaan
Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4.
krs ). Esitelmän pitää sotilasdiakoni
Petri Minkkinen ja aiheena on Kriisiajan kirkollinen toiminta. Ilmainen
kahvitarjoilu! Hallitus kokoontuu
klo 18.00 alkaen.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2008 klo
11.00 on seppeleenlaskutilaisuus
Pyhän Laurin kirkon sankariristillä
ja välittömästi sen jälkeen Ruskeasannan hautausmaan sankarimuistomerkillä. Klo 15.00 on perinteinen
Vantaan maanpuolustusjärjestöjen
Itsenäisyysjuhla Martinlaakson
koululla, Martinlaaksonpolku 4.
5.12.2008 klo 18-20 on juhlan valmistelutalkoot em. koululla. Tule
talkoisiin.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat
Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla pienoispistooliammunnat.
Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan.
Tiistaina 16.12.2008 klo 19.30 alkaen on Urheilutalon radalla kerhon
prosenttiammuntatilaisuus. Kaikki
kerholaiset rohkeasti mukaan suorittamaan tämän vuoden ammunta!
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
SYYSKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 25.11.2008
klo 19.00 Tapanilan Urheilukeskuksen kerhohuoneessa. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat
kuten ensi vuoden toimintakertomus ja talousarvio sekä valitaan
hallitus ja nimetään edustajat piirin
hallintoelimiin. Lisäksi kuulemme
piirin toiminnanjohtajan Arto Pulkin mielenkiintoisen esitelmän ajankohtaisista asioista. Yhdistys tarjoaa
kahvit ja pullat. TERVETULOA!
Hallituksen kokous
Hallitus kokoontuu puolta tuntia
ennen syyskokousta em. paikassa.
Tulevia tapahtumia
Perinteinen itsenäisyyspäivän
kirkko 6.12. klo 10.00 Malmin kirkossa, jonka jälkeen yhdistys laskee
seppeleen Malmin sankarihaudoille
klo 12.00.
Joulusaunan löylyt Spjutsundissa
13.12.2008, jonne lähtö Töölöntorilta
klo 10.00. Katso joulusauna-ilmoitus

Töölö
Kerhomme osallistui ulkomaisilla
vierailla vahvistetulla joukkueella
kansainväliseen veteraanimarssiin
21.9. Kerhostamme osallistui useita
jäseniä Suomen-poikien syyskuun
matkaan Virossa. Helsingin sotaveteraanipiirin pyynnöstä hoidimme
veteraanin muuton uuteen kotiin.
Kiitokset mukana olleille.
Kerho kävi 21.10. keilaamassa Keravalla Turvakurssin killan vieraana.
Lisätietoja kerhomme keilaharjoittelusta sekä kerhollemme menestyksekkäästä Reserviläiskeilailukilpailusta varapuheenjohtaja Jyrki
Ratialta p. 040-5829127.
Viime keväänä Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit ilmaisivat
jäsenistönsä piirissä suuren tarpeen
sähköpyörätuolille. Kerho etsi ja järjesti sähköpyörätuolin lahjoitettavaksi Heimoveteraaneille. Luovutustilaisuus pidettiin Tapiola-ryhmässä
5.11. Suuret kiitokset Tapiola-ryhmälle todella tarpeeseen menneestä

mittavasta lahjoituksesta.
Kerho kävi luovuttamassa 7.11.
pöytästandaarin Suomen Kansallismuseolle, jonka torni on tunnuksessamme. Standaarin otti vastaan
ylijohtaja Ritva Väre.
Järjestämme marraskuun aikana
sekä 3.12. klo 15-18 Kampin keskuksessa veteraanikeräystapahtumia,
johon toivotaan talkoolaisia mukaan. Ilmoittautumiset ajankohtien
ja keräyspisteiden sopimiseksi keräysvastaava Antero Jauhiaiselle p.
050-3683539.
Syyskauden viimeinen ampumavuoro Töölöntorinkadun ampumaradalla on tiistaina 9.12. klo 19.00.
Kerhon aseet ovat jäsenistön käytettävissä. Lisätietoja ampumavastaava
Raimo Ahokkaalta p. 050-5114123.
Käymme Kaunialan sotavammasairaalassa perinteisellä tervehdysvierailulla joulukuussa. Viemme
mukanamme Kaunialan toivomia
lahjoja. Mikäli haluat ottaa osaa lahjahankintakeräykseen tai käyntiin,
ota yhteyttä puheenjohtaja Sampo
Martiskaiseen.
16.12. saamme vieraaksemme
Kaartin Pataljoonan upseerikokelaat, joille olemme järjestäneet kokelasinfoja kerhon perustamisesta
lähtien.
Kerhon 40-vuotisjuhlapaitoja ja
kerhon historiikkia on vielä jonkin
verran jäljellä. Tiedustelut puheenjohtajalta.
Käy myös tutustumassa kerhon
uusittavina oleviin nettisivuihimme
osoitteessa www.rul.fi/toolo. Tulemme ensi vuonna panostamaan
sähköiseen tiedottamiseen. Ilmoita
muuttunut sähköpostiosoitteesi puheenjohtajalle tai sihteerille, jotta
saamme sähköpostitiedotukset perille.
Kerhomme toimintaa koskevat
kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle p. 040-7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri
Erkki Nikuselle p. 040-7154486, enikunen@welho.com.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Syyskauden ammunnat jatkuvat ilma-aseradalla Puotilantie 1 D keskiviikkoisin klo 18. Ilmahirviammunnat parittomina viikkoina torstaisin
klo 18. (Pysäköinti kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalle). Yhdistykselle on varattu
ammuntavuoroja Töölön ruutiaseradalta syyskaudeksi 2008. Ammuntapäivät ovat seuraavat: viikolla
47 torstai klo 19. - 21.30. viikolla 49
maanantai klo 16. - 19. ja viikolla 51
torstai 19 - 21.30. Yhdistyksen ilmaasemestaruuskilpailut ammutaan
26.11. ja 3.12. alkaen klo 17. Puotilantie 1 D ilma-aseradalla.
Yhdistyksen ruutiasemestaruuskilpailut ammutaan 28.11. klo 16 21.30 Töölön ruutiaseradalla.
Yhdistyksen syyskokous pidetään
27.11.2008 alkaen klo 18. Tukikohdassa Puotilantie 1 D. Kokouksen
aluksi
Helsingin Reserviupseeripiirin
toiminnanjohtaja Arto Pulkki pitää
esitelmän ajankohtaisesta aiheesta.
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet:
Lipunnosto klo 9. Herttoniemen
ala-asteen koululla Ahmatie 1. Jumalanpalvelus klo 10. Herttoniemen
kirkossa ja Itsenäisyysjuhla Hertto-

niemen kirkossa klo 15. Juhlapuhuja
kansanedustaja Juha Hakola.
Itsenäisyyspäivän lipunnosto
Tammisalon ja Roihuvuoren kirkoilla klo 9.30. Juhlamessu Roihuvuoren kirkossa klo 10, jonka jälkeen
juhlalounas n. klo 12. Lipunnosto
Puotilantie 1:n pihalla klo 9. ja kansalaisjuhla Stoassa klo 15. Kulosaaren Leposaaren sankarihaudoilla
klo 12 perinteinen eri kansalaisjärjestöjen yhteinen Itsenäisyyspäivän
seppeleenlaskutilaisuus. Sankarihaudoilla on kunniavartio ja eri järjestöjen lippulinna.
Jouluaaton kunniavartiot: Yhdistyksemme vartiovuorot Malmin sankarihaudoilla ovat klo 16.30. - 18.
Ilmoittautumiset vartiovuoroihin
Lauri Haimakaiselle p. 050 370 6060
tai Juha Iiskolalle p. 050 543 6214.
Jouluaaton kunniavartiot Kulosaaressa, ilmoittautumiset Ensio Selinille, puh 783 475 tai 050 573 7336.
”Reserviupseeritoimintaa ItäHelsingissä 50-vuotta”-teemalla juhlitaan tammisunnuntaina 25.1.2009.
Alustava ohjelma: Lipunnosto klo
9, jumalanpalvelus Herttoniemen
kirkossa klo 10, seppeleenlasku Kulosaaressa klo 12 ja pääjuhla Herttoniemen Yhteiskoululla klo 15.
IHRU:n nettisivut www.ihru.org
Yhteystietoja: p.joht. Keijo Talja
p.041 514 9140, v.p.joht. Jukka-Pekka Kantokoski p. 050 332 3687, siht.
Juha Iiskola p. 050 543 6214.

Aselajikerhot

Huoltoupseerikerho
Huoltoupseerikerho on pitänyt sääntömääräisen syysvuosikokouksensa
13.10.08. Siinä valittiin hallitus vuodeksi 2009.
Puheenjohtajaksi tuli maj Timo
Koukkari ja varapuheenjohtajaksi
ylil Heikki Heikkonen. Hallituksen
jäseniksi valittiin kapt Kai Runela,
ltn Jorma Stenvall ja ylil Paavo Virtanen. Tilintarkastajiksi valittiin maj
Matti Vihanto ja ylil Seppo Torttila.
Varatilintarkastajaksi valittiin alil
Jussi Niiranen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodelle hyväksyttiin.
Pitkää perinnettä noudattaen
kerhomme osallistuu Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalla
jouluaaton kunniavartioon Hietaniemen sankarihaudoilla. Vuoromme alkaa klo 16.45 ja kestää puoli
tuntia. Tule mukaan tähän mieleenpainuvaan jouluaaton hetkeen ja ilmoittaudu vänr Yrjö Malmströmille
041 519 3030, jolta saat myös tarvittavat lisätiedot.
Huoltoupseerikerhon pikkujoulu torstaina 11.12.08 klo 17 alkaen
Reserviläisjärjestöjen kokoustilassa
nro 1 Döbelninkatu 2 E. Avec tervetulleet. Ilmoittautumiset 9.12 mennessä siht. Paavo Virtaselle p. 040
593 1175

Ilmatorjuntakerho
Kerhon sääntömääräinen syyskous
pidetään 25.11. klo 18:00 tutussa paikassa Suomenlinnan Upseerikerholla. Ohjelmaan sisältyy vieraileva esi-
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telmöitsijä ja tilaisuuden päätteeksi
nautimme herkullista lohikeittoa.
Tilaisuudessa valitaan ensi vuoden
hallitus, joten jokaisen kannattaa
olla paikalla vaikuttamassa tulevaisuuden suuntaan.
Suomen paras joululounas mahtavassa seurassa järjestetään jälleen
12.12 klo 12.12, kun joulunodotus
kruunaantuu ravintola Perhossa.
Ammunta jatkuu parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16-18. Paikalle menijöiden toivotaan ilmoittautuvan etukäteen Timo Wiialalle,
jotta avaimien paikallaolosta voidaan varmistua.
Kerhon jäsenten mahdolliset sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan tiedotusupseeri Topias Uotilalle (yhteystiedot alla).
Lisätietoja kerhon toiminnasta
antavat mm. puheenjohtaja Antti
Lilleberg (040 596 2905, antti.lilleb...@tkk.fi) ja tiedotusupseeri Topias Uotia (040 719 5777, topp...@
saunalahti.fi).
Kerhon verkkosivut löytyvät
osoitteen www.ilmatorjunta.fi kautta valitsemalla oikeasta laidasta linkin: Helsinki.
Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho vastaa pääkaupunkiseudulla myös ITY:n paikallistoiminnasta. Näin ollen kaikki
pääkaupunkiseudun it-upseerit ovat
tervetulleita kerhon tilaisuuksiin.
Mahdollisen osoitteenmuutoksen
voi tehdä RUL:n kotisivun kautta
(www.rul.fi). Etusivulta löytyy linkki jäsentietolomakkeeseen, johon
voi päivittää osoitteen lisäksi muitakin tietoja. Tarvittaessa ota yhteyttä
jäsenupseeri Patrik Hammaréniin
(044 592 2982, patrik.hamma...@
helsinkifi).

Jääkärikerho
Syyskokouksessa 29.10. valittiin
toimintakaudelle 2009 puheenjohtajaksi ltn Juha Koiranen ja varapuheenjohtajaksi ylil Jorma Nisula
sekä muiksi hallituksen jäseniksi evl
Esa Roiha, kapt Leo Saulamo, ylil
Yrjö Saulamo, ltn Martti Veijo, vänr
Unto Manninen sekä vänr Arno Inkeroinen, tehtäväjaot päätetään järjestäytymiskokouksessa.
Vuoden viimeinen tapaaminen
on joulusauna 2.12. Santahaminan
Kiltasaunalla klo 17.00 alkaen. Kerho järjestää kalaillallisen ja kukin
tuo omat joulujuomansa.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha
Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 503
4804, siht. Yrjö Saulamo,puh. 349
3162 tai 050 344 5635.

044-511 04 72, email: puheenjohtaja@ktkerho.fi vpj. Markku Mantere
(GSM) 040-709 89 02, email: markku.mantere@iki.fi sihteeri Erkki
Vuori (GSM) 040-722 89 24, email:
sihteeri@ktkerho.fi
www.ktkerho.fi

yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net.

netar on tänä vuonna suosiollinen.
Alkuglögin mutta ei ruokajuomia
sisältävän joululounaan hinta on 32
euroa/henkilö. Lounaalle osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan
Suomalaiselle Klubille puh 09 586
8830 viimeistään 28.11.2008.
Tervetuloa!

SENIORIUPSEERIT

Pioneeriosasto
Syyskokouksessa 29.10. valittiin
Pioneeriosaston uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2009 ltn Markus
Saarela (31). Varapuheenjohtajina
jatkavat evl Matti Mähönen ja kapt
Tommi Laakkonen. Hallituksesta jäivät pois Erkki Tommila ja Jari Kekkonen, uutena valittiin vänr Juha
Vatanen. Syyskokous kiitti Tommilaa yli 40 vuotta kestäneestä hallitustaipaleesta, josta 28 vuotta rahastonhoitajana! Kokous päätti pitää
Pioneeriosaston osuudet jäsenmaksuista ennallaan eli 6 eur varsinaiset
jäsenet ja 1 eur nuorisojäsenet.
Töölöntorinkadun luolassa jatkuvat ampumaharjoitusvuoromme.
Vuoromme on klo 12-14.30 lauantaisin 15.11. ja 13.12. Ilmoittaudu ampumaan edeltävään perjantai-iltaan
mennessä markus.saarela@sks.fi
tai 040-743 1867. Sisäänkäynti on
Töölöntorinkadun ja Eteläisen Hesperiankadun kulmauksesta. Parannusten jälkeen luolassa voi ampua
myös sotilaskaliiberin pistooleilla!
Paikalla on kouluttaja, aseita ja
patruunoita 50kpl/pienoispistooli,
10kpl/sotilaspistooli/ampuja veloituksetta jäsenmaksun maksaneille
jäsenillemme. Ota mukaan kuulonsuojaimet, jos sellaiset omistat.
Pioneeriosaston pikkujoulusauna
järjestetään Katajanokan Kasinolla
perjantaina 21.11. Tilaisuus alkaa klo
18.30 kaikille avoimella hallituksen
kokouksella, jonka jälkeen n. 19.30
on saunomista, syömistä ja pioneerivisa. Iltapalan omavastuuhinta on
10 eur. Ilmoittaudu sihteerille 14.11.
mennessä ja kerro samalla syötkö
iltapalan.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur. Tilaa sihteeriltä. Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita.
Jäseneksi voit liittyä ottamalla
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös sihteerille.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja ltn
Sami Hotakainen, 040-521 8383,
sami.hotakainen@kolumbus.fi, sihteeri, tiedotusupseeri kapt Jukka
Rusila, 040-779 5619, jukka.rusila@
ramboll.fi, ampumaupseeri evl evp
Matti Mähönen, 040-570 3718, matti.mahonen@fonet.fi

Kt-kerho
Tulevia tapahtumia:
4.12.2008 Barbara -juhla ravintola Tekniskassa. Tilaisuus alkaa klo
19.00. Järjestelyistä vastaa Uudenmaan Tykistökilta.
14.2.2009 Tykkimiesten toimintapäivä.
Perinteeksi muodostunut tapahtuma Santahaminassa alkaa klo
11.00. Ohjelmassa tehtävärata, pistooliammuntaa ja saunomista pikkupurtavan kera. Ilmoittautuminen
viimeistään 9.2.2009 Jyri Vilamolle,
yhteystiedot alla.
Tulevat tapahtumat luettavissa
osoitteessa www.ktkerho.fi/tapahtumat.php
Lisätietoja Kenttätykistökerhon
toiminnasta:pj. Jyri Vilamo (GSM)

Joulukuussa tullaan järjestämään
erillinen 9 mm:n pistooliampumakilpailu Töölön ampumaradalla. Kilpailupäivästä ilmoitetaan myöhemmin yhdistyksen nettisivuilla www.
hrmu.fi.

14.11.2008 • 9/2008

RESERVIMERIUPSEERIT
Yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä keskiviikkona 19.11.2008 klo
1800 Helsingissä Katajanokan Kasinolla pidetään ajankohtainen esitelmä aselain lainsäädännön viimeisimmästä kehitysvaiheesta. Esitelmöijänä on NRA ry:n puheenjohtaja
Runo Kurko.
Ampumavuorot jatkuvat Töölössä parittomina viikkoina klo
1200-1430 lauantaisin 22.11., 6.12.
ja 20.12.2008. Yhdistyksen aseet ja
patruunat ovat jäsenten käytettävissä. Ampumaan tulijoita pyydetään
etukäteen ilmoittautumaan ampumaupseeri Harri Pakariselle, puhelin 040- 5179834.

RT-kerho
JOhtorengas
KERHON JOULUPUURO
Kerhon tarjoama perinteinen joulupuuro nautitaan Suomenlinnan
upseerikerholla ti 16.12 klo 18.00
alkaen (HUOM! lautta klo 17.20).
Kerhon jäsenet aveceineen ovat tervetulleita! Ilmoittautumiset Toni
Aallolle ma 8.12 mennessä. (ks. yhteystiedot alempana)
KERHON PISTOOLIVUOROT
TÖÖLÖN AMPUMARADALLA
Vuorot keskiviikkona klo 19.0021.30: ja 10.12.
Ilmoittautumiset viimeistään
kunkin viikon maanantaina Kimmo
Kinokselle. kimmo.kinos@techdata.fi tai puh: 050-3880282 (iltaisin)
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita
ampumaan, kunhan ’Reserviläisen
ampumaturva’ -vakuutus (19 eur,
voimassa 1.3.2008-28.2.2009) on
maksettu. Vakuutuksen maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumaturva
KERHON 70-V. HISTORIIKKI
Historiikki on postitettu kaikille
vuonna 2007 jäsenmaksunsa maksaneille. Kerhon jäsenet voivat halutessaan tilata lisäkappaleita hintaan
10 e/kpl. Kerhon ulkopuolisille tahoille hinta on 20 e/kpl.
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIHTEERILLE
Jäsenten mahdollisia sähköpostiosoitteita pyydetään ilmoittamaan
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikäli et ole saanut kerhon tiedotteita
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililistalle.
YHTEYSTIEDOT
Internet: www.johtorengas.com
Puheenjohtaja: Kare Vartiainen,
gsm 0400 694 538 , kare.vartiainen@blickle.fi , sihteeri: Toni Aalto
gsm 040 311 3348m, toni.aalto@iki.
fi

Senioriupseerien perinteistä avecpikkujoulujuhlaa vietetään ja kerhon yleinen kokous pidetään maanantaina 1.12.2008 Helsingin Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja
3, klo 12.00 alkaen.
Yleisessä kokouksessa vahvistetaan kerhon uudet säännöt, mikäli
vähintään kolme neljästä kokoukseen osallistuvasta kerhon jäsenestä hyväksyy hallituksen esittämän
sääntömuutosehdotuksen. Kokousaineisto jaetaan paikan päällä.
Kokous aloitetaan heti tervetuliaisglögin nauttimisen jälkeen ja
”viralliset” asiat on tarkoitus käsitellä niin ripeästi, että klo 13.00
pääsemme nauttimaan pikkujoulutunnelmissa Klubin kuulusta noutojoulupöydästä lipeäkaloineen, kinkkuineen ym tykötarpeineen; voimme siinä ohessa vähän laulaakin ja
kuunnella harmonikkaa. Lounaan
jälkeen näemme noin puolen tunnin
pituisen filmin ” Vapaussodan syyt ja
tapahtumat ”. Kunniaveteraanimme
majuri Uljas Marttinen ehkä kertailee omia muistojaan noilta ajoilta.
Hannele Soljander-Halme on luvannut ilahduttaa meitä laulullaan ja
tietysti katsomme, kenelle arpaon-

ESPOON
MAANPUOLUSTUSNAISET
Joulumyyjäiset Tapiolan kirkolla
lauantaina 22.11.2008 klo 10 – 13.
Leivo myytäväksi tai kahvilaan, kerää arpajaisvoittoja tai tule myyjäksi
tai kahvilatyöntekijäksi. Ota yhteyttä Tuija Koivuun, puh 0400 910 315
tai tuija.koivu@luukku.com.
Kynttilämyynti itsenäisyyspäivän tienoilla. Myymme sinivalkoisia
maanpuolustuskynttilöitä veteraanien kanssa ennen itsenäisyyspäivää
mm. Sampokujalla. Voit myös ottaa
kynttilöitä myytäväksi omalle työpaikallesi tai tuttavapiiriisi. Ota yhteyttä Tuija Koivuun puh 0400 910
315 tai tuija.koivu@luukku.com.
Pikkujoulu Glimsin talomuseossa
sunnuntaina 14.12.2008 klo 14 alkaen. Museon opas kertoo entisaikojen joulutavoista kotiseudullamme.
Joulukahvit. Glimsin talomuseo sijaitsee osoitteessa Glimsintie 1 (Jorvin sairaalan vieressä).

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri
050 541 2007, risto.tarkiainen@resul.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh
040 830 4097, timo.elolahde@ytv.fi
tai helsinki@helresp.fi.

helsingin
Reserviläiset

Viestiosasto
Viestiosaston sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 02.12.2008
klo 18:00-19:00 Teknillisen Korkeakoulun Tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan isossa luentosalissa
S1. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§:ssä määrätyt
asiat ml. ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan
ensi vuoden hallitus. Kokouksen
jälkeen klo 19:00-20:00 on yhteinen esitelmätilaisuus, jonka pitää
koulutuspäällikkö Antti Nieminen
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä, aiheenaan MPK:n koulutus ja
sen tarjoamat mahdollisuudet. Tervetuloa!
Viestiosaston ampumavuorot
jatkuvat Töölöntorinkadun ampumaradalla. Syksyn viimeinen ampumavuoromme on ke 26.11.klo
19:00-21:30, kokoontuminen klo
18:50 sisäänkäynnin luona. Kerhon
aseet ovat jäsenistön käytössä. Lisätietoja saa ampumavastaavilta Jussi
Liesiöltä p. 050-5603325 ja Tapani
Niemiseltä p. 050-5502368.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista sekä Viestiosaston

Helsingin Reserviläiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin
torstaina 30.10. Katajanokan Kasinon Korsu-kabinetissa. Kokouksessa
vahvistettiin toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2009. Risto
Tarkiainen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Johtokuntaan valittiin kaksi uutta jäsentä, nimittäin
Eero Hiltunen ja Tomi Sarilahti. Johtokunnassa jatkavat Aatos Ahlsten,
Timo Elolähde ja Kaj Stjernberg.
Kokouksen jälkeen oli KantaHelsingin Reservinupseerit ry:n järjestämä mielenkiintoinen esitelmä.
Se piti evl Ahti Kurvinen Suomen
puolustusvoimien kehittämisestä ja
pääkaupunkiseudun puolustuksen
erityispiirteistä.
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm sotaelokuvafestivaalista. Yli 80 yhdistyksemme jäsenellä on MPY:n
ylläpitämässä jäsenrekisterissä väärä sähköpostiosoite. Jos sinulla on
sähköpostiosoite, johon haluaisit
saada tietoa ”nopeista lähdöistä”,
mutta et tähän mennessä ole saanut, ilmoita sähköpostiosoitteesi
Timo Elolähteelle.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat varapuheenjohtaja
Risto Tarkiainen, puh 4056 2060 tai

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Yhdistyksen Syysvuosikokous pidettiin 14. lokakuuta Pirtillä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat. Vuoden 2009 jäsenmaksuksi
päätettiin 30 euroa. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Heikki
Tulokas ja muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Matti Harmanen,
Timo Hietala, Soini Hyttinen sekä
Kari Vilkko.
Yhdistyksellämme on Itä-Helsingin Reserviupseerien kanssa yhteinen ampumavuoro Töölöntorinkadun radalla parittomien viikkojen
perjantaisin kello 16 alkaen. Haemme samaa vuoroa myös ensi vuodelle.
Yhdistyksemme on ottanut veteraaniheijastimia myyntiin. Voit käydä lunastamassa omasi Pirtti-illassa
tai vaikka ottaa niitä myyntiin.
Ethän unohda yhdistyksemme
perinteistä puuroiltaa joulukuun 9.
päivä kello 18:30 alkaen. Myös ItäHelsingin Reservin Upseerit ovat
tervetulleita mukaan. Pyrimme tekemään illasta koko perheelle sopivan ja rennon illanvieton ennen yhdistyksen toiminnan rauhoittamista
joulun ajaksi.

Katso tarkemmat tiedot yhdistyksemme kotisivuilta www.elisanet.
fi/ita-helsinginreservilaiset tai soita
Heikki Tulokas, puh. 040-527 1009

Vantaan
Reserviläiset
Vantaan Reserviläiset ry:n yhteystiedot: Pj Niko Niemistö GSM 050
5656632, niko.niemisto@vantaanreservilaiset.fi. Sihteeri Riku Länsivuori, GSM 050 4351904, riku@
verkkoholvi.net. Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.vantaanreservilaiset.fi.
Vantaan Reserviläiset r.y.:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
19.11.2008 klo 18 alkaen osoitteessa
Unikkotie 5 C, Tikkurila (Vantaan
seurakuntayhtymän auditorio). Kokouksessa käsitellään mm. toimintasuunnitelma 2009 ja jäsenmaksu
2009 sekä valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2009. VaRes Cupin
palkintojen jako.
6.12.2008 Itsenäisyyspäivän tapahtumat: Lipunnosto Vantaan
kaupungintalolla (Asematie 7, Tikkurila). Tilaisuus alkaa klo 9, ole
paikalla viimeistään klo 8:45. Varustus ensisijaisesti m91, toissijaisesti
tumma päällystakki. Seppeleenlasku Pyhän Laurin kirkolla klo 11, varustus tumma päällystakki. Vantaan
maanpuolustusjärjestöjen yhteinen
itsenäisyyspäivän juhla Martinlaakson koululla klo 15 alkaen. VaResilla
tänä vuonna ulkovuoro, tarvitsemme vapaaehtoisia liikenteenohjaukseen ja parkkialueiden valvontaan.
Ilmoittaudu Petri Minkkiselle, GSM
050 5531910, petri.minkkinen@evl.
fi. Varaudu olemaan paikalla klo 1418. Tervetuloa viettämään Itsenäisyyspäivää parhaalla mahdollisella
tavalla reserviläistoiminnan parissa!
VaResin joulutulet syttyvät viimevuotiseen tapaan Kuusijärven
rannalla 10.12.2008 klo 18. Tule koko
perheen voimin lämminhenkiseen
joulunalustapahtumaan. Tilaisuus
on avoin.
Jouluaaton kunniavartio pyhän Laurin kirkon Sankariristillä.
VaResilla kaksi puolen tunnin vuoroa, klo 16 ja 16:30 alkaen. Vartioiden vaihto harjoitellaan joulunalusviikolla. Varustus tuodaan paikalle,
et siis tarvitse omia varusteita. Ilmoittautumiset Minkkiselle tai Niemistölle.
VaResin vakiovuorot luolassa parittomien viikkojen keskiviikoiltoina
klo 19-21:30 ja Tikkurilan urheilutalon radalla joka viikko ti 17-19:30, to
17-19 ja su 15-17.
Lisätiedot ampumavastaavalta
Kari Sihvo GSM 0400 453100, kari.
sihvo@kolumbus.fi.

S-Ryhmän
reserviläiset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
4.10.08 hotelli Artturissa. Henkilövaaleissa uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Juha Dahlman. Erovuoroisten Esa Jokisen, Ilkka Kakon ja
Teuvo Mäkisen tilalle valittiin Robert Hellman, Manuel Manner ja
Sami Keino. Hallituksessa jatkavat
Jukka Hallikainen, Ari Kovalainen,
Jukka Pallasvuo ja Mauno Niemelä. Järjestäytymiskokous pidetään
tammikuun alussa. Teuvo Mäkinen
aloittaa uutena toiminnanjohtajana
Rauno Tiaisen siirtyessä tiedotus- ja
projektitehtäviin.
Ennakkotietona S-ryhmän Itsenäisyyspäiväjuhla pidetään Ässäkes-
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kuksessa 2.12.08. Juhlasta tulee vielä erillinen kutsu. Merkitkää päivä
kalentereihinne.
Yhdistyksemme jäseniä on perinteisesti osallistunut kunniavartioon Hietaniemen Sankarihaudalla Jouluaattona. Jos jo nyt tiedät
halusi osallistua tilaisuuteen, niin
ota yhteys Rauno Tiaiseen puh. 040
512 3392. Piirin osallistumisaika on
klo 15.00–15.30.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i ”Luolan” hösten 2008 kl.
17:00-19:00. Skyttet fortsätter på
hösten varannan torsdag. Skyttedagar: 20.11, 4.12,18.12.
www.reservilaisliitto.fi/hsru
svenska@helresp.fi

Vääpelikilta
VÄÄPELIKILTA RY:N KIVÄÄRIAMMUNTAPÄIVÄ
Santahamina 16.11.2008 klo 15.
Kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitetut kivääriammunnat itselataavalla kertatulikiväärillä (puoliautomaatti). Paikalla on kokeneita ammunnan harrastajia, jotka opastavat
tarvittaessa. Aseen voi saada myös
lainaksi. Vääpelikilta ry maksaa
osan jäsentensä osallistumiskustannuksista.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Markku Nieminen, puh. 0400 709
782 tai Timo Tuomi, puh. 040 5401
625
VÄÄPELIKILTA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
25.11.2008 klo 17.30. Tilaisuus
järjestetään Töölöntorinkatu 2 auditoriossa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat, mm. vuoden
2009 toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun
suuruudesta sekä valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja uusia
johtokunnan jäseniä. Ennen varsinaista kokousta julkaistaan syksyn
jäsenkyselyn tulokset ja Risto Tarkiaisen alustus reserviläisten kunnon
ylläpitämisestä. Kahvitarjoilu.
Lisätiedot: Timo Tuomi, puh. 040
540 1625, timo.tuomi@gmail.com.
RESERVILÄISTEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUMALANPALVELUS
Lauttasaaren kirkkossa 6.12.2008
klo 10 seurakunnan jumalanpalveluksen yhteydessä. Saarnaa Vääpelikilta ry:n varapuheenjohtaja,
teologian tohtori Niko Huttunen.
Kirkosta lähetetään piirin seppele
Hietaniemen sankarihaudalle.
Lisätiedot: Niko Huttunen, puh.
050 309 7627, niko.huttunen@helsinki.fi
ITSENÄISYYSPÄIVÄN MUUT TILAISUUDET
Katso tiedot tästä lehdestä tai
Kari Talikka, puh. (09) 4056 2080,
kari.talikka@helsresp.fi.
VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPUMAVUORO
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30.
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45
ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh.
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753
7837.
Katso tiedot muista tapahtumista
yhdistyksen verkkosivuilta www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai ota

yhteyttä: pj. Juha Parkkonen, puh.
040 866 3055, juha.parkkonen@
gmail.com ja sihteeri Timo Tuomi,
puh. 040 540 1625, timo.tuomi@
gmail.com.

Killat
AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Nyt on hyvä tarkastella, mitä on ollut asialistalla alkusyksystä tähän
päivään. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 8.10.2008 Jääkäritalolla Santahaminassa. Nykyinen puheenjohtaja Timo Koukkari valittiin
edelleen vuodelle 2009 yksimielisesti. Johtokunnan vahvuus 10 henkeä (1+9). Rahastonhoitaja Erkki
Kuronen esitteli laatimansa talousarvion ensi vuodelle. Todettiin talousarvio hyvin laadituksi ja hyväksyttiin muutoksitta. Finanssiasiat
ovat hyvässä hoidossa, eikä globaali
pyöritys maailmalla puhkaise killan
kirstua. Johtokunnan erovuorossa
olevat jäsenet valittiin jatkamaan
kaudelle 2009-2010. Kokouksen
päätyttyä saimme kuulla liikenneneuvos Raimo Stenvallin mielenkiintoisen esitelmän ammattiautoilun vaiheista eri vuosikymmenten
aikana. Lisäksi esitettiin myös katsaus harrasteautojen rakentamisen
haasteista eri vaiheineen. Kiltamme
kiittää Raimoa hyvästä esityksestä.
Kaartin Jääkärirykmentin kilta
vietti 10 v. syyskokousta 18.10.2008
Jääkäritalolla. Puheenjohtaja Rauno Loukkolalla on neljäs puheenjohtajuus vuosi meneillään loppuun, ja
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
seuraavalle kaksivuotiskaudelle
Markku Virtanen. Huomionosoitusten, joista pällimäiseksi muutamia
ansioituneita.
Kunniapuheenjohtajaksi nimitettiin Jarmo Merinen Kaartin Jääkärirykmentin killasta.
Kunniajäseniksi Leo R. Laine
sekä Erkki Kuronen Autojoukkojen
Helsingin killasta.
Ampumatuloksia pistoolirata 3.09.2008 Santahamina Jorma
Stenvall 83 pist.,Ilkka Perasto 82
pist.,Paavo Virtanen 81 pist. Heikki
Heikkonen 80 pist.,Jari Virtanen
68 pist.,Raimo Tarkiainen 66 pist.
Tauno Ahonen 64 pist.,Kaj Sani 53
pist.,Pekka Calonius 51 pist.,Marcus
Björndahl 46 pist. Eero Hakkarainen 43 pist.,Jouko Hartikainen 23
pist.,Yrjö Malmström 18 pistettä.
Heikki Heikkonen ja Kari Sihvo toimivat ammunnan vastaavina.
Nyt on tullut aika vuodesta, jolloin pitää asentaa hyvällä kulutuspinnalla olevia talvirenkaita alle.
Turvallisia liukkaan kelin ajokilometrejä toivoo johtokunta.

luettelosta.
15.11.2008 klo 10.00 tutustuminen
Väestönsuojelumuseoon. Kokoontuminen 09.50 os Siltavuorenranta
16 B. Vierailu on aiemmista tiedoista poiketen kiltalaisille maksuton ja
vierailuun sisältyy kahvitarjoilu.
02.12.2008 klo 15.30 tutustuminen Sotamuseossa Puolustusvoimat
90v- näyttelyyn. Kokoontuminen
15.20 museon sisäpihalla.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Killan sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina joulukuun
1. päivänä 2008 alkaen kello 17.00,
osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki, toisen kerroksen kokoushuoneessa 2.
Pistooliammuntaa voi harrastaa
Döbelninkadun luolassa, sisäänkäynti Töölöntorinkadun ja Eteläisen Hesperiankadun kulmauksesta.
Radalla voi nyt uudistuksen jälkeen
ampua sotilaskaliiberin pistooleilla. Kilta sponsoroi panoksia. Omat
kuulosuojaimet. Killalla on oma pistooli ampumapaikalla. Ammuntoja
opastaa ja johtaa Markus Saarela ja
Matti Mähönen. Huom ampumavakuutus pakollinen. Ampumavuoron
ajat la klo 12-14.30, 15.11 ja 13.12.
Killan yhteyshenkilöt: Ilpo Ervasti pj, 0500-184684, ilpo.ervasti@
poyry.com, Ismo Pajarinen, sihteeri, 040-5365412, ismo.pajarinen@
mbnet.fi , Antero Pesonen, tal.hoitaja, 040-5128819, antero.pesonen@
gmail.com

Uudenmaan
viestikilta
www.viestikiltojenliitto.fi/uvk
Uudenmaan Viestikilta r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
tiistaina 2.12.2008 klo 18:00 - 19:00
Teknillisen Korkeakoulun Tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan luentosalissa. Käyntiosoite on
Otakaari 5A. Kokouksessa käsitellään vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan
toimihenkilöt vuodelle 2009. Kokouksen jälkeen klo 19:00 - 20:00 on
HRUP:n Viestiosaston kanssa yhteinen esitelmätilaisuus luentosalissa
S 1. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuspäällikkö Antti Nieminen esitelmöi MPK:n koulutustoiminnasta.
Uudenmaan Viestikilta toimii
viestillisesti suuntautuneiden ihmisten yhdyssiteenä Uudellamaalla. Killan tarkoituksena on ylläpitää

ja edistää maanpuolustus- ja viestimieshenkeä, tallentaa ja vaalia
viestialan perinteitä sekä ylläpitää
siteitä viestijoukkojen ja niissä palvelleiden kesken.
Killan toimintaan kuuluvat erilaiset koulutustilaisuudet ja harjoitukset sekä esitelmät ja tutustumiskäynnit. Kilta on mm. vuosittain
järjestänyt reserviläisille viestikoulutusta osana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjontaa.
Liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä killan puheenjohtajaan
tai sihteeriin. Pj. Carl-Magnus Gripenwaldt puh. 0400-202091 tai
cm.gripenwaldt@gmail.com
Sihteeri ja rahastonhoitaja Pekka
Kastemaa puh. 044-3305000 tai pekka.kastemaa@maxinetti.fi
Kevään ja kesän vierailu-, esitelmä- ja koulutus- ym. tilaisuuksista
lisätietoja jäsentiedotteissa ja Helsingin Reservin Sanomissa sekä killan internet-sivuilla www.viestikiltojenliitto.fi/uvk

Helsingin Sinibaretit
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, t. 020 4835377, p. 040- 5867874,
tuomo.ruohonen@metso.com;
Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja, jäsen- ja veteraanivastaava, p.
050- 4921956, hhjuvonen@hotmail.
com; Mervi Aho,vt-sihteeri, Kotona
ja kaukana–tukitoiminta, p.0503045116, mervi.aho@mehiläinen.fi,
kotona ja kaukana päivystyspuhelin
044- 298 1540.
Messi-illat. Joulukuun messi-ilta
to 4.12 klo 19.00 Hotelli Arthurin
kabinetissa UM:n ihmisoikeuspoliittisen yksikön päällikkö Sofie FromEmmesberger luennoi ihmisoikeuksista. YK:n yleismaailmallisesta
ihmisoikeuksien julistuksesta tulee
10.12.2008 kuluneeksi 60 vuotta.
Käsillä on siis juhlavuosi ja Suomen
kansallisten tavoiteohjelmien teemat ovat ”Ihmisoikeudet ja kriisinhallinta ” sekä ”Naiset, rauha ja turvallisuus ”.
Tammikuun messi-ilta to
8.1.2009 Hotelli Arthurin kabinetissa klo 19.00. Apulaispoliisipäällikkö
evp Rauno Sintonen: ”Ryhmäroolit
johtoryhmätyöskentelyssä ”. Helmikuun messi-ilta to 5.2 Helsingit Sinibaretit ry 40 vuotta. Entiset puheenjohtajat muistelevat. Maaliskuun
messi-ilta to 5.3 yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
Ammunta: Syksyn luolavuorot ovat: Maanantaisin klo 19.00,
17.11,1.12,sekä 15.12.Lisätietoja ammunnasta: Jukka Soini, puh. 0503740994 sekä Jari Luostarinen, puh.
0503103347.
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä Rauhanturvaajien muistomerkillä 24.12 klo 15.55. Ilmoittautumiset Tuomo Ruohoselle.

Sissikerho
Sissiosasto
Kaartin
Jääkärirykmentin
kilta
Killan perinteinen itsenäisyyspäivän kahvitilaisuus Jääkäritalolla
6.12.2008 klo 12.00 alkaen. Tervetuloa. Saapuminen Santahaminan
varuskunta-alueelle: Varaa mukaasi virallinen henkilö-todistus. Esitä
se vartiomiehelle ja ilmoita olevasi
Killan jäsen. Pyydä vartiomiestä
tarkastamaan jäsenyytesi vartiomiehille toimitetusta Killan jäsen-

Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin käyttö!
Sissien syyskokoukset pidettiin torstaina 23.lokakuuta ja Sissiparlamentti
sai ensi vuodeksi uuden muodon. Käy katsomassa Sissien kotisivuilta uudet
vastuulliset. Ennen kokouksen virallista osuutta piti maj Tapio Pihlajamäki
(ILMAVE) mielenkiintoisen esitelmän pv:n turvallisuusasioista.
Sissien maastoajokurssi
Ilmosen Urho ja Liusvaaran Timo pitävät maastoajon alkeiskurssin Santahaminassa 13-14.12. Teoriailta on Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa 10.12
klo 17 - 21. Käykääs sissit ilmoittautumassa MPK:n sivuilla, ja tulkaa opettelemaan kaupunki- ym maasturinne käyttöä turvallisissa oloissa hyvässä
ohjauksessa. Kurssi on tarkoitettu rakentamattomille maastureille ja vasta-
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alkajille, jotka saavat tukevan teoriapaketin ja ohjattua harjoittelua.
Joulusauna
Stadin Sissien joulusauna pe 12.12.2008 klo 16:41 KAARTJR:n killan saunalla. Tarjolla iltapalaa sopuisaan hintaan. Naisille saunoihin omat vuorot.
Uusi jäsen nyt mukaan. Ylennetyt ja palkitut, tehtävä nestehuolto odottaa.
Saunalla voi lunastaa Stadin Sissien hihamerkit 5,00 euroa (huom varaa tasaraha) Myös Stadi Sissien T-paita, koko xl, on myös myynnissä 10,00 euroa.
Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun sisäampumaradan vuorot ovat alkaneet taas! Voit
osallistua, kun hallussasi on ampumaharrastevakuutus. Vuoroilla ammutaan kaikilla radan johtosäännön mukaisilla aseilla. Ohjeet tarkemmin sivulla: 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 14.3017.00. (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). Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkeinan@cc.hut.fi
Tiedottaminen
Seuraavat Sissisanomat 4/08 ilmestyy viikolla 47. Helsingin Reservin
Sanomat 10/08 D.L. 8.joulukuuta (ilm. 19.12.). Huomioittehan tämän sissiaineiston toimittamisessa!
Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (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

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
UUDET WWW.SIVUT ON OTETTU KÄYTTÖÖN!
www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi
SYYSKOKOUS
Yhdistysten sääntömääräiset syyskokoukset pidetään keskiviikkona 26.11.
paikka: Sökö Sömmarö FBK VPK, Matasaarentie 1, 02380 ESPOO. Esitelmänä klo 18-19 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (www.mpky.fi) Koulutusja Tukiyksiköt (KOTU). Vapaa pääsy reserviyhdistysten jäsenillä. Tule päivittämään tietosi KOTU yksiköistä. Mitä ne ovat, miten kytköksissä maakuntajoukkoihin ja millaiset säännöt sitovat toimintaa?
Tapiolan Reserviupseerit ry:n sekä Espoon Reserviläiset ry:n vuosikokoukset esitelmän jälkeen samassa paikassa klo 19. Kokouksissa normaalit
sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tervetuloa.
MUISTAKAA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETONNE (sähköposti- ja kotiosoite)
liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi, aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2010, jasenasiat@reservilaisliitto.fi
Itsenäisyyspäivä 6.12. : Lipunnosto Tapiolan Kulttuurikeskuksen pihassa
kello 09:00 Lisätiedot: heikki.t.valkonen@kolumbus.fi, gsm 040-552 9530.
Jumalanpalvelus Espoon vanhalla kirkolla alkaa klo 10:00, jonka jälkeen
seppeleen lasku sankarivainajien muistomerkille. Lippukulkue lähtee liikkeelle klo.11.30. Lisätiedot: Kari Karjalainen , p. 040 558 1193.
Jouluaaton kunniavartio Espoon vanhan kirkon sankarihautausmaalla
24.12. klo.15-18. Ilmoittaudu tunnelmalliseen parivartioon, puolen tunnin
vuorot. Lisätiedot: heikki.t.valkonen@kolumbus.fi, gsm 040-552 9530.
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@pp.nic.fi,
Parittomat viikot klo. 17.00 – 19.30, Valvojat: Jyrki Helin: 0440 235 175, jyrki.
helin@esres.fi, Hannu Kerovuo: 040 547 1515, hannu.kerovuo@esres.fi
Ennakkoilmoittautuminen ja ampujan vakuutus pakollisia. Laina-aseita
on tarvittaessa paikalla, joten ilmoita laina-asetarve ilmoittautuessasi vuorolle. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (ammuntaosiossa).
Helsingin seudun reserviläisyhdistysten jäsenille avoimet ratavuorot
Santahaminassa: pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m ja 300m radoilla kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla. Varaa jäsenkortti, aseet, suojaimet
ja omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös
seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Hannu Kerovuo 040 547
1515.
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi, Puheenjohtaja; ylil
Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040-552 9530.
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi, Puheenjohtaja alik Perttu.Salonen@esres.fi, 0400 280 378

14.11.2008 • 9/2008

Helsingin
VR:n Reserviupseerit
Pikkujoulutilaisuudessa keskiviikkona 10.12.2008 kuulemme musiikkikapteeni evp. Jukka Vuolion musiikkinäyttein höystetyn esitelmän
Suomen sotilasmusiikin perinteistä.

Toivottaa lukijoilleen hyvää
itsenäisyyspäivää!

MUSEONJOHTAJA JA TUTKIMUSJOHTAJA
SUOMEN TYKISTÖMUSEOON
Tykkimiehet ry. julistaa haettavaksi Suomen Tykistömuseoon museonjohtajan ja tutkimusjohtajan toimet 1.1.2009 alkaen tai sopimuksen
mukaisesti.
Hämeenlinnassa sijaitseva Suomen Tykistömuseo on Tykkimiehet ry:n ylläpitämä sotahistoriallinen erikoismuseo, Museossa työskentelee
viisi (5) päätoimista henkilöä. Museo on valtion osuutta saava.
Museonjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää museota valtakunnallisena kulttuuri- ja käyntikohteena sekä museoammatillisena toimintaympäristönä. Kelpoisuusehtona on toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan perehtyneisyyttä museoalaan sekä
museologian perusopintojen arvosanaa ja kokemusta henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan perehtyneisyys Tykistömuseon
toimialaan, markkinointihenkisyys, nykyaikainen johtamisote, hyvät yhteistyö-, viestintä- ja organisaatiotaidot sekä kielitaito.
Tutkimusjohtaja vastaa museon tutkimus- ja julkaisutoiminnasta. Etätyöskentely on osittain mahdollista. Kelpoisuusvaatimuksena on
korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä perehtyneisyys museon
toimialaan ja sota- ja asehistorialliseen tutkimustyöhön. Lisäksi museologian perusopintojen arvosana tai museoalan työkokemus on välttämätön. Kotimaisten kielten lisäksi englannin tai saksan (venäjän) kielitaito on eduksi.
Tykkimiehet ry:n hallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen ja CV tulee lähettää 28.11.2008 klo 16.00 mennessä
osoitteella:
Tykkimiehet ry
c/o Eero Lampikoski
Kaarikuja 1 M 97
00940 Helsinki
Lisätietoja antavat Jouko Alasjärvi (09-2757161/040-5066905) ja Kari Vilamo (09-449 441/ 050-325 2790)

Helsingin Maanpuolustuspiirin
koulutusosastot

Naisten Valmiusliiton
Helsingin alueneuvottelukunta
Tervetuloa Naisten Valmiusliiton Helsingin alueneuvottelukunnan juhlavaan muotinäytökseen
torstaina 27.11 klo 18.00 Kampin Palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.
Esittelemme Sataneule OY:n upeita asusteita. Mannekiineina toimivat alueneuvottelukunnan
toimijat. Muotinäytöksen tuotto käytetään lyhentämättömänä Sotiemme Veteraanit 2008 keräykseen. Pääsylippuja (10 euroa sisältäen kahvin) saa puheenjohtaja Kristiina Slotte puh 050 525
0022 tai kristiina_slotte@yahoo.com tai ovelta ennen näytöksen alkua.

Espoo-Kauniainen
KOULUTUS 2008
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maanpuolustuskoulutus.
fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuorot löydät kotisivuilta www.
eskapat.net. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi. Katso myös keskusteluosuudesta tarkennuksia.
Espoon-Kauniaisten koulutusyksikkö
Päällikkö maj Kai Haatainen
Ampuma- ja asekoulutus vänr Veijo Rautio
Yhteysupseeri maj Heikki Simola
Tiedotusvastaava Hannu Koponen
Täydennyspoliisiyht. vääp Pauli Rautio
Liikuntavastaava alik Juha Matikainen
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen

Kotisivuosoite: www.eskapat.net

040 748 7099		
040 5558165		
050 5495277		
040 745 2326		
040 843 7807		
050 5977139		
040 7185907		

kai.haatainen@msn.com
veijo.rautio@helsinki.fi
h.simola@luukku.com
hannu.koponen@icenet.fi
pauli.rautio@kolumbus.fi
juha_matikainen@suomi24.fi
elsi.tuominen@iki.fi
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Onnittelemme

Helsingin

Marraskuu

Kiittää tukijoitaan

14.11. Rakennusmestari, kapteeni Matti Liedenpohja
(ei vastaanottoa)
19.11. Metsätalousinsinööri, alikersantti Esko Kolehmainen
(perhepiirissä)
19.11. Vuorineuvos, diplomi-insinööri,
yliluutnantti Juhani Ahava (matkoilla)
19.11. Account manager, vääpeli Toivo Vanhanen
20.11. Työnjohtaja, kersantti Onni Kukkonen (perhepiirissä)
23.11. Hallituksen puheenjohtaja, yliluutnantti Risto Lundén
(perhepiirissä)
23.11. Kapteeni Kai Runela (lähipiirissä)
25.11. Insinööri, luutnantti Esko Sillankorva
27.11. Johtaja, yliluutnantti Pekka Erkkilä
28.11. Eläinlääkintäeverstiluutnantti Mikael Artala
(Tapiolan ortodoksinen kirkko, Kaupinkalliontie 2, 16-20)
28.11. Diplomi-insinööri, luutnantti Juha Ruuhonen
29.11. Kauppateknikko, kersantti Arto Norovirta (lähipiirissä)
29.11. Eläkeläinen Kaj Erikson
(matkoilla)
29.11. Mediatuottaja, kersantti Roland Alftan (matkoilla)
30.11. Diplomi-insinööri, majuri Raimo Hynynen (perhepiirissä)

80 v

Oy K.G.Öhman Ab

80 V

Viking Line

75 v
60 v
80 v

Hertz Autovuokraamo

85 v
70 v
70 v
50 v

Kaikki elektroniikan komponentit
Puh (09) 271 1565

LP-Mercatura Oy

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

60 v
50 v
70 v
70 v
50 v
50 v

KT Interiors Oy

Joulukuu
2.12. Operaattori, ylikersantti Kaj Stjernberg (matkoilla)
50 v
6.12. Everstiluutnantti Antti Juntunen (matkoilla)
60 v
7.12. Opettaja, ylikersantti Viljo Valtonen (matkoilla)
75 v
8.12. Lastenkodin johtaja, kersantti Seppo Kinnunen (matkoilla) 60 v
14.12. Insinööri, luutnantti Bertel Björkestam (perhepiirissä)
80 v
15.12. Koneasentaja, tykkimies Heimo Stenbäck (matkoilla)
60 v
17.12. Yrittäjäneuvos, toimitusjohtaja, luutnantti Paavo Aro
60 v
17.12. Apulaisoikeusasiamies, kapteeni Jukka Lindstedt
50 v
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

”Viipurin viimeinen päivä” -kurssi
MPKY järjestää jälleen 22. - 23.11.2008 Kriisi- ja sotilasjohtamisen kurssin sotahistoriallisissa merkeissä
Santahaminassa Helsingissä Kurssi on tarkoitettu RUK:n, AUK:n tai KRISO-kurssin käyneelle reservin päällystölle. Muitakin otetaan, jos tilaa on. Kurssi on kahden päivän tehosessio. Viime keväänä kaikki halukkaat
eivät mahtuneet mukaan, nyt paikkoja on vielä muutama jäljellä.
Päivän teema on "Viipurin viimeinen päivä"
Kesäkuussa -44 menetimme Karjalan Lukon vain yhden päivän taistelun seurauksena. Mitä tapahtui? Mitkä seikat johtivat tähän suuria tuntoja herättäneeseen ja lähes täydelliseen sotilaalliseen katastrofiin? Vai oliko se sitä? Muitakin teorioita on, jopa sotataktisesta näkökulmasta
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään johtamisen ja historian näkökulmasta näitä tapahtumia. Tuloksia peilataan nykypäivän sotilasjohtamiseen ja toiminnallisuuteen.
Kurssilla siis annetaan uusimpiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa kesän 1944 taisteluista Viipurin ja Tienhaaran alueella. Kouluttajina Olli
Harinen (MPKK:n tutkija) ja Göran Lindgren (Johtamiskouluttaja ja johdon konsultti). Tutkijat ovat koonneet erittäin laajaan materiaaliin
perustuvan selvityksen aiheesta. Luvassa on värikäs esitys, mikä antaa paljon vastauksia, mutta herättää myös pohtimaan vielä useampia
kysymyksiä. Mukana on myös aivan viimeaikoina esiin tulleita, kohuakin herättäneitä paljastuksia. Viime vuonna keskustelu oli vilkasta ja
jatkui vielä myöhään iltaan.
Ilmoittautuminen ja ohjelma Mpk:n järjestelmässä http://www.maanpuolustuskoulutusfi/ tai emaililla kurssin johtajalle: juha.konttinen@
bikexpress.com
Hinta: 30 euroa, lounas ja laaja opiskelumateriaali kuuluvat kurssin hintaan.
Suositeltava etukäteisluettava: 1) Koskimaa, Matti; "Torjuntavoitto Viipurinlahdella kesällä" 1944. 2) Elfvengren-Tammi; "Viipuri 1944" WSOY
2007
Veikko Hiiri, kurssivääpeli

Viipurin viimeisen päivän kurssilaisia.

Onnittelemme 40-vuotiasta lehteä

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Oy Autotank Ab
Nuutisarankatu 4
33900 TAMPERE
(03) 231 1200

MA-TI Maalaus- ja
tasoitetyöt Oy

PERINTEISET JOULUMYYJÄISET

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

lauantaina 13.12.2008 klo 10.00-14.00 Döbelninkatu 2:ssa.

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Avant Tecno Oy
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Safeteam Oy
Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249
www.safe-team.fi

Insinööritoimisto
J.Linnakangas
Mannerheimintie 79
00270 HELSINKI
(09) 607 004

Luova toimisto
BOLDER Helsinki Oy
www.bolder.fi

Keravan
Keskusapteekki
Kauppakaari 4
04200 KERAVA
(09) 274 7930

Buffetti, leivonnaisia, joulutavaroita, kirpputori ja arpajaiset.
Kanta-Helsingin Maanpuolustusnaiset ry
pj. Marja Enkvist, puh. 040-7390396
TERVETULOA!
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H E L S I N G I N R E S E R V I N S A N O M AT

Helsingin
Suojeluskuntapiirin
perinnehuone
avattu
Helsingin entiseen suojeluskuntataloon on avattu Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnehuone.
Perinnehuoneessa esitellään
suojeluskuntapiirin historiaa ja
toimintaa kuvien, niihin liittyvien
tekstien sekä esineiden avulla. Suojeluskuntalaisten ja suojeluskunta-/
sotilaspoikien lisäksi näyttelyssä on
luonnollisesti keskeisesti esillä myös
Helsingin Lotta Svärd -piirin toiminta.

Vitriineihin on kerätty Helsingin Suojeluskuntapiirin merkkejä ja muuta rekvisiittaa.

- Stig Roudasmaa, stig.roudasmaa@
saunalahti.fi / Puh. (09) 462 682 tai
040 543 5567.
- Olli Sorvettula, olli@sorvettula.fi /
Puh. 040 508 1683.

Aloitteen perinnehuoneen perustamisesta on tehnyt kenraaliluutnantti Ermei Kanninen, joka on Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd
Piriien Perinnekillan kunniajäsen.
Perinnehuoneen suunnittelusta
ja toteutuksesta on vastannut killan
puheenjohtaja, everstiluutnantti
Stig Roudasmaa. Hanketta on tukenut Urlus-säätiö, joka mm. omistaa
kyseisen kiinteistön.
Perinnehuone sijaitsee osoitteessa Töölöntorinkatu 2 B, 00260
Helsinki.
Perinnehuoneen esittelystä voi sopia erikseen alla mainittujen henkilöiden kanssa:

Stig Roudasmaa (vas) ja Olli Sorvettula
avasivat perinnehuoneen.

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

Avajaisten vieraat tutustuivat perinnehuoneen esineistöön.

14.11.2008 • 9/2008

