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

Helsingin

P
2

CAsutuskeskus-
taistelutekniikkaa

2.2.2007 • Nro 1
39. vuosikerta

Santahamina 
lentokenttänä
Santahaminan historiasarjassa 
Jarmo Nieminen kertoo, miksi 
kenttä oli saarella — eihän sinne 
ole voinut mitään lentokenttää 
mahtua! 

s. 12–13

7.62 ja 5.56 
rynnäkkö-
kiväärit
Arto Pulkki arvostelee Pauli 
Salon uusimman kirjan, ja 
ennustaa tulevaisuutta.

s. 4–5

s. 10-11



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT2 2.2.2007  •  1/2007

Päätoimittaja

Kari Talikka

Toimitusneuvosto

Kaj Lindén (HRUP)

Jaakko Vesanen (HRUP)

Martti Seppänen (HelResP)

Petri Nikkilä (HelResP)

Toimitus

HelResP:n toimisto

Döbelninkatu 2

00260 HELSINKI

Puh (09) 4056 2080

reservinsanomat@helresp.fi

Ulkoasu ja taitto

Pasi Väänänen

Osoitteenmuutokset

HRUP:n jäsenet

p. (09) 4056 2011

Soili Laakso

jasenasiat@rul.fi

HelResP:n jäsenet

p. (09) 4056 2010

Joanna Hellfors

jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Tiedustelut 

päätoimittaja Kari Talikka

p. (09) 4056 2080

Lehteen julkaistavaksi toimi-

tetun materiaalin tulee olla 

toimituksessa viimeistään 

aineistopäivänä klo 16.30 

mennessä. Materiaali mielui-

ten sähköisessä muodossa.  

Virheiden välttämiseksi ei 

käsinkirjoitettua materiaa-

lia! Aineistopäivän jälkeen 

saapunutta materiaalia ei 

julkaista. 

Tekstit mielellään sähköpos-

tin liitetiedostoina rtf-muo-

dossa ilman muotoiluja. Ku-

vat mielellään joko originaa-

leina tai tif-muotoisina 200 

dpi-resoluutiolla. Lisätietoja 

toimituksesta.

Seuraavat numerot:

nro aineisto ilmestyy 

2 26.2. 9.3. 

3 16.4. 27.4.

4 7.5. 18.5

Painopaikka

Kangasalan Lehtipaino Oy

Kangasala, 2006

ISSN 0355-824X

LT 2005. Levikki: 11 168 kpl

Kannen kuva 

Tomi Alajoki

Aikakauslehtien 

liiton jäsen

Pääkirjoitus 
2.2.2007

Reservin koulutusjärjestelmä Puna-armeijan upseeristoa 
ryhdytään puhdistamaan ?

Tuhansia pidätyksiä armeijan 
piirissä lienee odotettavissa.

Luettelot epäluotettavista upseereista 
Stalinin ja Voroshilovin  tutkittaviksi.

Voroshilovin täytynyt suostua 
”karsintaan” sotavoimissa.

DeR ANgRiff tieDottAA Moskovasta, 
että oikeusjutussa annetun tuomion 
julistamisen jälkeen Moskovassa levi-
tettiin salaisia lentolehtisiä, joissa to-
dettiin Stalinin tuhonneen kaikki muut 
Leninin kuolinvuotena kommunistisen 
puolueen poliittisessa toimistossa toi-
mineet jäsenet. Mainittuun valiokun-
taan kuuluivat silloin Buharin, Rykov, 
Trotski, Tomski, Kamenev, Sinojev 
ja Stalin. Nyt on Kamenev ja Sinojev 
teloitettu, Tomski teki puoli vuotta 
sitten, kuten väitetään itsemurhan, 
Rykov ja Buharin vangittuna. Trotski 
taas oleskelee pakolaisena Meksikossa, 
sanotaan mainitussa lentolehtisessä.
 Der Angriff vahvistaa tiedon, että 
Stalin on päättänyt erottaa posti- ja 
lennätinlaitoksen komissaarin, ent. 
GPU:n päällikön Jagodan nykyisestä 
toimestaan. ja karkoittaa hänet Stalin-
gradiin viideksi vuodeksi. 
 Lehden mukaan on Stalin lähettä-
nyt Neuvostoliiton sotilaspiirien pääl-
liköille määräyksen  kolmen päivän 
kuluessa jättää sotakomissaari Voro-
shiloville ja Stalinille itselleen luettelo 
niistä puna-armeijan upseereista, joi-
ta he eivät pidä poliittisesti riittävän 
luetettavina. Nämä upseerit aiotaan 
lehden mukaan erottaa armeijasta ja 
asettaa syytteeseen. Tämän johdosta 
odotetaan tuhansia pidätyksiä puna-
armeijan piirissä.

UUtisiA 70 vUottA sitteN

PUolUstUsvoimAiN komeNtAjA amiraali 
Juhani Kaskeala piti maanpuolustuskurssin 
avajaispuheen tammikuussa. Puhe sai julki-
suudessa huomiota jopa television uutisissa. 
Uutisoinnin mukaan Kaskeala vaati puolus-
tusmenojen kasvattamisesta pohjoismaiselle 
tasolle. Kuitenkaan missään uutisessa ei mai-
nittu, mitä tarkoittaa pohjoismainen taso. 
 Ainakaan Ruotsin taso ei nykyisen uuti-
soinnin mukaan ole kovin tavoiteltava asia. 
Joukko-osastoja supistetaan, varusmies-
koulutusta ajetaan minimiin, kenttätykistöä 
uhkaa näivettyminen jne. Kuitenkin Ruotsin 
puolustusvoimien tiedotteen mukaan Ruotsi 
käytti vuonna 2005 puolustukseen runsaat 
42 miljardia kruunua. (Arvioilta 4,7 miljardia 
euroa) Summa vastaa noin 1,8 % bruttokan-
santuotteesta. Ruotsi on vain priorisoinut 
rahan käytön toisella tavalla.
 Norjan vastaavat luvut olivat noin 3,5 
miljardia euroa, joka vastaa noin Ruotsin 

kanssa samaa osuutta bruttokansantuottees-
ta. Tanskan luvut ovat suunnilleen Norjan 
luokkaa.

vAstAAvAt lUvUt sUomestA ovat noin 2,2 
miljardia euroa ja 1,4 % bruttokansantuot-
teesta. Summa sisältää myös rauhanturvaa-
miseen käytetyt rahat. Kuten yllä olevasta 
voi hyvin päätellä, Suomen puolustukseen 
käyttämät rahat ovat absoluuttisesti ja suh-
teellisesti ottaen Skandinavian pienimmät. 
Vuonna 2005 puolustusvoimat käytti toimin-
tamenoihin noin 700 miljoonaa euroa henki-
lökunnan palkkoihin. Materiaalihankintoi-
hin käytettiin hieman runsaat 500 miljoonaa 
euroa. 
 Erityisesti polttoaine- ja kiinteistöme-
not ovat haukkaamassa puolustusbudjetista 
yleistä kustannustason nousua suuremman 
osan. Puolustusmenojen saaminen edes 
2004 selonteon tasolle olisi merkittävää. 

Tänä vuonna selonteon tavoitteista ollaan 
jäämässä noin 200 miljoonaa euroa. Yhdes-
sä kustannustason nousun kanssa puolus-
tusvoimat joutuvat tekemään noin puolen 
miljardin euron karsinnat materiaalihan-
kinnoistaan sekä supistamaan merkittävästi 
asevelvollisten koulutus- ja harjoitustoimin-
taa. 

eU:N tilAstoviRAstoN eURostAt julkaisi 
syksyllä tilaston, jonka mukaan Suomi käyt-
tää kuudenneksi eniten rahaa puolustuk-
seensa. Eurostatin mukaan Suomi käyttää 
1,6 % bruttokansantuotteestaan maanpuo-
lustukseen. Usein puolustusmenoja vertail-
taessa käytetään brittiläistä IISS-tutkimuslai-
toksen tilastoja. Sen mukaan Suomi käyttää 
1,4 % bruttokansantuotteestaan puolustus-
menoihin. Tilastokeskuksen mukaan IISS:n 
luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska laitos 
sisällyttää puolustusmenoihin mm sotilaille 

maksettuja eläkkeitä. 
 Eurostatin vertailussa verrattiin vain 
puolustusmenojen osuutta bruttokansan-
tuotteesta. Vertailussa tulisi ottaa huomioon 
myös absoluuttiset rahasummat, jotka eri 
maat puolustukseensa käyttävät. Puolustus-
ministeriön ylijohtaja Pauli Järvenpää on 
kritisoinut mm sitä, että Suomen puolustus-
menoihin lasketaan huoltovarmuuteen käy-
tettävät rahat. Kriisitilanteessa ruoan, lääk-
keiden ja polttoaineiden, puhumattakaan 
muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimin-
tojen, aiheuttamat kustannukset hyödyttä-
vät koko yhteiskuntaa, ei vain sotilaallista 
maanpuolustusta.
 Huoli maanpuolustukseen käytettävistä 
budjettivaroista ei ole aiheeton. Skandinaa-
vinen taso on hyvinkin tavoiteltavissa oleva. 
Se mahdollistaisi kunnolliset kalustohankin-
nat, hyvän varusmieskoulutuksen ja kertaus-
harjoitusten riittävän määrän.

Rahaa, ei prosentteja

R
eservin täydennys- ja jatko-
koulutusjärjestelmän rakenta-
misesta on puhuttu nyt jo yli 
10 vuotta. Nimenomaan pu-

huttu, sillä kovin vähän on saatu aikaan. 
 Puolustusvoimat on toki käynnistä-
nyt muutama vuosi sitten aliupseerista 
upseeriksi ja miehistöstä aliupseeriksi 
kurssit. Näillä tarjotaan erinomaista 
koulutusta, mutta osallistujamäärien 
pienuudesta johtuen niiden vaikutus 
koko reservin ammattitaitoon on ollut 
olematon. Varsinkin, kun pätevien mie-
histön jäsenten ja aliupseerien määrä on 
laskenut vastaavasti samalla määrällä. 
Missä ovat joukkueen varajohtajan ja 
komppanian vääpelin sijoituskelpoisuu-
den antavat opintokokonaisuudet?
 Reservin upseerien eteen ei ole tehty 
tätäkään. Jossain vaiheessa pääesikunta 
tosin  rummutti määräaikaisten reser-
vin upseerien koulutuksen ratkaisevan 
reservissä olevien upseerien jatkokou-
lutustarpeen. Tähän päivään mennessä 
näitä on valmistunut noin 200, ja pää-
osin aliupseeripohjalta. Komppanian 
päälliköitä on koulutettu RUK:ssa parin 
viikon kurssilla – muutamia kymmeniä, 
pari vuotta sitten.

mAANPUolUstUskoUlUtUs ry on mai-
nostanut kovasti sen tulevaa koulutus-
järjestelmää. Meille on kerrottu, kuinka 
se tulee koostumaan yksittäisille henki-
löille tarkoitetuista koulutusohjelmista 
ja kursseista, joukoille ja muodostelmille 
tarkoitetuista harjoituksista sekä muis-
ta koulutustapahtumista. Vielä ainakin 
jokin aika sitten koulutusohjelman piti 
tarkoittaa kokonaisuutta, joka koostuu 
kursseista, harjoittelusta, kokeista, näy-

töistä ja tutkinnosta. 
 Nyt koulutusjärjestelmä on kuitenkin 
paljastumassa synonyymiksi yksinkertai-
selle tyyppikurssijärjestelmälle ja koulu-
tusohjelma peitenimeksi aihe-alueelle. 
Järjestelmän runkona ovat paikallisesti 
järjestettävät ja kaikille avoimet perus-
kurssit, seuraavana tasona alueelliset 
jatkokurssit ja kliimaksina ehkä kerran 
vuodessa tai parissa valtakunnallisesti 
järjestettävät erikoiskurssit – kaikki yh-
teen ja samaan muotiin pakotettuna. Yk-
sittäinen ”koulutusohjelma” taas muo-
dostuu aina peruskurssista, yhdestä tai 
kahdesta jatkokurssista ja erikoiskurssis-
ta – kaikki yhdestä ja samasta aiheesta. 
 Se, että MPK:n ”koulutusohjelmien” 
osat kuuluvat täysin eri koulutus- eli 
vaativuusasteille ja että niillä on täysin 
eri kokoluokkaan kuuluvat tavoitteet 
oppilasmäärien suhteen, ei ole näyttä-
nyt herättävän vielä mitään keskuste-
lua. Entäpä jos vaikka opetusministeriö 
keksisi ehdottaa, että rakennusmestarei-
den koulutus järjestettäisiin tarjoamalla 
kaikille avoimia hiekkalaatikkoleikkejä 
lastentarhassa, kaksi teknisten töiden 
kurssia yläasteella ja lopuksi joka toinen 
vuosi järjestettävä betonirakenteiden 
lujuuslaskennan lisensiaattikurssi TKK:
lla? 

viimeisteN tietojeN mukaan Stadin 
Sissien ehdotus esikuntatyöskentelyn 
jatkokurssiksi ei mennyt läpi, koska 
siinä oli kuulemma enemmän tunteja 
kuin jatkotason tyyppikursseilla on sal-
littua käyttää. Pataljoonan esikunnan 
henkilöstöä ei siis ole suotavaa opettaa 
ja testata paineen alla tuntimääräisesti 
yhtään sen enempää kuin naisia ”opete-

taan tunnistamaan henkilökohtaista tur-
vallisuutta uhkaavia tekijöitä”. 
 Hyviä esimerkkejä hyvin toimivista 
ja laadukkaista reserviläisten koulutta-
misen käytetyistä koulutusjärjestelmistä 
ja -ohjelmista ei olisi tarvinnut hakea 
kovin kaukaa. Esimerkiksi Ruotsissa 
(FBU, Hemvärnet) on ollut jo vuosikym-
meniä käytössä koulutusohjelmia, jotka 
todella koostuvat 4-7 suunilleen saman 
koulutusasteen kurssista, itseopiskelus-
ta, harjoittelusta, kokeista, näytöistä ja 
tutkinnosta. Yhden koulutusohjelman 
suoritettuaan voi sitten osoitetun taidon 
ja tahdon perusteella siirtyä seuraavaan 
vaativuusasteeseen ja sen tutkintoihin. 
 
fBU:N jA HemväRNetiN koulutusoh-
jelmat ovat myös johtaneet vaativim-
piin sodan ajan sijoituksiin ja ylempiin 
sotilasarvoihin – MPK:n tavoiteeksi on 
asetettu alan ”harrastetutkinto”. Siinä 
missä Ruotsissa voi suorittaa ryhmän 
johtaminen –kurssikokonaisuuden, voi 
MPK:n johtamisen-koulutusohjelman 
läpikäyneestä henkilöstä vain arvella, 
onko hän ehkä mahdollisesti pätevöity-
nyt orkesterin, lähikaupan, sähkön vai 
yhtälöiden johtamiseen?
 On myös esitetty, että syynä tähän 
saamattomuuteen on ollut pääesikun-
nan asevelvollisuusosaston ja koulutus-
osaston epäselvä työnjako reserviläisten 
koulutuksen suhteen. Vaan olisikohan 
kuitenkin niin, että puolustusvoimien 
palkattua henkilöstöä ja varusmiehiä 
edustavat järjestöt ovat vaan hoitaneet 
edunvalvontansa selkeästi meitä reservi-
läisiä paremmin?

Uusi Suomi 2.2.1937

39. vuosikerta

481. ilmestymiskerta
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PiiRiHAllitUs on järjestäytynyt 
ja suuri määrä kehityshankkeita 
on käynnissä.
 Piiritoimiston resurssit ovat 
järjestösihteeri Arto Pulkin aloi-
tettua jälleen ajan tasalla ja ai-
kaansaannoksiin kohdistuvat 
kuluvana vuonna suuret odo-
tukset. Yhdessä Veikon, Arton ja 
veljespiirimme toiminnanjohta-
jan Kari Talikan kanssa meillä on 
erinomaisen kyvykäs iskujoukko 
tavoitteitamme toteuttamassa. 

PeRUsyHDistysteN tukeminen 
on piirin ja piiritoimiston tär-
kein tehtävä. Tässä tarkoituk-
sessa avustamme yhdistyksiä 
esim. toiminnan kehittämisessä 
ja suuntaamisessa sekä hankkei-
den toteutuksessa taloudellises-
ti. Sihteeritehtävät eivät kuulu 
joukkoon. Piiri vastaanottaa yh-
distysten hankehakemuksia ja 
harkintansa mukaan pyrkii tu-
kemaan niitä tietyllä osuudella 
kokonaiskustannuksista.
 Piireillä on käytettävissään 
erinomainen piirilehti Helsin-
gin Reservin Sanomat. Sen si-
sältöä pystymme kehittämään 
päätoimittajan johdolla, kasva-
nein resurssein jälleen askeleen 
eteenpäin. Mahdollisuuksia 
suurpainosten toteutukseen on 

aktiivisesti etsittävä sekä yhteis-
työtä sotilasläänin kanssa edel-
leen tiivistettävä. Läänin yhtey-
denpito aktiivisimpaan reserviin 
on tehokasta toteuttaa HRS:n 
kautta. Jakelun laajentaminen 
on järkevä tavoite.
 Piirien yhteistoimikunnalla 
on tärkeä rooli piirien yhteisten 
asioiden koordinoinnissa. Tu-
lemme aktiivisesti katsomaan 
mahdollisuuksia yhteistoimin-
nan edelleen tehostamiseen. Kat-
seet kääntyvätkin osin jo 1.1.2008 
jälkeiseen aikaan.

AmmUNtA oN PiiRiN PAiNoPis-

te vuodelle 2007. Ampumara-
tatilanteen merkitys pääkau-
punkiseudulla on toimintamme 
kannalta strateginen. Tulemme 
selvittämään ampumamahdolli-
suudet lähialueilla, tiedottamaan 
niistä, sekä tutkimaan mahdol-
lisuudet tarjota jäsenistöllemme 
nykyistä parempia mahdolli-
suuksia ampua palveluskaliipe-
risilla aseilla. Toimimme aktiivi-
sesti uusien ampumaratojen saa-
miseksi pääkaupunkiseudulle.
 Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen yhtenäinen esiintyminen 
ja edunvalvonta ulospäin on saa-
tava toimimaan aiempaa luon-
tevammin ja suunnitellummin. 

Tämä työ on aloitettu ja asiaa 
helpottaa lähes kaikkien toimi-
joiden löytyminen saman katon 
alta, Döbelninkadulta.

ReseRviläisURHeilUliitoN 
Syysjotos 2007 on piirien toteu-
tusvastuulla. Jotoksen vetäjänä 
toimii Keijo Talja esikuntineen. 
Jotostoimikunta tarvitsee piirien 
yhdistysten täyden tuen järjeste-
lyissä. Ottakaa asia esille yhdis-
tyksissä viimeistään nyt.
 Kansainvälinen toiminta tu-
lee näkymään edustusjoukkuei-
den muodossa ammunta- ja so-
tilastaitokilpailuissa eri maissa. 
Perinteiselle Venäjälle suuntau-
tuvalle taistelupaikkamatkalle 
lähetämme n. 15 nuorta upsee-
ria, joista piiri odottaa esityksiä 
per heti.

sPjUtsUNDiN PiiRimAjAllA tul-
laan suorittamaan päärakennuk-
sen ulkomaalaus kesän aikana 
sekä monia käytettävyys- ja pe-
rusparannuksia.

 Yhdistysrakenteen kehittä-
minen jatkuu kuluvana vuonna. 
Tavoitteena on aktivoida tällä 
hetkellä toimimattomista perus-
yhdistyksistä elinkelpoiset, loput 
pyritään purkamaan ja jäsenistö 
siirtämään toimiviin yhdistyksiin 
valintansa mukaan. Yhdistysten 
suuren lukumäärän sijaan tar-
vitsemme kriittisen massan ylit-
täviä, tehokkaasti johdettuja ja 
aktiivisesti toimivia perus- ja ase-
lajiyhdistyksiä piirien alueelle. 
Kerhojen yhdistymisen toivotaan 
edelleen jatkuvan.

PiiRivAltUUstoN kokoukses-
saan edellyttämät selkeyttävät 
sääntömuutokset tullaan toteut-
tamaan vielä kevään kuluessa. 
Samoin piirin eri toimielinten 
vastuut ja velvollisuudet saate-
taan hyvän hallintotavan mukai-
sesti kirjalliseen asuun pysyväis-
ohjeiden muodossa.
 Piirihallitus on liikkeellä 
avoimin mielin, joten nyt on 
hyvä hetki uusille ajatuksille. 
Olemme kuulolla.

ville maijanen
Yliluutnantti reservissä

Helsingin Reserviupseeripiiri

Puheenjohtaja

Uusi vuosi — vanhat kujeet
vUosi oN jälleeN vaihtunut 
mutta reserviläistyön osalta 
emme suinkaan aloittaneet tyh-
jältä pöydältä. Jo alkaneet pro-
jektit ja kehitykset jatkuvat tänä-
kin vuonna. Keskeisimpinä näistä 
pitäisin kaikkia niitä toimia, joil-
la mahdollistetaan reserviläisten 
syvempi ja kiinteämpi osallistu-
minen sotilaallisen maanpuolus-
tuksen toteuttamiseen ja vahvis-
tamiseen.
 Tässä suhteessa on erityisel-
lä mielihyvällä pantava merkille 
ihan viime päivinä kuullut sekä 
puolustusvoimien että puolus-
tusministeriön johdon puheen-
vuorot, joissa peräänkuulutetaan 
resurssien ja pv:n budjettivaro-
jen lisäämistä ja konkreettisesti 
kertausharjoitusten lisäämistä. 
Uskoisin, että näillä panostuksil-
la saadaan selvästi parempi hyö-

tysuhteen lisäys kuin yhteistyön 
lisäämisellä Ruotsin kanssa.

mAAkUNtAjoUkkojeN kehittä-
minen on toinen keskeinen re-
serviläisiä kiinnostava toiminto. 
Tässä olemme ja haluamme jat-
kossakin olla vahvasti mukana. 
Kuitenkin me haluaisimme ja nä-
kisimme myös tarpeelliseksi, että 
tällä saralla tapahtuisi paljon 
enemmän ja paljon nopeammin. 
Muistelen alkuvaiheissa nähnee-
ni ja kuulleeni puhuttavan, että 
maakuntajoukot olisivat tarjoa-
massa sijoitusta ja toimintaa 
jopa sadalle tuhannelle reservi-
läiselle.

Nyt jos yNNäileN kuulemia-
ni lukuja niin valtakunnallisesti 
puhutaan ehkä muutamasta tu-
hannesta reserviläisestä. Tuntuu 

pienenevän kuin pyy maailman 
lopun edellä. Erityisesti me pää-
kaupunkiseudun reserviläiset 
olemme huolissamme siitä, että 
uudet rakenteet tarjoavat sijoi-
tuksen vain murto-osalle van-
hoista, purettavista organisaa-
tioista vapautuville. En millään 
näe, että tällä tavalla vahvistet-
taisiin valtakunnan pääkeskuk-
sen puolustusta.
 Reserviläisjärjestöjen vaikut-
tamisen painoarvon kehittämi-
nen pitää olla yksi meidän kes-
keisimpiä tavoitteitamme. Uskon 
vakaasti että, tässä suhteessa 

yksi ynnä yksi on selvästi enem-
män kuin kaksi. Peräänkuulutan 
avointa ja rohkeaa keskustelua 
sekä toimintaa järjestökentän 
yhtenäisyyden kehittämiseksi. 
Asettamatta aikarajoja tavoit-
teena tulee olla keskeisten reser-
viläisjärjestöjen yhdistyminen. 
Tämä on ainoa varma tapa lisätä 
painoarvoamme ja kuuluvuut-
tamme reserviläisiä koskettavia 
maanpuolustuspäätöksiä tehtä-
essä.

Hyvää loppuvuotta toivottaen

jukka Pietiläinen
Vääpeli reservissä

Helsingin Seudun Reserviläispiiri

Puheenjohtaja

eveRstilUUtNANtti Jarmo Niemisen 
mittava Santahamina-hanke on Soti-
lasperinteen Seuran valinta  vuoden 
2006 sotilasperinneteoksi.
 Omasta harrastuksestaan Jarmo 
Nieminen on käynnistänyt laajan ja 
monipuolisen hankkeen Helsingin 
Santahaminan 
kulttuuri- ja soti-
lashistorian sekä 
saaren luonto- ja 
ympäristötekijöi-
den
taltioimiseksi ja 
tunnetuksi tekemi-
seksi.
 Santahamina-seuran puheenjoh-
tajana Jarmo Nieminen on onnistunut 
ylittämään uutiskynnyksen useasti. 
Hänen asiantuntevien kirjoitustensa 
ja julkisten esiintymisensä ansiosta 
Santahaminan historia ja nykypäivä 
sekä saaren ainutlaatuinen ja moni-
puolinen luonto ovat tulleet tutuiksi
pääkaupunkiseudulla ja laajemmin-
kin. 

vUoDeN 2006 sotilasperinnekirjaksi 
on valittu kapellimestari, musiikki-
kapteeni Jukka Vuolion laatima teos 
Soi raikuen torvet ja rummut siihen 
kuuluvine cd-levyineen.
 Jukka Vuolion kirja on vuosikym-
meniin ensimmäinen yleisesitys suo-
malaisen sotilasmusiikin vaiheista. 
Kirjan ulkoasu on kaunis ja herättää 
lukijan mielenkiinnon. Teksti on asi-
antunteva ja välittää myös maallikolle 
hyvän kuvan sotilasmusiikin kehityk-
sestä. 
 Kirjaan kuuluva cd-levy tarjoaa 
Kaartin Soittokunnan esittäminä mie-
lenkiintoisia, osin ennen taltioimatto-
mia marsseja ja signaalisoittoja. Myös 
vanhoille instrumenteille ja soittoko-
koonpanoille sovitetut sävellykset li-
säävät levyn arvoa.

kUNNiAmAiNiNNAt on annettu seu-
raaville teoksille:
 – Helge Wigrén, Kungliga Nylands 
Regemente 1626 - 1809. (Kustantaja 
Nylands Brigad / Uudenmaan Prikaa-
ti.)
 – Suomen Puolustusvoimat 1944 
- 1974. Puolustusvoimien rauhan ajan 
historia 2.  (Maanpuolustuskorkea-
koulun Sotahistorian laitos & Werner 
Söderström.)

Santahamina ja 
sotilasmusiikki 
valittiin vuoden 
2006 sotilas-
perinneteon ja 
-kirjan kohteiksi

työntäyteinen vuosi 2007 on avattu 

Reserviläispiirin 
puheenjohtajalta

Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajalta
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teksti: Arto Pulkki

kiRjANsA AlUksi Salo esittelee 
Suomessa sotavarusteena olevat 
tai olleet 7,62x39 (7.62 M43) pat-
ruunalle pesitetyt rynnäkköki-
väärit, sekä vastaavia itselataavia 
kertatuliaseita reserviläispuolelta. 
20 sivun esitys on sotilasaseiden 
puolelta kattava ja tarpeellinen, 
joskaan asian harrastajalle se ei 
juurikaan anna uutta tietoa. Jos-
tain kumman syystä Saiga M3, 
erittäin yleinen ja hinta-laatusuh-
teeltaan varsin hyvä reserviläisase, 
loistaa poissaolollaan. Harmi - sa-
malla kun olisi voinut käsitellä sen 
takana olevien venäläisten AK-74M 

(5,45x39) ja AK-103 (7,62x39) ”av-
tomaattien” hyviä ja huonoja omi-
naisuuksia.
 Sivun tai aukeaman kokoiselle 
tunnistuskuvalle olisi myös ollut 
kysyntää - sellainen on Rynnäkkö-
kiväärin käsikirjassa, mutta 80-lu-
vun painotuotteena siitä puuttuu 
7.62 RK 95 TP, sekä Neuvostoliitos-
ta, Kiinasta ja Itä-Saksan jäämistös-
tä hankitut aseet. Varusteita ja lisä-
varusteita käsittelevä kappale on 
taas varsin kattava, mutta osittain 
varsin pintapuolinen. Erilaisten 
hihnojen ja AK-mallien Akilleen 
kantapäähän, eli optiikan kiinnit-
tämiseen, olisi toivonut selkeästi 
laajempaa käsittelyä.  

 
kiRjAN eHDottomAsti parasta 
antia on sen patruunoita käsittele-
vä kappale ja siihen kuuluvat liit-
teet – yhteensä noin puolet koko 
kirjasta sivumäärästä. On hienoa, 
että reserviläisten yleisesti tun-
temien (kotimaisten) taistelu- ja 
valojuovapatruunoiden lisäksi 
nyt on saatu kansien väliin myös 
rynnäkkökiväärin panssari-, ma-
talapaine- ja paukkupatruunat 
sekä lukematon määrä erilaisia 
kokeilupatruunoita. Patruunoista 
on erinomaiset piirrokset ja tun-
nistuskuvat, mainittu mahdollinen 
jalkaväen ampumatarvikenumero 
(JVA 03xx) ja useista on myös kuva 
patruunarasian nimikelapusta. 
Tätä olikin jo odotettu, ja siitä iso 
hatunnosto hra komentajakaptee-
nille. Näiltä sivuilta hohkaa myös 
Erkki Kaupin (Sako) ja Janne Poh-
joispään (Nammo-Lapua) antama 
tulituki, mistä heille kiitos.

RyNNäkkökivääRiN ”taktisem-
paan” käsittelyä ja ampumista kä-
sittelevä kappale on pääosiltaan 
puhdasta asiaa. Liitteestä löytyvät 
aseenkäsittely- ja ampumaohjel-
mistot ovat myös varmasti erin-
omainen apu erilaisia harjoituksia 

suunniteltaessa. Kirjan viimeises-
sä kappaleessa käsitellään vielä 
rakennuksen haltuunottoa osana 
kohteensuojausta. Siinä esitetyt 
opit ovat ehkä hieman turhan kaa-
vamaisia (aina ylhäältä alas jne.), 
ja soveltuvat lähinnä sotilaspo-
liisi- ja vartiokomppanioiden nk. 
harmaan vaiheen toimintaan paria 
desanttitieteen tohtoria vastaan. 
Tätä olisi voinut alleviivata enem-
mänkin, sillä strategiseen iskuun 
tai laajamittaiseen hyökkäykseen 

liittyvässä asutuskeskus- ja taaja-
mataistelussa ei näillä tekniikoilla 
saa aikaan juuri muuta kuin omia 
tappioita.
 
PAUli sAloN kiRjAt ovat omakus-
tanteita, ja se näkyy niin hyvässä 
kuin pahassa. Teksti on persoonal-
lista ja sensuroimatonta, mutta oi-
keinkirjoitusvirheet, anakronismit 
ja joidenkin asiakokonaisuuksien 
järjestelemättömyys antavat kir-
joille lievästi amatöörimäisen lei-
man. 

7,62x39 RyNNäkkökivääRi ei 
myöskään ole rynnäkkökiväärin 
käsikirja, sillä siinä ei käsitellä 
aseen toimintaa, kohdistamista, 
huoltoa eikä tyypillisiä käyttövir-
heitä. Salo ei toki kirjaansa edes 
sellaiseksi väitä, ja omalta osal-
taan se täydentää mainiosti lähin-
nä aseen toimintaa, rakennetta ja 
huoltoa käsittelevän Rynnäkköki-
väärin käsikirjan (1985), käsitte-
lyä koskevan Kevytasekäsikirjan 
(2004) ja taistelutekniikkaa sivua-
van Sotilaan Käsikirjan (2006) tie-
toja. 

Rynnäkkökivääri 
7,62x39
Tarkka-ampuja 1 ja 2 kirjoistaan tunnettu komentajakap-
teeni Pauli Salo ehti julkaista juuri ennen vuodenvaihdetta 
uuden rynnäkkökivääriä käsittelevän kirjan. Koska 
kyseessä on jokaisen taistelijan perustyökalua käsittelevä 
kirja, ruotii HRS sen nyt perusteellisesti.

kiRjAN AiHeeN käsittely alkaa 
niinkin kaukaa kun 1200-luvun 
lopulta, jolloin rälssitilojen kautta 
syntyi suomalainen ratsuväki. Rat-
suväellä oli tuohon aikaan omat 
torvensoittajat, joita voidaan pitää 
Suomen ensimmäisinä sotilassoit-
tajina. Vuolio esittää kirjassaan 
kylläkin ensimmäiseksi sotilas-
soittajaksi Kalevalassa mainittua 
Kullervoa, joka ”lähti soitellen so-
tahan”.
 Kirjaan on koottu ansiokkaasti 
eri vuosisatojen soittokuntien ko-
koonpanoja sekä sijoituspaikkoja. 
Esimerkkinä Vuolio on selvittänyt 
Suomen rykmenttien soittokunti-

en lukumäärät ja soittajien määrät 
toukokuussa 1918. Soittokuntia oli 
15, joissa oli soittajia kaikkiaan lä-
hes 450.

PUolUstUsvoimieN ylikapelli-
mestari musiikkieverstiluutnantti 
Harri Saksa on kirjoittanut kirjaan 
luvun, joka käsittelee suomalai-
sen sotilasmusiikin kehittymisestä 
kansainväliseen suuntaan. Kan-
sainvälistyminen on alkanut niin-
kin myöhään kuin 1988, jolloin 
ensimmäinen soittokunta osallistui 
Ruotsissa Tattooseen kuviomars-
seineen. Nyttemmin Eurooppa on 
tullut tutuksi soittokuntiemme vie-

raillessa eri maiden tattoo-tapah-
tumiin, jopa Singaporessa saakka.
 Kirjan lopussa on esitelty kaik-
ki CD:llä olevat musiikkikappaleet. 
Teosta ei ole turhaan valittu Soti-
lasperinneseuran vuoden sotilas-
perinnekirjaksi. Kirja antaa hyvän 
kuvan sotilassoiton alkutaipaleesta 
sekä kehittymisestä nykymuotoi-
seksi.

tällä PAlstAllA pyritään esit-
telemään uutuuskirjoja, jotka 
käsittelevät sotahistoriaa tai tur-
vallisuuspolitiikkaa. Nyt teemme 
kuitenkin poikkeuksen. Rummut-
kustannus on julkaissut jo vuonna 
2003 Eino Jäppisen kirjan ”Ettei 
koskaan enää…”. Kirja kertoo 1918 
sodan tapahtumista yhden ratavar-
tijaperheen kautta Kymenlaaksossa 
ja Etelä-Savossa. Ratavartijan am-
matissa näki hyvin sodan tapahtu-
mia. Rautateiden avulla vietiin rin-
tamalle miehiä, aseita ja ruokaa. 
Paluumatkalla tuotiin kaatuneita 
ja haavoittuneita aseman ohi.
 Viime vuonna pois nukkunut  
Eino Jäppinen oli syntynyt 1911. 
Koulunsa hän kävi Kouvolassa, 
jonka jälkeen siirtyi pääkaupunki-
seudulle. Jatkosodassa hän toimi 
mm Tiedotuskomppania 2:n pääl-
likkönä. 
 Esiteltävän kirjan  tapahtumat 
sijoittuvat siis kansalaissodan ai-
kaan  Kotiharjun asemalle Kymen-
laaksoon. Siinä kuvataan Adiel 
Huohvanaisen perheen elämää pu-
naisten joukkkojen hallinnoimalla 
alueella. Kirja on muistin varaisesti 
kirjoitettu, joten joitakin epätark-

kuuksia voi esiintyä. Tarkistetta-
vissa olevat faktat on kuitenkin 
tarkastettu. Kirjaan loppuun on si-
sällytetty lähdeluettelo.
 Teoksessa on julkaistu tuon 
ajan lehtikirjoituksia, jotka valaise-
vat mainiosti ajan kuvaa. 

kiRjA täyDeNtää melko suppeata 
vapaussodasta kertovien kirjojen 
määrää. Tosin mitään tieteellistä 
todistuspohjaa tästä kirjasta ei saa. 
Kirjoittajahan oli sodan aikana vas-
ta noin 7 vuoden ikäinen poika.

sotilasmusiikin 
historia kansiin
Kaartin Jääkärirykmentin Kilta on kustantanut Jukka 
Vuolion kirjoittaman sotilasmusiikkia käsittelevän kirjan 
”Soi raikuen torvet ja rummut”. Teos käsittää kirjan ja 
CD-levyn, johon on sisällytetty kirjan käsittelemiä musiik-
kiesityksiä peräti 34 kappaletta. Tosin osa on vain alle 10 
sekunnin mittaisia soittosignaaleja.

Rynnäkkökivääri 7,62x39

Pauli Salo, ISBN 952-92-1328-X, A4-koko, 243 
sivua. Hinta n. 55 eur.

soi raikuen torvet ja rummut

Jukka Vuolio, Bookwell Oy, Porvoo, 2006, ISBN 
-13:978-952-92-1116-6, 95 sivua, kuvitus.

kirjat

ettei koskaan enää…

Eino Jäppinen, Edita Prima Oy, Helsinki, 
2003, ISBN 952-91-6419-X, 145 sivua.
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”Idän lyhyttä patrunaa” 
ampuma rynnäkkökivääri 
teki maihinnousun Suomeen 
vuonna 1956 –  nyt sitä tekee 
lännen lyhyttä patruunaa 
ampuvat aseet

Arto Pulkki

AsiAN ARkAlUoNteisUUDeN vuoksi 
ensimmäinen AK-47 rynnäkkökivää-
ri saapui Puolasta tarkastaja Erkki 
Mariston matkalaukussa. Vuodesta 
1958 alkaen näitä 7.62 M43 (7,62x39) 
patruunalle pesitettyjä ”rynsesterei-
tä” on valmistettu Suomessa reilusti 
yli 300 000 kappaletta ja ulkomailta 
hankittu melkein toinen mokoma. 
 90-luvun loppu oli tämän asejär-
jestelmän kulminaatio – erilaisia 7.62 
RK-tyyppisiä aseita olisi tuolloin ollut 
tarvittaessa jakaa yli puolen miljoo-
nan miehen kenttäarmeijan sotilail-
le. Nyt vanhimmat ja PsPr:n koulu-
tuskäytössä kuluneet mallit (7.62 RK 
54 TP ja 58 TP) on ehditty sulattaa jo 
kokonaan ja Harppi-Saksan jäämis-
töstä 90-luvulla käytettynä hankitut 
mallit (7.62 RK 72 ja 72 TP) on nekin 
hylätty ja kovaa vauhtia matkalla su-
lattoon.

sAmAAN AikAAN 5.56 mm NATO 
(5,56x45) patrunaa ampuvat aseet 
ovat tekemässä omaa hiljaista mai-
hinnousuaan myös Suomenlahden 
tällä rannalle. Pelin avasi jo vuosia 
sitten Helsingin poliisilaitoksen val-
miusyksikkö, eli nk. Karhu-ryhmä, 
joka hankki käyttöönsä lyhyitä sveit-
siläisiä SIG 552 rynnäkkökiväärejä. 
Myös rajavartiolaitoksen kuuden 
valmiusjoukkueen käyttöön hankit-
tiin jokin aika sitten saksalaisia G36C 

rynnäkkökiväärejä. Valintoja voi pi-
tää erinomaisina ja suunniteltuun 
erikoiskäyttöön hyvin perusteltuina 
– varsinkin kun molempien rynnäk-
kökiväärien päälle on istutettu erin-
omainen ITL Mars –tähtäin. 
 Kevyitä ja lyhyitä rynnäkköki-
väärejä on sittemmin testailtu myös  
PV:n erikoisjääkäreiden ja taiste-
lusukeltajien toimesta, ja valinta 
on ollut sama kuin RVL:lla. 
Onkin varmasti vain ajan 
kysymys, milloin myös  
PV:n palkatusta henki-
löstöstä muodostetuille 
ERTI-/VATI-ryhmille hanki-
taan G36C-aseita. 

vAikkA sUomeN Nato-jäsenyyteen 
voi mennä aikaa vielä muutama 
vuosi, paine armeijan joidenkin osi-
en varustamiseksi täysimittaisella 
Nato-patruunalle pesitetyllä aseella 
on varmasti jo kova. Painetta lisää 
pelkästään jo se, että Suomi on jo 
vuosia sitten sitoutunut rauhan-
kumppanuusohjelmaan (PfP) liitty-
vässä PARP-prosessissa (Planning 
and Review Process) hankkimaan 
vain Nato-yhteensopivia asejärjestel-
miä. Tästä ovat hyvänä/huonona esi-
merkkinä niin Leopard 2A4 taistelu-
panssarivaunujen 7.62 KK MG3 kuin 
AMV miehistönkuljetusajoneuvojen 
12.7 KK M2 –konekiväärit. Toki myös 
ihan käytännön huoltovarmuusky-
symykset puoltavat Nato-patruunan 
käyttöönottoa.

kRiisiNHAlliNtAoPeRAAtioissA 
taas ampumatarvikkeeltaan muiden 
kanssa yhteensopivaa henkilökoh-
taista asetta voi (ja tuleekin) pitää 
niissä palvelevien suomalaisten pal-
velusturvallisuuskysymyksenä. Näis-

sä töissä 5.56 NATO on sekä de jure 
että de facto standardi, sillä varsinais-
ten Nato-maiden lisäksi myös 
monella sotilaallisesti liit-
toutumatto-

mal-
la, mutta 

kriisinhallin-
tatehtä-
vissä ak-

tiivisella EU-
maalla (Ruotsi, 

Itävalta, Irlanti) on käytössään 5.56 
mm NATO rynnäkkökiväärit. Vuo-
den alusta valmiudessa olleessa Sak-
sa-Hollanti-Suomi -taisteluosastossa 
sekä ensi vuoden alusta valmiuteen 
tulevassa Ruotsi-Suomi-Norja-Viro 
–taisteluosastossa kaikkien muiden 
maiden rynnäkkökiväärit ja kevyet 
konekiväärit on pesitetty 5.56 mm 
NATO -patruunalle. 

myös RUotsiN ja Suomen rannikko-
jääkärien ATU-yksikköön (Amphi-
bious Task Unit) kuuluvat suomalai-
set rannikkojääkärit ovat kaipailleen 
”amfibiestyrkan” toisen osapuolen 
(Ak-5/FNC ja Ksp-90/FN Minimi) 
kanssa a-tarvikkeeltaan yhteensopi-
vaa aseistusta – ja ihan syystä.
 On siis varsin oletettavaa, että 
kansainvälisissä tehtävissä toimivi-
en suomalaisten joukkojen käyttöön 
hankitaan 5.56 mm NATO aseet. To-
dennäköisin valinta on juuri H&K 
G36. Reserviläisten osalta täysin eri-
laisen aseen käyttäminen varusmies-
palveluksessa ja kansainvälisissä teh-
tävissä tulee olemaan koulutukselli-
nen haaste.

Rynnäkkökivääri 5,56 x 45

Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueen jäsenen kädessä on Heckler & 

Koch G36C –rynnäkkökivääri – kaliiperissa 5.56 mm NATO. Kompaktin 

koon ja nykyaikaisten valmistusmateriaalien ansiosta aseen paino ei 

nouse liikaa, vaikka siihen kiinnitetään erilaisia lisävarusteita.

Helsingin 
Reservimeriupseerit 
60 vuotta
Helsingin Reservimeriupseerit ry:n virallinen vastaanotto 
pidettiin 10.1.2007 Katajanokan Kasinolla – samassa paikassa 
missä kerho perustetiin tasan 60 vuotta aiemmin. Vastaan-
otolle oli kutsuttu yhteityökumppaneita eri vuosikymmenil-
tä.
Varsinaiset vuosijuhlat järjestetään toukokuussa.

Kuvassa vasemmalta lukien MPK:n Meripuolustuspiirin läntinen aluepäällikkö Matti Ketola, piiri-

päällikkö Matti Mäkinen sekä HRMU:n hallituksen jäsenet Mika Palasto ja Tapio Björklund.

JaPi - Matkat  
Aunus ja Maaselkä  4 pv  
 24.-27.5., 14.-17.6., 16.-19.7.,                                  369
Laatokan kierros                    4 pv   
13.-16.8.                                                                    369
Viipurin saaret                        3 pv   
13.-15.7., 3.-5.8.                                                        329               
Karjalan Kannas                    3 pv   
6.-8.7., 20.-22.7., 3.-5.8.                                            299
Taipaleenjoen ja Summan taistelut  3 pv    
3.-5.6., 9.-11.7.                                                          299         
JR8, Tuntemattoman sotilaan jalanjäljillä 4 pv 
30.7.-2.8., 23.-26.8.                                                   369
Uhtua – Kiestinki – Kostamus 5 pv
23.-27.7.                                                                    399               

Hintaan sis. kuljetus, majoitus, viisumi, puolihoito 
ja sotahistorianoppaan palvelut.

JaPi-matkat on erikoistunut sotahistorian 
matkoihin.

www.japi-matkat.fi
e-mail: myynti@japi-matkat.fi

puh/fax: 05 35593 65
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sotiemme veteRAANit keRäys 2006 
on tuottanut ennakkotietojen mukaan 
valtakunnallisesti  marraskuun loppuun 
mennessä 3.244.000 e. Keräyksen lista- 
ja aitojen rautasormusten kampanja on-
nistui erittäin hyvin. Rautasormusten ja 
taulujen myynnistä  kertyi vastaavana ai-
kana 1.66.500 e ja keräysalueet saivat ko-
koon. 1.406.150 e. Keräyksen ensimmäi-
nen rahanjako on suoritettu kesäkuussa 
2006 liittojen tekemän jakosopimuksen 
mukaan. Keräyksen lopulliset tulokset 
ja rahanjaot suoritetaan kirjanpidon val-
mistumisen jälkeen.
 Veteraanijärjestöjen yhdistykset ja 
osastot käyttävät keräysluvan mukaan 
keräyksestä saadut varat vähävaraisten 
veteraanien, heidän puolisoidensa sekä 
sotaleskien kuntoutukseen ja tukemi-
seen. Avun tarvitsijoita on runsaasti, sillä 
sotiemme 1939-1945 veteraaneja ja sota-
leskiä on vielä elossa noin 94.000, kes-
ki-iältään  85 vuotta, heistä runsas noin 
45.000 saa ylimääräistä rintamalisää. 
Heidän eläkkeensä on 600–1000 euroa 
kuukaudessa.
 Veteraaniyhdistykset ja osastot ra-
portoivat keräysvarojen käytöistään 
omille liitoilleen ja liitot antavat varojen 
käytöstä selvityksen Etelä-Suomen lää-
ninhallitukselle 30.3.2007 mennessä.

Helsingin keräysalue
Helsingin keräysalueen vuoden 2006 
lopullinen tulos on  112.450,40 e  ja net-
totulos 102.392,92 e. Keräyskulut olivat  
8,9 % kokonaistuloksesta ja suurimmat 

kulut muodostuivat  varusmiesten 10 % 
keräyspalkkioista.
Loput tuloksesta on yksilöimättömiä lah-
joituksia tai lahjoittaja ei ole merkinnyt 
viitekoodia pankkisiirtoon. Erityisesti 
lehtien, Helsingin Reservin Sanomien ja 
Helsingin Seudun Sotaveteraanilehden 
lukijat ansaitsevat parhaat kiitokset lah-
joituksistaan. Lehtien kautta muodostu-
nut tulos ylitti kaikki ennakko-odotukset. 
Listakeräykseen osallistui 1171 varusmies-
tä ja he suorittivat 17 keräystapahtumaa 
ja alueen järjestöistä oli mukana Van-
taan Vetres, Töölön Reserviupseerit, Itä-
Helsingin Reserviupseerit, Itä-Helsingin 
Reserviläiset, Helsingin Reserviläiset, 
Helsingin Sinibaretit, Pääkaupunkiseu-
dun Sotilaspoikakilta, Pääkaupunkiseu-
dun Sotaorvot, Rannikkojääkärikilta, 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja  
NVL:n  Helsingin alueneuvottelukunta.
 Alueellisesta keräystuloksesta  on jo 
jaettu liittojen tekemän jakopäätöksen 
mukaan Helsingin Seudun Sotaveteraa-
nipiirille  73.085,42 e, Rintamaveteraani-

en Helsingin piirille 18.044,28 e  ja Rinta-
manaisten Liitolle 11.263,22 e.
 Helsingin alueen keräystoimikunta 
kiittää kaikkia keräykseen osallistunei-
ta puolustusvoimien joukko-osastoja, 
yrityksiä, yhdistyksiä ja yksittäisiä  hen-
kilöitä arvokkaasta yhteistyöstä vuonna 
2006. 

Sotiemme Veteraanit  2007
Keräyksen suojelijana on Tasavallan pre-
sidentti Tarja Halonen. Vuoden 2007 ke-
räykselle on Etelä-Suomen lääninhalli-
tuksen lupa: OKU 725A. Lupa määrittelee 
keräystavat  ja keräyksen varojen käytön 
sekä keräykseen osallistuvien liittojen 
kesken suoritettavan varojen jaon. Valta-
kunnallinen keräysjohto on asettanut ke-
räystavoitteeksi neljä miljoonaa euroa.
 Keräysalueissa on  tehty joitakin 
muutoksia. Helsingin alue on jaettu kah-
deksi keräysalueeksi, Espoo  ja Kauniai-
nen muodostavat oman alueensa ja muut 
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 
yhdistykset ovat vuoden 2007 keräysor-
ganisaation alueita. Lisäksi muutosta on 
tehty ruotsinkielisten yhdistysten osalta 
siten, että ne kuuluvat nyt myös alueen 
keräysorganisaatioon.

 Alueellises-
sa keräyksessä ovat 
mukana: Helsingin 
Seudun Sotavete-
raanipiiri ry, Rinta-
maveteraanien Hel-
singin piiri ry, Kaa-
tuneitten Omaisten 
Liiton Uudenmaan 
piiri ry, Helsingin 
Rintamanaiset ry ja 
Helsingfors Svens-
ka Krigsveteraner 
rf. Reserviläisillä on 

mahdollisuus osallistua keräykseen joko  
lippailla, listoilla, tai järjestämällä erilai-
sia tempauksia ja tapahtumia.
 Keräystoiminnassa  on tänä vuon-
na mukana   Kaartin Jääkärirykmentin, 
Merisotakoulun ja Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin varusmiehet, alueen 
reserviupseeri-, reserviläis- ja maanpuo-
lustusyhdistysten jäsenistöä sekä Pää-
kaupunkiseudun partiolippukuntia.

Reserviläisten toimintapäivä
Reserviupseeriliitto ry ja Reserviläisliitto 
ry  ehdottavat, että keräysalueilla pidet-
täisiin 10.3.2007 reserviläisten toimin-
tapäivä. Tähän tapahtumaan toivotaan  
mahdollisimman usean yhdistyksen 
osallistumista. Reserviupseerikerhojen 
ja reserviläisyhdistysten puheenjohtajil-
le lähetetään tähän toimintapäivään ja 
koko keräykseen liittyvä tiedote.

viljo lehtonen
Helsingin keräyspäällikkö

sotiemme veteraanit 
keräys 2006  
kampanja onnistui  
yli odotusten

Keräystulos muodostui  kerääjäviiteryhmittäin 
seuraavaksi:
Joukko-osastojen varusmiehet      50 338
Reserviupseeri- ja reserviläisyhdistykset    3 653
NVL alueneuvottelukunta             1 943
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot        1 686
Lehtien välissä jaetut keräyskirjeet         28 921
Muut keräyskirjeet               6 545
Rautasormusten ja taulujen myynti        11 250
Koulujen päivätyökeräys (Ala-Malmin peruskoulu) 1 110

kymen 
sotavammaisten 

saisraskoti
Kokkokalliontie 2

49400 Hamina

(05) 755 041

Asianajotoimisto 
Blomqvist Ralf

Uudenmaankatu 17 B 27

00120 Helsinki
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veNäjäN läNsiNAAPUReillA Norjalla, Suomella, Virol-
la ja Latvialla on erilaiset näkemykset siitä miten maiden 
väliset naapuruussuhteet voivat kehittyä. Erityisesti Suo-
men ja Viron osalta voitaneen sanoa, että toinen on hyvä-
uskoinen ja sinisilmäinen ja toinen epäilee ja on realisti. 
Suomi on tuo hyväyskoinen, joka arvioi, että ei Venäjä mi-
tenkään uhkaa Suomea. Viro taas on realisti, joka muistaa 
miten Siperia opettaa.
  Viro sai joulukuun alussa uuden puolustusvoimain 
komentajan kun kenraalimajuri Ants Laaneots (s. 1948) 
määrättiin tehtävään. Laaneots on se henkilö, joka on luo-
nut Virolle puolustusvoimat. Työ alkoi jo vuonna 1991 heti 
Viron itsenäistyttyä. Silloin hänellä oli takanaan menes-
tyksellinen ura Neuvostoliiton asevoimissa ja myös pikku-
poikana koettu kyyditys. Siperia oli ihan oikeasti opetta-
nut häntä.
 
ANts lAANeots sai Virossa everstin arvon (1992) ja toi-
mi pääesikunnan päällikkönä sekä vastasi itsenäisen Vi-
ron puolustusvoimien kehittämisestä. Presidentti Lennart 
Meri ei Laaneotsan neuvostotaustan johdosta kuitenkaan 
Viron pätevintä upseeria koskaan hyväksynyt puolustus-
voimien ykkösmieheksi. Kenraaliksi ylennettynä Laaneots 
oli vielä pääesikunnan päällikkönä ja ennen nyt toteutu-
nutta komantajuutta vuodesta 2001 alkaen Tartossa toi-
mivan Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajana.
  Koulutus ja palvelus neuvostoasevoimissa antoi Laa-
neotsalle hyvän tietämyksen suurvallan asevoimista. Sa-
malla syntyi myös kontaktiverkosto, kun kurssi- ja palve-
lustoverit jatkoivat palvelusta mm. Venäjän, Ukrainan ja 
Valko-Venäjän asevoimissa. Laaneots on myös 1990-lu-
vulla ollut jatko-opinnoissa Suomessa ja Nato-Collegessa 
Italiassa. Ilman komentajuuttakin on Ants Laaneots ollut 
monien mielestä ”number one” Viron puolustusvoimssa. 
Hän on esiintynyt asiantuntijaluennoitsijana myös Suo-
messa.
  Kotimaassaan Laaneots on vuosien aikana useissa lau-
sunnoissaan ja haastatteluissa esittänyt huolensa itäisen 
suurvaltanaapurin asevoimien voimakkaasta kehityksestä. 
Asiantuntija on nähnyt Venäjän ja sen asevoimat potenti-
aalisena uhkana Virolle. Suomessa ja Ruotsissa erityisesti 
ei samanlaista uhkaa ole nähty. Ruotsi on sen takia tie-
toisesti alentanut omaa puolustuspotentiaaliaan. Suomi 
on omalta osaltaan ollut sinisilmäinen ja kantanut huolta 
Venäjän ihmisoikeusasioista. Ainakaan julkisuudessa mei-
dän valtiojohtomme ei ole esittänyt arvioita miten Venäjä 
suurilla öljytuloillaan kehittää asevoimiaan. Suomalaisilta 
puuttuvat Siperian opetukset.

HelsiNgiN sANomAt siteerasi 7.12.2006 edellisenä päi-
vänä virolaisessa Eesti Päevaleht lehdessä ollutta Laa-
neotsan haastattelua: ”Venäjä yhä uhka turvallisuudelle 
- Lievästi sanoen meillä on epäystävällinen maa naapu-
rinamme - Olemme Naton ja EU:n rajavaltio eikä turval-
lisuustilannettamme voi verrata Tanskaan tai Belgiaan.” 
Uusi puolustusvoimain komentaja sai haastattelulausun-
nolleen tukea myös puolustusvoimien ylipäälliköltä, kun 
presidentti Toomas Hendrik Ilves pari päivää myöhemmin 
radiohaastattelussa totesi, että Laaneotsalla on oikeus 
omiin arvioihinsa. Ilves totesi, että ei muiden naapureiden 
Suomen, Ruotsin tai Latvian poliitikoilta tule samantapai-
sia epäystävällisiä lausuntoja kuin Venäjältä.
 
moskovAstA tUli myös vastaus Laaneotsalle, kun yleis-
esikunnan päällikkö Juri Balujevski totesi, että he eivät 
näe uhkaa naapureittensa suunnalta. Venäjän puolustus-
ministeri Sergei Ivanov oli puolestaan todennut, että sel-
laiset (Laaneotsan) lausunnot diplomaattisessa kielenkäy-
tössä osoittavat lähinnä väärinkäsitystä.
  Suomalaisilla on omat kokemukset itäisestä naapu-
ristamme. Meiltä onneksi puuttuvat Siperian viimeiset 
opetukset, jotka ovat monilla Viron nykyjohtajilla vielä 
henkilökohtaisessa muistissa. Realismi, jota 
edustavat eteläisen naapurimme turval-
lisuudesta vastaavien lausunnot, ei saa 
estää sitä, että eletään hyvää yhteiseloa 
naapureitten kanssa. Mitähän J.K. Paa-
sikivi olisi kirjoittanut päiväkirjoihinsa 
joulukuisesta Viron ja Venäjän vuoro-
puhelusta?
 

lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on vii-

meksi toiminut Tartossa Viron Maanpuolustus-

korkeakoulun johtajan neuvonantajana.

kyllä siperia 
opettaa

Puolustusvoimat on tehnyt 
linjauksen, jonka mukaan 
sen palkattu henkilöstö 
jakaantuu tulevaisuudessa 
upseeristoon, aliupseeris-
toon ja siviilihenkilöstöön. 
Sotilashenkilöstöjärjestel-
män kokonaisuudistuksen 
ensimmäinen vaihe astui 
voimaan vuodenvaihteessa.

Arto Pulkki

PUolUstUsvoimieN sotilasammat-
tihenkilön ja määräaikaisen soti-
lasammattihenkilön viroissa palve-
levista tuli 1.1.2007 aliupseereita. 
Samalla heidän tehtävänkuvansa 
laajentuvat voimakkaasti myös 
koulutus- ja hallintotehtäviin. Tä-
män muutoksen tarkoituksena on 
ennen kaikkea varautua opistoup-
seerien poistumiseen, sillä heidän 
koulutuksesta luovuttiin jo vuosi-
tuhannen vaihteessa. Ympyrä on 
nyt sulkeutunut, sillä kanta-aliup-
seereista luovuttiin, kun toimi- ja 
sittemmin opistoupseerien koulu-
tus aloitettiin vuonna 1974. 
 Koko muutos ei tapahdu yhdes-
sä yössä, sillä PV:n palveluksessa 
on vielä lähes 3600 opistoupseeria 
ja vasta noin 1800 aliupseeria. Ny-
kyisten suunnitelmien mukaan ali-
upseeriston vahvuus olisi kuitenkin 
jo 2020-luvulla noin 5000 henkilöä 
– eli 1/3 koko henkilöstöstä.

Ulkoiset tunnusmerkit
Uuden ammattialiupseeriston pe-
rustamisen myötä otettiin takaisin 
käyttöön ylivääpelin ja ylipursi-
miehen sotilasarvot. Tasavallan 

presidentin sotilas- ja palvelusar-
voista antaman uuden asetuksen 
(1355/2006) mukaan aliupseerina 
tai määräaikaisena aliupseerina 
palvellaan nyt sotilasammattihen-
kilön, kersantin, ylikersantin, vää-
pelin, pursimiehen, ylivääpelin, 
ylipursimiehen ja sotilasmestarin 
palvelusarvossa. Kyseessä on siis 
tehtävästä ja koulutuksesta riip-
puva palvelusarvo, eli alikersantin 
sotilasarvon reservissä omaava 
henkilö voi palvella kouluttajana 
vaikka kersantin arvossa.
 Samalla sotilasammattihenki-
löiden aiemmin käyttämä miek-
ka poistuu muista kuin kersantin 
ja sotilasammattihenkilön arvo-
merkeistä. Heidän tapauksessaan 
miekka säilyy, jotta ”ero varusmie-
hiin pysyisi riittävän selvänä”.

Töihin?
Ammattialiupseerin vakituisesta 
tai määräaikaisesta työtehtävästä 
kiinnostuneen kannattaa olla yh-
teydessä suoraan varuskuntaan. 
Joukko-osaston komentaja esikun-
tineen kun vastaa aliupseerin pal-
velukseen ottamisesta, tehtävään 
määräämisestä sekä ylentämisestä. 
 Aliupseerin ja määräaikaiseen 
aliupseerin virkaan pääseminen 
edellyttää kuitenkin reservin ali-
upseerin koulutusta ja vähintään 
toisen asteen tutkintoa siviilistä. 
Ennen vuodenvaihdetta sotilasam-
mattihenkilönä palvelleet voivat 
kuitenkin jatkaa tehtävässään ali-
upseerina, vaikka eivät olisi suorit-
taneet asepalvelusta. Tämä poik-
keus koskee lähinnä naispuolisia 
tilannepäivystäjiä. 

Potkua reserviin?
Asetuksen mukaan ylivääpelin ja 
–pursimiehen sotilasarvot tulevat 
jälleen käyttöön myös reservissä ja 
nostoväessä oleville aliupseereil-
le. Samalla pitää toivoa, että PV:
n näkyvä panostaminen aliupsee-
ristoon saisi aikaa muutakin (ja 
kauan kaivattua) liikettä reservin 
aliupseerien keskuudessa. Taaja-
missa käytävät taistelut ja voimak-
kaasti sirpaloituva taistelukenttä 
kun korostavat entisestään aloite-
kykyisten ja itsenäiseen toimintaan 
kykenevien aliupseerien merkitys-
tä niin taistelun kuin ihmisten joh-
tajina.
 Reserviläisliitto - Reservin Ali-
upseerien Liitolta tämä on mennyt 
täysin ohi, sillä se on viime vuosi-
na keskittynyt lähinnä koko per-
heen ”huipputapahtumiin” sekä 
ajamaan muutaman akateemisen 
aliupseerin kouluttamista upsee-
reiksi – vaikka sen omatkin tutki-
mukset osoittavat, että aliupseeri-
en keskuudessa olisi tarvetta aivan 
muunlaiseen koulutukseen. 

Myös upseerit uudistuvat
Toinen vuodenvaihteen uudistus 
koski sopimussotilaita, eli varus-
miespalveluksen jälkeen 6-12 kk 
lisäpestille jääviä henkilöitä. Nyt 
he palvelevat aina oikeissa sotilas-
arvoissaan, mikä tarkoittaa sitä, 
että vänrikkejä ja aliluutnantteja ei 
enää alenneta ylikersanteiksi.  
 Uudistuksen seuraavassa vai-
heessa jäljelle jäävät opistoupsee-
rit, määräaikaiset reserviupseerit, 
upseerit, sotatieteiden kandidaatit 
ja erikoisupseerit yritetään yhdis-
tää yhdeksi ja samaksi henkilöstö-
ryhmäksi - upseereiksi. 

Aliupseerit tulevat taas

Feldwebel, starshina ja gunny – sotilasammattitaidollisesti korkeatasoiset aliupseerit ovat olleen ja ovat yhä edelleen mo-

nien armeijoiden selkäranka, ja vanhemmat aliupseeriarvot niissä aivan erityisen arvostettuja sotilasarvoja. Toivottavasti 

tähän päästään myös Suomessa.
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vA lt i ovA R A i N m i N i s t e R i  ja  
SDP:n puheenjohtaja Eero Heinä-
luoma on ottanut yhdeksi vaalitee-
makseen puolustusvoimien häätämi-
sen Santahaminasta. Aiemmin aihetta 
ovat pitäneet esillä Helsingin sosiali-
demokraattiset apulaiskaupunginjoh-
tajat Pekka Korpinen ja häntä ennen 
Erkki Tuomioja. Tukea on tullut myös 
nykyiseltä puolustusministeriltä Sep-
po Kääriäiseltä, joka viime vuoden 
puolella taisi tehdä eräänlaisen pää-
kaupunkiseutu-vastaisten ulostulojen 
ennätyksen lakkauttamalla yhden 
viikon kuluessa Helsingin Hyrylässä 
sijaitsevan ilmatorjuntarykmentin ja 
esittämällä vielä kaiken päälle kes-
kusteluja Santahaminan varuskun-
nan osittaisesta häätämisestä. Olen 
näiden demareiden ja kepulaisten 
kanssa jyrkästi eri mieltä. Santahami-
na on säilytettävä puolustusvoimien 
käytössä siten, kun puolustusvoimat 
näkevät sen tarpeelliseksi. 
 Suomessa eri kaupungit ja kun-
nat ovat kynsin hampain pyrkineet 
pitämään kiinni varuskunnistaan. Pe-
rinteisten työllisyys- ja elinvoimateki-
jöidensä ohella varuskunnat symbo-
loivat muutakin. Ne ovat osa maan-
puolustusta, osa isänmaallisuutta, osa 
historiamme sankari- ja mainetekoja. 
Heinäluoman aatokset Santahami-
nasta ovat täydellisessä ristiriidassa 
tämän ajattelun kanssa. Kun muut 
pyrkivät puolustamaan vaalipiiriensä 
varuskuntia, Helsingissä ehdokkaana 
oleva Heinäluoma pyrkii häätämään 
armeijan vaalipiiristään. Kyllä minä 
sen ymmärrän, että maakuntien mie-
het kannattavat hajasijoitusta. Hel-
singin demaripomon omaa kaupun-
kia ruoskiva linjaus sen sijaan menee 
yli ymmärryksen.
 Helsingin Ilmatorjuntarykmentin 

lakkauttamisen jälkeen Santaha-
minassa sijaitsevan Kaartin Jääkä-
rirykmentin asema pääkaupungin 
puolustuksessa on vain korostunut. 
Oman alueemme puolustuksen ohel-
la kyse on myös pääkaupunkiseudun 
nuorten asiasta, onhan Santahamina 
vuosittain lähes 2000 pääkaupunki-
seudun varusmiehen palveluspaik-
ka. 

UNoHtAA ei sovi myöskään vahvasti 
merkitystään kasvattavaa vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä, jolle San-
tahamina on erinomaisen merkittävä 
tukikohta. Eduskunnassa käsiteltä-
vänä oleva lakiesitys vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta asettaa vapaa-
ehtoiselle sotilaalliselle koulutukselle 
uusia velvoitteita, joiden täyttäminen 
pääkaupunkiseudulla on mahdollis-
ta vain Santahaminassa. Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin lakkauttami-
sen jälkeen myös Keski- ja Itä-Uuden-
maan vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus tukeutuu tästä vuodesta al-
kaen yhä enemmän Santahaminaan.
 Keskustelu Santahaminan varus-
kunnan muuttamisesta asuntokäyt-
töön on aiheetonta ja tarpeetonta. 
Ennen kaikkea se ei ole ajankohtaista. 
Sinänsä Helsinki tarvitsee lisää asun-
toja. Se on kaupungille elinehto. Ihan 
kaikkialle ei kuitenkaan tarvitse eikä 
pidä rakentaa. On muitakin arvoja, 
joita kannattaa puolustaa. Helsingis-
sä on tuore yleiskaava, jossa Santa-
hamina on määritelty sotilasalueeksi. 
Saman toteaa myös vielä tuoreempi 
maakuntakaava. Nämä ovat ne demo-
kraattisesti tehdyt päätökset, joiden 
varassa alueen maankäyttöä on pää-
tetty suunnitella pitkälle tulevaisuu-
teen. Helsingillä ei lähitulevaisuudes-
sa ole pakottavaa tarvetta Santahami-

nan alueelle asuntokäytön osalta eikä 
Helsingillä ole mitään syytä edistää 
keskusteluja aiheesta. 

PiDäN HelsiNgiN puolustamista, hel-
sinkiläistä maanpuolustustahtoa sekä 
yhteiskunnan yleistä suhtautumista 
isänmaata palveleviin puolustusvoi-
mien ensiarvoisen tärkeinä asioina. 
Parhaiten näitä asioita edistetään 
puolustusvoimien konkreettisella läs-
näololla myös maan pääkaupungissa. 
Koko Santahaminaa koskeva keskus-
telu onkin eräänlainen hajasijoittaji-
en, elämäntapapasifistien ja muiden 
puolustusvoimiin vihamielisesti suh-
tautuvien epäpyhä allianssi, joka pi-
täisi jättää omaan arvoonsa.
 Maailma muuttuu, eikä mikään 
ole ikuista. Ei ehkä Santahamina-
kaan. Jos näin käy, valtio osaa kyllä 
tehdä omat johtopäätöksensä. Tällä 
hetkellä Santahamina on puolustus-
voimien omien selvitysten mukaan 
maanpuolustuksellemme tärkeä. Ja 
silloin se on sitä myös Helsingille.  
 Puolustan Santahaminaa pääkau-
pungin puolustuksen tukipilarina.

jan vapaavuori
kansanedustaja (kok)

Helsingin kaupunginhalli-

tuksen puheenjohtaja

reservin yliluutnantti

santahaminan varuskunta 
säilytettävä

Oy K.G.Öhman Ab
 *

Viking Line
 *

Hertz Autovuokraamo
 *

LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan 

komponentit

Puh (09) 271 1565

 *

Eiran 
Isännöitsijätoimisto Oy

 *

Trans-Huolto Oy
 *

Kone-Tukku Oy

Kiittää tukijoitaan

Helsingin
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tAPiolAN ReseRviUPseeReiDeN 
hallitus jatkaa nuorentumistaan. 
Jo enemmistö 9 hengen hallituk-
sesta on 70-luvulla syntyneitä, hal-
lituksen keski-iän 
ollessa 42 vuotta. 
Puheenjohtajan 
tehtävät otti vas-
taan ylil Heikki 
Valkonen 35, joka 
on toiminut kym-
menen vuotta halli-
tuksessa, koulutus/
hallintoupseerina 
vastaten pääosin 
tiedotuksesta, jä-
senlehdestä, koti-
sivuista ja pöytä-
kirjoista. Koulutuk-
seltaan Heikki on 
tietojenkäsittelyn 
maisteri ja ammatil-
taan projektipäällikkö.
 Väistyvä puheenjohtaja, kapt 
Veli-Heikki Saari, ohjasi kerhoa 
vuodet 1999-2006, siis kokonaiset 
8 vuotta. Veli-Heikin puheenjoh-
tajuus huipentui Tapiolan Reser-
viupseerit ry:n 50-vuotisjuhlavuo-
teen, joka sisälsi näkyvimpänä pe-
rinteensiirron veteraanijärjestöiltä 
reserviläiskerhoille, JuhlaGonan, 
juhlavuoden huipentuessa Tarun 
50-vuotisjuhlaan 10.11.2006 Tapi-
ola yhtiöiden tiloissa, Tapiolassa 
- totta kai.
 
vARAPUHeeNjoHtAjAN paikal-
ta Helsingin Reserviupseeripiirin 
(HRUP) puheenjohtajaksi siirty-
nyt, ylil Ville Maijanen, luovutti 
varapuheenjohtajuuden ampu-
mavastaavana toimineelle ja jat-
kavalle ylil Tomi Alajoelle. Tomi 
toimii myös HRUP:n hallituksessa. 
Uutena hallitusvastuuseen liittyi 

DI vänr Jussi Mäkinen. Jussi liittyi 
joukkoon tuomaan uutta näkökul-
maa, varsinkin tiedotukseen.
 

tAPiolAN keR-

HoN tukialueena 
on koko Espoo. 
Yhteistyö Espoon 
Reserviläisten 
kanssa jatkuu ja 
tiivistyy entises-
tään. Tätä varten 
kokoonnuimme 
yhteiseen koko-
ukseen 12.12.2006 
linjaamaan vuo-
den 2007 toi-
mint aa  sek ä 
päättämään toi-
mintavuosi 2006. 
Tilaisuudessa ker-

rattiin JuhlaGonan 
taivalta sekä muistettiin tekijöitä 
kirjan takana kerhon patruuna 
patsaalla. Muistoesine on jäsenem-
me Erkki Stenmanin luomus, jolla 
on huomioitu harvakseltaan aktii-
veja nimenomaan kerhon nimissä. 
Erkin pitkää taivalta kerhon kanta-
vana voimana muistettiin digika-
meralla, jotta alati menossa olevan 
Erkin kokemuksista saavat nauttia 
jatkossa helpommin kuvien muo-
dossa muutkin.
 
tästä oN Hyvä jAtkAA. Kiitos 
Veli-Heikki! Toivotan samalla kaik-
ki uudet jäsenet innolla mukaan 
toimintaan. Kerhojen kotisivuilta 
löydät toimintakalenterin, ja siitä 
paljon erilaista tekemistä. Tarvit-
see vain lähteä mukaan. www.
taru.pp.fi 

  Puheenjohtaja

Heikki valkonen
Tapiolan Reserviupseerit

Nuorennusleikkaus 
tapiolassa

Innostunut ja ripeä alku
Kesällä 1953 järjestettiin ensim-
mäiset sodanjälkeiset kertaushar-
joitukset ja samanaikaisesti myös 
vapaaehtoisia reserviupseerikurs-
seja. Seuraavana syksynä perustet-
tiinkin useaan Helsingin yliopiston 
osakuntaan reserviupseerikerho. 
Kauppakorkeakoulussa vastaavan-
lainen kerho oli aloittanut jo joulu-
kuussa 1952.
 Vuonna 1954 Eteläsuomalaisen, 
Savolaisen, Hämäläis-, Satakunta-
laisen ja Viipurilaisen  osakunnan 
reserviupseerikerhot kokoontuivat 
pohtimaan yhteisen maanpuolus-
tusjuhlan järjestämistä. Juhla to-
teutettiin Vanhalla ylioppilastalolla 
13.2.1955. Osakuntakerhojen sekä 
Tekniikan ylioppilaiden ja Kaup-
pakorkeakoulun reserviupseeri-
kerhojen kokouksessa 22.2.1955 
perustettiin Akateemisten Reser-
viupseerikerhojen yhteistyöelin. 
Yhteistyöelimen tarkotuksena oli 
ennemmin koordinoida toimintaa 
kuin järjestää sitä.

Rekisteröidyksi 
yhdistykseksi
Lokakuussa 1957 yhteistyöelin 
päättin lakkauttaa itsensä ja jatkaa 
toimintaa rekisteröitynä yhdis-
tyksenä ja Reserviupseeriliiton jä-
senjärjestönä. Kerhojen määrä oli 
kasvanut kuuteentoista. Yhdistys 
merkittiin rekisteriin helmikuussa 
1959. Pääosa toiminnasta suunni-
teltiin toteutettavaksi alakerhoissa, 
ei ARU:n järjestämänä.
 Alusta asti ja osin vieläkin on-
gelmia aiheuttaa ylioppilas- ja 
osakuntien suhtautuminen siihen, 
miten ja millä tavoin jokin yh-
teenliittymä toimii toisaalta sen ja 
toisaalta RUL:n jäsenyhdistyksen 
piirissä. Järjestöjuridiikka (ja 1970-
luvulla myös järjestöpoliitiikka) ei 
ole jäänyt vieraaksi maanpuolusta-
jillekaan. Alakerhojen määrä nousi 
parhaimmillaan 19:ään mutta laski 
pienimmillään kolmeen—neljään. 
Eniten todellisia toimintavuosia on 
ollut hämäläisten ja suomenkielis-
ten teekkareiden reserviläisillä. 

Ammuntaa, urheilua, 
herrasmieskilpailuja 
ja kunniavartioita
Ensimmäiset ammunnat järjestet-
tiin jo toukokuussa 1955 Suomen 
Metsästysyhdistyksen radalla. 
Ammunnasta tulikin kaikiksi vuo-
sikymmeniksi keskeinen ellei kes-
keisin osa yhdistyksen toimintaa. 
Hämäläis-osakunnan ampumarata 

on ollut keskeinen paikka ARU:n 
harrastustoiminnassa avaamises-
taan vuonna 1958 lähtien. Muukin 
urheilutoiminta on säilyttänyt si-
jansa toimintakalentereissa.
 Suosittu tapahtuma oli myös 
Kauppakorkeakoulun reserviup-
seerien alunperin ideoima Her-
rasmieskilpailu koostui varus-
miespalveluksesta tunnetuista 
tehtävärasteista ja toisinaan myös 
niiden muunnoksista: kilpalajeina 
saattoivat olla niin poteron mah-
dollisimman nopea kaivaminen 
kuin epäsuora tikanheitto, jossa 
heittäjä yrittää selällään maaten 
osua maassa lappeellaan olevaan 

maalitauluun. 
 Useassa osakunnassa itsenäi-
syyspäivän juhlintaan kuului up-
seerikunniavartio sankaritaulujen 
äärellä tai upseereista koottu lip-
puvartio. Hämäläisillä tästä tuli 
osa myös vuosijuhlaperinnettä. 
Kunniavartioperinne katkesi 1970-
luvulla eikä sitä ole elvytetty kuin 
erikoisissa tilanteissa. Jouluaaton 
kunniavartio Hietaniemessä on ol-
lut osa ARU:n toimintaa jo vuosi-
kymmenten ajan. 
 ARU korosti akateemisuuttaan 
ottamalla käyttöön oman osakun-
tanauhojen tapaan kannettavan 
nauhan ja liittämällä siihen oman 
ansiomerkkijärjestelmän. Lipun – 
sekä akateemisten järjestöjen että 
reserviläisyhdistysten keskeisen 
tunnuksen – yhdistys hankki vasta 
vuonna 1980. Uusi lippu otetaan 
käyttöön osana tämän kevään juh-
lintaa.

Aliupseerit myös mukaan 
– yhteistoimintaa muiden 
korkeakoulupaikkakuntien 
kanssa
Alkuvaihesta asti ARU:n piirissä 
kiinnitettiin huomiota siihen, että 
suuri osa ylioppilaista jäi RUK-va-
lintojen ulkopuolelle. Tämän to-
dettiin herättävän heissä ” ikävää 
katkeruutta koko vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä kohtaan”. 

Kaikki alakerhot hyväksyivät käy-
tännössä jo alusta alkaen jäsenik-
seen myös aliupseereita, joillakin 
oli sitäkin väljemmät kriteerit. 
ARU:n ollessa RUL:n jäsenjärjestö 
tällainen tilanne vaati hienovarai-
suutta. Toisaalta moni aktiivireser-
viläinen valitsi mieluummin jonkin 
toisen yhdistyksen. 
 Vuonna 1964 perustettiin Hel-
singin Akateemiset Reservinali-
upseerit, joka liittyi saman tien 
RAUL:n jäsenyhdistykseksi. Aliup-
seeri- ja upseeriyhdistyksen jäseniä 
ei toiminnassa eroteltu mitenkään 
toisistaan ja yhdistyksillä oli yhtei-
siä toimihenkilöitä. Toukokuussa 
vuonna 1968 perustettiin Opiske-
lijain Reserviupseeripiiri, johon 
ARU liittyi jäseneksi. ARU on koko 
piirin toiminta-ajan ollut sen suu-
rin jäsenjärjestö. 

Sopeutuminen 
muuttuviin aikoihin
1970-luvulla ARU jo mainosti itse-
ään avoimesti yhdistyksenä, jonka 
toimintaan sai tulla mukaan kuka 
tahansa. Alakerhojen toiminnan 
kuihtuminen 1970-luvun alusta al-
kaen johti siihen, että yhdistykseen 
muodostui suuri joukko jäseniä 
joilla ei ollut alakerhoa, jota taas 
ajateltiin pitkään toiminnan perus-
yksikkönä. Alakerhojen määrä on 
viime vuosina mukavasti lisäänty-
nyt.
 Ensimmäiset naiset tulivat ak-
tiivisesti mukaan toimintaan jo 
1970-luvun lopulla. Naisten luku-
määrä yhdistyksen jäsenistössä ja 
sen johtotehtävissä on ollut merkit-
tävä heti vapaaehtoisen asepalve-
luksen alkamisesta lähtien. 1990-
luvulla jäsenyys avattiin virallisesti 
muillekin kuin upseereille ja yhdis-
tyksen nimi muuttui muotoon Aka-
teeminen Maanpuolustusyhdistys 
ARU ry – vanha lyhenne haluttiin 
pitää. Yhdistyksen jäseniksi on liit-
tynyt myös korkeakouluissa opis-
kelevia aktiiviupseereita ja yliopis-
tojen henkilökuntaa.
 ARU:n toiminta vaihtelee edel-
leen monipuolisesti esitelmätilai-
suuksista ammuntaan. Aktiivisia 
reserviläisiä toimii tänään Etelä-
suomalaisessa, Karjalaisessa, Hä-
mäläis-, Kymenlaakson, Satakun-
talaisessa ja pohjalaisissa osakun-
nissa, Teknillisessä korkeakoulussa 
ja Kauppakorkeakoulussa.

Anton eskola
Kirjoittaja toimi ARU:n puheen-

johtajana vuosina 2001—2003

Akateemisen reservin 
puolivuosisata

ARU:n vuosikokous 9.2.1962 Katajanokan Kasinolla.
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teksti: ylil Arto Pulkki

kuvat: ylil tomi Alajoki
 
Rakennetulla alueella liikkumi-
nen on perustaito, joka muodostaa 
pohjan kaikelle muulle taistelutoi-
minnalle asutuskeskuksissa. Vali-
tettavan monelle AKE:sta näyttää 
kuitenkin tulleen synonyymi har-
joituksille, joissa opetellaan lähin-
nä rakennuksiin tunkeutumista ja 
huoneiden vyöryttämistä pelkin 
rynnäkkökiväärein.
 Kyse on potentiaalisesti kuo-
lemanvakavasta perspektiivivir-
heestä, johon lienee useita syitä. 
PV on ainakin omassa tiedotustoi-
minnassaan onnistunut iloisesti 
sotkemaan keskenään asutuskes-
kustaistelun ja erikois-, sotilaspo-
liisi- ja vartiojoukkojen toiminnan. 
Poliisin ja armeijan erikoisjoukoil-
ta voidaan ehkä ottaa jotain mallia 
nk. harmaan vaiheen aikana tehtä-
viin rakennusten tarkastuksiin ja 
kohdesuojaukseen, mutta oikeassa 
asutuskeskustaisteluissa ei niil-
lä opeilla saa aikaan muuta kuin 
omia tappiota.

Simulaatiovirhe
Yksi syy myös lienee siinä, että 
kotimaiset ”AKE-simulaattorit” 
ovat usein vain muutaman talon 
kokoisia. Lyhyissä, päivän tai pari 
kestävissä harjoituksissa jää silloin 
helposti huomaamatta, että niin 
taajamissa kuin kaupunkien kes-
kustoissa merkittävän osan taiste-

lutilasta muodostaa rakennusten 
väliset tie-, katu- ja piha-alueet.
 Yhdysvaltain Louisianassa si-
jaitseva Joint Readiness Training 
Center (JRTC) ”simulaattori” on 
kooltaan useita neliökilometrejä 
(6 x 8 km), ja siellä on tuhansia ra-
kennuksia. Sen erotuomarit tietä-
vät kokemuksesta, että hyökkääjän 
tappioista 75 % syntyy joukkojen 
rakennusten ulkopuolella. Samaa 
kertovat taistelukertomukset niin 
Groznystä, Fallujahista kuin Liba-
nonista. Edes hyökkääjän on siis 
täysin turhaa harjoitella huoneen 
vyöryttämistä tai portaiden siivut-
tamista, jos rakennusten vierustoil-
la liikkuminen ja katujen ylittämi-
nen savutuksen ja tulituen turvin 
ei ole vielä selkäytimessä.
 
Tulta, liikettä ja suojaa 
Myös puolustajan on syytä hallita 
rakennetulla aluella liikkumisen 
taito – oli kyseessä vaikka sitten 
se viimeiseen mieheen omaa os-
toskeskustaan puolustava Mel-
lunmäen Marttyyripataljoona. 
Eli vaikka TorjP:lta puuttuu kyky 
suurempaan operatiiviseen liikku-
vuuteen, voi se voittaa oman tais-
telunsa vain pitämällä aloitteen 
hallussaan. Asutuskeskustaistelus-
sa hyökkääjää torjutaan esteillä, 
murrosteilla ja hyvin valmistelluil-
la tuliasemilla, mutta se lyödään 
ja kulutetaan loppuun aktiivisella 
puolustustaistelulla, monipuolisel-
la vaihtoasemien käytöllä, tarkoi-

tuksenmukaisella viivyttämisellä ja 
yllättävistä suunnista yllättävään 
aikaan tulevilla vastaiskuilla. 

Suojassa
Pelkällä huoneiden vyörytyksen 
harjoittelemisella erikoisjoukko-
jen tapaan on myös se vaarallinen 
sivuvaikutus, että rakennusten ul-
kopuolella käyttäydytään helposti 
samalla tavoin kuin huoneen ulko-
puolella. Siinä missä neljän miehen 
”pinoutuminen” huoneeseen suo-
ritettavaa äkkirynnäkköä varten 
saattaa olla vielä jotenkin perus-
teltua harmaan vaiheen sotilaspo-
liisitoiminnassa, on rakennuksen 
ulkopuolella sisääntunkeutumista 
tai tien ylitystä varten sulloutunut 
ryhmä tai puoliryhmä pelkästään 
erinomainen maali vihollisen ko-
nekiväärille tai kranaatille. Sodas-
sa tälläisen perusvirheen hinta on 
korkea.
 Taajaan rakennetulla alueella 
on aina ja kaikin tavoin muistet-
tava käyttää hyväksi sen raken-
teita, sillä ne tarjoavat suojaa niin 
vihollisen tähystystä kuin tulta 
vastaan. Esimerkiksi rakennuksen 
sisällä liikkuvaa ryhmää vastaan 
tullut vihollinen pystyy yleensä 
kohdistamaan tulivaikutuksensa 
vain kärkimiehiin - kadulla taas 
yksittäinen konekivääri saattaa on-
nistua saamaan piikkiin jopa koko 
joukkueen. Liikkuminen kannattaa 
siis suorittaa rakennusten sisällä 
(ml. tunnelit) aina kuin se vain on 
mahdollista!
 Jos ja kun ryhmä kuitenkin 
joutuu liikkumaan myös rakennus-
ten ulkopuolella, on hyvä muistaa, 
että siihen liittyvät perusperiaat-
teet ovat pitkälti samat kuin met-
sämaastossa. Viholliskosketuksen 
ulkopuolella etenemismuotojen on 
mahdollistettava riittävä etenemis-
nopeus, suoja, taisteluvalmius sekä 

jatkuva ja kattava tähystys. Taiste-
lukosketuksessa on taas liikuttava 
tilanteen ja maaston vaatimalla ta-
valla - tarvittaessa hyvinkin nope-
asti suojasta toiseen, ja suojattava 
liike tulella ja savuilla. 

Kotikatu
Harvaan rakennetuilla taajama-
alueilla (omakotitaloalueilla yms.) 
ryhmä voi edetä lähes samalla 

tavoin kuin maastossa - eli taiste-
lukosketuksen ulkopuolella avojo-
nossa ja tähystäen/suojaten joka 
suuntaan. Taistelijoiden välit pide-
tään riittävinä (n. 5 m) ja aina kun 
vain mahdollista, käskyt ja ilmoi-
tukset annetaan vahvistetuilla tai 
erikseen sovituilla käsimerkeillä. 
Harmaan vaiheen partiotoiminnas-
sa voidaan edetä / joutua etene-
mään teitä ja katuja pitkin, mutta 
pihat, puistot ja metsäsaarekkeet 
tarjoavat selkeästi enemmän suo-
jaa.
 Kaupunkimaisessa ympäristös-
sä taistelutilasta tulee kuitenkin 
kolmiulotteinen. Sielläkin katuja 
pitkin etenevän ryhmän tarkoituk-
senmukaisin etenemismuoto on 

yleensä avojono – mutta nyt ryh-
mä etenee selkeästi kadun yhdellä 
puolella, hieman seinästä irti. Ka-
dun reunassa kulkiessaan ryhmä 
on paremmin suojassa vihollisen 
tähystykseltä ja tulelta. Samalla 
sen oma tähystysalue pienenee 
vaakatasossa, mikä taas mahdollis-
taa ikkuna-, kellari- ja oviaukkojen 
paremman tarkkailun. Pienen (30 
- 50 cm) hajuraon pitäminen ra-
kennusten seiniin taas pienentää 
kimmokkeiden muodostamaa vaa-
raa, jos ryhmää vastaan avataan 
tuli edestä tai takaa. 
 Vihollisuhan alla eteneminen 
voidaan suorittaa avojonossa nk. 
mittarimato–tekniikalla. Tässä 
taistelija liikkuu vasta, kun edel-
lä oleva taistelija on lopettanut 
oman etenemisensä ja mennyt sen 
merkiksi polvelle. Jatkuva polvi-
asentoon meno on rankkaa, mutta 
se pienentää yksittäisen taistelijan 
muodostaman maalin kokoa ja an-
taa selkeästi tukevamman ampu-
ma-asennon.
 Joukkue voi taas edetä katua 
pitkin ryhmäparijonossa, jolloin 
kaksi ryhmää liikkuu samalla ta-
salla, mutta eri puolilla katua. 
Näin saadaan molempien puolten 
rakennukset valvonnan alle. Yk-
sittäinen ryhmän jakaminen ka-
dun molemmille puolille on vaa-
rallista, sillä vasta kokonaisella 
(kaupunki)jääkäri- tai torjuntaryh-
mällä on kyky evakuoida vihollisen 
tuliylläkössä haavoittunut kärki-
taistelupari, ja suojata oma toimin-
ta tulella.
 Vihollisen tuliylläkköön jou-
duttaessa on tärkeintä, että ryhmä 
avaa välittömästi tulen vihollista 
kohti. Tämän jälkeen on yleensä 
järkevintä pyrkiä siirtymään savu-
jen ja tulituen turvin parempaan 
suojaan joko lähimmän rakennuk-
sen sisään tai taakse.

Asutuskeskustaistelun erityispiirteet (AKE) korostavat 
ryhmän ja yksittäisen taistelijan taistelutekniikan ja 
henkilökohtaisten aseiden hallintaa. Asutuskeskuksissa 
käytävät taistelut eivät suinkaan ole mitään salatiedettä, 
sillä taistelun peruselementit - tuli, liike ja suoja – ovat 
aika lailla ajasta ja paikasta riippumattomia. 

Asutuskeskustaistelutekniikka – 
liikkuminen rakennetulla alueella
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Kulmat haltuun
Taistelukosketuksessa tai vihollisuhan alla 
tapahtuva rakennuksen kulman haltuun-
otto voidaan ja pitää suorittaa usealla eri 
tavalla - eri tekniikat kun sopivat hieman 
eri toimintaympäristöihin. Joka tapauk-
sessa kärkimiehen liike lakkaa aina reilus-
ti ennen kulmaa, jolloin häneen aseensa ei 
vaingossakaan ”liputa” ryhmän saapumis-
ta kulman taakse.
 Tämän jälkeen kärkimies päättää, 
tähystääkö hän kulman yli vai ei. Tähys-
tys voidaan suorittaa peilillä, tai kypärän 
suojaamalla päällä. Tämän jälkeen kär-
kimies päättää, otetaanko kulma haltuun 
suoraan vai siivuttamalla (kts. laatikko). 
Kummassakin tapauksessa kärkimiehen 
takana tuleva taistelija tähystää ja suojaa 
kulman haltuunoton ajan koko etusekto-
rin.
 Ryhmä siirtyy kulman yli yleensä niin, 
että kukin taistelija on vuorollaan kulmal-
la ”linkkimiehenä”. Tulosuunnan varmis-
tava viimeinen taistelupari siirtyy kuiten-
kin kulman yli samanaikaisesti.

Suojatie
Risteävän tien ylittämiseen on kaksi pe-
rustekniikkaa. Kun kärjessä edennyt tais-
telupari on ottanut ensimmäisen kulman 
haltuun, tehdään uhka-arvio. Jos risteä-
vän tien sunnaan uhka arvioidaan pienek-
si, voidaan risteävän tien ylitys suorittaa 
kulman haltuunoton jatkumona - eli kärki-
mies etenee suoraan risteävän tien yli. Tä-
män jälkeen edetään muuten normaalisti, 
mutta risteävän tien molemmilla kulmilla 

pidetään sen suuntaan suojaava taistelija. 
Tietä ylittävän taistelijan ase osoittaa hä-
nen kannaltaan suurimman uhan suun-
taan – eli risteävän tien suuntaan. Viimei-
nen tst-pari etenee uran yli lähes samaan 
aikaan, säilyttäen kuitenkin riittävän etäi-
syyden taistelijoiden välillä.
 Jos vihollisuhka on korkea, eikä muu-
ta reittiä ole käytössä, voidaan risteyksen 
tai muun aukean tilan ylitys suorittaa sa-
vutuksen suojin. On kuitenkin muistetta-
va, että vihollinen voi ampua savun läpi 
tähtäämättäkin ja tavanomainen savu ei 
anna juurikaan suojaa vaunujen lämpö-
tähtäimiä vastaan. Tässä, samoin kuin 
kadun ylittämisessä vihollisen tähystyk-
sen/tulen alla, on tyypillisesti turvallisinta 
rynnätä tien yli (avorivissä) puoli ryhmää 
kerrallaan. 
 Jos pihan, kadun tai risteyksen ylit-
tämistä on suorittamassa koko joukkue, 
voi nyrkkisääntönä pitää sitä, että kaksi 
ryhmää suojaa ja/tai antaa tulitukea, kun 
yksi ryhmä etenee.

Vakiot ja muuttujat
Selkeä ja käsketty tehtäväjako on perus-
ta ryhmän ja joukkueen tehokkaalle ja 
nopealle toiminnalle. Taistelijoiden va-
kiotehtävillä nopeutetaan taisteluvalmis-
teluja ja vakioiduilla etenemismuodoilla 
lisätään joukon etenmisnopeutta, taiste-
luvalmiutta ja suojaa. Vihollinen kehittää 
kuitenkin hyvin nopeasti vastakeinot lii-
an kaavamaisiin toimintatapoihin. Asu-
tuskeskustaistelussakin pitää siis käyttää 
mielikuvitusta ja pyrkiä aina yllätykseen.

Vihollinen käyttää varmasti asutuskeskuksissa mekanisoituja joukkoja. Vaunujen tor-

junta on olennainen osa katutaisteluja. 

Tulta, liiketta ja suojaa - asutuskeskustaistelussa on erityispiirteensä, mutta se ei ole mitään salatiedettä.

Tähystyssuunnat kun täysivahvuinen kaupunki-

jääkäri- tai torjuntaryhmä etenee rakennuksen 

seinustaa pitkin. ”Ykkösen” päättäessä siivuttaa 

rakennuksen kulman, ”kakkonen” siirtyy auto-

maattisesti suojaamaan koko etusektorin
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s
aksalaiset aloittivat ke-
väällä 1918 Suomen len-
tojoukkojen organisoi-
misen. Suomeen syntyi 

silloin yksi nykymaailman vanhim-
mista itsenäisistä ilmavoimista ja 
sen päätukikohta oli määrätty San-
tahaminan saarelle. Muina vaihto-
ehtoina olivat olleet Utti ja Helsin-
gin Hermanni. Lokakuussa käyn-
nistyi tukikohdan perustaminen 
siirtämällä Suomen Lentopataljoo-
na sekä lentokoneiden korjaamo 
Turusta Santahaminaan. Samoihin 
aikoihin siirrettiin Lento-osasto II 
ja sen Hermannin lentoaseman ka-
lusto sekä henkilöstö Santahami-
naan. Merilentoasema perustettiin 
Santahaminan länsirannalle. Seu-
raavana vuonna pataljoonan nimi 
muutettiin Ilmailupataljoonaksi.

Saksalaisten suunnitelma
Mannerheim pyysi keväällä 1918 
saksalaisia organisoimaan Suomen 
lentojoukot. Saksalainen haupt-
mann Carl Seber nimettiin Suo-
men ilmailuvoimien komentajaksi 
28.4.1918. Seberin suunnitelma 
käsitti ilmailuvoimien esikunnan 
muodostamisen Mikkeliin; ve-
näläisten lentoasemien kaluston 
selvittämisen, siirtämisen ja käyt-
töönottamisen; Antrean lentoase-

man siirron väliaikaisesti Lappeen-
rantaan; koulutuksen aloittami-
sen Turussa, Lappeenrannassa ja 
Helsingissä; uusien lentoasemien 
perustamisen Santahaminaan, 
Uttiin, Sortavalaan ja Koivistolle; 
Lappeenrannan aseman siirtämi-
sen Uttiin sekä Turun ja Helsingin 
Hermannin asemien siirtämisen 
Santahaminaan. Seberin lopullise-
na tavoitteena oli lentopataljoona 
ja vesilentoasema Santahaminas-
sa, maa-asema Utissa ja vesiasemat 
Sortavalassa ja Koivistolla.
 Lentojoukkojen selvitysmie-
heksi määrätty luutnantti Alfred 
A. Palmbergin laati perusteellisen 
selvitystyö lentojoukkojen päätu-
kikohdasta. Siinä ilmailuvoimien 
päätukikohdan paikaksi tutkit-
tiin Uttia ja Helsingin Herman-
nia. Utista puuttuivat lämmitetyt 
lentokonehallit ja Hermannin 
kunnostamista ei pidetty tarkoi-
tuksenmukaisena. Selvityksessä 
päädyttiin Santahaminaan alueen 
rakenteiden ja yhteyksien vuoksi. 
Santahaminassa oli lentokone-
halleja lukuunottamatta kaikki 
tarvittavat rakennukset valmii-
na. Saarelle oli hyvä meriyhteys 
Helsingistä. Kaupungin läheisyys 
mahdollisti nopeat materiaalihan-
kinnat ja huollon järjestelyt sekä 

tarvittavan työvoiman. Santahami-
naan oli langaton lennätinyhteys, 
valmis puhelinlinja ja oma sähkö-
laitos. Merialue tarjosi riittävästi 
kiitoratoja lentokoneiden nousua 
ja laskua varten. Saaren keskellä 
oli maalentokentälle sopiva alue. 
Osin puutteelliset majoitus- ja ope-
tustilat aiheuttivat ongelmia, mut-
ta muualla ne olivat vielä huonom-
pia.
 Seberin suunnitelma piti si-
sällään suomalaisten lentokoulu-
tuksen myös Saksassa, saksalaisen 
kaluston hankkimisen, muutamien 
saksalaisten upseerien kutsumisen 
ja muiden vierasmaalaisten hää-
tämisen Suomen ilmailuvoimista. 
Suomeen saapuikin kesällä 1918 
noin 40 saksalaista asiantuntijaa ja 
Saksaan lähetettiin noin 60 suoma-
laista lento-oppiin. Seberin suun-
nitelmassa ehdoton painopiste oli 
merivoimissa. Jo 14.10.1918 lento-
pataljoona toimi Santahaminassa, 
ja lento-osastot 1-5 Sortavalassa, 
Santahaminassa, Utissa, Koivistol-
la ja Turussa.

Koelentotoimintaa
Vuonna 1921 perustettiin Ilmai-
luvoimien Lentokonetehdas Suo-
menlinnaan. Vuonna 1928 tehdas 
nimettiin Valtion Lentokoneteh-
taaksi sijoituspaikkanaan Santa-
hamina ja Suomenlinna. Tehtaalla 
valmistettiin vuosina 1922–1936 
lisenssillä 250 lentokonetta ja oma-
na tuotantona 65 lentokonetta. 
Nämä koneet edustivat 17 eri kone-
tyyppiä. Lisensseillä valmistettiin 
Hansa I.V.L-A22 (120 kappaletta), 
Caudron C60 (34), Koolhaven FK 
31 (4), D.H. Moth (22), Gloster Ga-
mecock (15), Ripon (26) ja Smolik 
(29). Suomalaisina konstruktioina 
suunniteltiin ja rakennettiin C.24 
(1 kappale), C.VI 25 (1), Kurki (1), 
Haukka I D.26 (1), Haukka II d.27 
(2), Sääski (36), Kotka (6), Paarma 
(1), Tuisku (15) ja Viima (1). 
 Koneita myös parannettiin 
jatkuvasti, suunniteltiin uusia len-
toteknisiä laitteita, luotiin tehok-
kaampia menetelmiä ja toimintata-
poja, löydettiin uusia materiaaleja 

sekä kaikkiin konetyyppeihin ke-
hiteltiin suksilaskutelineet. Kaikki 
tämä edellytti koelentotoimintaa 
ja lentäjiltä suurta osaamista, roh-
keutta sekä neuvokkuutta. Ensim-
mäisen vuosikymmen ajan koe-
lentotoiminta oli kiinteänä osana 
tehtaan toimintaa, ilmavoimilla ei 
varsinaisesti ollut omaa koelento-
toimintaa. Uusien koneiden koe-
lentotoiminnan lisäksi korjattiin ja 
koelennettiin lentokonetehtaalla 
vuosina 1925–1936 yli 500 lento-
konetta ja yli 1200 moottoria sekä 
uusittiin lentokoneiden aseistusta.
 Lentokonetehdas luovutti len-
tokoneet Santahaminassa olleil-
le ilmavoimien organisaatioille: 
1920-luvulla Ilmailupataljoonalle 
ja Ilmailukoululle, sitten Maalen-
tokoululle, Merilentoasemalle ja 
Lentoasema 2:lle. Kyseiset joukot 
olivat saaneet tehtäväkseen, oman 
operatiivisen ja koulutustehtävän-
sä lisäksi, koneiden vastaanoton. 
Nopeasti laajentunutta koelen-
totoimintaa varten  organisoitiin 
vuonna 1931 merilentoasemalle 
koelentue. Siihen kuului lentäjä 
ja mekaanikkoryhmä. Heinäkuus-
sa 1933 määrättiin Koelentue Il-
mavoimien komentajan alaiseksi 
erilliseksi yksiköksi. Seuraavana 
vuonna Koelentue siirrettiin tehtä-
vineen Santahaminaan uudelleen 
perustetun erillisen Ilmailuvarikon 
alaisuuteen. Lentokonetehtaal-
la oli tuolloin palveluksessa yksi 
koelentäjä ja koelentueessa nel-
jä koelentäjää. Koelentotoiminta 
päättyi Santahaminassa vuosina 
1936–1937, lentokonetehdas ja sen 
mukana ilmailuvarikko siirtyivät 
Tampereelle.

Santahaminan 
maalentokenttä
Santahaminan keskeisin lento-
toiminta tapahtui vuodesta 1918 
alkaen yli jatkosodan ajan saaren 
länsirannan merilentoasemalla. 
Sinne oli valmistunut 1920-luvun 
puoliväliin mennessä kolme len-
tokonehallia kolmellekymmenel-
le lentokoneelle. Santahaminan 
maalentokenttä oli tuolloin Suo-

menlinnan lentokonetehtaan ja 
Santahaminassa sijainneen Ilmai-
lutelakan käytössä. Kenttä toimi 
myös tuolloin Helsingin ainoana 
maalentokenttänä. 
 Santahaminan maalentokenttä 
toimi lentokonetehtaan maakonei-
den koelentotoiminnan nousu- ja 
laskupaikkoina. Kenttä oli myös 
huoltoon tai peruskorjaukseen 
toimitettavien koneiden käytössä. 
Tallinnan ja Santahaminan maa-
lentoasemien välillä oli säännöl-
listä postiliikennettä 1920-luvun 
ensimmäisinä talvina. Muualta tul-
leet vieraat käyttivät Santahami-
nan lentokenttää saapuessaan Hel-
sinkiin. Suomen Ilmailuvoimilla oli 
myös tiivis yhteistyö Viron ilmavoi-
mien kanssa. Suomen ilmavoimien 
alkuvuodet olivat hyvin murheelli-
sia Santahaminan ilmailujoukoille. 
Vuosina 1919–27 Santahaminan yli 
40 lento-onnettomuudessa kuoli 12 
henkilöä ja tuhoutui tai poistettiin 
lähes 30 lentokonetta.
 Lentokenttä laajennettiin 1920-
luvun lopulla, ilmeisesti vuonna 
1929, varsinaiseksi lentokentäksi.  
Kentän laajennus ja laajentunut 
lentotoiminta häiritsivät Santaha-
minassa sijainneen Suomen Geo-
deetian Laitoksen toimintaa. Suo-
men perusjana, ”peruskilometri”, 
oli sijoitettu vuonna 1921 Santaha-
minan kentän itäreunalla. Janan 
pituus oli 720 metriä. Tässä janas-
sa, tai paremminkin sen päätepis-
teissä säilytettiin Suomen kartoi-
tuksessa tarvittava mittalaitteiden 
kalibrointimitta. Santahaminan 
lentokentän laajennustyöt ja käyt-
tö johtivat siihen, että perusjana 
siirrettiin vuonna 1934 Lohjanhar-
julle Nummelaan. 

Santahaminan 
kentän seloste
Santahamina maalentokenttä oli 
laajimmillaan vuonna 1943. Seu-
raavassa tekstissä ja kaaviopiirrok-
sissa on virallinen Santahaminan 
lentokenttäseloste kyseiseltä vuo-
delta.
 ”Kentän nimi on Santahaminan 
kenttä. Se sijaitsee noin 5 km pääs-

Santahaminan sotilassaaren historiaa esittelevässä kirjoitussarjassa on 
useassa aikaisemmassa numerossa kerrottu Santahaminan lentokentästä. 
Sotilaslentokenttä pienellä saarella avomeren reunassa on herättänyt useita 
lukijakysymyksiä ja ihmetystä! Miksi kenttä oli saarella ja että eihän sinne ole 
voinut mitään lentokenttääkään mahtua! 

Santahaminaan oli raivattu vuonna 1918 pieni sotilaslen-
tokenttä. Alueella oli alkujaan sijainnut venäläinen tykistö 
ja myöhemmin kivääriampumarata. Kenttää laajennettiin 
1920-luvun lopulla. Se oli Helsingin ainoana maalentokent-
tänä vuoteen 1936 asti. Tuolloin valmistui Malmin kenttä.  
Valtion Lentokonetehtaan taitavat koelentäjät testasivat 
uusia konetyyppejä ja huollettuja koneita maalentoken-
tältä. Lentokenttä oli laajimmillaan vuonna 1943. Kentän 
toiminta päättyi jatkosodan aikana.  

Tässä artikkelissa esitellään Santahaminan maalentokenttä. Kirjoittaja 
on Jarmo Nieminen, Santahaminaseura ry:n puheenjohtaja. Hän palvelee 
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksella.

OSA IX

santahaminan 
maalentokenttä

Tšekkoslovakialaisvalmisteinen Aero A-32-rynnäkkökone pommitusharjoituksessa Santahaminan kentällä. Kuva on todennäköisesti vuodelta 1929. Koneen huippunopeus 225 km/h. Toimintasäde 400 km. 

Aseistuksena kaksi eteenpäin ampuvaa Vickers-konekivääriä, kaksi Lewis-konekivääriä tähystäjällä ja tarvittaessa kaksitoista 10 kg:n pommia. Vuosina 1929–30 Suomen ilmavoimat hankkivat 16 Aero–Ju-

piter A-32-konetta. Konetyyppi oli käytössä erityisesti koulukoneena aina vuoteen 1944 asti.
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sä Helsingistä itäkaakkoon Santa-
hamina-nimisellä saarella. Alueen 
erikoiset tuntomerkit ovat kolme 
radiomastoa, joista yksi on yli 100 
m korkea ja Suomenlinnan majak-
ka, joka on noin 2.400 m kentäl-
tä länteen. Kompassin eranto on 
vuonna 1943 +3,0 0, se muuttuu + 
8´ vuodessa.  
 Lentokenttä sijaitsee 5 m me-
renpinnan yläpuolella. Laskualu-
een suuruus on 600 m x 400 m, 
pääsuunta N-3. Kentän maaperän 
laatu on löysää hiekkaa, paikoitel-
len heinäpeitteitä. Kentän ympäris-
tön laatu on sekametsää ja merta. 
 Esteinä kentän välittömässä 
läheisyydessä ovat radiomastot (1 
kpl 110 m ja 2 kpl 50 m korkeita) 
noin 500 m kentältä lounaaseen ja 
Hevossalmen yli kulkevan korkea-
jännitys-sähkölinja (2 mastoa 73 
metriä), niiden etäisyys kentältä 
1.300 m. Estevaloina ovat isossa ra-
diomastossa punainen Neon-valo 
ja Hevossalmen korkeajännityspyl-
väitten päissä valkoiset valot.
 Lumen paksuus on keskimää-
rin 10–20 cm tammi-maaliskuun 
välisenä aikana. Keväisin lumen 
sulaessa on maalis-huhtikuussa 
noin viikon kelirikko. 
 Kenttä on käyttökelpoinen ke-
veille ja keskiraskaille, pienen las-
kualueen vaativille, koneille.   Pai-

kallisesti on syksyisin meriveden 
kylmenemisen ja keväisin jäiden 
sulamisaikaan äkkinäisiä ja pitkäl-
lisiäkin sumuja. 
 Sääpalvelus säätiedot ovat aina 
saatavissa Ilmalasta puhelimitse.  
Lentokonehalleja ei kentällä ole 
mutta koneet voi kuljettaa entisen 
vesilentoaseman halliin. Korjaus-
pajoina ovat Ilmatorjuntarykmen-
tin korjauspajat. Majoitusmah-
dollisuudet ovat joukko-osastojen 
kasarmeissa. Poltto- ja voiteluaine-
täydennystä ei ole järjestetty. Vet-
tä saadaan kasarmien ja keittiön 
vesijohdoista. Lääkintähuollossa 
tukeudutaan paikallisiin sotilaslää-
käreihin. 
 Viestiyhteyksinä on radio, pu-
helin on joukko-osastoissa (20581-
nimihuuto). Santahaminasta on 
laivayhteys Helsinkiin 1-2 tunnin 
väliajoin sekä Hevossalmen kään-
tösillalta on maantie.
 Alueella on Ilmatorjuntapat-
teristo 11 tykistöä, valonheittimiä 
ja ilmatorjuntakonekiväärejä. 
Alueella ei ole aihetta naamioida. 
Kentällä ei ole lentomuodostelmia. 
Kentän valvojana on Erillinen Len-
tolaivue. Kenttämääräyksiä ja las-
keutumislupia ei ole. Sotilassaari. 
Helsingin Suojeluskunta.” 

Lopuksi
Itsenäistyneen Suomeen ilmavoi-
mien päätukikohdan sijoittamisen 
Santahaminaan ratkaisi pääkau-
punkiseudun kehittyneet resurssit, 
Helsingin strateginen sijainti Suo-
menlahdella suhteessa Leningra-
diin, Viroon ja Ruotsiin sekä sen-
aikainen meritoimintakone-suun-
tautuneisuus. Lopullisen ratkaisun 
sinetöivät taloudelliset voimava-
rat: Santahaminassa oli valmiina 
ja tyhjillään venäläinen rakennus-
kanta, tiestö, voimaverkko ja muut 
rakenteet. Lähes samat syyt ja eri-
tyisesti venäläisiltä vapautunut ka-
sarmikanta myös Suomenlinnassa 
ohjasivat lentokonetehtaan, ilmai-
lutelakan ja -varikon sijoittamisen 
ilmailuvoimien päätukikohdan yh-
teyteen. Lentokoneteollisuus ja ko-
neiden huoltotoiminta edellyttivät 
koelentotoimintaa. Sen tarkoituk-
senmukaista toteuttamista varten 
tarvittiin maalentokenttä!
 Seuraavassa numerossa esitel-
lään Puolustuslaitoksen Santaha-
minan Tehdas. Se kehitti ja valmis-
ti vuosina 1949–1959 kymmeniä 
SATO-viljankuivaajia, 47 JUNE-
tiehöylää, lähes 50 traktorin asen-
nettavaa peräkaivuria ja rakensi 
kymmeniä erilaisille vetoalustoille 
kiinnitettäviä salaojan kaivuuko-
neita. Hydrauliikan käyttö toi eh-

dottoman kilpailuedun suhteessa 
muihin tehtaisiin. Santahaminan 
Tehtaan tuottamat koneet olivat 
nopeampia, tarkempia ja liikku-
miskykyisempiä kuin kilpailijoi-
densa tuotteet, eli yksinkertaises-
ti parempia. Tehdas aiheuttikin 
osaamisellaan suurta skismaa ja 
kateutta vastaavantyyppisiä ko-
neita tuottavissa siviilitehtaissa. 
Santahaminan Tehtaan suuri in-
novaatio ja osaaminen oli luoda ja 
kehittää toimivat ratkaisut, joilla 
hydrauliikkatekniikka siirrettiin 
työkoneisiin. Muut suomalaiset 
konetehtaat valmistivat vielä tuol-
loin mekaanisella voiman siirrolle 
perustuvia koneita.
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Suomalaista lentokonesuunnittelua parhaimmillaan. Tuisku-harjoituskone Santahaminan kentällä. Näitä koneita raken-

nettiin ilmavoimille 33 kappaletta. Kone oli palveluskäytössä vuosina 1935–1950.

Santahaminan lentokenttä 1943

Kirjoittajalta on useaan otteeseen kysytty, että 
minkälainen oli Santahaminan lentokenttä? Ohessa 
on Santahamina lentokentän virallinen seloste vuo-
delta 1943, jolloin kenttä oli myös laajimmillaan.

- Nimi: Santahaminan kenttä. 
- Sijaitsee: noin 5 kilometrin päässä Helsingistä itä-
kaakkoon Santahamina-nimisellä saarella.
- Erikoiset tuntomerkit: kolme radiomastoa, joista 
yksi yli 100 m korkea, Suomenlinnan majakka noin 
2400 metriä kentältä länteen.
- Eranto: vuonna 1943 +3,0 0, joka muuttuu + 8´ 
vuodessa. 
- Lentokenttä: 5 m merenpinnan yläpuolella.
- Laskualueen suuruus:  600 m x 400 m, pääsuunta 
N-3.
- Kentän maaperän laatu: löysää hiekkaa, paikoitel-
len heinäpeitteitä; ympäristön laatu sekametsää, 
merta.
- Esteet: kentän välittömässä läheisyydessä radio-
mastot (1 kpl 110 m ja 2 kpl 50 m korkeita) noin 500 
m kentältä lounaaseen, Hevossalmen yli kulkevan 
korkeajännitys-sähkölinja (2 mastoa 73 metriä) 
etäisyys kentältä 1.300 m.
- Estevalot: isossa radiomastossa punainen Neon-
valo ja Hevossalmen korkeajännityspylväitten päis-
sä valkoiset valot.
- Lumen paksuus: keskimäärin 10-20 cm tammi-
maaliskuun välisenä aikana.

- Kelirikkoaika: keväisin lumen sulaessa maalis-huh-
tikuussa noin viikon kelirikko. 
- Kentän käyttökelpoisuus: keveille ja keskiraskaille, 
pienen laskualueen vaativille koneille. 
- Paikalliset olosuhteet: syksyisin meriveden kylme-
nemisen ja keväisin jäiden sulamisaikaan äkkinäisiä 
ja pitkällisiäkin sumuja. 
- Sääpalvelus: säätiedot aina saatavissa Ilmalasta 
puhelimitse. 
- Lentokonehalleja: ei kentällä ole mutta voi koneet 
kuljettaa entisen vesilentoaseman halliin. 
- Korjauspajoina: Ilmatorjuntarykmentin korjauspa-
jat.
- Majoitusmahdollisuudet: joukko-osastojen kasar-
meissa.
- Poltto- ja voiteluainetäydennys: -. 
- Veden saanti: kasarmeissa ja keittiöllä vesijohto.
- Lääkintähuolto: paikallisilta sotilaslääkäreiltä.
- Viestiyhteyksinä: radio ja puhelin joukko-osastois-
sa (20581-nimihuuto)
- Kulkuyhteyksinä: laivayhteys Helsinkiin 1-2 tunnin 
väliajoin sekä Hevossalmen kääntösillalta maantie.
- It-tykistö: ItP.sto 11. - It-kkt: It.Psto 11. - Valonheitti-
met: It.Psto 11.
- Naamioimismahdollisuudet: ei aihetta naamioida. 
- Lentomuodostelmat: ei ole.
- Kentänvalvoja: Er.LLv. - Kenttämääräykset: -. - 
Laskeutumislupa: -.
- Nimi: Santahaminan lentokenttä. Käyttö: keveille 
ja raskaille. Sotilassaari. Hel.Sk.
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Helmikuu
1.2.  Rakennusmestari, vänrikki Taavi Kivinen (ei vastaanottoa) 70 v
8.2.  Metsäneuvos, kapteeni Paavo Harve (kotona 12-15) 100 v
8.2.  Rakennusinsinööri, ylikersantti Timo Flythström (matkoilla) 60 v
9.2.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Allan Eloranta (kotona 15-18) 80 v
10.2. Professori, lääkintäyliluutnantti Pär Slätis (matkoilla) 75 v
10.2.  Erikoislääkäri, lääkintäyliluutnantti Pentti Wuokko (ei vastaanottoa) 75 v
12.2. Osastopäällikkö, majuri Hannu Hakala (matkoilla) 60 v
14.2.  Apulaispäällikkö, ylikersantti Pentti Koljonen (perhepiirissä) 70 v
17.2.  Rehtori, yliluutnantti Pauli Eerikäinen (perhepiirissä) 80 v
18.2.  Kauppaneuvos, majuri Erik S.Berner (perhepiirissä) 85 v
19.2.  Insinööri, kapteeni Pentti Hämäläinen (ei vastaanottoa) 80 v
20.2.  Toimitusjohtaja, vänrikki Raimo Suominen (matkoilla) 70 v
25.2.  It-konsultti, luutnantti Matti Rantanen  (matkoilla) 60 V
26.2.  Kauppatieteenmaisteri, luutnantti Reijo Nurmio  75 v
26.2.  Insinööri, kapteeni Paavo Pasanen (matkoilla) 60 v

MAASTOAJO-
KURSSI I
Itä-Helsingin paikallisosasto järjestää 
kevään aikana maastoajokurssin. Kurs-
si suoritetaan Santahaminan ja Pa-
dasjoen maastossa osallistujien omilla 
ajoneuvoilla. Tavoitteena on tutustut-
taa kurssilaiset maastoajoon ja ajoneu-
vonhallintaan vaativissa olosuhteissa. 
Kurssin aloitusharjoitukset suoritetaan 
Santahaminan maastossa, helmikuun 
Itä-Helsingin tupaillan aikana 22.2.07. 

Tekniikkailta pidetään Heikinlaaksos-
sa 27.2.07. Tekniikkaillan aikana tutus-
tutaan autojen erilaisiin rakenteellisiin 
ratkaisuihin ja varustaudutaan Padas-
joen ajoharjoittelu viikonloppuun.

Ajoviikonloppu pidetään Padasjoen 
ajoharjoittelualueella 9.-11.3.07. 

Perjantai:
Lähtö alueelle noin klo 17:00
Lauantai:

-Ajoharjoittelun syventävä osa
-Haastavampaa ajoa ajoneuvoluokit-
tain

(katu kunnossa olevat autot, rakennel-
lut autot, tosi pelit)

-Illan vietto: Sauna, DVD:t eri offi ki-
soista, tietoa off-road suunnistus kil-
pailuista, ennakkotehtävä sunnuntain 
ajoon.
Sunnuntai

- 6 tunnin offroad suunnistus tehtäviä
- paluu marssi Helsinkiin.

Kurssille otetaan max 20 autokuntaa à 
2-4 hlöä.

Kurssimaksu 100€e sisältäen majoittu-
misen, ruokailun sekä oppimateriaalin.

Yhteyshenkilöt: 
Kurssinjohtaja
Kari Laitila 050-402 6180 / kari.laiti-
la@welho.net

Kurssin vääpeli: 
Sami Kivinen 0400-585533 / sami.kivi-
nen@columbus.fi

Kouluttaja:
Hemmo Siven 0400-227425

”SOTILAALLINEN PERINNETYÖ” 
SEMINAARI 10.3.2007 KLO 9 - 17 SANTAHAMINAN JÄÄKÄRITALOLLA
 
Seminaarin järjestäjinä toimivat Helsingin Kiltapiiri ry ja Sotilasperinteen Seura ry.  
Se toteutetaan Helsingin Maanpuolustuspiirin kurssina nro 0400 07 16019.
 Tilaisuuden tavoitteena on tarkastella perinnetyön eri muotoja niin puolustus-
voimien kuin myös kiltojen/perinneyhteisöjen näkökulmasta. Seminaari on ensi-
sijaisesti tarkoitettu perinnetyötä tekevien kiltojen sekä Sotilasperinteen Seuran 
edustajat. Myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita tilarajoitusten puitteissa.
 Ilmoittautuminen tehdään MPK:n koulutusportaalin kautta osoitteessa https://
www.maanpuolustuskoulutus.fi/portal/index.asp, josta valitaan edelleen ”Helsin-
ki”. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.3.2007. Helsingin Kiltapiiri vastaa osallis-
tumismaksuista.
 Seminaarin ohjelma koostuu neljän perinneyhdistyksen/-killan sekä Tammen-
lehvän Perinneliiton alustuksista sekä ryhmätöistä. Lisäksi puolustusvoimien hen-
kilöstöpäällikkö, kenrl Hannu Herranen alustaa perinnetyöstä puolustusvoimien 
näkökulmasta.

UK 53

Keskiviikkona 14.2.2007 kurssimme 
päättymisestä tulee kuluneeksi 65 
vuotta!

Kokoonnumme Marskin ratsastajapat-
saalle viimeistään klo 12.20 ja laskem-
me kukat.  Sen jälkeen siirrymme tällä 
kertaa Hotelli Vaakunan ravintolaan 
eli nykyiseltä nimeltään  Ravintola 
Loiste, Sokos-tavaratalon 10:s kerros, 
osoite Kaivokatu 3 A,  kabinettiin, jos-

sa nautimme omakustanteisen lou-
naan

Saattajat ovat tervetulleita, ja monelle 
välttämättömiä. Henkilöluvun takia 
on tärkeä ilmoittautua etukäteen ja 
viimeistään 1.2.2007 Erik Bernerille 
(sihteeri 09-134 511) tai Erkki Sillan-
päälle (040-5787257).Antakaa sanan 
kiertää, kaikki mukaan! Rohkaiskaa 
veljiä lähtemään mukaan.  Isot kun-
niamerkit.

Haaste

Helsingin Reservimeriupseerit ry 
järjestää lauantaina 17. helmikuuta
HRUP:in majalla Spjutsundissa Si-
poossa kolmatta kertaa vuosittai-
sen pilkkikilpailun, ja haastamme 
kaikki piirin kerhot mukaan. Keli ja 
seura ovat tähän mennessä olleet 
loistavia, yhtään kalaa emme tosin 
ole vielä saaneet.

Tapahtuma alkaa kello 14. Kalas-

tusta vapaalla aikataululla, yhdis-
tysesittely, lohikeittoa, sauna ja 
vapaata seurustelua.
Yöpymismahdollisuus. Ilmoittautu-
miset ja ajo-ohjeet: hallitus@hrmu.
fi

Päiväsarja: omat kalastusvälineet 
mukaan
Iltasarja: omat eväät mukaan

Tervetuloa!

HRMU hallitus
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ILMA-ASEKILPAILUJA
Piirin ilma-aseradalla Töölössä ammutaan seuraa-
vat kilpailut:
 Ilmapistoolin ja -kiväärin palkintokilpailu tiis-
taina 27.2. Kilpailuaika on klo 15.30 – 19.00.
 Ilmapistoolin ja -kiväärin piirinmestaruuskilpai-
lu kahtena tiistaina, 20.3. ja 27.3. Kilpailuaika on 
klo 15.30–19.00. Tällöin ei ammuta sarjakilpailuja.
 Lisätiedot, Jukka Väänänen 040-5844568.

Paneelikeskustelu

Upseeriliitto, Päällystöliitto ja Helsingin reserviläispiirit järjestävät 1.3.2007 
klo 16.30 eduskuntavaalipaneelin Katajanokan Kasinolla. Panelisteiksi on saa-
tu Helsingin vaalipiirin kolmen suurimman puolueen kärkiehdokkaat:

Kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki.
 Ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja (SDP)

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori.
 Paneelissa käsitellään maanpuolustukseen liittyviä aiheita Nelosen politii-
kan toimittaja Pasi Tuohimaan johdolla.
 Helsingin reserviläispiirin jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuteen yleisöksi. 
Rajoitetun osallistujamäärän takia pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta 
Pirjo Markkiselle (markkinen@upseeriliitto.fi tai 09-6689 4014).

Kahvitarjoilu.

PAHKIS PALAA VEKARALLE
21.–23.9.2007

Syyskuussa nähdään taas actionia Vekaran maastossa! Pahkis on ollut osa suo-
malaista syksyä jo yli 40 vuoden ajan. Kaksi kilpailevaa osastoa, vihreä ja kel-
tainen, ottavat toisistaan mittaa tiedustelu-, viesti- ja johtamistaidoissa.
Älä jätä tätä väliin tänäkään vuonna!

Liity joukkoon ja ota selvää - soita tai laita mailia!

Os Keltainen: Anniina Laurema, laurema@hytti.uku.fi, 040-765 5234
Os Vihreä: Teo Stranden, teo.stranden@rahtiklinikka.fi, 0400-901331
Os Valkoinen: rauno.hammarberg@nokia.com, 050- 555 2258

P.S. Muistathan myös että Pahkis on MPK Ry:n kurssi nro 0800 07 13012 – tar-
jolla on 2 kh-vuorokautta.

Matka ”Mannerheimin 
jalanjäljillä”  
PIETARIIN 8.-10.6.2007
Helsingin Reserviläiset ry järjestää 8–10.6. bussiret-
ken Pietariin. Matkan tarkoituksena on antaa kiintoi-
sa kuva nuoren Gustaf Mannerheimin opiskeluajasta 

1880–1886 Haminassa ja seurata hänen sotilasuransa 
kehitystä Pietarissa. 
 Matkan hinta on 317 euroa puolihoidolla, sisältä-
en viisumin. Myös muiden yhdistysten jäsenet voivat 
osallistua. Ilmoittautumiset 30.3. mennessä Jukka 
Pietiläiselle, puh. 040 560 5612, sähköposti jukka.pie-
tilainen@saunalahti.fi. Lisätietoja Jukalta ja Helsin-
gin Reserviläisten palstalta.
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itä-Helsinki
Itä-Helsingin paikallisosaston helmikuun tupailta 22.2.06
Paikka: Santahamina, Radioniemen koulutustilat 
Aika: 22.2.07 klo 18 - 21

Ohjelma:
Suunnistus
Lenkki
Maastoajo

Muistakaa ilmoittautuminen MPKRY:n järjestelmän kautta, jotta saamme 
kulkuluvat kuntoon.
Ilmoittautumiset 21.2.07 mennessä.

Tulevaa toimintaa:

Tupaillat:
Tammikuu: 25.1.2007 klo 18-21 Heinäkuu: KESÄTAUKO
Helmikuu: 22.2.2007 klo 18-21 Elokuu: 23.8.2007 klo 18-21
Maaliskuu: 22.3.2007 klo 18.21 Syyskuu: 20.9.2007 klo 18-21
Huhtikuu: 19.4.2007 klo 18-21 Lokakuu: 18.10.2007 klo 18-21
Toukokuu: 24.5.2007 klo 18-21 Marraskuu: 22.11.2007 klo 18-21
Kesäkuu: KESÄTAUKO Joulukuu: 20.12.2007 klo 18-21

TULEVIA KURSSEJA 

Maastoajokurssi I 22.2.-11.3.07
Kari Laitila 050-402 6180 / kari.laitila@welho.net

Lukiolaisen turvakurssi / Itä-Helsinki (kevät) 01.- 22.04.2007
Kari Laitila 050-4026180

Vartiojoukkueen maastoharjoitus 13. – 15.04.2007 
Kari Laitila 050-402 6180 / kari.laitila@welho.net;
Jonne Kaskimies 040-505 0369 / jonne.kaskimies@nbl.fi 

Itä-Helsingin paikallisosaston linnoitusretki Skogby-Harparskog 15.4. – 
31.5.2007
Harri Kaijansinkko 050-380 4566, helsinki@mpkry.fi
Kari Suomela, kari.suomela@teboil.fi 

Vartiokomppanioiden yhteisharjoitus  7.-9.9.2007
Juha Konttinen, juha.konttinen@bikexpress.com

Reserviläisten urheiluliiton valtakunnallinen SYYSJOTOS -07 – partiokilpailu 
14.-16.9.2007
Kari Suomela 040-574 0297 / kari.suomela@welho.fi

Maastoajokurssi II 5.-7.10.2007
Kari Laitila 050-402 6180 / kari.laitila@welho.net

Lukiolaisen turvakurssi / Itä-Helsinki (syksy) 2. – 4.11.2007
Kari Laitila 050-4026180 / kari.laitila@welho.net

Suunnitteilla olevat kurssit

Taistelulähettikurssi

Taistelulähettikurssi on suunnattu ensisijaisesti maakuntajoukkojen lähet-
titehtäviin määrätyille henkilöille. Kurssi on sisällöllisesti samantyyppinen, 
kuin vuoden 2006 TST-lähettikurssi

Linnoitusretki Vuosaari

Linnoitusretkellä tutustutaan Vuosaaren ympäristössä oleviin linnotteisiin. 
Retki järjestetään keväällä tupaillan yhteydessä. Tarkempi ajankohta määrä-
tään myöhemmin.

Linnoitusretki Salpalinja

Kokopäivän tai kaksipäiväinen retki, jonka aikana tutustutaan Lappeenran-
nan ympäristössä sijaitseviin Salpa-linjan linnotteisiin. Retki on omakustan-
teinen.

Lisää tietoa kursseista ja toiminnastamme myös MPKRy:n järjestelmästä 
www.mpkry.fi.

Yhteystiedot:
Paikallisosaston päällikkö: Kari Laitila, 040 – 754 0777, kari.laitila@welho.
net
Koulutuspäällikkö: Jonne Kaskimies 040 – 505 0369, jonne.kaskimies@nbl.fi
Tiedottaja: Kari Suomela 040-574 0297, kari.suomela@welho.com

espoo-kaunianen
Kotisivuosoitteemme on vaihtunut. Kotisivumme löytyvät nykyisin osoitteesta 
www.eskapat.net. Muista seurata niitä aktiivisesti!

KOULUTUS 2007
Kursseille ilmoittautumiset www.mpkry.fi sivujen kautta. 

Ampumaratavuorot ja -tapahtumat 
Ajantasalla olevat ampumavuorot löydät kotisivuilta. Katso ajat ja ilmoittautu-
misohjeet keskusteluosuudesta 

Maastomarssi 
Maastomarssi 2 järjestetään su 11.2.2007 klo 10:00. Kokoontuminen Matinkylän 
jäähallin pysäköintialueella klo 09:45. Varustus normaali ulkoiluasu, varsiken-
gät, vettä ja reppu. Matkan pituus noin 15 km. 

Maastomarssit ovat harjoitusmarsseja Kesäyön marssiin, joten painojen käyttö 
repussa on suositeltavaa, noin 5 kg.

Yhteystiedot
Päällikkö kapt Kai Haatainen 040 748 7099 kai.haatainen@luukku.com 
Varapäällikkö ylil Jaro Pietikäinen  jaro.pietikainen@welho.
com
Koulutuspäällikkö vänr Veijo Rautio 040 5558165 veijo.rautio@helsinki.fi 
Yhteysupseeri maj Heikki Simola 050 5495277 h.simola@luukku.com 
Koulutusupseeri ltn Laura Tiilikainen 040 563 3169 laura.tiilikainen@iki.fi 
Ampumaupseeri vänr Teemu Salmela 044 5466608 teemu.salmela@kolumbus.
fi  
Tiedotusvastaava Hannu Koponen 040 745 2326 hannu.koponen@icenet.fi 
TstoR:n johtaja alik Juha Matikainen 050 59 77139 juha_matikainen@suo-
mi24.fi 
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen 040 7185907 elsi.tuominen@iki.fi

EsKaPAT:in kotisivuosoite: www.eskapat.net

Helsingin maanpuolustuspiirin paikallisosastot
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kANtA-HelsiNki

Syyskokouksen yhteydessä pidetyn 
majuri Juha Mäkelän esitelmän 
”Venäjän sotilaallinen tilanne” tii-
vistelmä löytyy nyt kerhon verkko-
sivustolta.
 Pistooliammuntavuorot jat-
kuvat Helsingin Urheilutalon 50m 
radalla maanantaisin klo 18-19. Li-
sätietoja ampumaupseereilta.
 Kerhon yhteystietoja:
Verkkosivusto: www.khru.net
Sähköposti: khru@khru.net
 Kerhomme siirtyi viime vuon-
na Reservin Sanomien ilmoitusten 
lisäksi pelkkään netti- ja sähköpos-
titiedottamiseen. Sähköpostitie-
dotteita 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.appel-
qvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 
7880 9029; jukka.kariola@khru.
net, p. 050 570 0195.

läNsi-vANtAA

Kevätkauden tapahtumia:  Lauan-
taina 3.2. Toimintakeskuksessa klo 
11.00 alkaen liikuntapäivä, ohjel-
massa mm. haasteliikunta Tikkuri-
lan Reserviupseerikerhoa vastaan. 
Haasteliikunta lumiolosuhteista 
riippuen joko hiihtona tai kävely-
nä. Liikunnan jälkeen tarjolla her-
nekeittoa. Tiistaina 13.2. klo 19.30 
Toimintakeskuksessa esitelmä ai-
heesta ”Siviiliturvallisuus yrityksis-
sä – tekniset turvajärjestelmät kiin-
teistöissä”, esitelmöitsijänä Veikko 
Tauro
 Sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään Toimintakeskuksessa 
tiistaina 27.3. klo 19.00 ja kokous-
esitelmä heti kokouksen jälkeen n. 
klo 19.30. Esitelmän aiheena ”Vii-
purinlahden taistelut kesällä 1944”. 
LVRU:n kevätleiri pidetään Padas-
joella 27 – 29.4. Ohjelmassa mm. 
MPK ry:n kurssi ”Viestivälineet”  
ja kerhon ampumamestaruuskil-
pailut.  Muistakaa myös kevään 
sotahistoriantapahtuma ”Viipurin 
viimeinen päivä 20.6.1944”, tar-
kemmat ajankohdat Toimintaka-
lenterissa ja jäsenkirjeessä 1/2007. 
Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 
2007 toimintakalenteri löytyvät 
verkkosivuiltamme osoitteesta 
http://lvru.rul.fi 

mUNkkivUoRi

Hallitus toivottaa jäsenistölle hy-

vää ja aktiivista alkanutta vuotta. 
Tänäkin vuonna jatketaan toimin-
taa ammunnan ja reserviläistaitoja 
lisäävän toiminnan merkeissä.
 Munkkivuoren Reserviupseerit 
ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään tiistaina 26.3.2007 Munk-
kivuoren seurakuntatalon seura-
kuntasalissa kello 18 alkaen. Osoi-
te on Raumantie 3. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kaikki jäsenet tervetuloa mukaan.
  Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot kevätkaudella parillisten viik-
kojen perjantaisin 18.00 – 19.30, 
seuraavaksi 9.2 ja siitä kahden vii-
kon välein.  
 Kalvolassa ammuntakausi al-
kaa maaliskuun 17. päivänä ja jat-
kuu huhtikuun 14. päivänä. Ilmoita 
sähköpostiosoitteesi ampumaup-
seerille tiedon saannin varmista-
miseksi jos järjestetään muita tilai-
suuksia.
 Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 4292565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com. 
Varmista aina ennen lähtöäsi ra-
dalle, ettei muutoksia ole tullut.
 

PoHjois-HelsiNgiN 
ReseRviUPseeRit

UUSI HALLITUS
Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 8. marras-
kuuta 2006 Tapanilan urheilukes-
kuksessa. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen määräämät syyskokous-
asiat, kuten toimintasuunnitelma 
ja talousarvio. Kokouksessa valit-
tiin myös uusi hallitus vuodelle 
2007. Valituiksi tulivat seuraavat 
henkilöt, joiden tehtäväjako sovit-
tiin hallituksen järjestäytymisko-
kouksessa 16.1.2007.

Puheenjohtaja Jaakko Sievänen, 
Varapj ja sihteeri Karri Kupari, 
Yhteysupseeri Kari Wallin, Rahas-
tonhoitaja Raimo Korhonen, Tie-
dotusupseeri Jorma Loimukoski, 
Ampumaupseeri Jouko Kylmälä, 
Urheilu- ja koulutusupseeri Peter 
Korvensyrjä, Perehdyttämis- ja toi-
mintaosastoupseeri Lauri Kylmälä, 
Projektiupseeri Seppo Seppälä, 
Projektiupseeri Eero Kujala, Pro-
jektiupseeri Kalle Kuoppala

HALLITUKSEN KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous Mal-
milla 20.2.2007 klo 18.30

KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräinen kevätkokous 
Tapanilan urheilukeskuksen ker-
hohuoneessa 27.3.2007 klo 19, 
jota ennen hallituksen kokous klo 
18.00.

KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustus-
taitojen opiskelun kohtuulliset 
kurssimaksut. Tiedustele koulu-
tustilaisuuksista.  Yhteyshenkilönä 
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä, 
045 6748754, cossu541@saunalah-
ti.fi.

YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan, 
sihteerin ja tiedotussihteerin yh-

teystiedot: Pj. Jaakko Sievänen, 
040 5061488, jaakko.sievanen@
elisanet.fi, siht. Karri Kupari 050 
426 0711, karri.kupari@sampo.fi’ 
, tiedotus Jorma Loimukoski 040 
3433400, jorma.loimukoski@fin-
pro.fi

EDUSTAMINEN 
Piirihallitukseen on valittu yhdis-
tyksestämme Karri Kupari ja piiri-
valtuustoon Jorma Loimukoski.

tikkURilA

Tikkurilan Reserviupseerikerhon 
KEVÄTKOKOUS pidetään torstaina 
22.2.2007 klo 19.00 alkaen ”Karja-
talolla” Vantaan Hiekkaharjussa 
Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). Tämän 
jälkeen on kuukausikokous, jossa 
esitelmän pitää sotahistorioitsija 
evl Ari Raunio kesän 1941 hyökkäys-
vaiheesta. Hallitus kokoontuu klo 
18.00 alkaen.
 Hallituksen kokoonpano tehtä-
vineen liitteessä.
 Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net
 Ampumaharjoituksista ja -kil-
pailuista tietoja antaa Jukka Luo-
tola puh.0500 455474. Ammunnat 
ovat tiistaisin klo 19.30-21.00 Tik-
kurilan Urheilutalossa.

töölö

Seuraava hallituksen kokous on 
keskiviikkona 28.2. kello 18:00 
osoitteessa Döbelninkatu 2.
 Kevytkuulakisa alkaa jälleen. 
Viimevuoden kisan ja kiertopalkin-
non voitti Raimo Ahokas. Kevään 
ampumavuorot jatkuvat seuraa-
vasti: keskiviikkona 14.2. keskiviik-
kona 14.3. perjantaina 13.4. ja maa-
nantaina 14.5. Tilaisuudet alkavat 
kello 18:00 Töölöntorinkadun am-
pumasuojassa. Ensikertalaisille yh-
distys tarjoaa patruunat. Lisätieto-
ja ja ohjeita saa ampumavastaava  
Raimo Ahokkaalta p. 1603 9676.
Keilailuaika on varattu torstaille 
15.2. kello 17:00 osoitteessa Ruu-
sulankatu 3-5. Tilaisuutta johtaa 
Jyrki Ratia. 
 Perinteinen Tuusulanjärven 
hiihto on sunnuntaina 4.3.Kokoon-
tuminen klo 13.00 Lottamuseolle.
Osallistumme Veteraanikeräys 
2007:ään, jonka aloituspäivä on 
10.3.
 Yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään 29.3.2007 
klo 18.00 Döbelninkatu 2. Hallitus 
kokoontuu kevätkokousta ennen 
klo 17.00.
 Kotisivumme ovat uudistumas-
sa ja saadaan yhteyskuntoon tam-
mikuussa. Osoitetiedot ilmoitetaan 
tämän lehden seuraavassa nume-
rossa.
 Kerho järjestää Turvakurssin 
killan kanssa melontatapahtuman 
Keravanjoella 22.5. klo 18.00. Osal-
listumismaksu on 10 e, joka sisältää 
tarvittavan varustuksen. Ilmoittau-
tumiset Hans Gabrielssonille
 050 3304005.
Järjestämme Kaartin Jääkäriryk-
mentin upseerikokelaille kokelas-
illan 7.6. Tarkemmat ohjeet tilai-
suudesta ilmoitetaan myöhemmin 
tässä lehdessä.
 10-vuotisjuhlakesäyönmarssi 
on  29.-30.6. Tuusulassa. Töölön 
RU isännöi jälleen Viron puolus-

tusvoimien edustajia. Spjutsundin 
maja on varattu marssiviikonlo-
puksi. Marssiin ilmoittautumiset 
Pertti Elvilälle 0400 840889.
 Töölön RU täyttää ensi vuonna 
40 vuotta. Jos Sinulla on historiik-
kiin sopivaa materiaalia, ota yh-
teyttä Jyrki Ratiaan 040 5829127.
 Kerhomme tukee Suomen So-
taveteraaniliiton 50-vuotisjuhlata-
pahtumaa 18.-19.8. Tapahtumaan 
kaivataan vapaaehtoisia avustajia. 
Tarpeista ilmoitetaan myöhemmin 
tässä lehdessä.
 Kerhon toimintaa koskevat ky-
symykset ja toiveet voi osoittaa pu-
heenjohtaja Sampo Martiskaiselle 
040 709 8459 tai sihteeri Erkki Ni-
kuselle 040 715 4486.

itä-HelsiNgiN 
ReseRviUPseeRit

Hallituksen järjestäymiskokous 
pidettiin 17.1.2007 Tukikohdassa 
Puotilantie 1 D.
 Vuonna 2007 Yhdistyksen pu-
heenjohtajana toimii Keijo Talja ja 
varapuheenjohtajana Jukka-Pekka 
Kantokoski. Sihteeriksi valittiin 
Juha Iiskola, taloudenhoitajaksi 
Jyrki Uutela, koulutusupseeriksi 
Ari Iskanius, urheilupseeriksi Anssi 
Kuhlman, nuorisoupseeriksi Jani 
Riekkinen ja ampumaupseeriksi 
Esko Sillankorva. Hallituksen mui-
na jäseninä toimivat Juha Isokan-
gas, Jyrki Hiironen, Viljo Lehtonen 
ja Lauri Haimakainen.
 Ilma-aseammunnat jatkuvat 
kerhomme radalla os. Puotilantie 1 
D keskiviikkoisin klo 18.00 alkaen.
 Hallitus päätti pitää yhdistyk-
sen kevätkokouksen 6.3.2007 Tuki-
kohdassa Puotilantie 1D . Kokousil-
ta aloitetaan esitelmällä klo 18.00 
alkaen, jonka jälkeen varsinainen 
kevätkokous klo 19.00 alkaen. 
Esitelmän pitää merisotaopin pää-
opettaja komentaja Erkki Mikkola 
Maanpuoluskorkeakoulun taktii-
kan laitokselta. Esitelmän aiheena 
on ”Merivoimien Laivue - 2000 
hanke”.
 Yhteystietoja: pj. Keijo Talja 
p.041 514 9140, vpj. Jukka-Pekka 
Kantokoski p.050 332 3687, s. Juha 
Iiskola p.050 543  6214.  

AselAjikeRHot

HUoltoUPseeRikeRHo

Hallituksen järjestäytymiskokous 
pidettiin 16.01.2007.
 Hallitukseeen valittiin:
 Puheenjohtajana jatkaa Ylil 
Harri Kouvonkorpi p. 050 3007690, 
varapuheenjohtaja on maj Timo 
Koukkari.
 Kapt Kai Runela valittiin ker-
homestariksi p. 044 5282848, ja 
sihteeriksi ylil Paavo Virtanen., Ylil 
Leo Poijärvi kulttuuriupseeriksi p. 
050 3503701, Ltn Jorma Stenvall 
talousupseeriksi p. 0500 410880, 
Vänr Heikki Huhtala valittiin tie-
dotusupseeriksi heikki.huhtala@
welho.com, Vänr Yrjö Malmström 
valittiin logistiikkaupseeriksi p.041 
5193030
 Ase-,ampuma- ja koulutusup-
seeriksi ylil Heikki Heikkonen p. 
0400 776294, Hallitus kokoontuu 
13.02.2007 klo 1700 samassa pai-

kassa ravintola Full House.
 Sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään maanantaina 12.03.2007 
klo 18.00 osoitteessa kiinalainen 
ravintola Full House, Runebergin-
katu 32. Hallitus kokoontuu tuntia 
ennen klo 17.00.
 Hyvää ja reipasta yhdistysvuot-
ta 2007! Tervetuloa mukaan niin 
vanhat kuin uudetkin jäsenet! 
 Ottakaa rohkeasti yhteyttä hal-
lituksen jäseniin, jos mielessänne 
on hyviä ideoita tai haluatte antaa 
palautetta toiminnastamme.

ilmAilUkeRHo

2007 kevään toimintaa  

9.1. tiistai, Helsingin Suomalainen 
klubi klo 18.30, prof. Antti Saarial-
ho: ”Kuinka USA mobilisoitui toi-
seen maailmansotaan”

13.2. tiistai, Helsingin Suomalainen 
klubi 
 klo 17.00, kevätkokoukset; 
 klo 18.30, prof. Antti Saarialho: 
”Liberty- ja Victory-alukset - Liit-
toutuneiden merikuljetusten selkä-
ranka toisessa maailmansodassa”

6.3. tiistai, Ilmavoimien 88. vuosi-
päivä
 klo 12.00, seppeleenlasku San-
kariristillä; 
 klo 13.00, ev Mika Soininen:”
Puolustusvoimien helikopteritoi-
minta”

10.4. tiistai, Helsingin Suomalai-
nen klubi
 klo 18.30, Carl Erik Geust: ”NL 
Ilmav. toiminta suurhyökkäyksen 
aikana – 44”

26.–27.5. lauantai - sunnuntai, 
Kauhavan matka

Toukokuussa haulikkokisa

ilmAtoRjUNtAkeRHo

Kerhon toimintaa 2007 alkupuolel-
la:
Kerhoilta 15.2. Suomenlinnan Up-
seerikerholla klo 18, aiheena hen-
kilökohtainen johtaminen (leader-
ship) kriisitilanteessa. 
 Simulaattorikoulutuspäivä 
10.3. Parolassa, Panssariprikaatin 
simulaattorikeskuksessa. Tilaisuu-
dessa tutustutaan ilmatorjunnan 
koulutussimulaattoreihin kerhon 
osaavien kouluttajien johdolla. 
Erittäin mielenkiintoista, tätä et 
voi ohittaa! Ennakkoilmoittautu-
minen 1.3. mennessä pakollista. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Ilkka 
Anttonen(ilkka.anttonen@wmda-
ta.fi) tai Antti Lilleberg (antti.lille-
berg@tkk.fi)
 Kerhon kevätkokous 22.3. klo 
18 Suomenlinnan Upseerikerholla. 
Lisätietoja seuraavassa lehdessä!
 Kerhon viikottainen ampuma-
vuoro jatkuu maanantaisin klo 20-
21 Helsinginkadun ampumaradalla 
Urheilutalossa. Niin uudet kuin 
vanhatkin jäsenet ovat tervetullei-
ta saapumaan paikalle. 
 50 metrin radalla voi ampua 
joko kerhon pienoispistooleilla tai 
omilla – myös 9 mm - pistooleilla. 
Pienoispistoolin patruunoita voi 
lunastaa paikan päältä. Lisätieto-
ja antaa Varapuheenjohtaja Timo 

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

toimiNtAkAleNteRi
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Wiiala (0400 476 726, timo@wii-
ala.com).
 Kerhon hallituksen kokoonpa-
no kaudelle 2007:
 Puheenjohtaja  Lilleberg, Ant-
ti, Varapuheenjohtaja  Timo Wii-
ala, Jäsenupseeri  Hammaren, 
Patrik, Sihteeri  Niskasaari, Arttu. 
Operaatioupseeri  Anttonen, Ilk-
ka, Talousupseeri  Husso, Mika, 
Yhteys upseeri  Niiranen Timo, Tie-
dotusupseeri  Uotila, Topias, Pal-
kitsemisupseeri  Siivinen, Jarmo
 Kerhon jäsenten mahdolliset 
sähköpostiosoitteet pyydetään il-
moittamaan tiedotusupseeri Topi-
as Uotilalle (yhteystiedot alla)
 Lisätietoja kerhon toiminnasta 
antavat mm. puhennjohtaja Antti 
Lilleberg (040 596 2905, antti.lil-
leberg@tkk.fi ) ja tiedotusupseeri 
Topias Uotia (040 577 5701, thuoti-
la@cc.hut.fi). 
 Kerhon verkkosivut löytyvät 
osoitteen www.ilmatorjuntaup-
seeriyhdistys.fi kautta valitsemalla 
oikeasta laidasta linkin: Helsinki.
 Helsingin Reserviupseerien 
Ilmatorjuntakerho vastaa pääkau-
punkiseudulla myös ITUY:n pai-
kallistoiminnasta. Näin ollen kaik-
ki pääkaupunkiseudun it-upseerit 
ovat tervetulleita kerhon tilaisuuk-
siin. 
 Mahdollisen osoitteenmuu-
toksen voi tehdä RUL:n kotisivun 
kautta (www.rul.fi). Etusivulta 
löytyy linkki jäsentietolomakkee-
seen, johon voi päivittää osoitteen 
lisäksi muitakin tietoja. Tarvittaes-
sa ota yhteyttä jäsenupseeri Patrik 
Hammaréniin (044 592 2982, pat-
rik.hammaren@helsinki.fi).
 Tervetuloa tilaisuuksiin!  

jääkäRikeRHo

Helmikuun saunailta on 6.2. San-
tahaminan Kiltasaunalla klo 17.00 
alkaen ja maaliskuun saunailta on 
6.3. Kerhon vuosijuhlaa vietetään 
13.4. Santahaminan maanpuolus-
tuskerholla josta tarkemmin seu-
raavassa numerossa.
 Kerhon yhteystiedot:
 Pj. Juha Koiranen, puh. 754 
3907 tai 040 503 4804. siht. Yrjö 
Saulamo, puh. 349 3162 tai 050 344 
5635.

kt-keRHo

Tykistönpäivän 6.3 iltatilaisuus 
Ravintola Tekniska klo 19.00 Tyk-
kimiestilaisuus, johon kaikki tyk-
kimiehet ja tykistön ystävät ovat 
tervetulleita. Esitelmä: lakimies 
Kai Ahotupa, ”Ehdotus uudeksi 
asevelvollisuuslaiksi ja vaikutukset 
vapaaehtoiseen maanpuolustus-
työhön.”
- palkitsemiset
- buffet 
Tykkimiestilaisuuteen ilmoittautu-
minen 1.3. mennessä maksamalla 
illalliskortin hinta 35 e tilille Nor-
dea 127130-83323 viestinä oma 
nimi.
 Tiedustelut:
Jyri Vilamo  0400 411631 tai jyrp-
py@hotmail.com, Erkki Vuori 040 
7228924 tai sihteeri@ktkerho.fi
Päivän tilaisuuksissa asuna tumma 
puku ja kunniamerkit
 Kenttätykistökerhon toiminta-
kalenteri nähtävissä osoitteessa:
http://www.ktkerho.fi/toiminta-
kalenteri2007.pdf

kRH-keRHo

HALLITUKSEN KOKOUS
KRH- kerhon hallitus kokoontuu 
ravintola Salvessa, Hietalahden-
rannassa ti 6.2.07 klo 18.00. Aihee-
na tilinpäätös 06 sekä kevätkauden 
07 toiminta.

KRH- KERHON HALLITUS V. 2007
Kerhon syyskokouksessa on valit-
tu KRH- kerholle vuodelle 2007 
seuraava hallitus: puheenjohtaja, 
ltn Sami Lentilä; varapj: ylil Eero 
Kangas; muut jäsenet: ellääk.evl 
Mikael Artala, ltn Seppo Kaipiai-
nen, kapt Seppo Kiuru; vänr Heik-
ki Tammenmaa; ltn Tapani Tam-
misto.
 Hallituksen jäsenten tehtävät 
käyvät ilmi yhteystiedoista tässä 
lehdessä.

VUOSISUUNNITELMASTA 2007
Toimintasuunnitelman 2007 mu-
kaan KRH- kerhon vuosikokous 
pidetään Ravintola Van Gogh’ ssa, 
Pasilassa 5.3.2007 klo 19.00. Tule-
vana toimintavuonna kerho järjes-
tää retken KRH:n ampumaleirille. 
Mahdollisuuksien mukaan pyrim-
me seuraamaan mm Amos- heitti-
men ammuntaa.
 Kivääriaseammunta järjeste-
tään jäsenistölle. Tavoitteena pää-
kaupunkia lähellä toimiva ampu-
marata.
Seuratkaa tiedotusta tässä lehdes-
sä ! 

YHTEYSTIEDOT
KRH-kerhon puh.johtaja Sami 
Lentilä (09)674539, 040 5912128, 
e-mail: lentilasami@netscape.net; 
varapuh.johtaja / tiedottaja
Eero Kangas (09) 5622293, 0400-
702211, eero.kangas@kolumbus.fi,
tal.hoitaja Seppo Kaipiainen (09) 
5416663, 0500 727317, e-mail: sep-
po.kaipiainen@kolumbus.fi
yhteydet puolustusvoimiin: Mikael 
Artala, (09)1484617, 0400 217799, 
mikael.artala@mil.fi
  Kerhon sähköpostiosoite: eero.
kangas@kolumbus.fi

PioNeeRiosAsto

Hyvää alkanutta vuotta! Pioneeri-
osaston uutena puheenjohtajana 
on aloittanut ltn Sami Hotakainen. 
Hän ja muu hallitus toivoo jäse-
nistöltä entistäkin aktiivisempaa 
osallistumista tapahtumiimme ja 
vinkkejä, miten kehittäisimme toi-
mintaamme.
 Kevätvuosikokous on keskiviik-
kona 28.3. klo 18.00 Döbelninkatu 
2:ssa. Kokouksen jälkeen nautim-
me iltapalan ja kuulemme mielen-
kiintoisen esitelmän yhdessä Jää-
kärikerhon kanssa. Esitelmän aihe 
käsittelee kaupunkijääkäritoimin-
taa.
 Ampumaharjoitusillat Töö-
löntorinkadun radalla (Pohjoisen 
Hesperiankadun ja Töölöntorin-
kadun kulmauksessa) ovat 24.1., 
19.2., 16.3. ja 11.4. klo 17. Paikalla 
on aseita ja patruunoita (kerho tar-
joaa 50 kpl/kerta/jäsen). Kevään 
aikana ammutaan kerhon perintei-
nen kasakisa kerhon aseella. Pienin 
viiden laukauksen kasa palkitaan. 
Ampumailtoja vetää Matti Mähö-
nen.
 Seuraava hallituksen kokous 
on keskiviikkona 15.2.2007.
 MPKL:n järjestämä turval-
lisuuspolitiikan seminaari oli 
27.1.2007 Santahaminassa. Pio-
neeriosasto maksoi viisi jäsentään 

tapahtumaan.
 Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneeri-
logo (työkalut). Hinta vain 10 e. 
Tilaa puheenjohtajalta. Myynnissä 
myös pioneerilippiksiä ja pioneeri-
patsaita.
 Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä puheenjohtajaan tai sih-
teeriin sekä osoitteessa http://pio-
neeriosasto.net. Netissä teet myös 
kätevimmin osoitteenmuutoksen.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakai-
nen, 040 521 8383, sami.hotakai-
nen@kolumbus.fi
Sihteeri, tiedotusupseeri ylil Jukka 
Rusila, 040 779 5619, jukka.rusi-
la@ramboll.fi
Ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen@nbl.fi

ReseRvimeRiUPseeRit

Yhdistyksen 60-v-juhlavuosi on 
käynnistynyt. 10.1. pidettiin Kataja-
nokan Kasinolla virallinen vastaan-
otto, kiitokset vielä huomionosoi-
tuksista ja kaikille osallistuneille.
Varsinainen juhlatilaisuus pide-
tään toukokuussa, alustavan tilan-
teen mukaan 11.5. Pysykää kuulol-
la, juhlasta tullaan tiedottamaan 
lähiaikoina.
 Etsintäkuulutamme edelleen 
mielenkiintoista materiaalia (valo-
kuvia, videoita, kaitafilmejä) ker-
hon historian varrelta digitaalista 
historiikkia varten.
 Kevään pienoispistooliammun-
nat pidetään Helsingin Urheiluta-
lolla lauantaisin kello 11-12 kerran 
kuussa: 10. helmikuuta, 10. maa-
liskuuta, 7. huhtikuuta ja 5. tou-
kokuuta. Tervetuloa ylläpitämään 
ampumataitoa ja osallistumaan 
kevätkisaan!
 Perinteinen talvipäivä ja pilkki-
kilpailut pidetään taas Spjutsundis-
sa, ajankohta lauantai 17.2. kello 14 
alkaen. Kaikki tervetuloa paikalle, 
tarjolla myös sauna ja syötävää 
vaikkei kalaa tulisikaan.

Yhteystiedot
www.hrmu.fi 
Puheenjohtaja Erik Westerinen 050 
5119279, erik.westerinen@hrmu.
fi. Sihteeri Mika Palasto 0400 
704680, mika.palasto@hrmu.fi. 
Alusupseeri Sami Linnermo 050 
5123364, sami.linnermo@hrmu.fi.

Rt-keRHo 
joHtoReNgAs

KEVÄTKOKOUS
Johtorenkaan sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään keskiviik-
kona 7.3 klo 18.00 Metsäliitto -
konsernin pääkonttorissa. Osoite: 
Revontulentie 6, Espoo (Tapiola). 
Kokoontuminen pääsisäänkäynnin 
vastaanotossa. Kevätkokousasi-
oiden lisäksi päätetään mahdolli-
sesta kunniajäsenten valinnasta. 
Mahdollisen kokoustarjoilun vuok-
si pyydetään ilmoittautumaan en-
nakkoon sihteerille viim. 1.3. Kaik-
ki jäsenet Tervetuloa!

JOHTORENKAAN 70-VUOTISJUH-
LAT
Maamme vanhimman aselajiker-
hon, RT-Kerho Johtorengas ry:n, 
70-vuotisjuhlallisuudet järjestetään 
perjantaina 23.3. JUHLAVASTAAN-
OTTO pidetään klo 14-16 Helsingin 
Energian edustustiloissa Vuosaa-

ressa (osoite: Käärmeniementie 
6-8), jonne ovat tervetulleita mui-
den kerhojen ja yhteistyökumppa-
neiden edustajat.(Tarkempi ilmoi-
tus julkaistaan Hel.res.sanomissa 
2/2007) ILTAJUHLA järjestetään 
Suomenlinnan Upseerikerholla sa-
mana iltana klo 19.00 alkaen. Var-
sinaiset kutsut toimintaohjeineen 
postitetaan jäsenistölle helmikuun 
puoleen väliin mennessä. Kaikki jä-
senet avecien kera ovat lämpimästi 
tervetulleita.

JOHTORENKAAN HISTORIIKKI
Kerhon 70-vuotishistoriikin kir-
joittaminen on käynnissä ja val-
mis kirja julkaistaan toukokuussa 
2007. Toivomme edelleen jäseniltä 
juttuja / kuvamateriaalia kerhoon 
ja kerhon tapahtumiin liittyen. Ma-
teriaalin voi lähettää kerhon sih-
teerille tai puheenjohtajalle. Katso 
yhteystiedot palstan lopusta.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIH-
TEERILLE
Jäsenten mahdollisia sähköposti-
osoitteita pyydetään ilmoittamaan 
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikä-
li et ole saanut kerhon tiedotteita 
emailiisi, ilmoita osoitteesi maili-
listalle.

YHTEYSTIEDOT
Internet: www.johtorengas.com
Puheenjohtaja:Kare Vartiainen 
Mannerheimintie 128 A 29 00270 
Helsinki gsm 0400 694 538
kare.vartiainen@blickle.fi; Sih-
teeri: Toni Aalto Tikankolo 4 F 39 
02660 Espoo gsm 040 311 3348
toni.aalto@evtek.fi

viestiosAsto

Viestiosaston hallitus on toimin-
tavuotena 2007 nuorentunut. Uu-
den hallituksen kokoonpanoa voi 
käydä katsomassa verkkosivuilta 
osoitteesta www.viestiosasto.net, 
josta muutenkin näkyy ajantasai-
simmat tiedot tapahtumista.
 Kevään viestikoulutuksen ve-
tonaulana on YVI2-kurssi 30.3-
1.4.2007, mutta kurssi on jo nyt 
täynnä ja osallistujia on pakko va-
likoida. Muita pääkaupunkiseudun 
ja sen ympäristön kevään viesti-
kursseja, joihin vielä mahtuu, ovat:
 -Jalkaväen viestitoiminta 9.-
11.3.2007 Santahaminassa (Hgin 
piiri) Tavoitteet: Kurssilla raken-
netaan ja ylläpidetään laaja vies-
tiverkko, joka kattaa sotilasalueen 
toimistot ja useiden pataljoonien ja 
komppanioiden komentopaikkojen 
viestiyhteydet.
 -Viestikurssi 16.-18.3.2007 
Tolkkisissa (Uudenmaan piiri) Ta-
voitteet: Oppia KSL, digiradio LVI 
241 ja liikennöinti puheradiolla.
 -Sanomalaitejärjestelmä, 4.-
6.5.2007 Santahaminassa (Hgin 
piiri) Tavoitteet: Oppia perusta-
maan ja ylläpitämään keskussa-
nomalaiteasema. Ymmärtää sano-
malaiteverkon toiminta ja rakenne 
sekä oppia erilaisten tilaajien liittä-
minen siihen. Kurssin soveltavassa 
osuudessa rakennetaan osa sotilas-
alueen sanomalaiteverkosta ja sen 
tilaajista.
 Kursseille ilmoittaudutaan 
MPK ry:n tietojärjestelmän kautta 
osoitteessa www.maanpuolustus-
koulutus.fi. Kurssit sijaitsevat jär-
jestävien piirien alla.

Em. viestikurssien lisäksi Viesti-
osasto suosittelee, että kaikki si-
joituskelpoiset viestiupseerit kou-
luttautuisivat yleissotilaallisissa 
taidoissa MPK ry:n kursseilla. Ko-
kemus on osoittanut, että sotilaal-

linen ’yleissivistys’ auttaa merkit-
tävästi oman sodanajan tehtävän 
hoitamisessa.
 Olethan muistanut ilmoittaa 
liittoon tai Viestiosastolle toimivan 
sähköpostiosoitteen? Viestiosaston 
jäsenistä vain noin kolmasosa on 
ilmoittanut sähköpostiosoitteensa 
ja osa näistäkään ei toimi. Jos et 
saanut viime vuonna yhtään säh-
köpostikirjettä Viestiosastolta, on 
syytä tarkistaa sähköpostiosoittee-
si toimivuus!

seNioRiUPseeRit

Konserni SAMPO on kutsunut ker-
homme vierailemaan KESKIVIIK-
KONA 21.2.2007 klo 17.00 alkaen 
osoitteeseen KAUPINTIE 3 A. Tur-
vallisuusjohtaja Jari Väinölä ker-
too Sampo-konsernista sekä sen 
nykyisistä turvallisuusjärjestelyis-
ta ja lisäksi saamme tilaisuudessa 
kuulla eversti Matti Lukkarin esi-
telmöivän kirja-aiheesta ” Iisalo 
kärkeen! ”.
Ilmoittautumiset tilaisuuteen vii-
meistään 14.2.2007 mennessä : 
pentti.uosukainen@kolumbus.fi  
tai 040 840 6296.

kANtA-HelsiNgiN 
mAANPUolUstUsNAiset 

Ry

Kevätkauden 2007 kokoontumis-
päivät ovat seuraavat: 5.2., 5.3., 
2.4., 7.5. Kokoontumispaikka Dö-
belninkatu 2, iso kokoontumissali, 
klo 18.00 alkaen. 
 Pääsiäismyyjäiset pidetään pal-
musunnuntaina 1.4.2007.
 Entiset ja uudet jäsenet innok-
kaasti mukaan aktiiviseen toimin-
taamme,
 TERVETULOA! pj Marja En-
kvist, puh 040 7390396.

esPooN 

mAANPUolUstUs-

NAiset

Espoon Maanpuolustusnaisten hel-
mikuun kuukausikokous pidetään 
keskiviikkona 14.2.2007 klo 18 Ta-
piolan Palvelukeskuksessa (osoite 
Itätuulenkuja 4). Illan aiheena on 
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun 
jäsenjärjestö, Suomen Tiepalvelu-
miehet ry. 
 Oletko joutunut hankalaan ti-
lanteeseen autosi mentyä yllättäen 
epäkuntoon kesken matkan? Olet-
ko sitten saanut ammattitaitoista ja 
ystävällistä apua Tiepalvelun mie-
hiltä tai naisilta? Tule kertomaan 
meille kokemuksistasi. Illan vieras, 
Mika Pulkkinen Suomen Tiepalve-
lumiehet ry:stä, kertoo meille yh-
distyksensä toiminnasta Suomen 
teillä ja muusta vapaaehtoisesta 
toiminnasta Suomen liikenteessä.
 Espoon Maanpuolustusnaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 14.3.2006 
klo 18 alkaen Tapiolan Palvelukes-
kuksessa

Kiitos
Parhaat kiitokset Helsin-
gin Seudun Reserviläispii-
ri ry:lle, Vantaan Reser-
viläiset r.y.:lle, ja monille 
ystävilleni merkkipäiväni 
muistamisesta.
Hannu Ilonummi
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HelsiNgiN  

ReseRviläiset

Lauantaina 10.2. klo 10 tehdään tu-
tustumiskäynti Helsingin Väestön-
suojelumuseoon Kruununhakaan, 
Siltavuorenranta 16 B (kalliosuoja 
16 A:sta itään). Museossa päästään 
tutustumaan sotien aikaiseen väes-
tönsuojeluun sekä väestönsuojelun 
yleishistoriaan ja nykypäivään. So-
tien 1939–1944 aikaa kuvataan yk-
sityiskohtaisesti. Tiloihin on raken-
nettu jopa sodanaikaista pommi-
suojaa esittävä kellarisuoja 
pommitusääniefektein. Lisäksi esil-
lä on sodanjälkeisen väestönsuoje-
lun yleishistoriaan liittyvää teknis-
tä esineistöä, kirjallisuutta ja muu-
ta materiaalia. Helsingin 
Reserviläiset maksaa pääsymaksun 
ja opastuksen, jos sellainen järjes-
tyy.
 Yhdistyksen kevätkokous on 
torstaina 29.3. klo 18 Döbelninkatu 
2:n kokoushuoneessa. 
 Perinteinen Marskin Retki 
järjestetään 8–10.6. Pietariin tee-
mana ”Mannerheimin jalanjäl-
jillä”. Matkan tarkoituksena on 
antaa kiintoisa kuva nuoren Gus-
taf Mannerheimin opiskeluajasta 
1880–1886 Haminassa ja seurata 
hänen sotilasuransa kehitystä Pie-
tarissa. Matka, joka tapahtuu bus-
silla, alkaa 8.6. klo 12 Helsingistä 
ja suuntautuu Haminan kautta 
Siestarjoelle, jossa yöpyminen. 
Lauantaina 9.6. tutustutaan Man-
nerheimin Pietariin ja sunnuntaina 
10.6. on käynti Kronstadtissa sekä 
Stalinin uhrien teloitus-, hauta- ja 
muistomerkkialueella Levasho-
vossa. Matkan hinta on 317 euroa 
puolihoidolla, sisältäen viisumin. 
Oppaana on kapteeni Lasse Lind. 
Ilmoittautumiset 30.3. mennessä 
Jukka Pietiläiselle, puh. 040 560 
5612, sähköposti jukka.pietilai-
nen@saunalahti.fi.
 Jotos 2007 järjestetään 14–16.9. 
pääkaupunkiseudulla. Yhdistyk-
semme on saanut tehtäväkseen 
toteuttaa yhden rastin, jonka toi-
mitsijoiksi tarvitaan vapaaehtoisia. 
Lisätietoja antaa Aatos Ahlsten, 
puh. 050 468 5142.

 Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat puheenjohtaja Ilkka 
Jolma, puh 040 503 5193, 
helsinki@helresp.fi ja sihteeri 
Timo Elolähde, puh 040 830 4097, 
timo.elolahde@ytv.fi.

vANtAAN 
ReseRviläiset

Yhdistyksen yhteystiedot: puheen-
johtaja Olli Korkalainen, puh. 050 
3028308, s-posti olli.korkalainen@
milnet.fi. tiedottaja Niko Niemistö, 
puh. 050 5656632, s-posti
niko.niemisto@finnsteve.fi. Yhdis-
tyksen kotisivut löytyvät osoittees-
ta www.vantaanreservilaiset.fi.
Kotisivujen jäsenalue on avattu, ja 
sieltä löytyvää keskustelupalstaa 
tullaan jatkossa käyttämään mm. 
päivittäistiedottamisen kanavana. 
Käykää tutustumassa!
6.2. pist.pika-ammuntakilpailu 
Tikkurilan radalla klo 18 alkaen. 
Kilpailussa ammutaan viisi koelau-
kausta ja 30 kilpalaukausta. Kilpai-
lu on avoin Vantaan maanpuolus-
tusjärjestöjen jäsenille. Lisätiedot: 
Niko Niemistö, puh. 050 5656632. 
6.3. pienoiskivääri 3x10 ls kilpailu 
Tikkurilan radalla alkaen klo 18. 
Järjestää L-VRAU.
 VaResin jäsenillä on mahdolli-
suus osallistua ammuntoihin San-
tahaminan radoilla yhteisvuoroilla 
mm. TA-killan ja EsKaPAT:n kans-
sa. Lisätietoja ja kalenterin kevään 
2007 Santiksen vuoroista löydät 
yhdistyksen kotisivuilta tai ampu-
mavastaavilta, Markku Katainen, 
puh. 040 5272124 ja Kari Sihvo, 
puh. 0400 453100.
 Hyrylän sulkeuduttua VaRes 
on siirtänyt ampumatoimintansa 
Lopen radalle, josta löytyy mm. 
VaResin varustekontti. Jos tarvitset 
avainta konttiin, ota yhteyttä Olli 
Korkalaiseen, puh. 050 3028308. 
Lisätietoja Lopen radan käytöstä 
saa yhdistyksen kotisivuilta ja am-
pumavastaavilta. Yhdistyksen va-
kiovuorot Tikkurilan urh.talon am-
pumaradalla ti 17-19:30, to 17-19 ja 
su 15-17. Vuoron käyttö edellyttää, 
että valvoja on paikalla. Ajantasai-
sen valvojalistan löydät kotisivuil-
ta. Radalla ammutaan .22 aseilla. 
Lisätietoja voi kysellä Niko Niemis-
töltä.

itä-HelsiNgiN 
ReseRviläiset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 
Pirtillä tiistaina 13.2. kello 18.30 al-
kaen. Käsiteltävänä sääntömääräi-
set asiat; toimintakertomus 2006 
sekä tilinpäätös. Lisäksi muissa 
esille tulevissa asioissa keskustel-
laan seuraavista asioista: Iittalan 
ampumaratakäynti 5.5., reserviläis-
haastattelut, prosenttiammunnat, 
kevätretki, jäsenkirjeen lähettämi-
nen ja veteraanikeräys. Tarkempi 
vuosikokouksen esityslista jaetaan 
kokouksessa. Kaikki jäsenet terve-
tuloa!
 Muut kevään Pirtti-illat ovat 
13.3., 10.4. ja 8.5.

ilmAilUosAsto

13.2-07 tiistaina Helsingin Suoma-
lainen Klubi
 Klo 17.00 Osaston kevätkokous
 Klo 18.30 prof. Antti Saarialho: 
Victory-alukset- liittoutuneiden 
merikuljetusten selkäranka II  
MS:ssa.
6.3-07 TIISTAINA (ohjelmassa 
maanantai), Ilmavoimien 89. vuo-
sipäivä.
 Klo 12.00, seppeleenlasku San-
kariristillä,
 Klo 13.00, Suomakainen Klubi, 
ev. Mika Soininen: Puolustusvoi-
mien helikopteritoiminta.

meRiReseRviläiset

Y h d i s t y k s e n  v u o s i ko ko u s 
28.2.2007
 Merireserviläiset ry:n vuosi-
kokous pidetään 28.2.2007 kello 
18.00-21.00, Helsingin Seudun Re-
serviläispiiri ry:n kokoushuone 1, 
Dobelninkatu 2, 4. krs. Kokoukses-
sa käsitellään sääntöjen määrää-
mät asiat. 
 Yhdistyksen johtokuntaan kai-
vataan muutamaa uutta jäsentä. 
Tule mukaan vaikuttamaan yhdis-
tyksen toimintaan!
 Lisätiedot :
Ilkka Tiihonen puh (iltaisin) 0400 
453 068 tai sähköposti merireservi-
laiset@helresp.fi
 
Alushankinta
Odotamme kuumeisesti Merivoi-
mien Esikunnan päätöstä Ahven-

veneestä tekemäämme tarjoukseen 
tammikuun aikana. Tiedotamme 
jäsenistölle heti päätöksen saatu-
amme. 

Lisätiedot:
Martti Helamaa, puh 050 357 3658

siNiNeN ReseRvi

Sininen Reservi ry ja Meripuolus-
tuspiiri osallistuvat VENE07-mes-
suille Merivoimien osastolla 9.-
18.2.2007. Ilmoittaudu esittelijäksi 
ja pääset samalla tutustumaan 
messuihin.

Lisätiedot:
Mika Kuutti puh. 0400 447 853 tai 
sähköpostitse mika.kuutti@sini-
nenreservi.fi 

Sinisen Reservin perinnekiväärin 
ja vapaavalintaisen pistoolin mes-
taruuskilpailut la 31.3.2007 Upin-
niemessä. Ilmoittautuminen MPK 
ry:n nettisivujen kautta / Meripuo-
lustuspiirin ”Ammuntapäivä ykkö-
nen”. Ilmoita halukkuutesi osallis-
tua myös Tatulle (tatu.korhonen@
finnlines.fi tai kännykkä) joukkuei-
den erillistä ilmoittamista varten. 
Kaikki halukkaat mukaan!!!

Lisätiedot:
Tatu Korhonen puh. 050 565 4408 
tai sähköpostitse tatu.korhonen@
finnlines.fi

Ampumatoiminta ja Luola-vuorot 
Töölöntorilla kevät 2007
 LA 10.02. klo 12-18 Avoimet 
ovet / tutustumis- ja %-ammunta 
 TO 15.02. klo 18-20 Avotähtäin-
pienoiskivääri 20 pysty + 20 polvi 
 LA 03.03. klo 12-18 Perinnease-
tapahtuma / asehuollot / koulutus-
ta 
 PE 09.03. klo 18-20 Pienoispis-
tooli 30 koulu + 30 kuvio 
 MA 26.03. klo 18-20 Ilmakivää-
ri ja/tai ilmapistooli 40 ls 
 MA 16.04. klo 18-20 Pienoispis-
toolin pika-ammunta 20+20+20 
 TO 26.04. klo 18-20 Pienois-
kivääri 30 pysty ja/tai pistooli 30 
koulu 
 TO 10.05. klo 18-20 Ilmakivääri 
ja/tai ilmapistooli 40 ls 
 Tervetuloa mukaan. Opastusta 
annetaan ja aseita patruunoineen 
löytyy radalta. 
 Perinnekivääriammunnat San-
tahaminassa aloitetaan jo huhti-
kuussa. 
 LA 12.05. Reserviläisurheilu-
liiton perinneaseiden mestaruus-
kilpailut Hollolan Hälvälässä. 
Lajeina kivääri 300m/makuu ja 

150m/asennot sekä pistoolin koulu 
ja kuvio. Tarvitsemme 4 ikämiestä 
(Y50) ja 4 nuorukaista (Y), joil-
la pysyy sekä kivääri että pistooli 
kourassa. Halukkaat ”valmennet-
tavat” voivat ilmoittautua Tatulle 
hyvissä ajoin, että päästään tree-
naamaan porukalla. Kilpailukutsu 
löytyy netistä ResUL:n sivuilta.
 Meriressuille ja jäsenyydestä 
kiinnostuneille on järjestetty kah-
tena lauantaina (10.2. ja 3.3.) mah-
dollisuus tulla tutustumaan ”Luo-
laan”. (sisäänkäynti Töölöntorin-
kadun ja Pohjois-Hesperiankadun 
kulmauksen muistomerkin takaa 
alas kellaritiloihin). Mahdollisuus 
kokeilla %-ammuntaa ilma-aseilla 
molempina päivinä. Helmikuus-
sa paikataan myös pikku talkoolla 
ampumaradan taustakumia. Am-
pumavastaava kertoo toiminnas-
ta ja esittelee yhdistyksen aseita. 
Maaliskuussa on myös mahdolli-
suus ilma-aseiden kokeiluun, jonka 
ohessa tarkastetaan perinnekivää-
reitä ja pistooleita tulevaa kautta 
varten sekä neuvotaan muutenkin.
 Varsinkin perinnekivääriam-
munnasta kiinnostuneiden kannat-
taa liittyä Helsingin Varuskunnan 
Ampujiin, jolla on vuoroja Santa-
haminan kaikilla radoilla.
 
Lisätiedot:
Tatu Korhonen puh. 050 565 4408 
tai sähköpostitse tatu.korhonen@
finnlines.fi 

Tervetuloa mukaan toimintaan,
Johtokunta, merireservilaiset@
helresp.fi:
 Puheenjohtaja Ilkka Tiihonen, 
puh 0400 453 068
 Varapuheenjohtaja Jaakko 
Maavuori, puh 0400 444 657
 Sihteeri Juha Wallius, puh 050 
458 4644
 Meritoimintavastaava Martti 
Helamaa, puh 050 357 3658
 Merikilpailutoiminta ja lippu-
vastaava Timo Arkiomaa, puh 050 
582 0798
 Talousvastaava Seppo Viher-
saari, puh 0400 253 380
 PR ja tiedotus Mika Kuutti, puh 
0400 447 853
 

sveNskA 

ReseRvUNDeR-

officeRARe

Skytte i ”Luolan” våren 2007 kl. 
17:00-19:00. Ifall du är sen ring 
Luolan tel. (09) 4056 2098.

Pistol
Fredagen 16.2, snabbskytte, Mån-

Helsingin seudun 
Reserviläispiiri

Akava
Rautatieläisenkatu 6

00520 Helsinki

oy motoral Ab
Valuraudantie 18

00700 Helsinki

www.motoral.fi
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dagen 12.3, duell, Onsdagen 18.4, 
skolpistol, Onsdagen 9.5, skol och 
duell

Gevär
Måndagen 29.1, Fredagen 2.3, Ons-
dagen 28.3, Fredagen 27.4, Månda-
gen 21.5

Traingelkampen 2007
Lördagen 10.3, skidskytte Västerby 
skidcentrum, inskjutning kl. 11:00, 
start 12:00
 Lördagen 5.5, orientering 
Dragsvik, samling vid Idrottshuset 
kl. 10:00
 Tisdagen 8.5, pistolskytte Bagg-
by, heat 1 kl. 17:00 heat 2 kl. 19:00
 Tisdagen 7.8, terränglöpning 
Kasaberget, samling kl. 18:00, start 
18:30
 Torsdagen 4.10, luftgevärsskyt-
te Västerby skyttehall
 Lördagen 20.10, avslutnings-
fest

Övriga tävlingar
 Torsdagen 16.8, Tammet täv-
ling, Baggby,start kl. 18:00, delta-
garavgift 3 e/person.

s-RyHmäN 
ReseRviläiset

Yhdistyksen hallituksen järjes-
täytymiskokous pidettiin 11.01.07 
Ässäkeskuksessa. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa, syyskokouk-
sen valitsemana, Ilkka Kakko. 1. 
varapuheenjohtaja Juha Dahlman 
ja 2. varapuheenjohtaja Jukka Hal-
likainen sekä  rahastonhoitajana 
Teuvo Mäkinen. Hallituksen ulko-
puolisena  sihteerinä, yhdistyksen 
toiminnanjohtaja, Rauno Tiainen.
 Hallitus suosittelee, että yhdis-
tyksen jäsenet liittyisivät jäseniksi 
myös S-ryhmän Maanpuolustus-
kerhoon. Maanpuolustuskerholla 
ei ole tällä hetkellä jäsenmaksua. 
Maanpuolustuskerhon jäsenyys ei 
vaikuta millään lailla jäsenien osal-
listumiseen, edelleen aktiivisesti, 
oman yhdistyksemme toimintaan. 
Jos haluat lisätietoa tai ilmoittau-
tua jäseneksi ota yhteys Ilkka Kak-
koon puh. 040 7662087 tai Juha 
Dahlmaniin puh. 0407382101. He 
ovat myös MPK:n hallituksen jäse-
niä.
 Yhdistyksemme sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään maa-
nantaina 26.02.2007 Ässäkeskuk-
sessa, mistä tulee vielä erillinen 
kutsu. 
 Kevääksi suunniteltu Hii-
denmaan retki toteutetaan 28.-
30.04.07 tutun Pornaisten Matkai-

lun järjestämänä. Retkelle voivat 
osallistua yhdistykseemme kuulu-
mattomatkin henkilöt, mikäli bus-
sissa on tilaa. Retki tehdään perin-
teisesti avec. Retkestä tarkempia 
tietoja hintoineen hyvissä ajoin 
ennen retkeä. 
 Ilmoittautua voi jo nyt matkan-
johtaja Rauno Tiaiselle 
puh. 040 512 3392.

killAt

HelsiNgiN kiltAPiiRi

”SOTILAALLINEN PERINNETYÖ” 
10.3.2007

Järjestäjät
Helsingin Kiltapiiri ry ja Sotilaspe-
rinteen Seura ry.  

Tavoite
Tilaisuuden tavoitteena on tarkas-
tella perinnetyön eri muotoja niin 
puolustusvoimien kuin myös kil-
tojen/perinneyhteisöjen näkökul-
masta ja siten välittää osallistujille 
virikkeitä heidän taustayhteisöjen-
sä toiminnan kehittämiseen. Lisäk-
si edistetään perinnetyötä tekevien 
tahojen verkostoitumista.

Kohderyhmä
Ensisijaisesti perinnetyötä tekevien 
kiltojen sekä Sotilasperinteen Seu-
ran edustajat.

Toteutus, osallistumismaksu 
Tilaisuus toteutetaan MPK-kurs-
sina nro 0400 07 16019 Santaha-
minan Jääkäritalossa. Tilaisuuden 
vastuuhenkilönä toimii Markus 
Anaja. Helsingin Kiltapiiri vastaa 
osallistumismaksuista.

Ilmoittautuminen
MPK:n koulutusportaalin kautta 
https://www.maanpuolustuskou-
lutus.fi/portal/index.asp, josta 
valitaan edelleen ”Helsinki”. Vii-
meinen ilmoittautumispäivä on 
3.3.2007.

Ohjelma
08.30 - 09.00 Aamukahvi (kahvi/
tee + sämpylä)
09.00 - 09.15 Seminaarin avaus 
(Kiltapiirin puheenjohtaja Pirkko 
Saarto)
 09.15 - 10.00 Perinnekäsitteistä 
ja perinnetyöstä (Sotilasperinteen 
Seuran pj. Markus Anaja)
 10.00 - 10.30JP 27:n Perinneyh-
distyksen perinnetyö (Puheenjoh-

taja, prikaatikenraali Asko Kilpi-
nen)
 10.30 - 10.45 Tauko
 10.45 - 11.15 Tykkimiehet ry:n 
perinnetyö (Majuri res Kari Vila-
mo)
 11.15 - 11.45 Laivaston Killan pe-
rinnetyö (Helsingin Laivastokillan 
pj. Lars Eklund)
11.45 - 13.00 Lounas muonituskes-
kuksessa
 13.00 - 13.30 Kaartin Jääkä-
rirykmentin Killan perinnetyö 
(Everstiluutnantti Arto Kotro)
 13.30 - 14.00 Tammenlehvän 
Perinneliiton perinnetyö (Asia-
mies, eversti Pertti Suominen)
 14.00 - 14.30 Kahvi (kahvi/tee 
+ pulla)
 14.30 - 15.30 Ryhmätyöt aihei-
naan:
* Mitä perinnetyötä meidän killas-
samme tehdään?
* Mitä alustuksissa esitetyistä toi-
mintamalleista voidaan  hyödyntää 
killassamme?
* Miten MPKL ja kiltapiiri voi tukea 
kiltojen perinnetyötä?
15.30 - 16.00 Perinnetyö puolustus-
voimien silmin (Kenraaliluutnantti 
Hannu Herranen)
16.00 - 16.50 Ryhmätöiden purku 
ja loppukeskustelu
16.50 - 17.00 Seminaarin päätös 

HelsiNgiN 
ilmAtoRjUNtA-

RykmeNtiN kiltA

Hyvää alkanutta vuotta kaikille jä-
senille ja yhteistyökumppaneillem-
me. Uusi lehti on käännetty alka-
neessa toimintavuodessamme kun 
rykmentin toiminta on nyt siirretty 
Parolannummelle. Kuten aikaisem-
min todettiin, niin se ei tarkoita, 
että toiminta meillä vähenisi vaan 
se on meille haaste. 
 Kiltamme on  oikea myös niille 
kotiutuville varusmiehille- ja nai-
sille, jotka on palvelleet Parolan-
nummella ja asuvat pääkaupun-
kiseudulla. Voidaksemme pitää 
toimintamme monipuolisena ja 
mahdollisuutemme saada uusia 
jäseniä yhteistyötä tullaan tiivistä-
mään Parolassa toimivan yksikön 
kanssa. 
 Suunnitelmissamme on (jos 
saadaan tarpeeksi osallistujia) yksi 
retki Vuosaaren satamaan ja listal-
la on myös muita kohteita, mutta 
enemmän niistä kun ne on käsitel-
ty hallituksessa. 
 Ensimmäinen  hallituksen ko-
kous pidetään 24.01. ja kokouk-
sessa valitaan killalle uusi sihtee-
ri, koska Saara Jokitalo  keskittyy 

opintoihin työnsä ohella. Näistä ja 
mahdollisista muista valinnoista 
tullaan tiedottamaan internetissä 
viikon 4 loppupuolella ja seuraa-
vassa lehdessä joka ilmestyy 09.03. 
Siihen saakka toivotan kaikille 
raikkaita talvipäiviä ja aktiivisuut-
ta killan toiminnassa.
 Ampumatoiminta:  Ampu-
matoiminta jatkuu Helsingin Ur-
heilutalolla maanantaisin klo. 
20.00-21.00. 22-patruuna maksaa 5 
senttiä / kpl eli rasian kokonaishin-
naksi tulee 2,50 e. Lisätietoa ampu-
matoiminnasta Ari Vaarasmaalta , 
GSM 040 723 1543. 
 KILLAN BARETTIMERKKI ja 
HISTORIIKKI on nyt tilattavissa tai 
ostettavissa killan tilaisuuksissa. 
Barettimerkin hinta on 10 e lisät-
tynä postituskuluilla. Maavoimien 
vihreä baretti on myynnissä MP-
myymälässä puh. (09) 4056 2014 
tai fax (09) 4056 2099 ja s-posti:  
Pohj. Hesperiankatu 15 (ja Töölön-
torinkadun kulmassa) ja hinta on 
n.  15 e.  Killan uusi historiikki saa-
tavana hintaan 10,00 €.  Vanhempia 
historiikkikirjoja ja muutakin kir-
jallisuutta on kaupan – kysy lisää. 
 Molemmat tilaukset ottaa vas-
taan killan sihteeri Saara Jokitalo 
(09) 1816 2637 tai s-postilla saara.
jokitalo@mil.fi  24.01.2007 saakka. 
 Killan internetsivut löytyy 
Maanpuolustuskiltojen liiton yh-
teydessä osoitteessa www.mpkl.fi. 
Sieltä kannattaa etsiä jäsenkillat 
(vasen reuna) ja hakea esim. aak-
kosjärjestyksessä. Klikkaa killan ni-
meä niin pääset omille sivuillemme 
nopeasti ja helposti. Sivuilta löytyy 
ajantasaista tietoa killan tapahtu-
mista  (päivitetään säännöllisesti) 
sekä kaikki tärkeät yhteystiedot.   
 KÄY KATSOMASSA !
 Killan yhteyshenkilö tiedotus-
asioissa ja Uudenmaan Kiltapiiris-
sä:  
 Edward Breitenstein  GSM 040 
913 6846 tai sähköpostilla edward.
breitenstein@kolumbus.fi   
 Lisätiedot ja tiedustelut killan 
toiminnasta saa puuheenjohtaja 
Reijo Hoikkalalalta puh. työ (09) 
432 5725 / s-posti: reijo.hoikka-
la@vtv.fi tai killan sihteeriltä: 
Saara Jokitalo GSM 040 825 2079 
tai s-posti: saara.jokitalo@mil.fi    
24.01.2007 saakka. 

AUtojoUkkojeN 
HelsiNgiN kiltA

Johtokunta aloitti vuoden 2007 jär-
jestäytymiskokouksella 12.1.2007.  
Puheenjohtaja Timo Koukkarin 
johdolla vietiin kokous läpi.
 Johtokunnan kokoonpano on 

seuraava: ensimmäinen varapu-
heenjohtaja Hans-Rune Holmberg, 
toinen varapuheenjohtaja Heimo 
Yrjönsalo, rahastonhoitaja Erkki 
Kuronen, sihteeri Eero Hakkarai-
nen.  Omaisten päivät vietettiin 
Kaartin Jääkärirykmentissä 13. 
ja 14. 1. 2007. Omaisia ja tuorei-
ta alokkaita vieraili Jääkäritalolla 
tutustuen perinteeseen ja histo-
riaan. Autojoukkojen nurkkauk-
sessa olivat kiltaveli E. Hakala, E. 
Hakkarainen, H-R. Holmberg ja E. 
Kuronen. Kiltaveljillä oli päällään 
myös keltaiset heijastinliivit AJK:n 
logolla. Automiehet erottuivat nä-
kyvästi vierailijoista sekä saivat po-
sitiivista palautetta liikenneturval-
lisuustempauksella. Autojoukkojen 
vuosipäivää vietettiin 19.1.2007. 
Tapahtuma alkoi seppeleen las-
kulla Hietaniemen hautausmaalla 
sankariristille, Suomen Marsalkka 
Mannerheimin ja presidentti U. K. 
Kekkosen haudalle. Havuseppeleet 
laskivat kunniapuheenjohtaja L. R. 
Laine sekä puheenjohtaja T. Kouk-
kari. AJK:n lippua kantoi kiltaveli 
Paavo Virtanen. Kunniavartio oli 
Kaartin Jääkärirykmentin toimes-
ta asetettu tilaisuuteen.  Vuosipäi-
vän vietosta siirryttiin Santaha-
minaan Jääkäritalolle, missä oli 
ajoneuvokalustonäyttely pihalla. 
Kuljetuskomppanian päällikkö 
kapteeni Sami Kanerva sekä va-
rusmieskuljettajat esittelivät uutta 
maastomönkijää, moottoripyörää 
sekä järeämpää kalustoa. Voidaan 
todeta, että kuljetuskalusto on 
monipuolista kaartinjääkäreiden 
tarvitsemaan vaativaan käyttöön. 
Kalustonäyttelyn jälkee siirryttiin 
Jääkärisaliin, missä kiltaveli E. Ku-
rosen johdolla muonituskeskus oli 
kattanut juhlapäivällisen. Ennen 
ruokailua luovutettiin kunniapu-
heenjohtajalle Leo.R. Laineelle 
ja kiltasisar Eila Laineelle AJKL:n 
kunniakirja sekä lippu heidän pit-
käaikaisesta työstä autojoukkojen 
kiltojen liitossa. Kahvin ja kakun 
lomassa kuultiin emeritus profes-
sori Antti Saarialhon juhlaesitelmä 
aiheesta: Liberty ja Victory alukset, 
liittoutuneiden merikuljetusten 
”selkäranka” toisessa maailmaso-
dassa. Kuunneltiin mielenkiinnolla 
massiivisesta laivojan rakentami-
sesta sekä siirtymisestä  laivapel-
tihitsaukseen. Nopeuttaakseen 
laivojen valmistusta siirryttiin niit-
taamisesta laivojen hitsaamiseen. 
Tämä oli kolmas sekä viimeinen 
osa aiheesta. Kiitämme professori 
A. Saarialhoa mielenkiintoisesta 
esitelmäsarjasta.  Suuret kiitokset 
myös rykmentin henkilökunnalle, 
varusmieskuljettajille sekä järjeste-
lyistä vastaaville kiltalaisille. 
 Kevätkokous pidetään 7.3. 2007 
Jääkäritalolla klo 18.00 alkaen. Ko-
kouksen jälkeen DVD-filmiesitys 

Ravintola Belge
Kluuvikatu 5

00100 Helsinki
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aiheesta: Suomen puolesta, taiste-
lu Suomen itsenäisyydestä 1939 - 
1945. Tervetuloa joukolla mukaan. 
 Talviammuntavuoroja on seu-
raavasti: Kivääriammunta 14. ja 
28.2. 2007. Pistooliammunta 7. ja 
14. 3 2007.
 Huomio! Varmista vuorot am-
pumavastaavalta Heikki Heikko-
selta, puh: 0400 776 294. 
 Heijastin liivit, käsivarsiheijas-
timimet ja heijastinhanskat ovat 
kiltajäsentuotteita ja niitä myy-
dään edulliseen jäsenhintaan 15 e 
yhteishintaan.
 Tuotemyyntiä hoitaa H-R. 
Holmberg, puh: 0400 795 895.
 Hyvää keskitalvea toivottaa 
johtokunta 

PääkAUPUNkiseUDUN 
PioNeeRikiltA

Vuosi on vaihtunut ja toimintam-
me käynnistyy myös heti. Killan 
hallituksen jäsen, vanhempi kons-
taapeli Hannu Lakee järjestää pe-
rinteisen Nurmijärven poliisitalos-
sa. Kiltamme jäsenet on kutsuttu 
avajaisiin sunnuntaina 4.2. kello 
10.00. Tilaisuuteen voi mennä suo-
raan tai tulla tapaamispaikalle 
Myllykukon parkkipaikalle kello 
9.30, josta mennään

 näyttelyyn porukalla. Näytte-
lyn teemana on heraldiikka. 
 Kevään aikana tullaan jatka-
maan ampumatoimintaa. Döbel-
ninkadun luolassa. Siitä tarkem-
min myöhemmin.
 Tulemme järjestämään pistoo-
liammunnat, aseina 9 mm, 44, 358 
sekä 38. Siitäkin myöhemmin.
 Helsingin Kiltapiirin kanssa 
tulemme todennäköisesti kivää-
riammunnan harjoittelu- ja kou-
lutuspäivän Santahaminassa. Sen 
ajankohdasta ja tapahtuman to-
teuttamisesta ilmoitamme myö-
hemmin, kun asia  etenee. Räjäy-
tyskurssin järjestimme viime ke-
väänä. Jos kiinnostusta riittää nyt 
myös niillä, jotka eivät olleet mu-
kana voidaan kurssi järjestää uu-
delleen sekä järjestää jatkokurssin 
niille, jotka olivat viime kurssilla. 
Kiinnostuneet voivat  ottaa yhteyt-
tä Jorma Pekkolaan. 
 Kevätkokouksen alustavaksi 
ajankohdaksi on ajateltu  ma 26.3. 
kello 17.30 Döbelninkatu 2 . Vuosi-
kokoukseen  on Mikael Tötterman 
lupautunut kertomaan Pioneeri- ja 

suojelujotoksen järjestelyistä. Jotos 
pidetään Dragsvikissä 28-29.7.07
 Killan jäsenistölle tärkeimpien 
hallituksen jäsenten yhteystiedot: 
puheenjohtaja Ilpo Ervasti, 0500 
184684, ilpo.ervasti@poyry.fi, sih-
teeri Ismo Pajarinen, 040 5365412, 
ismo.pajarinen@mbnet.fi, rahojen-
hoitaja, jäsenasiat Antero Pesonen, 
040 5128819, antero.pesonen@
gmail.com, kilpailutoiminta Petri 
Karhumäki 050 538696, petrikar-
humäki@jippii.fi, puukkomestari, 
kurssit ja koulutus Jorma Pekkola 
0400 692300. 
 Jäsenkirje tullaan lähettämään 
helmikuun aikana. Samalla lähete-
tään myös jäsenmaksulomakkeet. 
Jäsenmaksu on kaikilta jäseniltä 
30,00 e, joka sisältää maksut Pio-
neeriaselajiliittoon, Maanpuolus-
tuskiltojen liitolle ja Helsingin
 Reservin Sanomille. Jäsenet, 
jotka haluavat tilata  pioneerien 
oman Hakku-lehden, maksavat li-
säksi samalla sen tilausmaksun 16 
e, joka tilitetään lyhentämättömä-
nä Pioneeriliitolle. Huomioikaa, 
että liitto perii meiltä joka tapauk-

sessa mainitun summan sen perus-
teella, mikä oli tilauskanta vuoden 
2006 lopussa. Hyvää kevättä kai-
kille.
 Hyvää vuodenjatkoa kaikille 
jäsenille.

UUDeNmAAN 
viestikiltA

www.viestikiltojenliitto.fi/uvk
 Killan toimintaan kuuluvat eri-
laiset koulutustilaisuudet ja harjoi-
tukset sekä esitelmät ja tutustumis-
käynnit. Kilta on mm. vuosittain 
järjestänyt reserviläisille viestikou-
lutusta osana Maanpuolustuskou-
lutus ry:n kurssitarjontaa.
 Liittyminen tapahtuu ottamal-
la yhteyttä killan puheenjohtajaan 
tai sihteeriin.  Pj. Carl-Magnus 
Gripenwaldt puh. 0400 202091 tai 
carl-magnus.gripenwaldt@milnet.
fi. 
 Siht/Rahastonhoitaja Pekka 
Kastemaa puh. 044 3305000 tai 
pekka.kastemaa@pp.inet.fi
 Talven ja kevään vierailu-, esi-
telmä- ja koulutus- ym. tilaisuuk-
sista lisätietoja jäsentiedotteissa ja 
Helsingin Reservin Sanomissa sekä 
killan internet-sivuilla www.viesti-
kiltojenliitto.fi/uvk

HelsiNgiN siNiBARetit

www.helsb.org
 Johtokunta 2007. Tuomo 
Ruohonen, puheenjohtaja, t. 020 
4835377, p. 040 5867874, tuomo.
ruohonen@metso.com; Kirsti 
Kujanpää, sihteeri, kirsti.kujan-
paa@netsonic.fi ja helsb@mpoli.
fi; Juha Orkomies, varapuheen-
johtaja, veteraanivastaava, pal-
kitsemiset, p. 050 593 8847, juha.
orkomies@kolumbus.fi; Hannu 
Juvonen, jäsenvastaava, p. 050 
4921956, hhjuvonen@hotmail.
com; Mervi Aho, Kotona ja kauka-
na –tukitoiminta,p.050 3045116, 
mervi.aho@mehiläinen.fi, Kotona 
ja kaukana päivystyspuhelin 044 
298 1540 (jätä viesti!). Jukka Soini, 
ase- ja ammuntavastaava, p. 050 
374 0994, jukka.soini@kolumbus.
fi, -Messi-illat klo 19. Helmikuu to 
1.2 Juhan-Ville Kaarnakari. Paluu 
Damaskokseen – toimialueelle 
paluun viehätys. Maaliskuu to 1.3 
Helsingin Sinibarettien sääntö-
määräinen kevätkokous. Huhtikuu 
to 12.4: Tulliattasea Jari Korjus. 
Poliisi- ja tulliyhdystoiminta ulko-
mailla. Kokoontumispaikkana on 
hotelli Arthurin kabinetti. Vuorika-
tu 19, Kaisaniemi. 
 - Ammunta klo 18. Kevään 
luolavuorot  ke 7.2., ke 21.2., ma 
5.3.,  ke 21.3., ma 2.4.,  ma  23.4. 
Perinteinen ELMO-cup Santaha-
minan kivääriradalla la 19.5.2006. 
Tarkemmat tiedot myöhemmin. 
Ilmoittautumiset www.maanpuo-
lustuskoulutus.fi.
 - Tapahtumat. Hohtokeilaus: 
ma 5.2 klo 18-20, Helsinginkatu 
25. Varattu kolme rataa. Osallis-
tumismaksu 5 e/henkilö (sisältää 
myös tossuvuokran). Pilkkikisat 
la 24.3.07 klo 10 säävarauksella 
Kipparlahdessa. Kokoontuminen 
bussi 81:n päätepysäkillä. Ilmoit-
tautumiset tapahtumiin Asko Kort-
teenperälle, p. 050 4643626, asko.
kortteenpera@netti.fi. SB-VOLLEY 
pelataan Lahdessa Hollolan liikun-
tahallissa 28.4.07. Lisätietoja Matti 
Saira, Päijät-Hämeen Sinibaretit 
ry, matti.saira@phnet.fi.

sissikeRHo 
sissiosAsto

Sissiparlamentti
Seuraava sissiparlamentti pidetään torstaina 8.2.2007, HRUP:n neuvotte-
luhuone 1:ssä.

Kutsu Sissien sääntömääräiseen kevätkokoukseen
joka pidetään torstaina 22.3.2007 klo 18.00 alkaen HRUP:n Neuvottelu-
huone 1:ssä, osoite Döbelninkatu 2, Töölö. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat.

Ampumatoiminta
LUOLAVUOROT
2.2., 12.2., 28.2. (Pika), 23.3. (Kuvio), 30.3.

SISSIEN VAHVISTETUT RATAVUOROT SANTAHAMINASSA
Pistoolirata
28.2. klo 16.00, 7.3. klo 16.00, 14.3. klo 16.00, 21.3. klo 16.00, 28.3. klo 
16.00
 
Kiväärirata (150 m) Kadettikoulu  (tai keskusampumarata)
17.1.  16.00 - 20.00 keskusrata 
31.1.  16.00 - 20.00 keskusrata 
14.2.  16.00 - 20.00 keskusrata 
28.2.  16.00 - 20.00 MPKK 
14.3.  16.00 - 20.00 MPKK 
28.3.  16.00 - 20.00 MPKK

Maastotoiminta
Pahkis-07 suunnittelu on jo alkanut ja itse toimintaviikonloppu on Pah-
kajärvellä syyskuun lopulla 21.-23.9.2007. Saatujen tiedustelutietojen 
mukaan Vornan toiminta on kansainvälistynyt. Vekaranjärven metsissä 
liikkuu muitakin kuin marjastajia! Mistä on kyse? Liity joukkoon ja ota 
selvää. Soita tai laita mailia.
Os Keltainen: Anniina Laurema, laurema@hytti.uku.fi, 040 765 5234
Os Vihreä: Teo Stranden, teo.stranden@rahtiklinikka.fi, 0400 901331
Os Valkoinen: rauno.hammarberg@nokia.com, 050  555 2258 

Salitoiminta
Tiedustelut: Marko Lehti p.040 5348 264 tai
 Antti Keinänen p.044 5322 623, avkeinan@cc.hut.fi

Tiedottaminen
Sissisanomien vuoden 1.numeron ilmestymistä on siirretty. Risusanomat 
2/07 D.L. 26.helmikuuta (ilm. 9.3.). Huomioittehan tämän sissi-aineiston 
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 ). 

Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi.
Yhteystiedot Sissien toimintaan:
Sissikerho pj: Juha Jouppi 040 501 8189 juha.jouppi@iki.fi
Sissiosasto pj: Nils Ingves 040 952 5377 ingveni@luukku.com
Sissikerho sihteeri: Petteri Lakkamäki 050 361 6990 petteri.lakkamaki@
fi.pwc.com
Sissiosasto sihteeri: Eki Monni 050 486 7740 eki.monni@nokia.
com
Maastotoiminta: Kalle Mänty kaarle.manty@ideanresearch.com
Salitoiminta: Marko Lehti 040-5348 264
Ampumatoiminta: Arto Lode arto.lode@taloverkot.fi
 Kari Savolainen 050-346 6402 kari.savolainen@danpat.fi
Viestitoiminta: Sampo Jokinen 040 703 4166 sampo.jokinen@iki.fi
Huolto- ja huvitoimikunta: Juha Matikainen 050 597 7139 juha_matikai-
nen@suomi24.fi
Tiedotus ja Sissisanomat: Antti Rautiainen 050 556 1825 antti@rautiai-
nen.cc
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.t.saikkonen@
iki.fi

tAPiolAN ReseRviUPseeRit 
esPooN ReseRviläiset

Palvelemme kaikkia sotilasarvosta riippumatta. Tiedotuksen tehostami-
seksi varmista, että yhteystietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Kerro meille 
myös sähköpostiosoitteesi (espoo@helresp.fi, mainitse kumpaan yhdis-
tykseen kuulut). Seuraa kotisivuilta kalenteria http://www.taru.pp.fi ja 
tiedät missä mennään!

AMMUNTA
 Jäsen!  Päivitetystä toimintakalenterista nettisivuiltamme löydät uu-
det ampumavuorot. Ilmoittaudu mukaan: ammunnat Santahaminassa 
kiväärillä ja pistoolilla, Otaniemen sisävuoroilla pistoolilla ja .22 toimin-
ta-ammunnat Töölöntorin radalla. (max 6 ampujaa/vuoro) Omat aseet, 
taulut ja suojaimet mukaan.

Patruuna jälleenlataus – kurssi 15.2.
Töölöntorin auditorio, 10 kurssipaikkaa, vain TaRun/EsResin jäsenille. 
Hinta 5 e. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Kari Wuokko sekä ampumavas-
taavat.

Padasjoen talvipäivät 9.3. – 11.3.
Tervetuloa perinteisille talvipäiville! Paikalla hienot kelit, kerhojen ka-
lusto, pamauksia, lunta? Saunaa ja makkaraa. Pe-la ammuntaa kolmella 
radalla (pistooli, kivääri, haulikko). Alkupuhuttelu LA klo 9, ole viimeis-
tään silloin paikalla! Sunnuntaina kisaamme Padasjoen kiertopalkinnos-
ta. Osallistumismaksu 7 e, sis. taulut, la saunamakkaran ja su aamupuu-
ron hillosilmällä.
Ilmoittautumiset: Tomi Alajoki
tomi@kooaa.com tai 041 5150133. 

Muista ampumatilaisuuksista saat lisätietoja seuraavilta henkilöiltä: Kari 
Wuokko, Maarit Granath tai Hannu Kerovuo. Kotisivuillamme toiminta-
kalenterissa on nyt myös tietoja Piirien ampumatoimikunnan sekä EsKa-
PaikOs:n ammunnoista, kaikki ovat tervetulleita mukaan. Käy katsasta-
massa ja merkkaa päivät kalenteriisi.

SYYSJOTOS
Piirimme järjestää ReSUL:in syysjotoksen 14.-16.9.2007 Yhdistyksemme 
ovat mukana järjestelyissä ja mukaan tarvitaan runsaasti tekijöitä. Jos 
kiinnostus heräsi ja haluat olla mukana yhdessä suurimmista tapahtumis-
ta pääkaupunkiseudulla sitten vapaussodan, niin ilmoita halukkuutesi tai 
kysy lisätietoa osoitteesta espoo@helresp.fi Muista mainita myös yhdis-
tyksesi.

YHTEYSTIEDOT:
Tapiolan Reserviupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi
Puheenjohtaja; ylil Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040 552 9530; vara-
puheenjohtaja ylil Tomi Alajoki (Tomi@kooaa.com) 041 515 0133; koulu-
tusupseeri vänr Juha.Suvisaari@posti.fi, 040-315 4071; Ampumaupseeri 
lnt Kari.Wuokko@pp.nic.fi, 040 515 0574; paikallisosastoupseeri kapt 
kai.haatainen@luukku.com, 040 748 7099; Perinneupseeri ltn Erkki.
Stenman@luukku.com, 0500 389 850; Tiedotusupseeri ylil Arto.Pulkki@
upknowledge.com, 040 5121215; hallintoupseeri Jussi.w.Makinen@luuk-
ku.com, 0400-277 609; talousupseeri ylil Ville.Maijanen@kolumbus.fi, 
040 511 1681; ampumavastaava (pistooliammunnat) ylil Kari Puustinen 
(puustiset@elisanet.fi) 050 5366 376

Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja vääp Kimmo Karinen (espoo@helresp.fi) 040-564 8143; 
varapj. alik Perttu.Salonen@raitatuote.fi, 050 385 5803; sihteeri talou-
denhoitaja, VaPePa alik Ari.Haavisto@tkk.fi 0500 628 797; Perinnevas-
taava alik Kari Karjalainen (k.karjalainen@kolumbus.fi) 040 558 1193; 
1. ampumavastaava Maarit.Granath@kolumbus.fi, 0500-725 167; 2. am-
pumavastaava korpr Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com), 040 547 
1515
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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

TGO Pro Oy
PL  218

01301  VANTAA

Teruxcon Oy
Metsätorpantie 5 A 5

02430  MASALA
0456 516 091

T:mi Heikki Björklund
Jaalanpolku 1 D

04430  JÄRVENPÄÄ
0400 467 596

T:mi H.Nyström
Pornaistentie 235

07230  MONNINKYLÄ
0400 215 813

Sähköinsinööritoimisto 
Delta Oy
Ruosilantie 14

00390   HELSINKI
(09) 512 3460

Salon Kaupunki
PL  77

24101  SALO
(02) 77 81

www.rahoitus.fi
Sorvaamo K-J Laine Ky

Ahjokuja 4
10960  HANKO
(019) 248 4571

Sorvaamo Jukka 
Mäkinen Ky
Uus-Nopontie 128

05620  HYVINKÄÄ
(019) 467 205

Siuntion Kunta
Puistopolku 1

02580  SIUNTIO
(09) 260 611

Salokorpi-Yhtiöt
www.salokorpi.com

Oy Julius Tallberg 
Karapellontie 11
02610  ESPOO
0207 420 700

Ortodoksikeskus 
Sypressi

Varuskunnankatu 14
45100  KOUVOLA

(05) 312 0839

Oy Bradt Ab
Tuupakantie 7 B
01740  VANTAA
0207 75 7200

Piha-Mäntyranta Oy
Teollisuustie 15
95700  PELLO
(016) 512 191

Finnparts Oy
Lehtisaarentie 1

00340  HELSINKI
(09) 480 822

Asianajotoimisto 
Kari Silvennoinen Ky

Korkeavuorenkatu 19 A
00130  HELSINKI

(09) 650 407
www.silvennoinen.fi

Rowema Oy
Kultasepänkatu 8
04250  KERAVA
(09) 274 7440

Suomen 
Maarakentajien 

Keskusliitto 
Asemapäällikönkatu 12 B

00520  HELSINKI
(09) 229 0230

OP-
Kiinteistökeskus

Länsituulentie 8
02610  ESPOO

10 255 900
www.opkk.fi

MA-TI Maalaus-ja 
tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI

400 675 234

Hollming Oy
Oy Hangö 

Stevedoring Ab
PB  26

10901  HANGÖ
(019) 221 922

Sotilasammattiliitto 
Soal ry

Ratamestarinkatu 11
00520  HELSINKI

K.Jousmaa Ky
PL  90

10601  TAMMISAARI
(019) 241 4488

Synthes Oy
Lönnrotinkatu 32 A
00180  HELSINKI

(09) 696 2540

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy

Oy Mechelin 
Company Ab

Mekaanikonkatu 13
00810  HELSINKI

(09) 755 151

Oy Western 
Shipyards Ltd

Telakkatie 67
25570  TEIJO
(02) 736 6050

Pohjois-Karjalan 
Sähkö Oy

PL  141
80101  JOENSUU

(013) 266 3311
www.pks.fi

Oy Autotank Ab
Nuutisarankatu 4
33900  TAMPERE

(03) 231 1200

Tammisaaren 
kaupunki

PL  58
10601  TAMMISAARI

207 752 200

Terramare Oy
Laurinmäenkuja 3 A
00440  HELSINKI

(09) 613 621

Kuopion 
Yliopistollinen 

sairaala
PL  1777

70211  KUOPIO
(017) 173 590

Koja-yhtiöt 
PL  351

33101  TAMPERE
(03) 282 5111

Oy T Stenbacka Ab
PL  166

00701  HELSINKI
207 432 320

Vakuutusväen Liitto
Asemamiehenkatu 2

00520  HELSINKI
(09) 8567 2400

Automaster Oy
Pakkalankuja 6
01510  VANTAA

207 614 000

Insinööritoimisto 
Lauri Mehto
Abraham Wetterintie 4

00810  HELSINKI
(09) 343 6080

Oy Grundfors 
Pumput Ab

Mestarintie 11
01730  VANTAA

030 66 5650

Rados 
Technology Oy

PL  506
20101  TURKU

(02) 468 4600

Viking Line Abp Helsingin 
Seurakuntayhtymä

Oy Kahantrade Ltd
Melkonkatu 11 LH 2
00210  HELSINKI

Varattu
Porvoon 

Osuuspankki
Rauhankatu 27

06100  PORVOO
0102 563 110

Jeesus Kristus 
Pelastaa !

Wipak Oy
PL  45

15561  NASTOLA
0205 10 311

Yrjö Pirilä Oy
Pohj.Esplanadi 25 A

00100  HELSINKI
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T:mi J.Pallonen
Kartanonkatu 12 A 17

08200  LOHJA

Compmeas Consulting 
Oy

Noptel Oy
Teknologiantie 2

90570  OULU
(08) 551 4351

E.Hartikainen Oy
www.hartikainen.com

Varattu Audio Raiders Oy

Kiinteistöhuolto Matti 
Harmanen T:mi

Itälahdenkatu 6
00210  HELSINKI

0505 986 787

Metallipuristamo 
K.S.Laakkonen Oy

PL  115
05801  HYVINKÄÄ

(019) 457 111

Ab Fennopress Oy
Arabianranta 6

00560  HELSINKI
www.fennopress.fi

Suomenmaa-yhtiöt
PL  52

90101  OULU
(08) 537 0011

Säätölaitehuolto Oy
PL  27

00721  HELSINKI
(09) 350 5760

www.saatolaite.fi

Suomen Teknohaus 
PL  172

04301  TUUSULA
(09) 274 7210

AD Teamwork
Laurintie 153

01400  VANTAA
0208 300 100

Pohjatekniikka Oy
Nuijamiestetntie 5 B

00400  HELSINKI
(09) 477 7 510

www.pohjatekniikka.fi

Viitasen 
Hautaustoimisto Oy

Tampere

Joutsenon Seurakunta
PL  3

(05) 667 0700

Sähkösuunnittelu Rai Oy
Karjalohjantie 15

25410  SUOMUSJÄRVI

Aerial Oy
PL  22

04401  JÄRVENPÄÄ
(09) 279 0120

Asianajotoimisto Risto 
Kärjä Oy

Sibeliuksenkatu 23 C 26
04400  JÄRVENPÄÄ

(09) 291 1922

Erel Oy
Pirttitie 2

01680  VANTAA
0400 458 734

Finncontainers Oy
477 0430

Insinööritoimisto 
Sassicon Oy

Tietäjäntie 4
02130  ESPOO
(09) 439 3650

Fiskars Brands Finland 
Oy Ab

Lattiapäällystetyö 
M.Stranius 

Orimäentie 58
72600  KEITELE

(017) 851 006

Oy Promotor Ab
Sahaajankatu 41

00880  HELSINKI
(09) 755 2480

Kirjansitomo Haglund 
Oy

Pohjolankatu 43
00610  HELSINKI

www.pikkusitomo.fi

Porvoon Lattiapojat Oy
Väljäntie 50

07190  HALKIA

Puistosairaalan 
Silmälääkärit Oy

Puistokatu 4
40100  JYVÄSKYLÄ

(014) 339 0150

Puutarhakone Oy
Ruukkukatu 22

04460  NUMMENKYLÄ
(09) 283 675

Rakennuskonsultointi 
Treuthardt Oy

Pitäjänmäentie 15
00370  HELSINKI

(09) 737 205

Reitzin säätiön 
kokoelmat

Apollonkatu 23 B 64
00100  HELSINKI

Isännöitsijätoimisto 
Aimo Parviainen

Vespertie 4 A
00320  HELSINKI

(09) 458 3527

Sten & Co Oy Ab
PL  124

04301  TUUSULA
(09) 274 6030

Rakennusliike Reponen Oy
Torikatu 5

18100  HEINOLA
0207 969 250

Rentokil Initial Oy
Tikkurilantie 141
01530  VANTAA
(09) 276 6310

Sanmat Kunnossapito Oy
Likolammentie 12
70460  KUOPIO
(017) 261 1654

Safeteam Oy
Leppäkorventie 42 B

01450  VANTAA

Specifinn Oy
Sorvaajantie 6
48220  KOTKA
(05) 230 7000

Karhulan Pesuliike 
Virsumäentie 32

48600  KARHULA
(05) 262 118

Insinööritoimisto RI-
Konsultit Oy
Latokartanontie 7 B
00700  HELSINKI

(09) 4174 7700

Kuopion Ev.lut 
Seurakunta

PL  1064
70101  KUOPIO

(017) 158 111

Rakennusliike Henry 
Kataja Oy

PL  61
00661  HELSINKI

(09) 777 1130

Askolan Kunta
Askolantie 30

07500  HELSINKI
(019) 529 100

Askolan Seurakunta
07500  ASKOLA
(019) 663 0011

Ylivieskan kaupunki
PL  70

84101  YLIVIESKA
(08) 42 941

Vilmet Oy
Teollisuustie 14

35700  VILPPULA
(03) 471 7800

Oy Banmark Ab
Salomonkatu 17 A 11

00100  HELSINKI
(09) 685 0850

Avant Tecno Oy
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Sandströms Lyft Oy 
Transport Ab

Företagarvägen 4-6
06150  BORGÅ
0409 009 393

Oilon Oy
PL  5

15801  LAHTI
(03) 85 761

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11

28100  PORI
(02) 641 8540

Metallityöväenliitto ry
PL  107

00531  HELSINKI
0207 74 001

Helsingin Rudolf 
Steiner koulu

Lehtikuusentie 6
00270  HELSINKI

(09) 477 7070

Lapuan 
Tuomiokirkkoseurakunta

Koulukatu 2
62100  LAPUA
(06) 438 5111

Mytime Oy
Karitie 9

01530  VANTAA
(09) 870 3677

Tapiolan Seurakunta
Kirkkopolku 6
02100  ESPOO

(09) 8625 0400

Oy Johnson Metal Ab
PL  4

33961  PIRKKALA
(03) 342 7700

Scanfil Oy
Yritystie 6

85410  SIEVI
(08) 488 2111

Tilitoimisto Pietarila
Elsankuja 2 K

02320  ESPOO
(09) 867 8800

Suomen Karbonaatti
Poikkitie 1

53500  LAPPEENRANTA
0207 109 800

PVK-Kaivu Oy
Härkäsuontie 112
47200  ELIMÄKI

Uniferm Oy
Aleksanterinkatu 17
00100  HELSINKI

(09) 295 2261

Brain Atlet
Nukarinkuja 6

00730  HELSINKI
Opte Oy

Rekolan Seurakunta
Kustaantie 22

01400  VANTAA
(09) 830 6700

Suomen Unipol Oy
Nahkahousuntie 3
00210  HELSINKI

(09) 682 3260

Helsingin Diesel Oy
Autotallintie 19

00770  HELSINKI
(09) 387 9282

QM-Finland Oy
PL  1207

00101  HELSINKI
(09) 230 2904

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

Merclean Oy
Haapapurontie 75
02880  VEIKKOLA

0400 406 081

Metallisorvaamo 
M.Hakala Oy

Juholankatu 3
45130  KOUVOLA
(05) 886 4800

Metallityöliike Juholat
Teollisuutie 14

33470  YLÖJÄRVI
(03) 3125 0400

Mikrolog Oy Ltd
Ennekuja 2

02270  ESPOO
042 47 401

MVR-Yhtymä
Valtakatu 22
28100  PORI

(02) 633 4620

Mynämäen Kunta
Virastotie 6

23100  MYNÄMÄKI
(02) 437 6600

Paino-Arra Oy
Kuoppamäentie 3 A
33800  TAMPERE

(03) 225 1700

Pirkanmaan RI-
Rakennuspalvelu

Pirjolantie 11 B 12
33950  PIRKKALA

500 481 669

Polytypos Oy 
Lomaketehdas

Painotie 5
14200  TURENKI

(03) 65 611

Popin Peltityö
Ojakulmantie 353

04660  NUMMINEN

Eaton Power Quality Oy
PL   54

02921  ESPOO
(09) 452 661

PRH Sähkö Oy
Hämeentie 157

00560  HELSINKI
(09) 777 3282

Profecons Oy
PL  38

04251  KERAVA
(09) 294 0194

Raahen Seurakunta
PL  30

92101  RAAHE
(08) 223 6640

Raispo Oy
Itäinen Pitkäkatu 38-40

20700  TURKU
(02) 232 8432

Patolan Vanhainkoti Oy
Siltavoudintie 14 A
00640  HELSINKI

(09) 728 6797

Rajavartioliitto ry
Ratamestarinkatu 11
00520  HELSINKI

www.rajavartioliitto.fi

Rosenlew RKW Finland Oy
PL  22

28601  PORI
(02) 517 8899

Liedon Kunta
PL  24

21421  LIETO
(02) 487 3000

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064

Maniska Tekniikka Oy
Antreantie 6 E
02140  ESPOO

(09) 4319 0550

Yhtyneet Insinöörit Oy
Kutojantie 11

02630  ESPOO
(09) 452 0600

Ulvilan Seurakunta
28400  ULVILA
(02) 535 0600

Vantaan Rahtikeskus 
Kalliosolantie 4
01740  VANTAA
(09) 8955 6210

Vantaan Luonnonkivi Oy
Nauharinne 13

01260  VANTAA
(09) 876 4237

Uudenmaan Tilipalvelu Ky
Laurinkatu 45
08100  LOHJA
(019) 347 272

Urakoitsija Pertti 
Penttinen

Nummistentie 770
04480  HAARAJOKI

Tuusulan Kunta
PL  60

04301  TUUSULA
(09) 87 181

Transit Case Oy
Roihuvuorentie 1

00820  HELSINKI
(09) 789 690

TEKOPA Oy
PL  30

03601  KARKKILA
(09) 225 2280

Sähköpartio Oy
Beckerintie 3

00410  HELSINKI
(09) 530 8830

Tili-Kiinti Oy ISA
Haarniskatie 6 D
00910  HELSINKI

(09) 325 6221

Tiistenjoen 
Osuuspankki
Kuortaneentie 1506
62165  TIISTENJOKI

(06) 433 7400
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Helsingin Reservin Sanomien 
ilmestymisaikataulu vuonna 2007

N:o  Aineistopäivä Ilmestymispäivä
1.        22.1.                2.2.  
2.    26.2.                 9.3.    
3.     16.4.                 27.4.    
 4.    7.5.                 18.5.     
 5.    4.6.                15.6.        
6.     6.8.                 17.8.        
7.       3.9.                 14.9.  
8.       1.10.                    12.10.    
9.       5.11.                    16.11.   
10.        3.12.                 14.12.        

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Toiminnanjohtaja Veikko Luomi 
puh. 4056 2071
veikko.luomi@dlc.fi 
Järjestösihteeri Arto Pulkki 
puh. 4056 2073
Fax: 499 495
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin seudun  
Reserviläispiiri ry (HelResP)

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Fax: 448 659
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri julistaa kerhojensa 
haettavaksi nuorten upseerien matkastipendejä so-
tiemme taistelupaikoille. 
 Talvisodan Summa on kertomus peräänanta-
mattoman suomalaisen sotilaan taistelutahdosta ja 

-taidosta. Kesällä 1944 Kannaksen Armeijan joukot 
pysäyttivät hyökkääjän Viipuri - Kuparsaari - Taipa-
le (VKT) -linjalle. 
 Matkareitti: Helsinki - Hamina - Vaalimaan raja-

asema - Viipuri - Summa - Perkjärvi - Kronstadt 
- Rajajoki – Terijoki - Kuuterselkä - Siiranmäki - Äy-
räpää - Viipuri - Tali - Portinhoikka - Ihantala - Vii-
puri - Vaalimaan raja-asema - Hamina - Helsinki 
 Matkapäivät: 3. - 5.8.2007, yöpymiset Terijoella 
ja Viipurissa, matkaanlähtö pe 3.8. hyvin varhain ja 
paluu vastaavasti su 5.8. myöhään. 
 Matkaan kuuluu kuljetus, majoitus, puolihoito 
ja viisumi (stipendin arvo 299,00 eur). Oppaana 
toimii evl Aimo Kiukas. Matka on oiva tilaisuus tu-
tustua taistelupaikkojen lisäksi myös muiden kerho-
jen nuoriin upseereihin. ks. myös www.japi-matkat.
fi

Nuorten matka  
Karjalan Kannakselle


