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Merireserviläisten pitkäaikainen haave omasta
koulutusaluksesta on
nyt toteutumassa. Tatu
Korhonen kertoo tästä
hienosta projektista

Ampumataito on reserviläisen
tärkein sotilastaito. Piirien
ampumatoimikunnan mukaan
kevät ja kesä tarjoaa siihen mainiot
harrastusmahdollisuudet
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Yhtenäisliitto maanpuolustuksen etu

H

elsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdistys Kokonaismaanpuolustus ry toi
Reserviläisliiton käsittelyyn kysymyksen
maanpuolustusjärjestöjen yhdistymisestä.
Lienee syytä palauttaa mieliin nykytilanteeseen johtaneet syyt.
Viimeistään talvisodan syttyminen
teki suojeluskunnista koko kansan maanpuolustusjärjestön, joka oli lisäksi puolustusvoimien osa. Naisten Lotta Svärd tuki
niin suojeluskuntia kuin muitakin puolustusvoimien osia. Järjestöissä oli satojatuhansia jäseniä.
ja Lotta Svärd lakkautettiin Neuvostoliiton vaatimuksesta syksyllä 1944, minkä jälkeen vapaaehtoinen
maanpuolustus oli kovin ahtaalla ja pitkälti pelkästään reserviupseerijärjestöjen
varassa, jotka nekin olivat lakkautusuhan
alla. Kaikkia kansalaisia koskeva vapaaehtoinen maanpuolustus oli järjestöllisesti loppunut.
Kun olot alkoivat vapautua, perustet-

Suojeluskunnat

tiin Reservin Aliupseerien Liitto, nykyinen
Reserviläisliitto, vuonna 1955. Seuraavalla
vuosikymmenellä perustettiin Maanpuolustuskiltojen liitto tavoitteena mahdollistaa miehistön mukaantulo.
Voidaan perustellusti sanoa, että nykyinen järjestörakenne - hajaannus - on
päätetty Moskovassa, ei Suomessa.
Järjestöjen yhdistämistä on kaavailtu jo 1960-luvulta; viimeisin suurempi
yritys nähtiin 1990-luvun puolivälissä, jolloin Reservin Aliupseerien Liitto samalla
avasi jäsenyyden myös miehistölle.
Viime vuosikymmenen yhdistymishanke kaatui pitkälti siihen, että upseerit
näkivät yhdistymisessä Reserviläisliiton
järjestöpoliittiset tavoitteet sellaisiksi,
ettei Reserviupseeriliitto voinut niitä hyväksyä.
Nykyinen tilanne on lyhyesti seuraava:
upseerit ovat eristäytyneet muista komentokorsuihinsa ja jättäneet aliupseerit ja
miehistön oman onnensa nojaan, Reserviläisliitto ei ole onnistunut saamaan miehistöä eikä naisia mukaan, vaikka toista
väittääkin. Maanpuolustuskiltojen liitto

on lähinnä paperitiikeri, jolla ei ole toimivaa piiriorganisaatiota eikä juuri mitään
tarjottavaa perusyhdistyksilleen. Kiltojen
voima on yksittäisten toimivien perusyhdistysten varassa. Keskusliitot eivät koordinoi toimiaan, vaan toimivat hajanaisesti
ja toisiaan nokitellen.
Ulkopuolisille on syntynyt nykytilanteesta huono kuva, syystäkin.
Muutoksesta puhuminenkin aiheuttaa
jyrkkää vastustusta. Upseerit - erityisesti he, joilla ei ole kokemusta toiminnasta
kentällä muiden sotilasarvoryhmien kanssa - pelkäävät arvostuksensa ja asemansa heikkenemistä. Aliupseerit pelkäävät
yhteisjärjestössä joutuvansa käskynantomuotoon polviasennossa. Kiltaliiton johto
pelkää palkitsemisten ja itsenäisyyspäiväkutsujen vähenemistä. Järjestöjen palkallinen toimihenkilöstö pelkää pallejaan.
Maanpuolustuskoulutus ry:n paikallisosastotoiminnasta ei tullut mitään, eikä
puolustusvoimien maakuntajoukkoihin
tai niiden tukiyksiköihin ilmeisesti edes
haluta laajaa osallistumista. Perinteisillä
järjestöillä on nyt erinomainen tilaisuus
koota kansalaiset maanpuolustustoimintaan.

RUL:n puheenjohtajakysymys
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi
2008-2010 valitaan liittokokouksessa 27. lokakuuta. Puheenjohtajan
rooli on valtakunnallinen, reserviupseeritoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen
kannalta siksi erityisen tärkeä.
Kuten kaikissa muissakin asioissa,
maanpuolustuksen kannalta paras
vaihtoehto on valittava. Asiallemme
on eduksi, jos valittava henkilö voi
jatkaa puheenjohtajana kaksi peräkkäistä kolmivuotiskautta. Tehtäviin
sisäänajo ja yhteistyöverkostojen rakentaminen ei käy hetkessä. Yleisesti ottaen puheenjohtaja on yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta
vahvimmillaan toisella kaudellaan.

Millainen on
optimaalinen profiili?
Puheenjohtajaksi valittavan ikä noin
neljästäkymmenestä viiteenkymmeneen vuotta, sotilasarvo minimissään kapteeni. Asema siviilissä
mahdollistaa yhteiskuntasuhteiden
menestyksekkään hoitamisen. Sujuva suullinen ja kirjallinen suomen ja
englannin kielen taito on itsestään-
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selvyys. Erinomainen esiintymisvalmius joka rakentuu maanpuolustuksen asiaosaamiselle. Monipuolinen
kertausharjoituskokemus sekä osoitettu menestys perusyhdistystason
toimintojen johtamisesta vaaditaan.
Toki piirin ja liiton toiminnot on
tunnettava, mutta ilman perusyhdistystason kokemusta substanssi
jää ohueksi.
Ehdokkaiden joukko kutistuu näin
varsin pieneksi. Niin on kuitenkin
oltava, sillä puolustettaessa esimerkiksi yleistä asevelvollisuutta, vaikkapa TV-paneelissa, jokainen ymmärtää tämänkaltaisille esiintymisille asetettavan vaatimustason.

tu, selkeä näkemys liiton, liittojen ja
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
tulevasta kehittämisestä.
Ehdokkaista on valittava paras, tuli
mies sitten mistä tahansa. Helsingin piiri on valtakunnan suurin,
äänillämme on painoa. Pidetään
puheenjohtajakysymyksessä mielet
avoimina ja maanpuolustuksen etu
ainoana mittarina.
Luonnollisesti katsomme sitten
erikseen Helsingin Reserviupseeripiirinä liittovaltuuston puheenjohtajan ja liittohallituksen varapuheenjohtajien valintoja.

Ajankohtaista
Spjutsundin majan perusparannukset ovat alkaneet ja jatkuvat edelleen kevään ja kesän aikana. Ulkoampumaradoilla alkaa pikku hiljaa
paras sesonki, olkaa mukana, tietoa
ampumatoimikunnan palstalta. Kerhojen puheenjohtajat, huomioikaa
14.5. piirikokouksen edustajailmoitukset piiritoimistoon ajoissa.

Summarum

Ville Maijanen

Katselkaa ympärillenne ja maakuntiin. Ehdokkaat on saatava viimeistään nyt esille ja esittäytymään. Jokaiselta vaaditaan etukäteen ilmais-
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neuvostoperäisen järjestöhajaannuksen lopettamista ja kaikkien
epäitsekästä toimintaa jäsen- ja toimijahankinnassa sotilasarvo- ja sukupuolirajoista välittämättä.
Yhtenäisliitolla olisi reaaliset edellytykset 200.000 jäseneen. Tällaisen liiton
vaikutusmahdollisuudet olisivat maanpuolustuskysymyksissä aivan toista luokkaa kuin nykyiset yritelmät. Tuskinpa
voi yksikään nykyisistä liitoista ylpeillä
menestyksellään reservin upseerien jatkokoulutuskysymyksissä, vääpeli- tai
mestarikurssien luomisessa, miehistön
tai naisten rekrytoinnissa tahi sodan ajan
joukkojen vapaaehtoistoiminnan (reserviyksikkötoiminnan) käynnistämisessä.

Se edellyttää

Yhtenäisliitto tehostaisi voimavarojen käyttöä ja mikä tärkeintä, toisi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kokonaan
uusia voimia.
Yhtenäisliitto on maanpuolustuksen
ja isänmaan edun mukainen.

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi 27.4.1937

Uutta kalastussopimusta Suomen ja Venäjän
välillä toivovat Kannaksen kalastajat
Kannaksen taloudellisiin olosuhteisiin
kiinnitettävä enemmän huomiota.
edustajat kääntyneet asiassa
valtioneuvoston puoleen.
Uudenkirkon edustajan kävi eilen valtioneuvostossa pääministeri Cajanderin, ulkoministeri Holstin ja
maatalousministeri Heikkisen puheilla nelimiehinen
lähetystö, johon kuuluivat herastuomari Herman Vesterinen, taloustirehtööri Juho Hietanen, kunnankirjuri
Kauko Laitinen sekä kalastaja Herman Inkinen, esittämässä toivomuksen sikäläisten asukkaiden kalastusym. taloudellisten olojen parantamiseksi. Lähetystö
jätti valtioneuvostolle kaksi anomusta, joista ensimmäisessä esitetään mm seuraavaa:
Ennen Suomen itsenäistymistä meren ollessa sekä
kalastukselle että purjehdukselle täysin vapaan, oli
Karjalan Kannaksen rannikkoseudun väestön taloudellinen asema tyydyttävä. Suomen itsenäistyessä ja sitä
seuranneessa aluerajojen määrittelyssä menetti Karjalan Kannaksen väestö yhdellä kertaa kaikki toimeentulomahdollisuutensa. Puheenaolevan rannikkoseudun
väestöhän on saanut toimeentulonsa ennen kaikkea
merestä. Maanviljelys ei kannata rannikkoseudulla karun maaperän vuoksi.

Uudenkirkon kunnan

Tiedustelut
päätoimittaja Kari Talikka
p. (09) 4056 2080
Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla
toimituksessa viimeistään
aineistopäivänä klo 16.30
mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa.
Virheiden välttämiseksi ei
käsinkirjoitettua materiaalia! Aineistopäivän jälkeen
saapunutta materiaalia ei
julkaista.

Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat mielellään joko originaaleina tai tif-muotoisina 200
dpi-resoluutiolla. Lisätietoja
toimituksesta.
Seuraavat numerot:
nro
aineisto ilmestyy
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.

Painopaikka
Kangasalan Lehtipaino Oy
Kangasala, 2007
ISSN 0355-824X
LT 2005. Levikki: 11  168 kpl
Kannen kuvat
Arto Pulkki

Aikakauslehtien
liiton jäsen
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Mies ja sulatettu
rynnäkkökivääri — ei kiitos!
Puolustusratkaisustamme

puhuttaessa toistetaan koko valtakunnan puolustamista ja yleistä
asevelvollisuutta. Samaan aikaan
kenttäarmeijaa supistetaan, kertausharjoitukset lopetetaan ja
käyttökelpoista aseistustamme tuhotaan perusteluna mm. (samaa
patruunaa ampuvien!) rynnäkkökiväärien mallikirjon pienentäminen ja varastointikustannuksissa
säästäminen. Toimivia taistelu- ja
rynnäkköpanssarivaunuja sulatetaan samalla, kun ns. kevyt jalkaväki varustetaan maataloustraktorein ja tukiaseeksi on tarjota sinko
ja konekivääri. Tämän tietysti ”ymmärtää”, kun muistaa, että traktorin hankinnan sekä rauhanaikaisen
huollon ja ”varastoinnin” maksaa
maanviljelijä. Sanalla ja teolla on
etäisyyttä.
Meille hankittavat jalkaväen
taisteluajoneuvot, kuten myös suuri osa muusta uudesta varustuksesta soveltuu kyllä hyvin toimintaan
rajojemme ulkopuolella (mitä en
lainkaan vastusta), mutta on niin

kallista, että kotimaan puolustuksessa sillä on vähän määränsä
vuoksi varteenotettavaa merkitystä lähinnä silloin, kun maahantunkeutuja toimii suunnittelemallamme tavalla. Jos vihollinen ennakkosuunnitelmiamme törkeästi
rikkoen itse kaavailee laajamittaista hyökkäystä, ei uskottavuutemme riitä hyökkäyksen ennaltaehkäisyyn, eikä torjuntataistelumme
onnistuminenkaan liene ulkomaisissa simulaatioissa varmaa.
Ymmärrän mainiosti , että puolustusvoimiemme johto on hankalassa tilanteessa: valtiojohto ei
myönnä edes lupaamiaan varoja ja
vaatii samalla kykyä toimia ulkomaisissa operaatioissa. Ja ainakin
juhlapuheissa vaaditaan ja luvataan myös uskottavaa kykyä kotimaan puolustukseen.
Lienee selvää, että ulkomailla on sanan ja teon ristiriita pantu
merkille ajat sitten ja asianmukaiset päätelmät on tehty.
On aika, että myös suomalai-

sille selvästi kerrotaan, mitä tekemistämme ratkaisuista seuraa.
Kenraaliluutnantti Matti Ahola on
osoittanut kunnon sotilaan tavoin
vastuunauliutta kansalaisiamme
kohtaan.
Viime aikoina käydyt sodat,
joissa suurvalta on hyökännyt pieneen maahan, ovat tyypillisesti
päättyneet maahantunkeutumiseen, mutteivät selkeään ”voittoon” tai kestävään ratkaisuun.
Tämä seikka on meidänkin syytä
muistaa.
Rynnäkkökiväärillä ,

singolla
ja räjähteillä varustettu taistelija
on varteenotettava vastustaja mille tahansa suurvallalle. Suurvallat
tietävät asian moninkertaisesta kokemuksesta.
Suomen miehittäminen vaatii
satoja tuhansia vihollissotilaita,
mutta heitäkään ei riitä kuin noin
mies maamme neliökilometriä
kohti. Vapaata Suomea tulee kaikissa oloissa riittämään. Kaikkea
toimintavapauttamme ei mikään

Suomi tuhoaa 240 taistelupanssarivaunua, mukana kuvan T-72 -vaunuja.
K uva : puolustusvoimat

miehittäjä voi viedä.
Jos asia on kertakaikkiaan niin,
ettei puolustukseemme osoiteta
selkeitä lisäresursseja, ja haluamme jatkaa valitsemallamme korkeatasoisten, mutta määrältään
vähien joukkojen kehittämis- ja
varustamistiellä, on meidän mietittävä ratkaisumalleja laajamittaisen
hyökkäyksen varalta.
Halpa malli, jolla on kaiken järjen
mukaan myös pelote- ja ennaltaehkäisyarvoa, on antaa nykytapaan
käytännössä joka miehelle sotilaan
peruskoulutus ja säilyttää jokainen
käyttökelpoinen ase. Vaikka halvalla ei välttämättä saakaan hyvää,

on syytä silti olla etukäteen antautumatta. Halpa malli on toteutettavissa myös vapaaehtoisuuden voimaa hyödyntäen.
Samalla on viestittävä uskottavasti niin koti- kuin ulkomaille,
että torjunta aloitetaan rajaviivalta, vastarintaa tehdään koko valtakunnassa ja että vastarinnasta ei
missään oloissa koskaan luovuta.
Tätä viestiä ei ole viime aikoina
annettu.
Veikko Luomi
Kirjoittaja on kapteeni reservissä ja Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja

Sanotaan sana niin kuin se on
Helsingin Reservin Sanomissa nro
2/2007 kirjoitti piirin puheenjohtaja
vääpeli Jukka Pietiläinen reserviläisten
ja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen panoksesta viime sodissamme.
Kaikin puolin ansiokkaassa kirjoituksessa hän kertoi asioista niiden oikeilla
nimillä. Näyttää yhä olevan jonkinlaista
suomettumista, kun ei uskalleta kertoa
esim. suojeluskunnista vieläkään, vaikka
valvontakomissio, kylmä sota ja Neuvostoliitto ovat jo mennyttä historiaa. Kun
parivuosikymmentä sitten alettiin vakavasti rakennella uutta vapaaehtoista
maanpuolustusjärjestöä, ei sopivampaa
nimeä tällä toiminalle olisi ollut kuin
suojeluskunta. Ei siihen kelvannut virolaisten kodinturvajoukotkaan. Maanpuolustuskoulutus-nimikin kiertää asiaa kuin
kissa kuumaa puuroa. Eihän tietenkään

Mielipide

”nimi miestä pahenna”. Onhan kuitenkin
itse asia ja sen tarkoitus kovaa vauhtia
etenemässä hyvään suuntaan. Uusi lakihan määrittelee sen tehtävät samaan tapaan, kuin suojeluskunta-aikanakin.
Se, mikä pitäisi uuden eduskunnan korjata, on asevelvollisuuden suorittaminen
tehtävä houkuttelemiseksi ja sosiaalisilta
eduiltaan paremmaksi. Varusmiesaika tulisi laskea eläkettä kerryttäväksi, se tuottaisi porrastetusti pisteitä jatko-opintoihin, esim. AUK-RUK, ja entinen päiväraha

perhe- ja huoltosuhteissa (vanhempien
huolto..) palkaksi yhteiskunnan hyväksi
tehdystä työstä. Siviilipalveluksen kesto
tulisi laskea yhtä suurena tuntimääränä,
minkä asevelvollisuuskin kestää. Aseista kieltäytyjille voisi palauttaa entisen
aseettoman palveluksen. Tästä viime
mainitusta esimerkki: Tuttavani suoritti
omaan tuntoon vedoten varusmiespalveluksen ilman asetta kirjurina, mutta kun
talvisota oli käyty muutama päivä, ase
kelpasi hänellekin.
vielä kiitos kunnon
vääpelin kirjoituksesta ! Se lämmitti
1930-luvun suojeluskuntalaista ja sotaveteraanin mieltä.
Urpo Jokinen

Kaikeksi lopuksi

In memoriam
Talousneuvos Väinö Sahari
23.10.1918—8.4.2007
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Kirjat

Sotaveteraaniliitolta
historia
Juhlavuoden eräänä tapahtuman
julkaistiin Katajanokan Kasinolla Kaarle
Sulamaan tutkimus Veteraania ei jätetä.
Teos on jo kolmas liiton historia. Historioita on julkaistu 10 vuoden välein.
Vuonna 1997 historian julkaisemisen
yhteydessä veteraanit tähdensivät, että
liiton 50-vuotisjuhliin tulee laatia laaja ja
perusteellinen historiateos liiton toiminnasta.
Historiatoimikunta aloitti työnsä jo
vuonna 2003 Simo Kärävän johdolla.
Varsinainen kirjoittamistyö annettiin valtiotieteen tohtori Kaarle Sulamaan tehtäväksi.
Kirjoittajan ongelmana oli erittäin
runsas lähdemateriaali, jota löytyi mm
Kansallisarkistosta noin 200 arkistomapillista. Sulamaa on joutunut kirjoittaes-

saan keskittymään vain oleelliseen liiton
historiassa.
oli Talvisodan jälkeen
perustettu Suomen Aseveljien Liitto, joka
lakkautettiin Pariisin rauhansopimuksen
nojalla. Varsinaisesti sotaveteraanien järjestäytymisen aloitti Maansaantioikeutta
Vailla Olevat Rintamamiehet ry, joka perustettiin Tampereella 1956, koska sodassa taistelleet veteraanit kokivat Maanhankintalain epäoikeudenmukaiseksi.
Tämä yhdistys oli esimerkkinä Rintamamiesten Asuntoliiton perustamiselle, josta sitten myöhemmin muodostui Suomen Sotaveteraaniliitto. Rintamamiesten
Asuntoliiton perustivat siis kolme maanhankintayhdistystä. Liitto muutti nimensä nykyiseksi vasta vuonna 1964.

Liiton edeltäjä

Liiton tavoitteena on alusta pitäen ollut huolehtia huonompiosasista veteraaneista niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.
Veteraanien toimintaa on hankaloittanut kahden, myöhemmin kolmen,
liiton toiminta. Rivikansalaisten on ollut hankala osallistua toimintaan, koska
liitot ovat pyrkineet hämärtämään tavoitteitaan ja kilpailemaan saman paikkakunnan jäsenistä. Monilla pienillä
paikkakunnilla veteraani ei välttämättä
liittynyt mihinkään järjestöön.
Ilman Sotaveteraaniliiton ansiokasta
työtä, veteraanisen edut olisivat vielä nykyistäkin huonommat.

Kaarle Sulamaa:
Veteraania ei jätetä
Edita Prima Oy, Helsinki 2007, ISBN 978-951-37-48593, 375 sivua, kuvitusta.

Porkkala — Tapahtumien keskellä
tuli kuluneeksi tammikuussa 2006 50 vuotta.
Tapahtumaa juhlittiin seminaarissa, jonka vuoksi Maanpuolustuskorkeakulun
Sotahistorian laitos teki kirjan Porkkalatapahtumien keskellä. Kirjan kirjoittajina
on monia asiantuntijoita mm Jari Leskinen, Kimmo Rentola ja Juhani Suomi.
Suomi joutui luovuttamaan Porkkalan alueen Pariisin rauhansopimuksen
nojalla 50 vuodeksi Neuvostoliitolle.
Alue käsitti vesialueen lisäksi maa-alueen, joka alkoi Kivenlahden sillalta ja
päättyi Degerbyhyn. Pohjoisessa alue
ulottui muutamia kilometrejä HelsinkiTurku radan pohjoispuolelle. Alueelta
jouduttiin evakuoimaan noin 7300 suomalaista. Alue luovutettiin syksyllä 1944

Porkkalan palauttamisesta

juuri elokorjuun aikaan, joten lisätöitä oli
runsaasti, jotta myös arvokas vilja saatiin
talteen.
oli
järeätä. Alueelta löytyi mm Helsinkiin
ylettyviä kenttätykkejä sekä raskasta rannikkotykistöä, jolla voitiin käytännössä
sulkea Suomenlahti. Suomalaisille oli
varmaankin varsin hämmentävää, että
näin lähellä pääkaupunkiseutua asui ja
oli runsaasti vieraita joukkoja ja aseistusta.
Erikoinen piirre oli, että rauhansopimuksen mukaan neuvostojoukoilla oli
täysin vapaa liikkuminen raja-asemilta
Porkkalaan. Ajoneuvokolonnia eivät siis
Suomen viranomaiset saaneet tarkastaa.

Venäläisen tukikohdan aseistus

Suomalaisten arvioiden mukaan ajoneuvon matka Vaalimaalta Porkkalaan
kestää noin neljä tuntia, mutta poikkeuksellista ei ollut matkan kestäminen yli
kymmenenkin tuntia.
Neuvostoliitto palautti Porkkalan
alueen tammikuussa 1956 vain vajaan
12 vuoden vuokra-ajan jälkeen. Kirjassa
arvioidaan runsaastikin eri syitä, miksi
Neuvostoliitto päätti palauttaa alueen
takaisin.
Laadukkaan kuvamateriaalin lisäksi
kirja on hyvä lähdeteos Porkkalan historiasta esihistorialliselta kaudelta lähes
nykyaikaan asti

Useita tekijöitä, Porkkalatapahtumien keskellä
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos,
2007, ISBN 978-951-25-1742-8, 154 sivua, runsas
kuvitus

Suomalais-saksalainen ja saksalais-suomalainen

SOTILASSANASTO
Arto Pulkki
Saksankielisen sotilaskirjallisuuden
sekä reserviläis- ja aselehtien seuraaminen on erittäin hyödyllistä ajanvietettä.
Pakkoruotsin ja luonnontieteiden runsauden musertamalle reserviläiselle voi
kuitenkin olla hieman vaikea arvata ihan
kylmiltään, että Fernaufklärungspanzerkraftwagen on suomeksi kaukotiedusteluvaunu tai Rückstoß rekyyli.
Saksalaiseen alan kirjallisuuteen tutustumista helpottaakin huomattavsti,
jos käsillä on hyvin kuvitettu saksankielinen asetekniikan käsikirja ja kunnollinen

sotilasssanakirja. Jälkimmäiseksi sopii
hyvin kapteeni, filosofian maisteri E.A.
Rosenquistin kokoama suomalais-saksalainen ja saksalais-suomalainen sotilassanasto. Kirjoitusajankohdasta (1940)
johtuen tämä lähes 300 sivuinen sanasto
kattaa hyvin myös nykyään jo hieman vähemmälle käytölle jääneen sotilastermit,
mikä tekee siitä erinomaisen kumppanin
myös sota- ja asehistorian harrastajille.
Sanaston käyttökelpoisuutta lisää
huomattavasti se, että siinä on runsaasti myös sellaisia sanoja, jotka eivät ehkä
suoranaisesti kuulu sotilaskieleen, mutta

jotka esiintyvät usein varsinkin vanhemmassa sotilaskirjallisuudessa. Kirjan liitteistä löytyy myös tavallisimmat saksalaisen sotilaskielen lyhenteet sekä sotilasarvojen vastaavuudet – tosin nimenomaan
toisen maailmansodan ajalta. Toisin kuin
lievästi kieli poskella tehdyssä korkkarisaksan sanakirjassa, nämä ovat myös oikein.
Kirjan saatavuus kirjakaupoista on
hieman heikkoa, sillä viimeinen painos
(2.) on vuodelta 1944. Sitä on kuitenkin
saatavilla hyvin varustetuista antikvariaateista ja Hämeenlinnan SA-kaupasta.

Rosenquist, E.A.: SUOMALAISSAKSALAINEN JA SAKSALAISSUOMALAINEN SOTILASSANASTO.
270 sivua + liitteet. Otava 1941.

Kaalepin pakinat
julkaistiin
1970-luvun alussa nimimerkki Martti Sakarin pakinoita, joissa käsiteltiin sodanaikaista sankaria, Kaaleppia. Pakinoita
julkaistiin noin 60, joista tässä kirjassa
on julkaistu 20. Pakina kirjoituslajina on
erittäin vaativa. Kun pakinat lukee peräperää, on niissä havaittavissa selvää

Suomen Sotilas-lehdessä

tautologiaa, joka alkaa lukijaa kiusata.
Ongelmaa ei varmaan olisi, mikäli jutut
lukisi kuukauden välein ilmestyvästä lehdestä.
Esikuvan Kaaleppi on selvästi ottanut
Ryhmy ja Romppanen- sankarihahmoista. Sotilaana hän on joutunut kokemaan
sodassa enemmän kuin moni muu. Paki-

noita on mukava lukea, koska nimimerkin taakse kätkeytyy sotilastermistön
hyvin osaava historioitsija eversti Martti
Sinerma. Terminologiassa ei ole virheitä.
Kevyttä lukemista sodasta kiinnostuneille, mutta ei tämä tietoteos pyrikään
olemaan.

Martti Sakari, Kaalepin seikkailuja
Kustannus Oy Suomen Mies, , Porvoo 2007, ISBN 978952-9872-46-6, 147 sivua.
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Jalkaväki 2007-vuosikirja
Hyödyllinen joka reserviläiselle ja päättäjälle
Veikko Luomi

Jouni Laari kirjoittaa jalkaväen tulevaisuuden vaihtoehdoista ja näkymistä otsikolla ”Quo vadis,
Suomen jalkaväki”. Laarin mukaan tulivoimavaatimus ja kansainvälinen yhteensopivuus vaativat siirtymistä 5,56 mm:n
rynnäkkökiväärikaliiperiin 2020-luvulle
tultaessa. Suvaitsen epäillä, että kaliiperin vaihto ei niin vain onnistu; kestihän
7,62-rynnäkkökivääriin siirtyminenkin
noin 40 vuotta. Pahimmassa tapauksessa
7,62-aseet tuhotaan, ennen kuin uudet
on hankittu.
Omien aseidemme vapaaehtoisesta tuhoamisesta kirjoittaakin eversti Markku Lainevirta. Teksti on osin
kuin painajaisunesta tai 1970-luvun
”rauhan”innostuksesta: ”sulatetuista panssarivaunuista ja tykeistä syntyy
esimerkiksi ruokalusikoita tai vaikkapa
tuulivoimaloiden siipiä”. Kysyn, kumpi
parempi, sulattaa T-72-taistelupanssarivaunut vaiko varata ne suunnitteilla
olevien moottoroitujen taisteluosastojen
käyttöön? (Mekanisoiduille taisteluosastoillemmehan tulevat Leopardit.) Käsi-

Everstiluutnantti

Puolustusvoimiemme pääaselajin, jalkaväen, oma säätiö julkaisee parin vuoden
välein vuosikirjan. Nyt ilmestyneen teoksen teemana on jalkaväen kehittäminen.
Vuosikirjan lukuisissa artikkeleissa
käsitellään aselajia kolmessa eri osiossa:
jalkaväki osana maavoimia, jalkaväen
kehittäminen ja Jalkaväen säätiön sekä
joukko-osastojen kuulumiset.
Uudenmaan Sotilasläänin Hiidenveden sotilasalueen päällikkö, eversti Hannu Kontiainen kirjoittaa maakuntajoukon perustamisesta. Kontiaisen kirjoitus
tuo hyvin esille seikkoja, joiden hyvällä
tai huonolla hoitamisella on ratkaiseva
merkitys maakuntajoukon rekrytoinnille
ja toiminnan onnistumiselle. Ei ole luonnollisestikaan eversti Kontiaisen syy, että
kirjoituksen alaotsikon ”Kitkaa rattaissa”
jälkeinen tekstiosuus on kiusallisen pitkä. Toivon tähän kirjoitukseen perehdyttävän huolella. Jaan Kontiaisen käsityksen vaikutelmasta ”kaikki vaikuttamaan
kykenevät tahot eivät olleet asiassa likimainkaan tosissaan mukana”.

tykseni mukaan modernisoimatonkin T72 on parempi vaihtoehto kuin ei mitään,
varaosia riittänee purkamalla osa vaunuista osiksi. Taisteluvaunuja meillä ei
ole koskaan liikaa ja puurolusikka lienee
jo joka suomalaisella.
Jalkaväki 2007 -vuosikirjan nautittavimpia kirjoituksia on ”Jalkaväki ratkaisee edelleen”, jonka on tehnyt eversti
Sampo Ahto. Ahto kirjoittaa Rooman
valtakunnan historiasta ja tuhosta. Ajan
materialistisen hengen mukaisesti turvaa
pyrittiin etsimään koneista ja laitteista,
lausuu Ahto. Kuten tiedetään, Rooma
luhistui ”barbaarisen” germaanijalkaväen kaatamana. Nykyajasta eversti Ahto
kirjoittaa samaan tapaan, että vähäisillä ,
eliittijoukoiksi mielletyillä erikoisjoukoilla ei jalkaväen yleistä puutetta korvata ja
että läntisen maailman sotataito on tulossa umpikujaan.
Suosittelen lämpimästi Jalkaväki
2007 -kirjan hankintaa ja lukemista jokaiselle reserviläiselle ja turvallisuus- ja
puolustuspolitiikasta päättäjälle. Kirjaa
myy myös MP-myymälä, hinta on edullinen, 10 euroa.

Jalkaväen vuosikirja XXVI 2007
Jalkaväen säätiö, toimittanut majuri Pentti Vainikka, 261 sivua, ISSN 0357-1092, hinta 10 euroa

Kulttuurisaksan sanakirja
Arto Pulkki
Tämän lievästi epätavallisen sanakirjan
toimitustyöstä vastannut Asko Alanen
toteaa rohkeasti, että mitä tulee suomalaisten aktiiviseen sanavarastoon, on
korkkarisaksa kärkipäässä meidän kielitaitomme laventavista vieraista puheenparsista. Jos nyt lähdetään siitä, että tässä insinöörien luvatussa maassa englanti
on se toinen kotimainen ja pakkoruotsi
vie insinöörien ajan ja halut kaikkien järkevien kielien opiskelusta, niin tottahan
mies kirjoittaa. Donnerwetter!
Korkkarisaksan sanakirjan sisällöstä
noin puolet on varsinaista ”sakukielen”
sanakirjaa, joka kattaa tarpeellisen pe-

russanaston aina Ach:ista Zum Teufel:
iin. Kirjoittajat tosin varoittavat turvautumasta opukseensa koulusaksan korvikkeena, tai esimerkiksi Euroopan yhteisön
kehityksestä keskusteltaessa - sanaston
yhtäläisyydet oikeaan saksan kieleen kun
ovat ”rajalliset, satunnaiset, aika ajoin
epätodelliset sekä fiktiivisiin lähtökohtiinsa sidotut”. Achtung!
Sanaston lisäksi käydään läpi myös
korkeajännitysten ja korkkarisaksan historiaa, ja mm. eri maiden sotilasarvojen
vastaavuudet. Kirjan todellinen helmi on
kuitenkin Mika Vesterisen kirjoittama,
lähes kymmensivuinen tutkielma arghsanan muunnelmista ja niiden käytöstä.

VALTAKUNNALLISET LAIVASTOKILTAPÄIVÄT
HELSINGISSÄ 4-5.8.2007
OHJELMA
LAUANTAI 4.8.
KLO 12.00-13.00 KOKOONTUMINEN SUOMENLINNAAN
KLO 14.00-16.00 OPASTETTUSUOMENLINNAN MUSEOALUEEN
KIERROS
KLO 17.30 SEPPELEEN LASKU MIINANRAIVAAJIEN MUISTOMERKILLE KATAJANOKALLA
KLO 18.30 KILTAILLALLINEN KATAJANOKAN KASINO

Aivan yhtä nautinnollista kuin Eisbein mit
Sauerkraut. Aarrrggghh!!!
Aina on toki jotain parannettavaa,
ja tässä opuksessa se on sotilassanasto
(”sotaterminologia”). Kirjassa listataan
yleisimmät korkkaritermit (Schmeisser,
Oberleutnant jne) ja pyritään korjaamaan niihin liittyviä väärinymmärryksiä
ja uskomuksia. Valitettavasti sotalaitosten ja taisteluvälineiden historiaa ilmeisesti itsekin vain pinnallisesti tuntevien
henkilöiden laatimissa selityksissä vilisee
yhtä paljon asiavirheitä ja anakronismeja
kuin alkuperäisissä korkkareissa. Verdammt!

Korpraalikoulu/ Tykistökoulutuskeskus 3:n ” Riihimäen
tykistöakatemia”
-kurssien Asevelijuhla Helsingissä
Suomalaisella Klubilla
Kansakoulukuja 3 5.kerros
tiistaina 15.5.2007 alkaen kello
12.00,
Tumma puku ja kunniamerkit,

SUNNUNTAI 5.8
KLO 10.00 LÄHTÖ KUIVASAAREEN KATAJANOKAN KASINON
LAITURILTA
KLO11.00 MUSEOKIERROS LINNAKESAARELLA
KLO 14.00 TAKAISIN KATAJANOKALLE
Osallistujat hoitavat majoittumisen itse. Osallistumismaksu on 47
euroa, joka sisältää opastetut kierrokset
merikuljetuksen Kuivasaaren sekä illallisen kasinolla ilman juomia. Sitovat ilmoittautumiset maksamalla
Helsingin laivastokillan tilille 800013-1043312 . Osallistujien nimet selvästi näkyviin.
Lisätietoa Lars Eklund gsm 050 5522756 e-mail larseklund@
kolumbus.fi

Ilmoittautumiset 8.5.2007 mennessä Lauri Lausmaa puh (09)
447 263, Unto Partanen (09) 412
6784, Tor Wikström (09) 445
196 ja Niilo Palmen (09) 464 413.
Viimekertaisessa tapaamisessamme jaetut takin rintaan kiinnitettävät nimilaput kehotetaan
tuomaan mukaan, mikäli ovat
taIIella.
Veljiä kehotetaan myös tiedottamaan tiedossaan oleville Korpraalikoulun kurssien oppilaille
tästä juhlastamme, jotta tiedon
perillemeno varmistuisi.

Vesterinen, Konttinen, Alanen
ja Malmberg: ACHTUNG!
– KORKKARISAKSAN SANAKIRJA.
Egmont Kustannus Oy 2007. 100 sivua. ISBN 952469-643-6
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Reserviläiset:
”Veteraanit
tarvitsevat
apuanne”
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin ry:n puheenjohtajan, eversti Pentti Laamasen haastattelu.
Valtakunnallinen Sotiemme Veteraanit 2007 -keräys käynnistettiin 9.3.2007 Kolmen sepän aukiolla. Tilaisuudessa puhui Suomen
Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja
Aarno Strömmer ja puolustusvoimien tervehdyksen toi Helsingin
Sotilasläänin Esikunnan esikuntapäällikkö eversti Pekka Holopainen. Tilaisuudessa esiintyivät myös
Helsingin sotaveteraanikuoro ja
Kaaderilaulajat. Keräyksen suojelijana on tasavallan presidentti Tarja
Halonen. Vuoden 2007 keräyksen
tuotto käytetään keräysluvan mukaisesti veteraanien, rintamanaisten ja sotaleskien hyväksi. Tavoitteena on, että he voisivat selviytyä
kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tuottoa käytetään erilaisten
apuvälineiden hankintaan, lääkkeiden hankintaan ja kuntoutukseen sekä virkistykseen.
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin alue on jaettu kahteen keräysalueeseen, Helsinki-Vantaa ja
Espoo-Kauniainen. Keräysalueille
on perustettu johtoryhmät, joissa
on veteraanien lisäksi reserviläisja maanpuolustusjärjestöjen edustajat.

to ovat suositelleet järjestöjensä jäsenille osallistumista keräystoimintaan. Liitot suosittelivat valakunnalliseksi keräyspäiväksi 10.3.2007.
Alueellinen keräysjohto oli hankkinut keräyslupia kauppakeskuksiin
ja torialueille. Saamani tietojen mukaan miehittämättömiä keräyspaikkoja oli runsaasti. Kuinka mielestänne alueen reserviläisyhdistykset
osallistuivat keräystempaukseen?
Samat yhdistykset, jotka olivat
mukana vuoden 2006 keräyksessä, olivat edelleen yhteistyökumppaneitamme. Alueellamme toimii
noin 80 järjestöä, jotka tekevät
arvokasta vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Näistä mukana tempauspäivänä oli kuitenkin vain 8.
Keräysvoimaa ja mahdollisuuksia
on siis runsaasti käyttämättä. Paljonko on keräysalueellamme veteraaneja?
Kelan vuodenvaihteen tilastojen mukaan veteraaneja on alueellamme 9035 ja heidän keski-ikänsä
on noin 85 vuotta.
Onko nyt käynnissä olevan keräyksen tuloksella todellista merkitystä

Kaartin Jääkärirykmentin varusmiehet täyttämässä kunniavelkaansa Vuosaaressa kauppakeskus Columbuksessa.

veteraanien avun saantiin?
Keräyksen tuotolla voimme
auttaa veljiämme ja sisariamme
heidän jokapäiväisissä tarpeissaan,
niin kuntoutuksen kuin virkistyksenkin osalta. Keräysluvan mukaan keräyksestä saatuja varoja ei
käytetä yhdistysten hallinnollisiin
tarpeisiin, vaan varat kohdistetaan
täysmääräisesti veteraaneille.
Mikä on sanomamme reserviläisjärjestöille?
Valtakunnalliset liittotason
maanpuolustusjärjestöt ovat kehottaneet yhdistystasolla osallistumaan keräystoimintaan. Veteraa-

Reserviläiset! Veteraanit
tarvitsevat apuanne!
Eversti Pentti Laamanen, Te toimitte Helsinki-Vantaan keräysalueen
johtoryhmän puheenjohtajana sekä
myös Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n puheenjohtajana,
kuinka keräys on mielestänne lähtenyt tänä vuonna käyntiin?
Keräys on lähtenyt käyntiin
mielestäni sangen hyvin. Kaartin
Jääkärirykmentin varusmiehet
ovat keränneet tehokkaasti. Huhtikuussa käytössämme on myös
Merisotakoulun RUK:n oppilaat ja
Suomenlinnan Rannikkorykmentin varusmiehet. Yhteensä varusmieskeräyskertoja alueellemme
tulee noin 1300.

Sotiemme Veteraanit keräys-2007
Reserviläisten tempauspäivä 10.3.2007
-2007 valtakunnallinen keräysjohto ja Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto ry sekä Maanpuolustuskiltojen
liitto ry olivat sopineet järjestöjen keräystempauspäiväksi10.3.2007.
Helsinki-Vantaa keräysalueella olivat seuraavat yhdistykset keräämässä: Helsingin Reserviläiset, tulos 2331 e, Vääpelikilta, tulos 685
e, Itä-Helsingin Reserviläiset, tulos 639 e, Itä-Helsingin Reserviupseerit, tulos 607 e, Töölön Reserviupseerit, tulos 498 e ja NVL:n
Helsingin alueneuvottelukunta, tulos 472 e.
Espoo- Kauniainen keräysalueella olivat keräämässä: Espoon Reserviläiset, tulos 1455 e,
Tapiolan Reserviupseerit, tulos 895 e ja Espoon Maanpuolustusnaiset, tulos 908 e.
Keräysalueiden johto kiittää kaikkia mukana olleita yhdistyksiä hyvin
suoritetusta keräystyöstä.
Viljo Lehtonen, Raimo Ilveskero

Sotiemme Veteraanit

Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliit-

Kenttäehtoollinen 4.6.2007 klo 18.00 alkaen
Helsingin Pitäjän kirkolla
Tikkurilan seurakunta järjestää yhdessä Vantaan Reserviläiset ry:n kanssa kenttäehtoollisen Helsingin pitäjän kirkon Sankariristillä puolustusvoimain lippujuhlan päivänä
4.6. klo 18.00 alkaen. Sateen sattuessa tilaisuus sisällä kirkossa.
Kenttäehtoollisen toimittaa sotilaspastori (oto) Henri Kivijärvi, avustaa sotilasdiakoni
(res) Petri Minkkinen.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille pääkaupunkiseudun reserviläisille ja heidän perheenjäsenilleen ja ystävilleen.
Reserviläisillä ensisijainen varustus maastopuku m/91 ja baretti.
Maastopukuiset muodossa ja siviilipukuiset yleisönä.
Tervetuloa!
Lisätiedot:
						
Petri Minkkinen (srk)		
Niko Niemistö (VaRes)
050 5531910			
050 5656632
petri.minkkinen@evl.fi		 niko.niemisto@finnsteve.fi

nina toivoisin, että tämä kehotus
näkyisi myös alueemme keräystoiminnassa. Yhdistykset, jotka eivät
ole vielä tehneet osallistumispäätöstä, voivat sen vielä tehdä, sillä
keräys jatkuu aina vuoden 2007
loppuun sakka. Reserviläisillä on
mahdollisuudet omien yhdistystensä alueilla täydentää sitä aukkoa,
joka on jäänyt varusmiesten keräyksestä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä
alueemme keräyspäällikköön tai
keräyksen johtoryhmässä oleviin
reserviläispiirien yhdyshenkilöihin.
Keräykseen voi ilmoittautua sähköpostiosoitteeseen: viljo.lehtonen@
elisanet.fi, häneltä saatte parhaat
tiedot mitä yhdistyksenne voi tehdä keräyksemme hyväksi. Veteraanien keski-ikä on jo 85 vuotta.
Moni heistä vietti rintamalla lähes
viisi vuotta. Suurin osa meistä lähti
rintamalle nuorina reserviläisinä,
joten paras nuoruus kului sotatantereilla. Osa vammautui pysyvästi,
osa ei palannut koskaan. Veteraanit käyttävät lausetta: veljeä ei
jätetä. Reserviläiset, ettehän jätä
meitä elämän ehtoopuolella olevia
veljiänne. Osallistukaa keräystoimintaan. Se on työtä, jota me veteraanit arvostamme. Tämän lehden
välissä on viitekoodilla varustettu
keräyskirje. Samanlainen keräyskirje tuotti viime vuonna lähes
23.000 e. Tulos oli erittäin hyvä.
Keräykseen voi siis osallistua myös
yksityinen henkilö lahjoittamalla keräyskirjeessä olevalle pank-

kitilille harkitsemansa summan.
Jokainen euro on tarpeellinen.
Uskomme edelleen lukijakunnan
myötämieliseen suhtautumiseen
alueelliseen Sotiemme Veteraanit
2007 -keräykseen.
Haastattelu Rauno Loukkola
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja

Haaste veteraanikeräykseen
Töölön Reserviupseerit ry
haastaa Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun
Reserviläispiirin yhdistykset
ja killat mukaan Sotiemme
Veteraanit 2007-keräykseen.
Keräyksen päätyttyä
tarjoamme kolmen parhaan
tuloksen tehneen yhdistyksen
keräysvastaaville perinteisen
saunaillan.
Keräykseen osallistuminen on vaivatonta ja palaute
antoisaa, joten rohkeasti mukaan!
Lisätietoja keräyksestä
antaa keräyspäällikkö Viljo
Lehtonen p.050 5642088 tai
s-posti viljo.lehtonen@elisanet.fi
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Ut dit ingen
fredsbevarare
tidigare varit
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Helsingin ruotsinkielisen reserviupseeriyhdistyksen (Helsingfors Svenska Reservofficersklubb, HSRK) varapuheenjohtaja vänrikki Elli Flén raportoi rauhanturvaajien arjesta Faryabin maakunnassa Afganistanissa. Uutisia
Afganistanista suomeksi netissä osoitteessa www.mil.fi/rauhanturvaaja

“Ja, vi må stoppe. Det er en lastebil som har veltet
på veijen” hörs det på norska på radion. Innan
fredsbevararnas bilar hunnit stanna ordentligt på
den smala vägen som balanserar på den gröna
kullens slänt, hoppar soldaterna ut.
Text och bilder: Elli Flén
Vi befinner oss i provinsen Faryab i nordöstra Afghanistan. Här
jobbar finska, norska och lettiska
fredsbevarare sida vid sida för att
skapa säkerhet i det krigshärjade
landet. Eller rättare sagt - och enligt den Nato-ledda ISAF-styrkans
mission: fredsbevararna hjälper
den afghanska armén och Afghanistans polis att skapa säkerhet.

kvar att
göra. Till exempel har polisen
varken folkets respekt eller tillit
i de avlägsna byarna på landsbyden. Här är man van att lyda den
starkaste mannen i området. Den
krigsherre som lyckas upprätthålla
någon sorts ordning får folkets til�lit. Andra krigsherrar väljer den
hårda linjen och regerar genom
terror. Centralmakten i Kabul når
inte på något när ut till de mest
avlägsna delarna av landsbygden.
I dessa förhållanden har en än så
länge dåligt utbildad och dåligt utrustad och dessutom ofta korrupterad polismakt inte mycket att säga
till om.

Det finns en hel del

Bråk om vatten
Men tillbaka till bergslänten och
den omkullvälta tankbilen. Konvojens ledare och tolken går fram
till männen som försöker räta upp
tankbilen. Alla andra soldater har
sina givna vaktpositioner. Uppgiften är klar, om konvojen stannar
ska den skyddas. Som personligt
vapen har alla pistol och stormgevär. Konvojledaren förhandlar
snabbt fram en överenskommelse.
En vajer och lite annat bråte röjs
undan och vi kommer förbi.
Vår konvoj är på väg till en mötesplats där vi ska träffa tre obser-

veringspatruller som är ute på en
längre operation. Vi har med oss
mat, vatten och en tekniker som
ska reparera signalutrustning. Observeringsteamen samlar in information i ett område där de största
säkerhetsproblemen just nu är
strider om vattentillgångar, motorcykelburna kriminella gäng och ett
antal beväpnade inofficiella maktmän och krigsherrar.
Vägarna i Faryabprovinsen är
så dåliga att då teamen en gång
drar ut, stannar de flera dagar. Att
köra en sträcka på 30 kilometer tar
i goda väderförhållanden minst en
timme och i hela provinsen finns
endast ett tiotal kilometer asfalterad väg.

1

2

3

4

5

Information, inte krig
Det finska observationsteamet
MOT Lima, (Military Observation
Team), har verkligen varit ute på
små stigar. Gruppchefen, major
Pasi Virtanen berättar att gruppen
besökt byar dit det inte går vägar
över huvud taget.
- En by nådde vi genom att gå
den sista kilometern. Byborna berättade att de är isolerade minst
tre månder under vintern. En annan by tvingades vi åka ifrån då
det drog sig till regn. Vägen dit var
smal och den slingrade sig längs en
brant bergvägg. Vid regn hade den
varit livsfarlig.
- I många av byarna hade de
aldrig tidigare sett en ISAF-soldat.
Några hade hört talas om operationen, men de visste till exempel inte
vad vi gör i deras provins, berättar
Virtanen.
Underhållskonvojen kom fram
och MOT Lima fick vatten- och
matlagren påfyllda. Signalutrustningen reparerades och operationer fortsätter.

Fakta ISAF
• Natoledd fredsbevarande operation i Afghanistan. Sammanlagt
cirka 36 000 soldater.
• USA, Storbritannien och Canada bidrar med flest trupper. Dessa
länder är engagerade i södra Afghanistan där regelriktiga strider
mot Talibangerillan och andra beväpnade gruperingar fortfarande
pågår.
• Finland har 102 fredsbevarare i Afghanistan. Finland, Sverige och
Norge har trupper endast i de lugnare delarna i norra Afghanistan.
• Finland deltar i två så kallade återuppbyggnadsstyrkor (Provincial Reconstruction Team, PRT). Ett norsklett i provinsen Faryab och
ett svensklett i området kring Mazar-e-Sharif.

1 Utsikten från MOT-teamens kontor
är inte att klaga på.
2 Vaktposterna sätts ut så fort konvojen måste stanna.

3 ISAF-soldaternas terrängbil tar sig
runt en kvaddad tankbil. Vägarna i
Afghanistan är i mycket dåligt skick.
4 Observeringsteamet MOT L får
påfyllning i matlagren. MOT-teamen
är ute på operation upp till 12 dagar

åt gången.
5 En viktig del av jobbet är att skapa
god kontakt till lokalbefolkningen. Här
lär MOT Limas chaufför Petteri Sova
en liten herdepojke att kasta fresbee.
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Helsingin
suojeluskuntapiirin
perinnekilta

Sotaväkemme
tulevaisuus
Vuoden 2004 puolustuspoliittinen selonteko määritti muutamien rauhan ajan varuskuntien lakkauttamisen. Perusteena oli
ikäluokkien pieneneminen ja taloudelliset säästöt. Sodan ajan joukkojen vahvuuksia on myös vähennetty. Yleisestä asevelvollisuudesta
ja maan kaikkien osien puolustamisesta ei kuitenkaan ole luovuttu.
Jotkut asiantuntijat epäilevät kuitenkin, että puolustusvoimille annetut resurssit ja toisaalta suoritevaatimukset eivät olisi enää oikeassa suhteessa. Onko Suomen sotaväellä tulevaisuutta?
Suomi sai oman kansallisen sotaväen vuoden 1878 asevelvollisuuslain mukaisesti vuonna 1881. Silloinen sotaväki täytti hyvin
tehtävänsä.Varuskuntia oli kaikkien maakuntien pääkaupungeissa
ja vielä lisänä Rakuunarykmentti Lappeenrannassa, Suomen Kaarti
Helsingissä sekä Kadettikoulu Haminassa. Sotaväen näkyvyyttä ja
yhteyttä kansaan täydensivät vielä maakuntien 32 reservikomppaniaa. Tämän Suomen vanhan sotaväen kohtaloksi koitui kuitenkin
lakkauttaminen ja vuoteen 1905 mennessä olivat kaikki suomalaiset
joukot purettu. Monet varuskunnat jäivät tyhjiksi tai tulivat maassa
olevan venäläisen sotaväen käyttöön.
Runsaat 100 vuotta sitten mm. Oulun, Vaasan, Kuopion, Mikkelin, Lappeenrannan, Hämeenlinnan ja Turun suomalaisvaruskunnat
suljettiin. Samalla tavalla on nyt itsenäisen Suomen sotaväen aikana
tapahtunut edellä mainituille kaupunkivaruskunnille. Joukko-osastoja ei enää riitä näille paikkakunnille. Suomalainen sotilas ei myöskään näy enää viime vuosikymmenellä lakkautettujen sotilaspiirien
esikuntien sijoituspaikkakunnilla. Tavallinen suomalainen on huolissaan kun omiin sotilaisiin ei enää saa yhteyttä.
Viime vuodet puolustushallinnon eturintamassa ollut Seppo
Kääriäinen esitti lähivuosien tavoitteeksi ja samalla visioksikin ”lisää
rahaa puolustusvoimille tai liittyminen Natoon”. Puolustuspolitiikan
varsinaiset asiantuntijat mm. nykyinen pvkomentaja ja hänen edeltäjänsä ovat toisaalta todenneet, että Nato-Suomessakin Suomen
puolustuksesta vastaavat ensisijassa suomalaiset. Kansallisen sotaväen lakkauttamiseen ei ole edellytyksiä.

puolustusvoimiensa rakennemuutoksen 1980-luvulla noustiin monellakin varuskuntapaikkakunnalla
puolustamaan omia sotilaita. Huolimatta sotaväkeä puolustavista
autotarroista ja lehtikirjoittelusta sekä paikallishallinnon edustajien käynneistä valtionhallinnon edustajien luona useita varuskuntia
pantiin kiinni. Ruotsin kansallinen puolustuskyky romahti ja hallitusvastuussa olleet korostivatkin Ruotsin keskittyvän kansainvälisiin
tehtäviin. Ei nähty, että Ruotsilla olisi sotilaallista uhkaa.
Läntisen naapurimme linja on nyt muuttumassa. Jostain on löytynyt uuttaa uhkaakin ja puolueettomuudesta huolimatta Ruotsin
Nato-yhteydet tiivistyvät. Ruotsi on osallistumassa jopa Baltian ilmatilan valvontaan, jota tekevät Nato-ilmavoimat. Tämä operaatio
naamioidaan kauppapolitiikkaan. Tshekit lentävät Ruotsin lainaamilla koneilla ja Ruotsi vastaa huollosta. Samalla Ruotsi konkretisoi
Nato-yhteensopivuutensa.
Kun Ruotsi aloitti omien

saavat muiden vaikeiden
kysymysten lisäksi ratkaistavakseen myös Suomen sotaväen tulevaisuuden. Valtiojohtomme ”viisauden” takia on Nato-liittolaisuus ainakin tässä vaiheessa poissuljettu. Poliitikkojen vakuutteluista huolimatta tätä liittoutumiskysymystäkin on varmasti jossain muodossa
lähestyttävä. Jos ja kun Nato-asiassa otetaan voimaan uusi kannanotto, niin kyllä asia osataan aikanan selvittää kansalaisillekin.
Ennen nykymuotoisia puolustusselontekoja turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen linjaaminen tehtiin parlamentaarisissa
puolustuskomiteoissa. Onnistuivatko nuo komiteat joidenkin mielestä liian hyvin? Komiteoista luovuttiin ja käynnistettiin selontekomenettely. Tätäkin järjestelmää on arvosteltu, mutta ainakaan vielä
ei ole keksitty uutta ja parempaa toimintamallia. Maanpuolustuksen kannalta ovat kuitenkin sekä komiteamietinnöt että selonteot
olleet yhtä huonoja. Yhteisymmärryksellä hyväksytyt rahoitusraamit
ovat jääneet toteuttamatta. Valtiontalouden rahoja on tarvittu muualle. Sotaväki säästäköön. Takavuosikymmenten säästötakoot eli
varusmiesten kotiuttaminen kesken koulutusta ei sentään ole kertautunut. Mutta toisaalta ei pitkään aikaan ole enää riittänyt rahaa
reservimme kunnolliselle kouluttamiselle. Kertausharjoituskoulutus
on alamaissa.

Suomen uusi eduskunta ja hallitus

numerossa HelResP:n puheenjohtaja Jukka Pietiläinen ehdottaa ”Kansallisen Reserviläispäivän” perustamista
kunnioittamaan kaikkia
reserviläisiä, ”mukaan lukien lotat ja suojeluskuntalaiset”. Tätä ennen hän korostaa suojeluskuntien (ja
Lotta Svärdin) merkitystä
kouluttavina ja harjoittavina organisaatioina 1920- ja
1930-luvuilla.
Ajatus erityisen muistopäivän perustamisesta on
sinänsä kaunis. Edellisten
sukupolvien vapaaehtoista
maanpuolustustyötä suojeluskunnissa ja lottajärjestössä sekä näiden perinnettä
voidaan mm. pääkaupunkiseudulla kunnioittaa osallistumalla Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd Piirien
Perinnekillan toimintaan.

HRS:n edellisessä

K i lta

p e r u s t e tt i i n

runsaat 15 vuotta sitten,
4.6.1991 eli aikaan jolloin
pitkän vaikenemisen vaiheen jälkeen jälleen voitiin
puhua avoimesti suojeluskunnissa suoritetusta työstä. Killan perustamisessa oli keskeisesti mukana kenraaliluutnantti
Ermei Kanninen, joka on ollut aktiivinen toimija monen muunkin yhdistyksen perustamisessa.
Killan tarkoitus oli toimia entisten helsinkiläisten suojeluskuntalaisten ja lottien yhdyssiteenä,
heidän omana fooruminaan. Muutama nuoremman sukupolven edustaja liittyi jo alkuvaiheessa killan jäseneksi.
Kilta on pitänyt tietoisesti matalaa profiilia ja todennäköisesti vain harva tämän lehden
lukijoista on edes kuullut siitä. Killan toiminta
on ollut suunnattu alkuperäisen jäsenkunnan
tarpeisiin: pari esitelmätilaisuutta sääntömääräisten kokousten yhteydessä, kesäretki sekä
kunnianosoitukset entisen suojeluskuntatalon
muistokivellä (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulmassa).
Pari vuotta sitten killassa todettiin jäsenmäärän vähenevän luonnollisista syistä johtuen ja oltiin huolissaan perinteen mahdollisesta
katkeamisesta. Killassa on tällä hetkellä jäseniä
noin 130, josta valtaosa on SK- tai LS-veteraaneja. Killassa käynnistettiin prosessi, joka tähtää
perinteen siirtämiseen nuoremmille sukupol-

Jokerit Hockey News
on urheilun laatulehti kertoo
suomalaisten suosikkilajista
jokerisilmin.
Osta omasi R-kioskilta
tai lehtipisteestä.

Puolustusvoimat juhlii omaa satavuotispäiväänsä seuraavana
vuonna. Millainen on Suomen sotaväki vuonna
2018? Maaliskuussa valitut kansanedustajat ja
nyt keväällä työnsä aloittava uusi hallitus ratkaisevat sotaväen tulevaisuuden omilla päätöksillään. Tarvitaan viisaita päätöksiä.

Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017.

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

Lehden tuottaa
HEO Mediapaja
Kustannus Oy Majakka

ville. Säännöt on modernisoitu ja kontakteja
luodaan eri tahoihin, sekä tämän päivän vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviin tahoihin
että luonnollisesti myös eri perinnejärjestöihin.
Kuluvan vuoden aikana aloitetaan myös nuorempien sukupolvien edustajille suunnattua
toimintaa.
toimii everstiluutnantti Stig Roudasmaa, kaikkien tuntema ja arvostama sotahistorioitsija, joka on mm. kirjoittanut laajan Helsingin SK-piirin historian.
Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd Piirien Perinnekilta vaalii pääkaupunkiseudun vapaaehtoisen maanpuolustustyön perinnettä, eli
sitä toimintaa, jota nykyiset mp-järjestöt tekevät
tänään. On tärkeätä, että tämä perinne säilyy ja
siksi kilta toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi.
Mikäli sinusta tuntuu, että haluat tulla mukaan tekemään tätä perinnetyötä tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen (markus.anaja@kolumbus.fi tai puh. 0400 694 004).

Killan puheenjohtajana

Markus Anaja
varapuheenjohtaja, H:gin SK ja
LS Piirien Perinnekilta ry
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Sotilasperinnetyö
kiinnosti kiltaväkeä
Helsingin Kiltapiirin ja Sotilasperinteen Seuran Sotilaallinen
perinnetyö -seminaari perkasi perinnetyön mahdollisuuksia ja
jakoi vinkkejä toiminnan kehittämiseen. Katse on tulevaisuudessa: työn tarkoituksena on sitoa yhteiskuntaa ja sukupolvia
yhteen.
Sotilaallinen perinnetyö ei voi

olla pelkkä nostalgiatrippi historiaan, vaan katse on maanpuolustuksen tulevaisuudessa.
Tämä selvisi Helsingin Kiltapiiri ry:n ja Sotilasperinteen Seuran maaliskuisessa seminaarissa
Santahaminan Jääkäritalossa. Seminaarin vastuuhenkilö ja Sotilasperinteen Seuran puheenjohtaja
Markus Anaja muistutti sotilaallisten perinteiden vaalimisen vaikuttavan maanpuolustustahtoon yleisellä tasolla, sekä tukevan joukkoosaston tai aselajin omaa, nykyistä
työtä. Perinteet kun luovat pohjaa

joukon yhteenkuuluvuuden tunteelle.

Hajanaisuus haasteena
Sotilasperinnetyöllä on myös haasteensa. Kenttä on laaja ja toimijoita viljalti, joten hajanaiset resurssit
voivat päällekkäisyyksien vuoksi
olla joskus tehottomassa käytössä.
Kansainvälistyminenkin tuo paineita, lisäksi oma veteraanisukupolvemme on väistymässä ja suora kosketus viimeiseen sotaamme
katkeaa jonain päivänä kokonaan.
Puolustusvoimien edustaja,
kenraaliluutnantti Hannu Herra-

Veri ei väkeä liikuttanut
haastoi muut
Helsingin Seudun Reserviläispiiri
ry:n yhdistykset mukaan täydentämään hiihtolomien aikana huvenneita Veripalvelun verivarastoja.
Haaste maaliskuun loppuun kestäneeseen kampanjaan esitettiin
yhdistysten edustajille piirihallituksen kokouksessa helmikuussa
ja julkaistiin edellisessä Helsingin
Reservin Sanomat -lehdessä. Lisäksi haastemateriaali lähetettiin
sähköpostilla piirin yhdistyksille.
Kampanjan tulos oli masentava. Piirin noin 2700 jäsenestä ainoastaan kahdeksan otti haasteen
vastaan. Haastetuista yhdistyksistä
vain Länsi-Vantaan Reservin Aliupseerit ry:stä kampanjaan osallistui
enemmän kuin yksi jäsen.
”Kyllä reserviläisillä auttamisenhalua riittää, sen osoittavat
mm. veteraanikeräysten tulokset”, kommentoi Vääpelikilta ry:
n puheenjohtaja Juha Parkkonen.
”Tässä tapauksessa auttaminen ei
kuitenkaan onnistunut omalta kotisohvalta. Auttaminen olisi vaatinut henkilökohtaista toimintaa,
kukaan muu ei voinut sitä tehdä
toisen puolesta.”
Puutteita havaittiin myös tie-

Vääpelikilta ry

Vääpelikilta ry:n lääkintäjaoston
johtaja Seppo Mäkinen ja sihteeri
Teijo Junnola kiittävät Länsi-Vantaan
Reserviläiset ry:n varapuheenjohtaja
Jouko Karppista yhdistyksen osallistumisesta verenluovutuskampanjaan.

dotuksessa. Läheskään kaikki
yhdistysten jäsenet eivät olleet
saaneet tietoa kampanjasta. Myös
osa Veripalvelutoimistojen henkilöstöstä tuntui olevan tietämätön
käynnissä olleesta kampanjasta,
jolloin osa luovutuksista on saattanut jäädä merkitsemättä keräyslistoihin.
Kampanjaan osallistuneiden
kesken suoritetussa arvonnassa
palkittiin Onni Rahkola. Hänet
voitti Veripalvelun toiminnasta
kertovan kirjan.

nen kertoi seminaarissa, että PV:
ssä perinnetyön haasteisiin on vastaamassa lähinnä Pääesikunnan
henkilöstöosasto. Anajan tavoin
Herranen muistutti työn vaikutuksesta maanpuolustustahdon positiiviseen kehittymiseen ja suomalaisen yhteiskunnan säilyvyyteen.
Lisäksi perinnetyö on yksi osa
Puolustusvoimien suhdetoimintaa.
Oma merkityksensä on myös tapahtumien tallentamisella jälkipolville nyt, kun niitä vielä saadaan
talteen muuttumattomina kokijoilta itseltään.

Markus Anaja tietää Sotilasperinteen Seuran puheenjohtajana, miten perinteet
sitovat ihmisiä yli sukupolvien.

Perinteissäkin pitää
verkostoitua
Järjestävät tahot, Kiltapiiri ja Sotilasperinteen Seura kiittelivät seminaarinsa osallistujia aktiivisuudesta. Seminaariosallistujista useampi
kertoi osallistumisensa motiiveihin kuuluvan halun nähdä, miten
perinteitä kerätään ja vaalitaan
muissa killoissa kuin omassa. Verkostoituminen olikin kirjattu yhdeksi perinneseminaarin tärkeäksi
tavoitteeksi. Vapaaehtoiskentän
työnjako on erittäin merkittävä
asia resurssien järkevän käytön
kannalta. Yleinen asenne perinnetyöhön kuitenkin kehittyy huimaa
vauhtia.
Sotilasperinteeseen kuuluvat
Puolustusvoimien virallisen käsityksen mukaan joukkojen nimet,
liput, vuosipäivät, kunniamarssit,
perinnejoukko-osastot, puvut, tunnukset ja perinne-esineet. Pelkät
yksittäiset osat eivät kuitenkaan
ole sotilasperinnetyön koko kuva.

Arvot ratkaisevat
Tärkeää on päämäärä ja henki,
joihin perinnetyön osilla pyritään.
Seminaarivieras Orvokki Partanen
Kaartin Jääkärirykmentin Killasta
kertoo Santahaminan tyttönä pitävänsä jääkäriperinnettä tärkeänä.
Liput, esineet ja muut perinteiden
osat herättävät muistoja, jotka sitouttavat näihin arvoihin. Sotilaallisista perinteistä keskustellaan kotona sekä isän että pojan kanssa.

Helsingin Laivastokillan Timo Vartiainen on ylpeä paitsi oman kiltansa perinnetyön tasosta, myös omasta lehdestä, jolla perinteitä sekä talletetaan että
levitetään.

Kenraaliluutnantti Hannu Herranen
on Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Pääesikunnan Henkilöstöosasto
on se taho, joka vastaa Puolustusvoimien virallisista perinteistä. Perinnetyön merkitys maanpuolustustahdon
lujittajana on Herraselle tuttu asia.

Helsingin Laivastokillan Timo
Vartiainen kertoo olevansa vapaaehtoisena Sota-arkistossa selvittämässä Merivoimien sodanaikaisia

papereita. Hänen mukaansa arkistotyö on erittäin mielenkiintoista
ja lisäksi todellista perinteiden
vaalimista. Merivoimien perinteitä
välitetään myös killoille harvinaisella herkulla, omalla lehdellä.
Sotilaallinen perinnetyö tarjoaa kiltojen jäsenille mielekästä
työsarkaa. Nurmeslainen sotilasmestari evp. Jorma Pihlainen
Kaakkois-Suomen Rajamieskillasta
haaveileekin sopivan yhteistyöprojektin löytämisestä myöhäisempään ikään ehtineiden ja nuorempien kiltalaisten kanssa. Halukkuutta ja aktiivisuutta löytyy, ja
asenne perinteen vaalimiseen on
olemassa.
Sotilasperinteen Seuran Markus Anaja muistuttaakin, että sekä
sotilasperinne että sen parissa tehtävä työ ovat siteitä sukupolvien
välillä.

JaPi - Matkat

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

369
369
329
299
299
369
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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Rynnäkkökivääri on suomalaisen sotilaan henkilökohtainen asejärjestelmä. Oikein käsiteltynä
ja huollettuna se on erittäin kestävä, tarkka ja
luotettava sotatyöväline. Mahdollisimman suuren
tehon ulosottamiseksi sitä kannattaa kuitenkin
hieman virittää – varsinkin kun puhutaan kaupunkija taajamataistelusta.

Asutuskeskustaistelutekniikkaa —

Valoa taistelijoille
Teksti: Arto Pulkki
Kuvat: Arto Pulkki ja Tomi Alajoki
Kaupungeille ja taajamille on
varsin tyypillistä, että niissä on
runsaasti sellaisia tiloja (ml. kellarit ja tunnelit) joissa on pilkkopimeää myös silloin, kun ulkona
paistaa aurinko. Erilaisten valaisuammusten ja –rakettien käyttö
näissä tiloissa on hankalaa ja usein
vaarallista. Valonvahvistin toki
auttaa joissain tilanteissa, mutta
kapea näkökenttä ja kova hinta
rajoittavat niiden käyttöä ja hankintaa, ja täysin ilman rakennukseen tunkeutuvaa kuun tai tähtien
valoa eivät nekään toimi. Myös nk.
harmaan vaiheen
aikana tarvitaan kykyä
mah-

Valonvahvistin ei toimi hyvin sisällä, eikä niitä riitä kaikille.
non-valaisin on peräisin alunperin
90-luvun lopulla USA:n armeijan
erikoisjoukkojen (5.56 mm NATO)
M4 karbiinia varten kehitetystä nk.
SOPMOD-lisäsarjasta. Muualla VLI
(Visible Light Illuminator) nimellä
kulkevan, 90 lumenin valotehollaan varsin
tehokkaan
9
voltin
valaisimen
valmistaja on
laser- ja valaisulaitteistaan tunnettu Insight Technologies, Inc.

- koko näkyvän valon alueella
(normalikäyttö)
- vain infrapuna-alueella (valonvahvistinkäyttö)
- vain punaisen valon alueella
(yönäön säilyttäminen)
Valaisimen suojapussissa on
tätä varten punasuodin ja infrapunasuodin, jotka asennetaan
tarvittaessa poltinosan päälle
(linssinsuojan tilalle). Suotimien
kanssa valaisin soveltuu lähinnä
rakennusten sisällä työskentelyyn,
mutta näkyvällä valolla siitä riittää
käyttökelpoista valotehoa 100-150
m etäisyydelle. Käytännön valaisuetäisyys riippuu niin säästä, kuin
käytetystä virtalähteestä.

Kiinnitys

dollisen
vihollisen
ja paikalla
vielä olevien siviilien tunnistamisen pimeässä tai hämärässä.
Kaupunkijääkärikomppanioille
onkin hankittu punapistetähtäimien, kiväärikaukoputkien ja 3-piste hihnojen lisäksi myös suoraan
aseeseen kiinnitettäviä nk. taktisia
valaisimia. Meillä ”TAKTINEN VALAISIN 2004” nimellä kulkeva Xe-

Taktista valaisinta ei todellakaan
asenneta näin!

Spektriä voi rajoittaa
Näkyvä valo -nimestään huolimatta tätä nimenomaan sotilaskäyttöön suunniteltua valaisinta voidaan tarpeen vaatiessa käyttää

Valaisin kiinnitetään rynnäkkökivääriin erillisen lisälaitejalustan
(ADAPTERIJALUSTA 762 RK 95 TP
2003) avulla. Tämän alapuolella
sekä sivulla on lyhyet pätkät nk.
Picatinny (MIL-STD-1913) –kiskoa,
joihin valaisin kiinnittyy yhdellä sormikiristeisellä ruuvilla. Itse
adapterijalusta kiinnitetään yhdellä kiinnitysruuvilla 7.62 RK 95:n
kaasukammion ja kädensuojuksen
väliin, ja se tukeutuu etuosastaan
pistimen kiinnitysnastaan.
Valaisin kannattaa asentaa
nimenomaan lisälaiteadapterin
kyljessä olevaan kiskonpätkään,
jolloin aseen käyttö on helpompaa

VISIBLE LIGHT ILLUMINATOR – TAKTINEN VALAISIN 2004
Paino		
Pituus 		
Halkaisija
Teho		
Vesitiivis 18 m
Virtalähde

215 g
162 mm
38 mm
90 lumenia (6x1,5 V)
6 kpl 1,5 V AA (LR6), tai 3 kpl 3 V CR123A

TAKTINEN VALAISIN 2004 TÄYD 762 RK 95
- Taktinen valaisin 2004
- Kaapeli ja 2 kpl kiinnityshihnoja
- IR-suodin
- Punasuodin
- Linssinsuojus
- Adapterijalusta + kiinnitysruuvi
- Käyttökytkimen lukituskappale
- Avainsarja
- Varapolttimo
- Säilytyspussi m/05

ja valaisimen vahingoittumisriski
pienempi.
Valaisimen toimintaa ohjataan
joko sen takana olevasta käyttökytkimestä tai erillisellä kaukokäyttö-

kytkimellä. Jälkimmäinen kiinnitetään aseen etutukkiin kahdella
tarranauhalla, jolloin valaisinta
voidaan hallita nopeasti ja aseesta otetta irroittamatta. Painokyt-

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

3/2007 • 27.4.2007

11

TAKTINEN RETKIVALAISIN
Paino		
115 g (paristoilla)
Pituus 		
122 mm
Halkaisija
30 mm
Teho		
100 lumenia
Vesitiivis roiskevesitiivis
Virtalähde
2 kpl 3 V 123-litiumparisto

Adapterijalan kiinnitys
• Irroita jalan yläosassa oleva kiinnitysruuvi
• Työnnä jalka alakautta piipun ympäri
• Työnnä jalkaa eteenpäin niin, että etuosa liukuu pistimenistukan ympärille ja runko vastaa kaasukammion takapintaan.
• Kiristä jalka ruuvilla liikkumattomaksi, mutta ei liian tiukkaan
• Avainsarjan kuusiokoloavainta (4 mm) käytettäessä kiristystiukkuus on oikea (5 Nm), kun kun ruuvi ei enää kiristy
pelkästään rannetta kiertämällä (avain suorana, ei siis kuten kuvassa!)

Entä jos oma lompakko, yksikön materiaalivahvuusluettelo tai
aika-avaruus eivät taivu useamman sata euroa maksavien taktisten valojen hankintaan? Retki-sarjaan kuuluva, litium-paristojenkin
kanssa alle 30 eur maksava, mutta silti erittäin tehokkaalla Xenonpolttimolla varustettu valaisin on eräs vaihtoehto. Pienestä koosta
huolimatta valotehoa riittää vaikka 150 m kohdistusammuntojen
suorittamiseen pimeällä, joskin kahden 123-litiumpariston kesto lasketaan vain muutamissa kymmenissä minuuteissa. Asekiinnitys ja
kaukokäytin puuttuvat, mutta näppärä reserviläinen käyttää teippiä
ja valaisimen perässä olevan painokytkimen kanssa voi kuitenkin
opetella elämään.

Käyttökytkin lukituskappaleella ja ilman.

kimen ja valaisimen väliin tuleva
kaapeli ei kuitenkaan saa koskettaa piippuun eikä kaasukammioon,
tai se sulaa ammuttaessa.

Voimanlähde
TV04:n voimanlähteenä toimii
normaalisti 6 kpl 1,5 V AA (LR6) paristoja. Näin rakennettu valaisin
ei ole se kaikkein pienin ja kevyin,
mutta on varsin perusteltu, sillä
AA-koon sauvaparistojen (ja akkujen) saatavuus kriisitilanteessa on
aivan eri luokkaa kuin ”taktisissa
valaisimissa” yleisemmin käytetyjen 3 V litium 123 –erikoisparistojen
(CR123A, DL123). Nykyään lähinnä
laajamittaista sotaa edeltäviin, tai
seuraaviin, operaatioihin valmistautuvilla USA:n erikoisjoukoilla
ei tätä ongelmaa juuri ole, joten
uusissa SOPMOD Block I ja II –lisävarustesarjoissa VLI on korvattu
selkeästi pienemmillä, pelkästään
2-3 kpl 123-paristoja syövillä Surefiren ja Insightin valmistamilla valaisimilla (nk. Bright Visible Light
II ja III).
Fyysisen koon ja painon lisäksi
AA-alkaliparistoissa on toki muutama muukin ongelma. Niiden
jännite esimerkiksi laskee selkeäs-

ti varauksen purkaantuessa, mikä
valaisinkäytössä tarkoittaa käyttöajan mukaan selkeästi alenevaa
valotehoa. Alkaliparistoihin ei
myöskään voida kytkeä yhtä suurta kuormaan kuin litiumparistoihin, mikä sekin tarkoittaa pienempia valotehoja. Juuri näistä syistä
VLI/TV04:n on rakennettu näppärästi toimimaan tarvittaessa myös
kolmella 3 V 123-litiumparistolla,
mutta jostain syystä PV:n käsittelyja käyttöhuolto-ohje ei tätä mahdollisuutta tunne.
Mikään ei myöskään estä vaihtamasta AA-koon alkaliparistojen
(LR6) tilalle uusia AA-koon lithium–paristoja - silloin kun niitä
on saatavilla. Tasaisemman jännitteen lisäksi Li/FeS2-paristojen kapasiteetti on 10-20 % alkaliparistoja parempi, ne kestävät hyvin pakkasta (käyttölämpötila -40 - +60
C) ja ne ovat lähes puolet alkaliparistoja kevyempiä (n. 14 g/kpl).

Käyttö
Vaan oli paristo sitten mikä tahansa, suoritetaan niiden vaihto/asennus painamalla TV04:n poltinosaa
sisään, ja kääntämällä valaisimen
runkoa vastapäivään. Kaikki paris-

tot asennetaan rungon sisään siten,
että plusnapa osoittaa poltinosaan
päin. Samalla tarkistetaan vesitiiviyden varmistavan O-renkaan
kunto ja että se on paikoillaan.
Lopuksi poltinosassa ja rungossa
olevat valkoiset viivat laitetaan
vastakkain, ja käännetään valaisimen runko myötäpäivään, kunnes
poltinosa lukkiutuu paikoilleen.
Suomeen tulleet yksilöt ovat
valaisimen parannettua VLI-002
mallia, joten osa ensimmäisen
sarjan lastentaudeista on näissä
jo korjattu. Mikään ei kuitenkaan
korjaa sitä, että AK-tyyppisen rynnäkkökiväärin terävä rekyyli rasittaa optisten tähtäinten lisäksi myös
siihen kiinnitetyn valaisimen paristoja, joten ne on syytä poistaa jos
valaisinta ei käytetä muutamaan
vuorokauteen. Paristot on syytä
muutenkin poistaa aina ennen
kuin valaisin laitetaan suojapussiin, tai käyttökytkin on vähintään
lukittava lukituskappaleella. Valaisimen linssinsuoja nimittäin sulaa
varmasti ja voi jopa sytyttää suojapussin tuleen, jos valaisin menee
vahingossa päälle suojapussissaan.
Ja sehän menee.

MUISTETTAVAA
- Kiinnitä valaisin adapterijalan kyljessä olevaan kiskonpätkään,
jolloin aseen käyttö on helpompaa ja valaisimen vahingoittumisriski
pienempi.
- Asenna kaukokäyttökytkin valaisimen takaosan asekiinnityksen
puoleiseen reikään
- Katso ettei kaapeli kosketa piippuun tai kaasukammioon, tai se
sulaa ammuttaessa.
- Lukitse valaisimen takana oleva käyttökytkin lukituskappaleella,
jos et käytä valaisinta. Lukituskappaleella voi suojata kaukokäyttökytkimen reiän silloin, kun valaisin on irroitettu aseesta.
- Rekyyli vaurioittaa paristoja, joten poista ne jos valaisinta ei käytetä 5 vuorokauteen.
Huomio! Valaisin voi sulaa tai sytyttää suojapussin tuleen, jos se menee vahingossa päälle suojapussissa. Käytä siis aina lukituskappaletta, tai poista paristot ennen kuin laitat valaisimen suojapussiin.
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Piirien ampumatoimikunta tiedottaa
”Something old, something new
Something borrowed, something blue
And a silver sixpence in her shoe.”

Piirien yhteisen ampumatoimikunnan uudella puheenjohtajalla ylil Tomi Alajoella on lainassa vähän vanhempi rynnäkkökivääri — ja hymy kuin tuoreella morsiamella. Kuva: A. Pulkki

Lopen ampumaurheilukeskus
Lopen ampumaurheilukeskus tarjoaa erinomaiset puitteet metsästys- ja urheiluammunnan harrastamiseen.
Topenon kylässä kantatie 54:n eteläpuolella sijaitseva
ampumaurheilukeskus on saanut hyvän sijainnin ja
erinomaisten suorituspaikkojen lisäksi kiitosta myös
ympäristön näkökohtien huomioimisesta.

Tällä

hetkellä

keskukses-

sa on valmiina kaksi skeet-rataa,
kaksi trap-rataa, olympiatrap-rata
lämmitettävällä ampumapaikalla,
hirvi-, luodikko- ja 150 metrin (sis.
siluetti) radat, pistooli- ja pienoiskivääriradat sekä SRA / Practical
rata kahdella ampuma-sektorilla.
Kesän 2007 aikana ampumaurheilukeskukseen rakennetaan myös
50 metrin villikarju- / pienoishirvirata lähinnä nuorten ja aloittelevien ampujien tarpeita silmällä
pitäen.
Varsinaisten ampumasuorituspaikkojen lisäksi keskukseen

Nato vuonna
2007
Neuvotteleva virkamies
Jukka Knuuti puolustusministeriöstä esitelmöi Natosta
Helsingin Reserviupseeripiirin piirikokouksessa maanantaina 14.5.2007 kello 18.00.
Paikka on Katajanokan Kasinon Kenraalisali, osoite
Laivastokatu 1.
Kaikki asiasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita!
Piirihallitus

valmistuu kesän 2007 aikana pääosin talkootyönä rakennettu hirsirunkoinen, kaksikerroksinen
huoltorakennus, jossa yhden kerroksen lattiapinta-ala on noin 220
neliömetriä. Rakennukseen tulee
mm. suurehko n. 100 hengen kokous-/koulutus-/yleisötila, toimistohuone, keittiö, WC, sekä suihkut
ja sauna. Toisessa kerroksessa on
oleskelutila, sekä makuuhuoneita. Rakennuksen valmistuttua sitä
tullaan vuokraamaan myös ulkopuolisten käyttöön esim. ampumatilaisuuksien tai firmojen virkistyspäivän tukikohdaksi.

harrastajille
avoimia harjoitusiltoja pidetään
kesällä maanantaisin ja perjantaisin klo 17.00 – 20.30. Kesän ensimmäiset harjoitukset ovat jo alkaneet ja päättyvät perjantaina 21.
syyskuuta. Talvikaudella haulikkoradoilla on harjoituksia lauantaisin
klo 10.00 alkaen.

Kaikille ammunnan

Hirvieläinten ja karhun metsästäjiltä vaadittavia ampumakokeita
järjestetään 25.6. – 10.9.2007 välisenä aikana maanantai-iltaisin klo
17.00 alkaen. Tämän lisäksi syyskuun kolmena lauantaina (8, 15
ja 22. syyskuuta) on mahdollisuus
suorittaa ampumakoe klo 14.00
– 16.00.
Muina aikoina radat ovat varattavissa seurojen kilpailu- / harjoituskäyttöön. Ratavarauksia ottaa
vastaan Eräloppi Oy, puh. (019)
441 140.
Harjoitusten ja talkoiden lisäksi ampumaurheilukeskuksessa am-

HRUP tiedottaa
Ylimääräinen piirikokous pidetään ma 14.5. klo 18 Katajanokan Kasinolla. Käsitellään piirihallituksen esittämä sääntömuutosasia. Esitetyt
muutokset ovat teknisluonteisia. Niillä pyritään muun muassa saamaan piirivaltuuston vaali selkeämmäksi.

mutaan myös kilpaa. Lauantaina
14. heinäkuuta radoilla ratkotaan
metsästysammunnan Etelä-Suomen läänin mestaruudet niin haulikko- kuin luotilajeissakin. Tämän
lisäksi radoilla järjestetään kesän
mittaan runsaasti muita piiri- ja
seuratason kilpailuja.
Ampumaratayhdistys myy ulkopaikkakuntalaisille yksityishenkilöille ratakortteja, joka oikeuttaa
ampumaan luotiaseradoilla (pl.
hirvirata ja pienoishirvirata) omiin
tauluihin radan virallisina aukioloaikoina. Vuosikortin hinta on 50 e,
nuoret alle 18 vuotta 25 e ja päivämaksu 5 e. Kortteja voi ostaa Eräloppi Oy:stä (019-441 140) ja Marcus Weckströmiltä ( 0400 202999
) osoite Asehuolto MW Oy, Topeliuksenkatu 29, 00250 Helsinki.
Kaupallisiin tilaisuuksiin rataa
vuokrattaessa päivämaksu on 100
euroa. SM-, piirinmestaruus- tai
muista suurista ampumakilpailuis-

ta sovitaan erikseen.
Ampumaradan viralliset aukioloajat: arkisin klo 10.00 – 21.00,
lauantaisin klo 9.00 – 18.00 ja sunnuntaisin klo 11.00 -18.00
Tervetuloa tutustumaan hienoon ja ympäristöystävälliseen
rataamme ja mukavaan harrastukseen!
Kari Kuparinen

Lopen ampumaratayhditys
Ratavaraukset

Tomi Järvinen / Eräloppi
441 140 tai 0400 480 378

(019)

Tiedustelut

Haulikkoradat
Pekka Liljanoksa 0400 851 060
Lopen Reserviläiset
Ismo Rämänen
0400 472 376
Lopen Reservinupseerit
Pekka Sahari
044 590 6430
Lopen Riistanhoitoyhdistys
Erkki Kauppi
050 639 35

Stadin Sissien perinteinen Pahkis
Vekarajärvellä 21.-23.9.2007.
Missä on Vorna — se selviää Pahkiksella 2007.

HRUP:n piirivaltuuston kevätkokous Katajanokan Kasinolla samoin
14.5. kello 19. Normaalit piirivaltuuston kevätkokousasiat.

Osasto Keltainen (toinen kilpailevista osastoista) rekrytoi taistelijoita
Vornan etsintään Vekaran metsiköihin
21.-23.9.2007: taattua Pahkis-toimintaa ikään ja kokoon katsomatta. Joka
vuosi uudet kujeet perinteitä unohtamatta!

Molempia kokouksia koskevat asiakirjat postitettiin kerhoille ja piirivaltuutetuille 5.4.07.

Ilmoittaudu mukaan joukkoon - ehdottomalla luottamuksella ja matalalla
profiililla. Pahkis 2007 - kurssi nro 0800 07 13012

Kokousesitelmän pitää neuvotteleva virkamies Jukka Knuuti puolustusministeriöstä aiheena Nato vuonna 2007.

Osasto Keltaisen johtaja: Anniina Laurema laurema@hytti.uku.fi 040 765
5234
Osasto Keltaisen vääpeli: Tomi Autio tomi.autio@saunalahti.fi 050
5613605
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Piirien ampumatoimintaa Piirimestaruuskilpailu
Ampumataito on sotilaan tärkein taito. HRUP:n ja ’Perinnekivääri-2007’
HELRESP:n jäsenten on mahdollista osallistua monipuolisesti erilaisiin kivääri-, haulikko- ja pistooliammuntoihin.
Yleiset vaatimukset: v. 2007 jäsenkortti/maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus, henkilöllisyystodistus sekä omat suojat ja aseet.
Tietoa ammunnoista saat lehden lisäksi myös internetistä:
www.mpkry.fi
www.eskapat.net
www.vantaanreservilaiset.fi
www.geocities.com/helressra
www.taru.pp.fi
www.khru.net
www.toiminta-ampujat.fi
______________________________________________

Helsingin piirin SRA
karsintakilpailujen sarja

Santahaminan keskusampumarata, 150 m kiväärirata
- 26.05.2007 lauantaina, ensimmäinen erä alkaen kello 12.00
- Sarjat :Yleinen ja Y50
- ResUL:n säännöt 2.1.B (www.resul.fi/saannot)
- Ampuma-aselaji : ResUL:n säännöt 4.1.A
Kilpailussa käytettävä ase on avoin perinnekivääri,
luvallinen ja muuntelematon avotähtäimillä varustettu kiväärimalli. Laukaisuvastus vähintään 1.5 kg, vain
kantohihna sallitaan, hihnan kiinnitys asemallin mukainen.

- Yleisten vaatimusten lisäksi vaaditaan myös muovinen SRA-ampujakortti
- Sarjat vakio ja avoin
- ResUL SRA-säännöt 5.2 mukaiset aseet ja varusteet
- Tuomarikilpailut käydään kilpailuiden yhteydessä.
- Molemmista piireistä valitaan 4 hlön edustusjoukkue
SRA-SM-kilpailuihin. Valinnoissa huomioidaan 2/3
kilpailun tulokset.
Joukkueisiin päässeille tiedotetaan kesäkuun lopussa.
2. Kilpailu

12.5. Loppi

VaRes-cup SRA-kilpailu Lopen ampumaradalla 12.5.
- Rakentaminen klo 8, tuomarikilpailu 10-12, kisa alkaa klo 12->.
- Ammutaan 4-6 kpl kivääri, pistooli ja haulikkorastia.

Kohdistus
Makuu
Polvi
Pysty

5 laukausta, 10 min
10 laukausta, 10 min
10 laukausta, 10 min
10 laukausta, 10 min

Lisätiedot www.vantaanreservilaiset.fi
3. Kilpailu

16.6. Syndalen

Espoo-Kauniaisten ampumaleirin yhteydessä Syndalenissa 15-17.6.2007
- Ilmoittautuminen la 16.6 klo 6.30-7.15, kisa alkaa klo
8.
- Ammutaan 2 kpl kivääri, 1 kpl ta-kiv, 1 kpl pistooli ja
1 kpl haulikko rasteja

Ilma-aseammunnat
Ilma-asekausi piirien ampumaradalla Töölössä päättyi 24.4. Siirrymme
kesäksi ulkoradoille harrastamaan ruutilajeja. Ilma-aseammunnat jatkuvat syksyllä 2.10. alkaen. Ampuma-ajankohta edelleen tiistaisin klo 15-20.
Lisätietoja: Jukka Väänänen 040 584 4568.

Kilpailijat joilla ei ole kulkulupaa Santahaminaan,
nouto varuskunnan portilta klo 11.30, muut tulevat
suoraan 150 m radalle.

______________________________________________________________

Ilmoittautumiset ja lisätiedot : Olli Korkalainen puh.
050-3028308 tai olli.korkalainen@vantaanreservilaiset.fi 22.05.2007 mennessä.
______________________________________________

Marssiammunnan
sarjakilpailu 2007
KaartJR:n pistoolirata, Santahamina
Kevään osakilpailut:

Sotilaspistoolin ja pistoolin pika-ammunta

ti 8.5.2007, ti 22.5.2007, ti 29.5.2007, ti 5.6.2007 ja ti 19.6.2007

KaartJR:n pistoolirata, Santahamina

ke 8.8.2007, ke 15.8.2007, ke 22.8.2007, ke 29.8.2007, ke 5.9.2007 ja ke
12.9.2007

PISTOOLIN		 SOTILASPISTOOLIN
ti 8.5.2007			
ti 22.5.2007		
ti 29.5.2007
ti 5.6.2007		
ti 12.6.2007
ti 19.6.2007		
ti 26.6.2007
ti 31.7.2007		
ti 7.8.2007
ti 14.8.2007 mest		
ti 21.8.2007 mest
ti 28.8.2007		
ti 4.9.2007
ti 11.9.2007		
ti 18.9.2007
Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraavasti:
pienoispistooli keskiviikko 30.5.2007 klo 18.00
isopistooli
torstai
7.6.2007 klo 18.00

Osallistumismaksu 24 e (sis.ta-kiv patruunat ja lainan
+ sauna la iltana)

Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut alkavat klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen kilpailun
alkua. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta klo 17.20.

Ilmoittautuminen mpkry.fi > Syndalenin ampumaleriri > ilm.päätyy 3.6 ja osallistumismaksu tulee maksaa 15.6 mennessä.

Osallistumismaksu 3 e

Lisätiedot www.mpkry.fi

Urlus-säätiö piti hallituksen ampumakilpailun jo 50 kerran. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 10.4.1958. Kilpailun päivämäärä ajoittuu mahdollisimman lähelle vapaussodan Helsingin
valtauksen vuosipäivää, joka oli 12.4. Samana päivänä Urlus-säätiö pitää myös vuosikokouksensa. Kilpailu ammutaan makuulta
pienoiskivääreillä.
Kilpailun voitti Tom Westerlund tuloksella 98. (Max 100) Toinen oli Eero Lavonen (97) ja kolmas Kari Pajamo tuloksella 96.
Tulokset: 1. Tom Westerlund 98, 2. Eero Lavonen 97, 3. Kari Pajamo 96, 4. Heikki Mälkönen 93, 5. Kari Rimpi 91, 6. Kari Tarki-

Osallistumismaksu: 5 e/ampuja

Osallistumismaksu 15 e, maksu paikanpäällä.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen:
hannu.ilonummi@ilonummi.net
- Ilmoita nimi, yhdistys ja luokka

Säätiön ampumakilpailu 50.kerran

ResUL:n sääntöjä soveltaen ratakaukoputkea/optiikkaa ei sallita tässä kilpailussa.
Ampujain nahkatakkia tai vastaavaa asua ei hyväksytä. Rata-ammuntavarusteita /-asusteita ei sallita.
Tukevin ampumavaate voi olla sarkatakkia m/65 vastaava. Väljäsuinen nahkahansikas tai –rukkanen sallitaan.
Kilpailumatka 150 m

1. 28.4. Santahamina
2. 12.5. Loppi
3. 16.6 Syndalen
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Syksyn osakilpailut: (alustava aikataulu)

Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia.
Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on oltava 15 min ennen kilpailun alkua.
Osallistumismaksu 4 e, tai 15 e / koko sarjakilpailu.
Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla, mihin tilaisuuteen on
menossa.
Marssiammunta suoritetaan sarjoissa D, H, H40,H50 ja juniorisarjoissa
siten, että ensin juostaan n. 2,5 km:n lenkki, jonka jälkeen ammutaan 10
laukausta koulutauluun. Ammunnan jälkeen juostaan n. 1,5 km:n lenkki,
ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan vielä lyhyempi lenkki.
Käytettävä ase on .22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on sallittua käyttää
tukena niskahihnaa. Sarjakilpailuun lasketaan mukaan kunkin kilpailijan
6 parasta osakilpailutulosta.
Lisätietoja: Harry Haapanen p. 040 752 0063.

Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjajakoa: H - H50
- H60 - H70 - H80 - D - D50
Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme jäsentä.
Joukkue ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja: Seppo Laitakari puhelin 050 – 4626780
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7.62 KK PKM
Kaliiperi: 7.62 x 54R (7.62 x 53R)
Pituus: 116 cm
Paino:
• ase, ilman vyötä 7,8 kg
• vyölaatikko 100 patr - 1,2 kg tyhjänä, 3,4 kg täynnä
• vyölaatikko 200 patr - 1,8 kg tyhjänä, 6,2 kg täynnä
Tulinopeus 600—800 ls/min

Hallitsetko sinä Pokémonien koulutuksen?
Teksti: Arto Pulkki
Kuvat: Jussi Hyvärinen ja Arto Pulkki

7

.62 KK PKM (Pulemet
Kalashnikova Modernizirova, eli Pokémon) on kaasurekyyliperiaatteella toimiva
yleiskonekivääri, joka korvannut
vanhentuvat kotimaiset kevyet
konekiväärit (7.62 KVKK 62) yhä
useammassa sodan ajan joukossa.
Nykyään esimerkiksi jokaisessa
kaupunkijääkäriryhmässä on yksi
PKM, eikä KAJK:n kokoonpanoon
kuulu yhtään KVKK:ä.
AKM-rynnäkkökiväärin ja
SGM-konekiväärin parhaat puolet yhdistävän aseen luotettavuus,
käsiteltävyys, tulen ulottuvuus ja
tulivoima ovat erinomaiset. Pitkän
kivääripatruunan hyvästä läpäisystä on myös merkittävää etua taisteltaessa rakennetulla alueella.
Jo useamman vuoden koulutuskäytön ansiosta useimmat aktiivireserviläiset osaavat, tai vähintään tuntevat, tämän aseen käyttökuntoon laiton, ammunnan ja
normaalit rauhan aikana käyttäjän
vastuulle kuuluvat huoltotoimenpiteet (nk. A-taso). Aseen piippujen oikeaoppinen kohdistaminen
ja sodan aikana käyttäjän vastuulle
kuuluvat huoltotoimenpiteet (nk.
B-taso) eivät sitten olekaan aivan
samalla tavoin hallussa.

Tähtäimet ja piippujen
kohdistaminen
PKM:n takatähtäimen asetin (100
– 1500 m) noudattaa venäläisen
taistelupatruunan (JVA 0250) lentorataa, ja aseiden piiput on varikolla kollimaattorikohdistettu nimenomaan tälle patruunalle. Näin
kohdistetusta piipusta kotimaiset
taistelupatruunat (JVA 0221 ja
0222) iskevät 300 m etäisyydellä,
ainakin teoriassa, n. 30 cm tähtäys-

pisteen alapuolelle. Käytännössä
iskemäkeskipisteen vaihtelu on
kuitenkin asekohtaista.
Aseen perustaistelutähtäin on
400 m, ja se on samalla tähtäimen
etumaisin asento (merkitty kyrillisellä P-kirjaimella). Piiput, ei siis
ase, on myös järkevintä kohdistaa
tälle matkalle. Jos kohdistusta ei
voida tehdä 400 m etäisyydeltä,
voidaan toki ampua esimerkiksi

Vaihtopiipulla varustettu PKM on aina
kohdistettava etutähtäimestä.

100 m etäisyydeltä, missä tapauksessa osumakeskipisteen on sijaittava 40 cm tähtäyspisteen yläpuolella.
Aseen piiput kohdistetaan

etu-

tähtäimestä seuraavasti:
Korkeuskorjaus suoritetaan
siirtämällä etujyvää yleistyökalun
ja putkilon avulla osumien suuntaan (myötäpäivään->alas) - täysi
kierros vastaa n. 17 cm siirtoa 150
m matkalla (11 cm @ 100 m)

suoritetaan siirtämällä etujyvää osumien suuntaa
siirtotyökalulla (sama kuin 7.62 RK
56:n ja 72:n mikroruuvi) tai kevyesti naputtamalla. Yksi piirtoväli
vastaa n. 35 cm siirtoa 150 m matkalla.
Muista kohdistaa samalla tavalla myös aseen mahdolliset vaihtopiiput! Huomaa, että takatähtäimessä oleva sivusuunnan säätö
on tarkoitettu vain (tuuli)ennakon
korjaukseen (yksi piirtoväli vastaa
17 cm siirtoa 150 m matkalla). Jos
sitä käytetään aseen kohdistamiseen, kuten varusmieskoulutuksessa ja kertausharjoituksissa yleensä
tehdään, käyvät aseen eri piiput eri
kohtaan! Rauhan aikana on syytä
toimia aina kuten tositilanteessakin, jos siitä ei aiheudu merkittävää vaaraa palvelusturvallisuudelle.
Toisin kuin rynnäkkökiväärillä,
PKM:n piippujen kohdistus on aina
edullisinta suorittaa ampumalla
hyvin tuetulla aseella lyhyitä sarjoja. Aseellahan ammutaan taisteluammunnoissa lyhyitä pistetulisarjoja, ja yksittäiset laukaukset
osuvat yleensä selkeästi ylemmäs
kuin lyhyen sarjan osumakeskeispiste. Konekiväärille tyypillisillä
ampumamatkoilla ero voi olla jo
huomattava.
Tässä on syytä huomata, että
vaikka monien varuskuntien (ml.
Santahamina) kouluampumaratojen johtosäännöt pääsääntöisesti
kieltävät sarjatulella ampumisen,
ne usein sallivat sen, jos kyseessä
on vahvistetun kouluampumaohjelmiston (esim. PE JV-OS PAK
03:01, konekivääriammunnat nro
2-8) tai etukäteen sovitun ampumasuunnitelman mukainen ammunta.*

Olkatuen sisältä löytyvän huoltovälinesarjan ”yleisavain” toimii
myös kaasukammion kalvaimena.
Sen säännöllinen käyttö ja kaasunsäätimen oikea asento ovat
edellytys PKM:n luotettavalle
toiminnalle.

Sivukorjaus

Jatkettu huoltopurku
Ammuntaa edeltävän ja seuraavan

Häiriöt ja niiden poisto
PKM on oikein käytettynä erittäin toimintavarma ase. Kaikkien
itselataavien aseiden tavoin sitä on kuitenkin osattava käyttää ja
huoltaa oikein:
• Löysästi vyössä olevat patruunat estävät syöttimen toiminnan
ja voivat jopa pudota. Vöiden ja patruunoiden on oltava puhtaita (ei öljyttyjä!) ja vyöhön täytettävät patruunat on työnnettävä loppuun asti!
• Likaisen aseen luistin hidas liike saa aikaan vajaita syöttöjä
(luoti törmää piipun yläreunaan yms) tai laukeamattomia nalleja. Kaasusäädin säädetään isommalle, jos aseen puhdistamiseen ei ole aikaa.
• Laukeamattomat nallit voivat johtua karstoittuneen kaasukammion aikaansaamasta luistin hitaasta paluuliikkeestä. Kaasukammio on kalvettava työkalulla ja ase puhdistettava.
• Jos nallissa ei ole minkäänlaista jälkeä, voi iskuri olla katkennut/vääntynyt tai se voi puuttuu kokonaan. Puhdistusputkilossa on tätä varten varaiskuri. Kyseessä voi olla myös liian lyhyt
sulkuväli.
• Katkennut hylsy on yleensä merkki liian pitkästä sulkuvälistä,
joka estää lukkoa tukemasta hylsyä
• Katkenneen hylsyn etuosa voi poistua patruunapesästä uuden
patruunan ja latausliikeen avulla. Oikea tapa on käyttää hylsyn
ulosvetotyökalua
• Paina ulosvetotyökalu patruunapesään
• Vie lukko ja luisti kädellä hidastaen eteen siten, että ulosvetimen kynsi menee työkalun laipan taakse
• Vedä virityskammesta taakse, jolloin työkalu vetää katkenneen hylsyn ulos
• Suurimmassa osassa tapauksista häiriöt poistuvat tekemällä
uusi latausliike.
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Helsingin Maanpuolustuspiirin
paikallisosastot

Espoo-Kaunianen
KOULUTUS 2007
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maanpuolustuskoulutus.fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuorot löydät kotisivuilta. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi. Katso myös
keskusteluosuudesta
Nämä aikaansaaneen konekiväärin sulkuvälissä saattaa olla jo pientä laittamisen
tarvetta. Katkennut hylsy on poistettu uudella latausliikkeellä.

7.62 kiväärinpatruunan laippa saa olla 1,60 mm paksu. Toimintavarmuuden takia
PKM:n sulkuvälin pitää siten asettua välille 1,65 - 1,85 mm (ml. varapiippu). Siviilipuolen C.I.P. määräykset ovat selkeästi tiukemmat, sillä niiden mukaan tarkastetussa 7,62x53R kiväärissä sulkuvälin pitää olla 1,60 - 1,70 mm (min + 0,10 mm).

huoltopurkamisen lisäksi jokaisen
konekiväärimiehen, jv-johtajan ja
reserviläiskouluttajan on osattava
myös PKM:n jatkettu huoltopurku,
ja tarvittaessa yksinkertaisten osien
vaihto.

Lukon purku
o Poista ulosvetimen akselin sokka
puikolla työntäen, ja sen jälkeen samalla tavalla ulosvetimen akseli.
o Poista ulosvedin ja sen jousi.

Varmistimen purku
o Käännä varmistin taka-asentoon.
o Paina puikolla varmistimen
alemmassa reiässä ole lukitsin sisään, ja käännä varmistin takakautta
niin ylös kuin se menee.
o Poista varmistin

Laukaisukoneiston purku
o Paina sormella laatikon pohjalla
olevaa virekynttä, ja poista liipaisimen akseli vasemmalle.
o Poista virekynsi, sen jousi ja liipaisin
o Irrota jousi virekynnestä

Sulkuvälin säätö
Laippakantapatruunaa käyttävässä aseessa sulkuvälillä tarkoitetaan
lukon iskupinnan ja piipun takapinnassa olevan laipan vastinpinnan
välistä etäisyyttä. Uusi piippu, aseen
kuluminen käytössä sekä lukuisten
eri valmistajien eri materiaaleista valmistamien hylsyjen kantojen
muoto ja paksuus saattaa aiheuttaa

tarvetta säätää aseen sulkuväliä.
Väärin säädetyn sulkuvälin huomaa
varsinkin aseen osien lämmitessä,
eli laajentuessa.
PKM:n piipun sulkulevyssä on
onneksi sen ja lukon välisen sulkuvälin pikasäätö. Rauhan aikana säädön suorittaa taisteluvälinehenkilöstö, mutta tositilanteessa jokaisen
konekiväärimiehen on hallittava se
tilapäisvälinein.
- Poista palautinjousi aseesta
- Työnnä piipun sulkulevyssä oleva rullasokka ulos, ja avaa ruuvia
yksi kierros
- Aseta patruunapesään tyhjä hylsy*
- Siirrä lukko ja luisti sormivoimin
eteen
- Jos lukko sulkeutuu, avaa ruuvia
uusi kierros, ja toista edellinen kohta
- Toista, kunnes lukko ei enää sulkeudu
- Kierrä ruuvia lopuksi yksi kierros
kiinnipäin, ja kiinnitä rullasokka takaisin.

Maastomarssi V
Kokoontuminen Matinkylän jäähallin pysäköintialueella su 27.5.2007 klo 09:45.
Varustus normaali ulkoiluasu, varsikengät, vettä ja reppu. Matkan pituus noin 31
km. Maastomarssit ovat harjoitusmarsseja Kesäyön marssiin, joten painojen käyttö
repussa on suositeltavaa, noin 7½-10 kg. Ilmoittautuminen www.maanpuolustuskoulutus.fi -sivuston kautta. Tiedustelut: Jan Ek (09) 803 3600, Juha Matikainen
050 597 7139.
Espoon-Kauniaisten paikallisosasto
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@suomi24.fi
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen
040 7185907		elsi.tuominen@iki.fi
EsKaPAT:in kotisivuosoite: www.eskapat.net

Kanta-Helsinki
Kanta-Helsingin paikallisosaston paikallisosastoilta 22.5.2007 Santahaminassa Villen saunalla.
Tapaaminen Santahaminan varuskunnan portilla klo 17.50. Ohjelmassa saunomista, makkaranpaistoa ja kävelykierros Santahaminassa. Lisäksi esittelemme tulevan
syksyn kurssitoimintaa. Ota pyyhe ja omat makkarat mukaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Joija Tikkaselle sähköpostitse: tiedottaja.kanhel@
paikallisosasto.fi
Tilaisuus on avoin koko perheelle. Tule ja ota naapurisikin mukaan!
Paikallisosasto toivoo uusia ja vanhoja toimijoita kursseille ja paikallisosastotoimintaan.
Nettisivumme löytyvät osoitteessa: http://www.kanta-helsingin.paikallisosasto.fi

(*) Johtosääntöjen määräykset, pienikaliiperisilla aseilla suoritettavien ammuntojen varomääräykset (D2.1), sekä kovan taistelupatruunan ja tyhjän hylsyn toiminnalliset erot on
syytä kerrata aina ase- ja ampumakoulutuksen
yhteydessä. Aivan erityisesti näin on syytä tehdä silloin, kun koulutusta saapuu seuraamaan

Naisten Valmiusliiton Helsingin
Alueneuvottelukunta

PE:n Henkilöstöosaston (J1) koulutussektorin
tarkastajat. Raporttien perusteella heillä kun
on em. asioissa vielä paljon opiskeltavaa.

Helsinki-ANK toteuttaa yhdessä MPK ry:n kanssa yli 15-vuotiaille naisille seuraavat kohdennetut kurssit:
Arjen hallintaa häiriötilanteissa

Kurssi pidetään lauantaina 26.5.2007 klo 8.30-16.30 Helsingin Pelastusliiton toimitiloissa (Laippakuja 4, 00880 Helsinki, Herttoniemen vanha paloasema). Kurssin
ohjelmassa on mm. toimiminen ja varautuminen arjen häiriötilanteisiin, hätäensiavun antaminen sekä varautuminen pelastusvalmiuteen. Kurssi toteutetaan luento- ja rastikoulutuksena. Kurssimaksuun (12 euroa) sisältyy aamupala, lounas ja
päiväkahvi. Kurssille voi ilmoittautua verkkosivuilla: www.mpkry.fi tai kurssinjohtajalle, Marja Rikman-Koski puh 050 511 2309 tai marja.koski@helpe.fi.
Turvallinen liikkuminen saaristossa

Kurssi pidetään viikonloppuna 1-2.9.2007 Isosaaressa ja Kuivasaaressa. Kurssilaisilta edellytetään saariston vaihtelevassa maastossa liikkumiseen tarvittavaa
kuntoa. Kurssi alkaa lauantaina 1.9.2007 klo 7.45 kokoontumisella Santahaminan
portilla ja päättyy sunnuntaina 2.9.2007 klo 17.30 siirtymisellä takaisin Santahaminaan. Tarvittava varustus ilmoitetaan aikanaan kurssikirjeessä. Kurssimaksu on 24
euroa. Kurssin tavoitteena on opettaa saariston vaativissa sää- ja maasto-olosuhteissa tarvittavia taitoja. Kurssille voi ilmoittautua verkkosivuilla: www.mpkry.fi
tai kurssinjohtajalle, Kristiina Slotte, puh 050 525 0022 tai kristiina_slotte@yahoo.
com.
Aurinkoista kevättä!
Aivan kuten SGM-konekivääreissä, PKM:n piipun sulkulevyssä oleva ruuvi mahdollistaa piipun ja lukon välisen sulkuvälin säädön vaikka kenttäolosuhteissa.
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Merireserviläisille
oma koulutusalus!
Tulevana kesänä merellä näkyy Merireserviläisten
oma Ahven-luokan vene. Helsinkiläisen yhdistyksen
pitkäaikainen haave omasta aluksesta on siis nyt
toteutumassa.

ehkäpä lähellä sisaralus ”Ahven 5:
ta”, jonka uudeksi omistajaksi tulee Suomenlinnan Rannikkotykistökilta. Ehkäpä ”Kolmosesta” on
apua Kuivasaaren ruuhkahuippujen tasaamisessa. Ja synergiahan
se huollossa aina jyllää. ”Ahven 2”
meni Pohjanlahden Laivastokillalle
Vaasaan, joten sinne asti riittänee
”know-how’n” vaihto. Loput Ahven-luokan veneistä ovatkin ”siviilikäytössä” Kotkan tienoilla.
Ahvenen
päätyömaa tulee olemaan MPK ry:
n Meripuolustuspiirin koulutustoiminta pääkaupunkiseudulla,
esimerkiksi tänne perustettavan
merivoimien maakuntajoukon,
Merikuljetusjoukkueen, tuki- ja
koulutustoiminta. Ja luonnollisesti
oman jäsenkunnan aktivointi, ”pitää pojat pois pahanteosta hyvän
harrastuksen parissa”. Tarmoa,
työtä, tukea, hyvää tahtoa ja rahaa
tarvitaan, ennenkuin Meriressujen
”söpö pikku Affena” (kuten eräs
MeriSK:n RUK-kronikka sitä aikoinaan kutsui) on täysin turvallisessa ja merikelpoisessa koulutuskunnossa.

Merireserviläisten

Reservi
ry:n jäsenyhteisön kanssa tarjoutui
yhdistykselle mahdollisuus tehdä
ostotarjous merivoimien käytöstä
poistamasta veneestä vapaaehtoisen meripuolustuksen harjoitusalukseksi. Jäsenkunnan yhteisellä
päätöksellä tarjous tehtiinkin. Pitkän ja hermostuttavan odotuksen
jälkeen saatiin vahvistus siitä, että
tarjous hyväksyttiin. Piirin, liiton
ja jäsenkunnan tuella on alkurahoituskin saatu järjestetyksi, josta
lämmin kiitoksemme!

Usean muun Sininen

Uuden reserviläisaluksen alkuperäinen ja ehkä varsin hyvä
nimi jatkossakin on ”Ahven 3”. Se
on yksi kuuden aluksen työ- ja harjoitusvenesarjasta, jotka rakennettiin valtion työllisyystuella (kuluja
siis säästelemättä) merivoimien
aluskaluston suuren uudistamisen
yhteydessä 70-ja 80-lukujen taitteessa. Rungon valmistusmateriaali on palamaton lasikuitu, ja se
on tehty Keihässalmen Veneveistämöllä Pyhtäällä. Varsinainen aluksen rakennustyö on tehty Kotkan
Valmetin telakalla.
10,3 m pitkän ja 3,15 m leveän
Ahvenen koneena on turboahdettu
204 hevosvoiman Valmet 611 CSM dieselkone, jonka käyttötunnit ovat
vasta ylittäneet 4000. Veneessä on
majoitustilat 4:lle (kerrosvuoteet),

WC septitankkeineen, pieni pentteri, tilava ohjaamo ja 2 tonnin vesitiivis peräruuma (jossa sijaitsee
Webasto). Aluksessa on erinomaisen kattava mittarivarustus ja merenkulkukoulutusta varten siinä
on hyvä merenkulkulaitevarustus,
ikävä kyllä jo aikansa elänyt ja tekniikaltaan vanhentunut. Aluksen
maksimimiehitys on ollut 8 henkeä merivoimien tyyliin: Puolet
porukasta on töissä toisen puolen
levätessä. Ahven-luokka oli koko
1980-luvun tuttu näky Helsingin
edustalla, jolloin ne toimivat Merisotakoulun merikadettikurssien
ja RU-kurssien koulutusaluksina.
Suomenlinnassa on vieläkin ”Ahven-laituri”.
”Ahven 3” on tällä hetkellä Turussa Pansion sotasatamassa. Kaupanteon jälkeen lienee siivoamisen,
konehuollon, pohjamaalin kunnostuksen ja ylimaalauksen (sotaväen
laivaharmaata ei ole lupa käyttää)
vuoro. Ahven pyritään siirtämään
kumipyörillä mahdollisimman
nopeasti Helsinkiin. ”Kotona” se
pääsee pitkästä aikaa omaan elementtiinsä, jossa työt jatkuvat.
Nämä on tarkoitus järjestää MPK
ry:n Meripuolustuspiirin kurssina,
joten kannattaa seurata kurssitarjontaa netistä. Toivottavasti laituripaikka on jo silloin varmistunut,

Jos Sinä
tai edustamasi yritys/yhteisö haluaa tukea Merireserviläisten Ahvenkoulutusalusprojektin kunniallista
läpiviemistä, ota yhteyttä pj Juha
Walliukseen, puh. 050 458 4644,
s-posti merireservilaiset@helresp.
fi (Merireserviläiset ry / Sjöreservister rf.; tilinro: 102330-219795;
viite: 201120064). Rahallisen tuen
lisäksi otamme mielellämme vastaan käytettyjäkin työkaluja, veneily- ja turvallisuustarvikkeita.
Kaikille tukijoille annetaan erityinen näyttävä aluskunniakirja.

Vihjaankin julkisesti:

Oy Motoral Ab
Toivottaa hyvää kevättä.

Tatu Korhonen
merireserviläinen

9.3.2007 • 2/2007
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Helsingin

Onnittelemme

Kiittää tukijoitaan

Toukokuu
4.5.
6.5.
8.5.

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

10.5.
10.5.
12.5.
13.5.
13.5.
15.5.
22.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
26.5.
27.5.
30.5.
31.5.

Viestipäällikkö, yliluutnantti Claes Holm
Agronomi, yliluutnantti Esko Vehmaan-Kreula (matkoilla)
Varatuomari, majuri Turo Tukiainen
(vastaanotto Katajanokan Kasino klo 14-17. Kukkien tai adressien
sijasta pyydetään tukemaan Maanpuolustuksen Tuki, 578954-217381)
Eläkeläinen, kersantti Matti Hopsu
Tietoliikenneinsinööri, vänrikki Esko Lintula (matkoilla)
Myyntipäällikkö, yliluutnantti Henri Tilli (matkoilla)
Arkkitehti, majuri Pekka Rautimo (Dubai)
CEO, kapteeni Veikko Eklund
Autoilija, alikersantti Aimo Lyijynen (matkoilla)
Esittelijäneuvos, varatuomari, luutnantti Hannu Kiuru
Insinööri, isännöitsijä, alikersantti Kari Koskela (ei vastaanottoa)
Diplomi-insinööri, Antti Kuisma matkoilla)
Insinööri, vänrikki Kari Laaksonen (perhepiirissä)
Valokuvaaja, alikersantti Urpo Koskinen
Apulaisasemapäällikkö, yliluutnantti Lauri Poutanen
(vastaanotto klo 14-16)
Kauppatieteen maisteri, yliluutnantti Jussi Juselius (matkoilla)
Filosofian maisteri, alikersantti Pentti Markkanen (matkoilla)
Insinööri, yliluutnantti Risto Väänänen (ei vastaanottoa)
Aseteknikko, luutnantti Kalevi Parkkari

85 v
75 v
70 v
80 v
50 v
60 v
60 v
60 v
70 v
70 v
50 v
70 v
60 v
60 v
90 v
60 v
75 v
85 v
80 v

Kesäkuu
2.6.
3.6.
9.6.
10.6.
10.6.
11.6.
14.6.
19.6.
20.6.
23.6.
26.6.
26.6.
29.6.
30.6.

Toimitusjohtaja, alikersantti Veikko Miettinen
Kehittämisjohtaja, ylikersantti Carl-Johan Hindsberg
(vastaanotto 4.6. klo 14-16, Simonkatu 8 A)
Ekonomi, HTM-tilintarkastaja, kapteeni Kaarlo Hirvikoski (matkoilla)
Eläkeläinen, matruusi Matti Alanko (perhepiirissä)
Toimistopäällikkö, ylikersantti Esko Airikka (matkoilla)
Insinööri, yliluutnantti Sampo Saralampi (matkoilla)
Ekonomi, kuvanveistäjä, luutnantti Jorma Lehtonen (matkoilla)
Diplomi-insinööri, yliluutnantti Seppo Virmalainen (lähipiirissä)
Koulutussuunnittelija, sotilasmestari Paavo J. Martikainen (lähipiirissä)
Kiinteistönvälittäjä, runoilija, kapteeni Mauri Syrjäläinen (matkoilla)
Kansliapäällikkö, yliluutnantti Risto Y.Valkama (perhepiirissä)
Toimitusjohtaja, kapteeni Olli Oksanen (matkoilla)
Liikuntapaikkamestari, alikersantti Mauri Leinonen (matkoilla)
Järjestelmäpäällikkö, luutnantti Pertti Ripatti (matkoilla)

60 v
60 v
70 v
80 v
60 v
60 v
75 v
50 v
70 v
70 v
80 v
50 v
60 v
60 v
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Toimintakalenteri
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045
7880 9029; jukka.kariola@khru.
net, p. 050 570 0195.

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Klubbens Vårmöte hölls den 27.3.
på Skatuddens kasino. Efter mötet
höll Commander Gary Bruce, US
Naval attaché, ett välbesökt (23
pers) och ytterst intressant föredrag om läget i mellan östern och
Nato
Viceordförande, Kaj Pettersson
gratulerades på sin 60 års dag
(23.3.)
Den traditionella Syndalens Gentlemannatävling den 12.5.2007.
Klubben har stolta anor att försvara, bl.a. individuell seger ifjol.
Klubben bjuder på anmälningsavgiften. Anmälan möjligast snart till
Ulf-C. Forsström (ulf@hsrk.fi,
eller: 0400 464615).
Kesäyön Marssi 29-30.6: Klubben
har för avsikt att ställa upp med
minst en patrull. Kom med, vi
svenskspråkiga officerare bör synas i bland! Övrig information och
anmälningar till Ulf-C Forsström.
”ROSIS”, Reservofficerssällskapet i Stockholm har inbjudits till
att besöka HSRK veckoslutet den
7-9.9.2007. Reservera datum i kalendern redan nu. Det är av största
vikt att möjligast många HSRKare
deltar i denna över 50 åriga tradition. Digert program med gentlemannamässiga tävlingsinslag och
värdiga officerssamkväm utlovas.
Info på hemsidan.
Fältkonditionstest 19.5.: Anmäl dig
via www.mpkry.fi kurs: Helsinki
0400 07 13402 samt meddela ditt
deltagande till Kaj Pettersson, 0407036464, pesson@kolumbus.fi.
Sista anmälningsdag är 30.4. Testet har en hög status som du antagligen har läst i infon tidigare, men
sker i trevlig och kamratlig anda!
Historik. Klubbens historik utarbetas av ltn Dick Lundell, som har
kommit en bra bit på väg. Ett värdefullt inbundet tryck kommer att
presenteras på klubbens 60 års
jubileum i februari 2009. Alla som
besitter något som kunde bidra till
historiken som t.ex. bilder, historier, anekdoter eller övrigt material eller föremål, ombeds vänligen
kontakta Dick Lundell: Tel: 050
5390963 eller dick.lundell@folkhalsan.fi.
Notera att alla medlemmar är
hjärtlig välkomna till andra klubbars evenemang. Följ annonserna
i HRS
Notera bl.a. följande:
• Veteraninsamlingen 2007. Information närmast av ansvarige
Viljo Lehtonen, tel 050 564 2088,
e-post viljo.lehtonen@elisanet.fi .
Insamlingsaktiviteten fordrar såväl
klubbarnas som enskilda medlemmars insats

• Vaktparad med sommarkonsert 18.5. Se info i HRS
• 4.6. Flaggfestens parad ordnas
i år i Helsingfors, Senatstorget.
HSRK bör ha fana och officerare på
plats! Anmälan till fanofficer Göran Meinander.
Klubben och styrelsen kontaktas
bäst via www.hsrk.fi.

Kanta-helsinki
Kerhon kevätkokous ja Ranskan
sotilasasiamies eversti Thierry Prunièren esitelmä järjestettiin Katajanokan Kasinolla 28.3. Kiitos kaikille osallistuneille.
Kerho järjestää jäsenilleen perinteisen ampumaleirin Padasjoella
18.-19.8.2007. Tilaisuudessa mahdollisuus tutustua SRA-ammuntaan sekä kokeilla erilaisia aseita.
Monipuoliset ampumaohjelmat
soveltuvat sekä vasta-alkajille että
ammuntaa ennenkin harrastaneille. Omien aseiden käyttö mahdollista. Paikalle siirrytään omilla autoilla Helsingistä lauantaiaamuna,
paluu sunnuntaina. Mahdollisuus
myös osallistua ilman omaa autoa
sopimalla kuljetuksesta. Leirillä
parakkimajoitus. Illanvietto saunomisen merkeissä. Valmisteluosasto siirtyy paikalle jo perjantaina
- ilmoita halukkuudestasi valmistelutehtäviin ilmoittautumisen yhteydessä. Leirin hinta jäsenille 30
euroa/osallistuja sis. muonitukset
ja patruunat. Nuoret alle 25 v maksutta! Osallistujat mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme
mukaan myös kerhon ulkopuolisia mikäli tilaa jää. Ulkopuolisilta
leirin hinta 30 euroa + patruunat
omakustannehintaan. Lisätietoja
ampumaupseereilta ja ilmoittautuminen heille tai kerhon sihteerille
10.8 mennessä.
Pistooliammuntavuorot jatkuvat
Helsingin Urheilutalon 50 m radalla maanantaisin klo 18-19. Lisätietoja ampumaupseereilta. Kevään
SRA-kilpailuohjelmasta lisätietoa
kerhomme verkkosivustolla.
Kerhon yhteystietoja:
Verkkosivusto: www.khru.net
Sähköposti: khru@khru.net
Kerhomme siirtyi viime vuonna
Reservin Sanomien ilmoitusten lisäksi pelkkään netti- ja sähköpostitiedottamiseen. Sähköpostitiedotteita haluavat voivat ilmoittaa
osoitteensa sihteerille.
Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 540
5882, jari.ora@oralaw.fi
Sihteeri Raimo Hynynen, p. 040
510 8513, raimo.hynynen@fi.ibm.
com
Ampumaupseerit: pekka.appelqvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.

LÄNSI-VANTAA
LVRU:n kevätleiri pidetään Padasjoella 27. – 29.4. Ohjelmassa mm.
MPK ry:n kurssi ”Viestivälineet” ja
kerhon ampumamestaruuskilpailut. Kilpailu ammutaan lauantaina
28.4. n. klo 15 alkaen. Kaatuneiden
muistopäivänä 20.5. kunniavartio
ja lippu Pyhän Laurin kirkon sankarihaudoilla.
Muistakaa myös kevään sotahistoriatapahtuma ”Viipurin viimeinen
päivä 20.6.1944”, Luentoillat 5.6.
ja 12.6. Toimintakeskuksessa sekä
matka Viipuriin 16-17.6.2007. Ilmoittautuminen tapahtumaan liittyvälle Viipurin-matkalle 4.5.2007
mennessä. Paikkoja on vielä jäljellä, varmistat mukaanpääsyn ilmoittautumalla heti. Matkan hinta
LVRU:n jäsenille 165 e, normaalihinta 225 e. Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle, puh. 040 5869252
tai sähköposti: seppo.kulmala@
xerox.com
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden
2007 toimintakalenteri löytyvät
verkkosivuiltamme osoitteesta
http://lvru.rul.fi

munkkivuori
Munkkivuoren Reserviupseerien
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3.2007. Kokous hyväksyi kuluneen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä
myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
Kevätkausi on alkanut, samoin ammunnat ulkoradoilla.
Kalvolassa ammutaan perinteisin
kuvioin 12.05. ja 09.06. Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja.
HRUP:n pistooliammunnat Santahaminassa alkavat pika-ammunnalla 08.05. Reservin Sanomissa
on julkaistu koko kesän ohjelma,
joten lukaiskaa se ja tulkaa radalle.
Muusta piirin toiminnasta lehdessä
ja verkkosivuilla.
Poolin 300 m vuorot on lähetetty
sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille. Muut halukkaat ottakaa yhteyttä tarpeen mukaan.
Lisätietoja ampumaupseerilta 050
9662565 tai risto.koskinen@orion.
fi.

Töölö
Suomen Reserviupseeriliitto palkitsi Töölön Reserviupseerit viime
vuoden toiminnasta toimintapalkkiolla. Kerhomme oli valtakunnallisessa listassa kymmenes
ja Helsingin Reserviupseeripiirin
kärjessä. Onnittelut ja kiitokset

aktiivisesta toiminnasta koko jäsenistölle. Järjestämme edelleen
tapahtumia, tilaisuuksia ja koulutusta aikaisempien vuosien tapaan
ja otamme uusia ehdotuksia mielellämme vastaan toimintamme
kehittämiseksi.
Kerhon Töölöntorinkadun ampumaradan kevään viimeinen vuoro
on maanantaina 14.5. Tilaisuus
alkaa kello 18:00. Ensikertalaisille
yhdistys tarjoaa patruunat. Kerhon
ammunnasta tietoja ja ohjeita saa
ampumavastaava Raimo Ahokkaalta 020 490 7503.
Hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 9.5. klo 17.30 Döbelninkatu 2, kokoushuone 1.
Teemme Veteraanikeräystä Töölöntorilla veteraanipäivänä 27.4.
klo 15.00 alkaen. Osallistu keräykseen ja tule mukaan tai ota yhteyttä keräysvastaava Antero Jauhiaiseen 050 368 3539.
Kerhon keilajoukkue osallistuu
tänä keväänä reserviläisten SM-kisoihin. Keilailusta lisätietoa Jyrki
Ratialta 040 5829127.
Kerho järjestää Turvakurssin killan
kanssa melontatapahtuman Keravanjoella 22.5. klo 18.00. Osallistumismaksu on 10 e, joka sisältää
tarvittavan varustuksen. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot Hans
Gabrielssonilta 050 3304005.
Kerho tekee torstaina 31.5. klo
17.00 excursion Eduskuntaan, jossa isäntänä toimii Töölön RU:n jäsen Niilo Mustonen. Tervetuloa.
10-vuotisjuhlakesäyönmarssi
marssitaan 29.-30.6. Tuusulassa.
Töölön RU kokoaa jälleen oman
joukkueen mukaan marssille ja
lisäksi isännöimme Viron puolustusvoimien edustajia aikaisempien
vuosien tapaan. Marssilla on valittavissa useita matkavaihtoehtoja.
Spjutsundin maja marssisaunoineen on varattu ko. viikonlopuksi.
Kesäyönmarssiin ilmoittautumiset
Pertti Elvilälle 0400 840889.
Töölön RU täyttää ensi vuonna 40
vuotta. Kokoamme kerhon historian kokoon. Jos Sinulla on historiikkiin sopivaa kuva- tai muuta materiaalia, ota yhteyttä Jyrki Ratiaan
040 5829127.
Kerhomme tukee Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatapahtumaa 18.-19.8.2007.
Tapahtumaan kaivataan vapaaehtoisia avustajia järjestysmiehiksi,
opastukseen ja tilaisuuden tukihenkilöiksi. Ilmoittaudu Hans Gabrielssonille 050 3304005.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Sampo
Martiskaiselle 040 709 8459, sampo.martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri Erkki Nikuselle
040 715 4486, enikunen@.welho.
com

Tikkurila
Tikkurilan Reserviupseerikerhon
tutustuminen eduskunnan puolustusvaliokunnan työhön tapahtuu
torstaina 10.5. Isäntänä toimii puolustusvaliokunnan vpj Olli Nepponen. Alussa on mahdollista seurata
myös eduskunnan kyselytuntia.
Kokoontuminen klo 15.30 tai myös
16.30 ulko-ovelle pääportaiden eteläpäässä. Nimilistan toimittamisen
vuoksi ennakkoilmoittautumiset,
myös kummassa ryhmässä tulee,
on toimitettava viimeistään maanantaina 7.5. Matti Passille sähkö-

postiin matti.passi@netsonic.fi tai
puh. 0400 446210.
Seuraa myös kotisivujamme www.
tiruk.net.
Ampumaharjoituksista ja -kilpailuista tietoja antaa Jukka Luotola
puh.0500 455474. Ammunnat ovat
tiistaisin klo 19.30-21.00 Tikkurilan
Urheilutalossa.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ilma-aseammunnat jatkuvat tukikohdan radalla Puotilantie 1 D keskiviikkoisin alkaen klo 18.00.
Veteraanit-2007 keräys jatkuu, IHRUn keräyspäivä on 27.4. ja paikka
on Itäkeskus. Yhteyshenkilönä toimii Jyrki Uutela p. 040 500 4906.
Perinteiset Herrasmieskilpailut
pidetään Tukikohdan maastossa
Puotilantie 1 D 10.5. klo 17.30. alkaen.
Kaatuneitten muistopäivän kunnianosoitus on Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla sunnuntaina 20.5. klo 12.00. alkaen.
Itä-Helsingin maanpuolustus- ja
kansalaisjärjestöt osallistuvat tilaisuuteen. Yhdistyksemme laskee
Itä-Helsingin reserviläisjärjestöjen
kukkalaitteen kaatuneitten muistomerkille. Leposaareen pääsee
Kulosaaren Puistotieltä kävellen
Leposaarentietä. Leposaarentie on
Kulosaaren metroaseman kohdalla, karttasivu 31 B5.
IHRUn nettisivut ovat auenneet
osoitteessa www.ihru.org.
Vuoden 2007 syysjotos järjestetään
Helsingissä ja jotoksella tarvitaan
rastihenkilöstöä. Jos tunnet asiaan
kiinnostusta ota yhteyttä Keijo Talja p. 041 514 9140 tai Jyrki Uutela
p. 040 500 4906.
Yhteystietoja: p.joht. Keijo Talja p.
041 514 9140, v.pjoht. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, s. Juha Iiskola p. 050 543 6214.

Ilmailukerho
Haulikkokisa pidetään Hyvinkään
Ridasjärvellä (www.hyma.net) 3.5.
klo 18.00. Kokoontuminen Hyrylän
linja-autoasemalla 3.5. klo 17.00.
Lisätietoja M. Eerola 050 911 4933
Kauhavan matkan aikataulu:
Lauantaina 26.5–07 Hki klo 07.06
IC 83, junan vaihto Tampereella
juna 905 Kauhava klo 11.03.
Sunnuntaina 27.5–07 IC 50 klo
13.00,Hki klo 16.52.

Ilmatorjuntakerho
Kerhon toiminta jatkuu kesää kohden seuraavasti:
Jälleen kerran järjestetään yhdessä
HelItR:n killan kanssa perinteinen
Museopäivä 26.5. Ohjelma alkaa
klo 11 Helsinki-Vantaan kentän kupeesta Suomen Ilmailumuseolta,
jossa meitä opastaa aselajin veteraani Olavi Lumes. Tämän jälkeen
siirrytään Hyrylään IT-museolle
tutustumaan museon uuteen näyttelyyn. Pakollinen kaikille ilma-

aseen ja -torjunnan historiasta
kiinnostuneille! Ilmoittautuminen
(mieluiten s-postilla) timo.niiranen@gmail.com tai 0400 743 877.
Ilmoita samalla, mikäli olet kimppakyydin tarpeessa. Myös Killan
jäsenet mukaan!
Kesän ohjelma huipentuu perinteiselle Kesäyön marssiin 29-30.6.
Kaikkia kesäisen liikunnan ystäviä
pyydetään ilmoittautumaan kerhon joukkueeseen. Ilmoittautumiset vastaanottaa Ilkka Anttonen
(0400 717 890, ilkka.anttonen@
wmdata.fi).
Marssijoille harjoitukseksi ja kaikille mukavaksi yhdessäoloksi järjestetään 7.6. Suomenlinnassa Kerholenkki. Tasoryhmittäin suoritetaan
kevyttä liikuntaa oman maun mukaan, jonka jälkeen nautitaan Upseerikerhon saunasta. Lenkille lähdetään noin klo 17 Upseerikerholta.
Kaikki mukaan, ja sauvakävelijät
ottakaa sauvat mukaan! Lenkkeilijät voivat ilmoittautua Topias Uotilalle (yhteystiedot alla).
Olavi ja Elli Rahelan säätiö myöntää stipendin nuorelle miespuoliselle IT-upseerille Pariisin ilmailunäyttelyyn tutustumiseksi (näyttely: 18.-24.6.) Vapaamuotoiset
hakemukset stipendin saamiseksi,
sisältäen rahoitustarpeen (maksimissaan 1000 e) ja sotilaallisen
koulutustaustan toimitetaan 31.5.
mennessä Antti Lillebergille (yhteystiedot alla).
Kerhon viikottainen ampumavuoro jatkuu maanantaisin klo 20-21
Helsinginkadun ampumaradalla
Urheilutalossa aina toukokuun loppuun saakka jolloin jäädään kesätauolle. Vuorot alkavat taas tauon
jälkeen 3.9. 50 metrin radalla voi
ampua joko kerhon pienoispistooleilla tai omilla - myös 9 mm - pistooleilla. Pienoispistoolin patruunoita voi lunastaa paikan päältä.
Lisätietoja antaa Varapuheenjohtaja Timo Wiiala (0400 476 726,
timo@wiiala.com).
Kerhon jäsenten mahdolliset sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan tiedotusupseeri Topias Uotilalle (yhteystiedot alla).
Lisätietoja kerhon toiminnasta
antavat mm. puheenjohtaja Antti
Lilleberg (040 596 2905, antti.lilleberg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri
Topias Uotila (040 719 5777, thuotila@cc.hut.fi).
Kerhon verkkosivut löytyvät osoitteen www.ilmatorjuntaupseeriyhdistysfi kautta valitsemalla oikeasta laidasta linkin: Helsinki.
Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho vastaa pääkaupunkiseudulla myös ITUY:n paikallistoiminnasta. Näin ollen kaikki pääkaupunkiseudun it-upseerit ovat
tervetulleita kerhon tilaisuuksiin.
Mahdollisen osoitteenmuutoksen
voi tehdä RUL:n kotisivun kautta
(www.rul.fi). Etusivulta löytyy
linkki jäsentietolomakkeeseen, johon voi päivittää osoitteen lisäksi
muitakin tietoja. Tarvittaessa ota
yhteyttä äsenupseeri Patrik Hammaréniin (044 592 2982, patrik.
hammaren@helsinki.fi).

(ensimmäinen tiistai on vappu).
Löylyt ovat valmiina klo 17.00 alkaen ja kevät on kauneimmillaan.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 503
4804, siht. Yrjö Saulamo, puh. 349
3162 tai 050 344 5635.

Kt-kerho
Karteschen-matka Ruotsiin lähestyy!
Lähtö torstaina 31.5.2007 ja paluu
sunnuntaina 3.6.2007.
Kustannukset noin 200- 250 euroa/henkilö.
Lisätietoja antaa Björn Holmberg,
sähköposti bhh@elisanet.fi
Matkakohde on Hemvärnets skola
( =koulutuskeskus) noin 25 km
Tukholmasta. Katso //www.hvss.
mil.se/ www.hemvarnet.se
Tulevia tapahtumia:
Toimintakalenteri 2007 luettavissa
osoitteessa: http://www.ktkerho.
fi/toimintakalenteri2007.pdf
Lisätietoja Kenttätykistökerhon
toiminnasta:
Pj. Jyri Vilamo (GSM) 044 511 04
72, email: jyrppy@hotmail.com
vpj. Joakim Flinck (GSM) 040 556
47 57, email: joakim@kolumbus.fi
sihteeri Erkki Vuori (GSM) 040 722
89 24, email: sihteeri@ktkerho.fi
www.ktkerho.fi

RESERVIMERIUPSEERIT
Helsingin Reservimeriupseerit ry
järjestää iloiset 60-vuotisjuhlat
Katajanokan Kasinolla perjantaina
11.5.2007 kello 19.00 alkaen.
Ohjelmassa kevyesti puheita, erinomaista ruokaa, juomaa, tanssia ja
iloisia ihmisiä. Tervetuloa jäsenet
ja ystävät avec.
Illalliskortti 50 e/henkilö. Ilmoittautuminen ja lisätiedot sähköpostitse juhla@hrmu.fi tai puhelimitse
Sami Linnermo 050 512 3364.
Vahvistat ilmoittautumisesi maksamalla illalliskortit 27.4.2007 mennessä tilillemme 102135-138547.
Viestiin osallistujien nimet. Paraati- tai tumma puku, suuret kunniamerkit
Kevään viimeinen pienoispistooliammunta pidetään lauantaina 5.
toukokuuta 11-12 Helsinginkadun
Urheilutalolla.
Venettä kunnostetaan toukokuussa Eiran rannassa, Mika Palasto
organisoi.
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.

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Pioneeriosasto
Jääkärikerho
Toukokuun kuukausisauna on
poikkeuksellisesti toinen tiistai 8.5.
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Pioneeriosaston kasakisan on tänä
vuonna voittanut Jussi Arkela, tulos 53 mm. Onnittelut!
Osaston partio Arkela-Laakko-

nen-Rusila sijoittui viidenneksi
valtakunnallisella talvijotoksella
Oripäässä. Kisaan osallistui 21 partiota.
Pioneeriosaston kevätretki järjestetään torstaina 10.5. Kokoontuminen on Vuosaaren sataman portilla
klo 17.00. Kohteena ovat Vuosaaren satama- ja tunnelityömaat,
joissa on paljon mielenkiintoista
nähtävää pioneereille, osin SA-tietoakin. Pääsemme mm. rakenteilla
olevaan maantietunneliin. Merkitse aika jo kalenteriisi! Ilmoittaudu
viimeistään 4.5. sihteerille.
Pioneeriosaston hallitus kokoontuu 15.5. Spjutsundin majalla. Kokous on avoin koko jäsenistölle ja
samalla on hyvä tilaisuus tutustua
majaan ja tonttiin. Saunojille oma
pyyhe mukaan, kerho tarjoaa purtavaa ja juomaa.
Pioneeriosasto on luvannut järjestää pioneerirasteja tämän vuoden jotoksille, joten nyt meillä on
näytön paikka! Pioneeri- ja suojelujotos on 4.-5.8. Dragsvikissä, yhteyshenkilönä Sami Hotakainen.
Syysjotos on 14.-16.9. Helsingissä,
yhteyshenkilönä tommi.laakkonen@porvoo.fi, 0400 757048. Koko
viikonloppua ei todennäköisesti
tarvitse olla paikalla. Rastimiehen
tulee olla jämpti ja tasapuolinen
ja jaksaa toistaa samat asiat useita
kertoja. Ikärajaa ei ole. Molemmista tapahtumista myös rastimiehet
saavat kertausharjoitusvuorokausia. Ilmoittaudu heti ja vietä syksyllä reipashenkinen viikonloppu
ulkona pioneeritoiminnan parissa!
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 e.
Tilaa puheenjohtajalta. Myynnissä
myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita.
Jäseneksi voit liittyä ottamalla
yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin sekä osoitteessa http://pioneeriosasto.net. Netissä teet myös
kätevimmin osoitteenmuutoksen.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakainen, 040 521 8383, sami.hotakainen@kolumbus.fi
Sihteeri, tiedotusupseeri ylil Jukka
Rusila, 040 779 5619, jukka.rusila@ramboll.fi
Ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@nbl.fi

SENIORIUPSEERIT
Senioriupseerien vuosikokous
pidettiin torstaina 29.3.2007 klo
13.00 – 14.45 osoitteessa Töölöntorinkatu 2 B Helsinki. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Ennen kokouksen
alkua esitelmöi eversti Ahti Lappi
nykyaseaiheesta ”Atomipommittajien torjunnasta täsmäaseiden torjuntaan.”
Kerhon hallitukseen valittiin: puheenjohtajaksi Klaus A. Raninen,
varapuheenjohtajaksi Arne Lindholm, sihteeriksi Pentti Uosukainen ja muiksi jäseniksi Arto Aremo,
Erkki Björnman, Pentti Elovaara,
Yngve Helvamo, Tapio Mäkinen ja
Kauko Virtanen. Kerhon kunniapuheenjohtajana toimii Risto Lundén.
Kerhon sääntöjen mukaan ”Kerhon
tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä asevelihenkistä kes-

kinäistä yhteenkuuluvuutta sekä
maanpuolustustahtoa ja isänmaallista mieltä:”
Tämän toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi asetti kerhon hallitus
kokouksessaan 11.4.2007 avukseen
seuraavat toimikunnat:
Kunniatoimikunta: 		
pj Antti Henttonen 0400 710
122, Risto Lundén. Weli-Mies Sovero
Julkaisu ja tied.toimikunta		
pj Kauko Virtanen 09 552 184,
Antti Henttonen
Jäsenrekisteritoimikunta		
pj Arto Aremo 050 367 5970,		
Allan Eloranta
Taloustoimikunta			
pj Erkki Kokkonen 09 782 775,
Pertti Porenne,
Kauko Virtanen
Maanpuolustustoimikunta		
pj Pertti Porenne 09 344 3145,
Arto Aremo
Väestönsuojelutoimikunta pj
Arne Lindholm 050 500 4138,
Tapio Mäkinen
Retki- ja ohjelmatoikunta Retkija ohjelmatoimikunta pj Allan Eloranta 044 010 2621.
Pentti
Elovaara, Erkki Björnman
Toimikuntien puheenjohtajat ottavat mielellään vastaan jäseniemme
ehdotuksia alaansa kuuluvien asioiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

ESPOON
MAANPUOLUSTUSNAISET
Teemme kevätretken Villa Rulludd
-huvilamuseoon tiistaina 15.5.2007
klo 18 alkaen. Villa Rulludd sijaitsee Espoon rannikolla kauniilla
niemellä ja on esimerkki koko Uudenmaan rannikon varhaisesta
huvila-arkkitehtuurista. Samalla
huvila ympäristöineen on yli sadan
vuoden matka Kihlmanin kulttuurisuvun kesiin. Opastus, sisäänpääsy ja kakkukahvit ovat yhteensä 6
euroa. Osoite on Rullaniementie
15, Espoo (Suomenoja). Ilmoittaudu Elsi Tuomiselle 9.5.2007 mennessä, puh 040 718 5907 tai elsi.
tuominen@iki.fi.

Kanta-Helsingin
Maanpuolustusnaiset
ry
Toukokuun kokous pidetään 7.5.07
Suomenlinnassa. Kokoontuminen
Kauppatorin lauttarantaan klo
17.50. Kaikki yhdistyksen jäsenet
TERVETULOA! Pj Marja Enkvist
puh 040 7390396

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri
Tarkempia tietoja on seuraavassa
lehdessä.

helsingin
Reserviläiset
Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous pidettiin 29.3. Kokouksen
alussa Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen
esitteli RESUL:n toimintaa.
Yhdistys osallistui Sotiemme Veteraanit 2007 keräyksen reserviläisten tempauspäivään la 10.3.
Kolmen sepän patsaalla. Kokoon
saatiin upeasti lähes 2500 euroa.
Seuraavaksi yhdistys osallistuu
veteraanikeräyksen varusmiesten
ohjaustehtäviin Lauttasaaressa to
31.5. Mikäli sinulla on mahdollisuus tulla mukaan, ota yhteys Ilkka Jolmaan.
Yhdistys on varannut lippuja
Suomenlinnan kesäteatteriin ke
8.8.2007, jolloin Ryhmäteatteri
esittää näytelmän TUNTEMATON
SOTILAS. Esitys alkaa klo 19. Lipun hinta on 20 e. Lippuja on rajoitetusti ja niitä voi tilata Ilkka
Jolmalta.
Jotos 2007 järjestetään 14.–16.9.
pääkaupunkiseudulla. Yhdistyksemme on saanut tehtäväkseen
toteuttaa yhden rastin, jonka toimitsijoiksi tarvitaan vapaaehtoisia.
Lisätietoja antaa Aatos Ahlsten,
puh. 050 468 5142.
Kesäkuulle suunniteltu Marskin
Retki Pietariin joudutaan valitettavasti peruuttamaan, koska ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi. Sen
tilalle yritetään nopeasti järjestää
muuta Marski-teemaan sopivaa.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta 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
Vantaan Reserviläiset r.y:n yhteystiedot: pj Olli Korkalainen,
puh. 050 3028308, s-posti olli.korkalainen@vantaanreservilaiset.
fi. Siht. Niko Niemistö, puh. 050
5656632, s-posti niko.niemisto@
vantaanreservilaiset.fi. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta
www.vantaanreservilaiset.fi. Sivuilta löytyy ajankohtaisia tiedotteita toiminnasta ja mm. alkukesän
splättipelien päivämääriä kunhan
ne saadaan lyötyä lukkoon. Sivuilta löytyvät myös ohjeet Lopen ampumaradan omatoimiseen käyttämiseen ja Santiksen ampumaratavuorot.
12.5. ammutaan VaRes-cupin toinen osakilpailu, joka on samalla
piirin SM-karsintakilpailu nro 2. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Markku Katainen, puh. 040 5272124,
s-posti markku.katainen@vantaanreservilaiset.fi. 21.5. VaRes
järjestää piirien yhteisen suunnistuskilpailun. Lisätiedot Niko Niemistö. Ks. myös ilmoitus toisaalla
tässä lehdessä.
23.5. Herrasmieskisa Vuosaaren
majalla alkaen klo 18. Tarjolla leikkimielistä kilpailua, iltapala ja sauna. Sopii koko perheelle, tervetuloa! Lisätiedot Niemistö tai Sampsa Olkinuora, puh. 040 5221339,
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s-posti sampsa.olkinuora@vantaanreservilaiset.fi.
4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä. VaRes järjestää yhdessä
Tikkurilan seurakunnan kanssa
kenttähartauden Helsingin pitäjän kirkolla. Lisätiedot Niemistö.
Ks. myös ilmoitus toisaalla tässä
lehdessä. Ampumatoiminta Tikkurilan urh.talon radalla hiljenee
kesäksi, ja jatkuu taas syksyllä
koulujen alettua. Pistooliampujat
aloittavat ulkoratakauden Santahaminassa, jossa ammutaan kesätiistaisin sarjakilpailua pistoolipika-ammunnassa ja sotilaspistoolipika- ammunnassa. Lisätietoja voi
kysellä Niemistöltä.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
- Tiistaina 12.5. kerhoillassa Pirtillä käydään läpi toimintasuunnitelmaa. Kahvi ja sauna tarjoillaan
lämpiminä.
- IHRU järjestää herrasmieskisan
10.5. klo 18 Puotilassa. Mennäänpä
joukolla päihittämään IHRUn porukka.
- Kesäyön marssi talsitaan Tuusulassa 29.-30.6. Ilmoittautumiset
Kalevi
Sorrille puh 040 556 5646.
- Yhdistyksen sivuille kaivataan reserviläismuistoja ja kuvia reserviläistapahtumista aikojen varrelta.
Ota yhteyttä Juhani Greinertiin
juhani.greinert@saunalahti.fi tai
Heikki Tulokkaaseen heikki.tulokas@tkk.fi.

MERIRESERVILÄISET
Tuleva Purjehduskausi on jo näkyvissä!
Merellä näkyy Merireserviläisten
oma Ahven-luokan vene. Ole aktiivinen ja tule mukaan . Purjehduskauden avajaiset alustavasti
24.5.2007. Tarkempi aika ja paikka
vahvistuvat huhtikuussa , jäsenistölle tiedotetaan asiasta sähköpostitse sekä www.sininenreservi.fi
tapahtumakalenterissa.
Alushankinta
Merivoimien Esikunnan päätös
Ahven-venetarjoukseen on tullut.
Yhdistyksemme tarjous koskien
Ahven 3:a on hyväksytty. Torstaina 12.4. klo 18:00-20:00 pidettiin
alusprojektimme tiedotustilaisuus
Ravintola Careliassa . Paikalla oli
10 jäsentä. Tilaisuudessa käytiin
läpi seuraavia asioita: 1) alustyöryhmän tavoitteet, tehtävät ja aikataulu, 2) projektin rahoitus 3) kauden 2007 toimintasuunnitelma.
Muistio tilaisuudesta lähetetään
sähköpostitse. Seuraavasta tiedotustilaisuudesta ilmoitetaan sähköpostitse ja tapahtumakalenterissa.
Hyvät jäsenet, tarvitsemme Teitä:
1) Ahvenen kunnostustyöhön, erityisesti seuraavien alojen tekijöitä:
kone-, sähkö- ja puutyö.
2) Aluksemme tarvitsee lahjoituksena ylimääräisiä perustyökaluja
ja/tai ylimääräisiä/vanhoja veneilytarvikkeita. Isompien tavaroiden
ja määrien nouto järjestetään!
2) Voit tukea Ahven-projektiamme
rahallisesti, esim. 20–50 e tukisummalla yhdistyksen tilille. Kiitokset
jo tukensa antaneille. Pidämme
tukirahoista erillistä kirjanpitoa,
osallistuneille myönnämme lahjoituksesta aluskunniakirjan.
Tilinomistaja: Merireserviläiset ry
/ Sjöreservister rf. Tili no: 102330219795, Viitenumero: 201120064

Lisätiedot: Projektivastaava: Ahven -alushankintaprojekti Ilkka
Tiihonen, 0400 453 068
Ampumatoiminta ja Luola-vuorot
Kevään viimeiset Luola-vuorot:
to 26.04. klo 18-20 Pienoiskivääri
30 pysty ja/tai pistooli 30 koulu
to 10.05. klo 18-20 Ilmakivääri ja/
tai ilmapistooli 40 ls
Kevään Santahaminan kivääriratavuorot (HVA ja pooli):
ke 25.04. klo 16-21 300 m Vapaakivääri 3 x 20 ls (HVA mest)
to 26.04. klo 16-21 150 m ja 30 0m
pe 27.04. klo 16-21 300 m
la 28.04. klo 10-18 300 m
ma 30.04. klo 16-21 300 m
ti 01.05. klo 16-21 300 m
ke 02.05. klo 16-21 300 m
to 03.05. klo 16-21 150 m ja 300
m Vapaakivääri 30/60 ls makuu
(HVA mest)
pe 04.05. klo 16-21 300 m
la 05.05. klo 10-18 300 m
to 10.05. klo 16-21 150 m
(la 12.05. ResUL perinneaseiden
mest., Hälvälä - Helsingin edustusjoukkue)
ma 14.05. klo 17-20 300 m
ti 15.05. klo 16-21 300 m
ke 16.05. klo 16-21 300 m Perinnekivääri 3 x 10 ls (HVA mest)
to 17.05. klo 16-21 150 m ja 300 m
pe 18.05. klo 16-21 300 m
la 18.05. klo 16-21 300 m Vakiokivääri 3 x 20 ls (HVA mest)
to 24.05. klo 16-21 150 m
HVA 1929-kilpailu (perinnekivääri
300 m + perinnepistooli 50 m) la
09.06. klo 10-18.
Perinnekivääri 300 m 30 ls makuu
(HVA mest) to 14.06. klo 16-21.
Vakiokivääri 300 m 30 ls makuu
(HVA mest) ti 19.06. klo 16-21
Lisätiedot: Tatu Korhonen puh.
050 565 4408 tai sähköpostitse
tatu.korhonen@finnlines.fi
Aktiivista purjehduskautta Ahvenen parissa, Johtokunta: merireservilaiset@helsresp.fi
Puheenjohtaja Juha Wallius, 050
458 4644, varapuheenjohtaja ja
ampumavastaava Tatu Korhonen,
050 565 4408, sihteeri Martti Helamaa, 050 357 3658, projektivastaava: Ahven -alushankintaprojekti
Ilkka Tiihonen, 0400 453 068, merikilpailutoiminta ja lippuvastaava Timo Arkiomaa, 050 582 0798,
talousvastaava Seppo Vihersaari,
0400 253 380, PR ja tiedotus Mika
Kuutti, 0400 447 853

Vääpelikilta
Talkoot Vuosaaressa 28.-29.4.
Ohjelmassa on mm. metsätöitä,
halonhakkuuta, julkisivuremonttia, yleisiä huoltotöitä ja siivousta.
Sauna on kuumana ja syötävää
löytyy. Ilmoittautuminen: Soini
Hyttinen, puh. 050 369 5305, soinimarkku.hyttinen@elisanet.fi.
Vääpelikilta ry:n kevätkokous,
Vuosaaren saunapirtti 3.5.2007 klo
18 alkaen. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Ennen kokousta sotilasaiheinen rastipolku,
joten varustaudu maastokelpoisesti. Mahdollisuus ampua ilmaaseilla prosenttiammunta. Myös
iltapalaa ja sauna. Lisätiedot kokouksesta ja kuljetuksista: Teijo
Junnola, puh. 050 538 7429, teiska.
junnola@elisanet.fi
Tutustuminen Hämeen Rykmentin
huollon harjoitukseen, Hälvälä,
viikko 20. Arki-iltavierailulla on
mahdollisuus tutustua nykyiseen
huoltokoulutukseen sekä huoltokomppanian ja sen joukkueiden
kalustoon ja toimintaan taistelu-

harjoituksessa. Vierailu on yhdistyksen jäsenille ilmainen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Juha
Parkkonen, puh. 040 866 3055,
juha.parkkonen@gmail.com.
Vääpelikilta ry tukee osallistumista Kesäyönmarssiin, Tuusulassa ja
Järvenpäässä 29.-30.6. Yhdistys
tukee niiden jäsentensä osallistumismaksua, jotka ilmoittautuvat
25.5.mennessä. Yhdistys järjestää
myös marssiharjoittelun joka toinen perjantai 27.4.klo 18 alkaen,
reitti kulkee Kalasataman metroasemalta Meri-Rastilan metroasemalle, n. 10 km. Viikoittaiset kuntokävelyt sunnuntaisin ja torstaisin
klo 19 Malmin lentoaseman portilta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Eero Kumpulainen, puh. 040 866
8666, eero.kumpulainen@hotmail.com.
Katso myös www.helresp.fi/vaapelikilta tai ota yhteyttä: pj Juha
Parkkonen, puh. 040 866 3055,
juha.parkkonen@gmail.com tai
sihteeri Teijo Junnola, puh. 040
5387429, teiska.junnola@elisanet.
fi.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare

Skytte i ”Luolan” våren 2007 kl.
17:00-19:00. Ifall du är sen ring
Luolan tel. (09) 4056 2098.
Pistol
Onsdagen 9.5, skol och duell
Gevär
Fredagen 27.4, måndagen 21.5
Triangelkampen 2007
Lördagen 5.5, orientering Dragsvik,
samling vid Idrottshuset kl. 10:00.
Tisdagen 8.5 pistolskytte Baggby,
Heat I kl. 17:00, Heat II kl. 19:00.
Tisdagen 7.8 terränglöpning Kasaberget, samling kl. 18:00, start
18:30.
Torsdagen 4.10 luftgevärsskytte
Västerby skyttehall kl. 18:00.
Lördagen 20.10, avslutningsfest.
Övriga tävlingar
Lördagen 12.5 Gentlemannatävling, Syndalen, samling kl. 9:00,
deltagaravgift 15 e/person.
Torsdagen 16.8 Tammet tävling,
Baggby, start kl. 18:00, deltagaravgift 3 e/person.
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teina ampuminen pystykorvalla tai
ilma-aseella, lisäksi 1 tai 2 rastia
ensiapua.
Kisa alkaa klo 9.00. Lounas ja kahvi
kuuluvat ilmoittautumismaksuun.
Kisajoukkueet ovat 3-henkisiä, kerätkää ryhmä tai ryhmiä omasta
killasta Kurssista saatte lisätietoa
MPK ry:n tai Helsingin kiltapiiri
ry:n sivuilta tai pirkkosaarto@hotmail.com.
Jos killallanne on tiedotettavaa,
jonka haluatte seuraavaan kiltapiiritiedotteeseen, ottakaa yhteyttä
kiltapiirin puheenjohtajaan.
Lisätietoa myös kiltapiiritiedote
2/07, ilmestyy toukokuun alkupuolella.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Kevätkokous on pidetty 7.3.Puheenjohtaja Timo Koukkari avasi
kokouksen Kunniajäsen Lasse J.
Salosen muistolle vietettiin hiljainen hetki. Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Timo Koukkari sekä
sihteeriksi Eero Hakkarainen. Kokouksen jälkeen katselimme kiltaveli Heimo Yrjönsalon hankkiman
DVD:n Suomen Puolesta 39-45.
Parhaat kiitokset Heimolle. Autojoukkojen Helsingin killan kevätretki tehdään 26.5.2007 Kangasalan automuseoille..Lähtö Santahaminasta Jääkäritalolta linja-autolla
26.5.klo 9 Retkelle osallistuu myös
Kaartin Jääkärirykmentin kuljetuskomppanian varusmiehiä. Nyt
on hyvä tilaisuus tutustua nuoriin
taitaviin automiehiin, ja viettää
heidän kanssaan mukavia hetkiä.
Samalla tutustutaan Mobilian sekä
Verhoniemen automuseoon.
Lounas nautitaan automuseo Mobiliassa klo. 11.00–11.45.
Näyttelyyn tutustuminen klo.
11.45–13.45. Teemana on ”SA-INT”
auto sodassa ja rauhassa.
Matka Verhoniemeen automuseoon klo 13.45-14.00.
Tutustuminen Verhoniemeen klo
14.00–15.30. Kahvit nautitaan museolla. Takaisin Santahaminassa
noin 17.30.
Killan jäsenille matka ja museoliput veloituksetta.
Ilmoittautumiset ottaa vastaan pj.
Timo Koukkari puh. 040 564 3295
Ampumavuoroja on seuraavasti
Kiväärivuoro on 9. ja 23.5. MPKK:
n rata Pistoolivuoro on 2., 9., 16.,
ja 23.5.2007 Rata 1
Hyvää kevättä toivoo johtokunta.

Killat

HElsingin kiltapiiri
Maanpuolustuskiltojen liitto liittokokous pidettiin 21.4.2007 Turussa. Lyhyt katsaus kokouksesta
kiltapiirin nettisivuilta.
Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen lippujuhlapäivän buffettilaisuus 4.6.klo 17. Ritarihuoneella, Ritarikatu 1. Hinta on 25. e.
Kiltasisarien kesäkurssi Kuivasaaressa 30.6 -1.7. Lisää tietoa MPK
ry:n ja Helsingin kiltapiirin sivuilta.
Kiltakisa lauantaina 1.9.Santahaminassa Pääkaupunkiseudun
Pioneerikilta ry:n toimesta. Kisa
pidetään MPK ry:n kurssina. Ras-

Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
Killan kevätkokouksessa hyväksyttiin viime vuoden tilinpäätös sekä
vuosikertomus. Kokousesitelmän
piti Panssariprikaatin Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin komentaja
everstiluutnantti Jyrki Heinonen.
Hän kertoi rykmentin nykytilasta
ja haasteista. Tutustuminen Parolannummella sijaitsevaan Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin
huhtikuun puolessa välissä sujui
mukavasti. Isäntänä oli everstiluutnantti Jyrki Heinonen. Paikalla
oli vähän yli 30 it- miestä-ja naista
meiltä, Turusta, Pirkanmaalta sekä
Parolannummelta. Kuultiin ajankohtaista asiaa rykmentistä, tutustuttiin kalustoon. Kaikin puolin
onnistunut retki.
Samalla vahvistetaan tässä killan

valtuuskunnan kokoonpano (valittiin syksyllä 2006) eli Markku
Arola (pj), Matti Marjosalo (vpj)
sekä jäsenet Juhani von Fieandt,
Leena Laakso, Pauli Hus, Alpo Lähteenmäki, Jorma Lahtinen, Kaarle
Henrik Pentti, Olavi Lumes, Heikki Simola, Aslak Lukander, Seppo
Lehto sekä Martti Helminen.
Yhdessä Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon kanssa
perinteinen MUSEOPÄIVÄ 26.5.
Ohjelma alkaa klo 11 Suomen Ilmailumuseolta, jossa meitä opastaa Olavi Lumes. Tämän jälkeen
siirrytään Hyrylään IT-museolle
tutustumaan uuteen näyttelyyn.
Ilmailumuseon osoite: Tietotie 3
(Fonectan luettelo sivu 55 D3) ja
It-museo Klaavolantie 2 (Fonectan
luettelo sivu 76 H2) tai vaihtoehtoisesti www.020202.fi / kartat tai
reitit. Ilmoittautuminen ja tiedustelut (mieluiten s-postilla) timo.
niiranen@gmail.com tai 040 0743
877 ! Ilmoita, mikäli olet kyydin
tarpeessa.
Kilta osallistuu KESÄYÖN MARSSILLE 29-30.6. Ennen lopullista
koitosta voidaan tehdä yksi yhteinen harjoittelulenkki kesäkuun
alussa Tuusulassa tai Helsingissä.
Joukkuetta varten pitää saada kasaan 5 henkilöä. Ilmoittautumiset
ja harjoittelulenkkitiedustelut;
Edward Breitenstein (yhteystiedot
alla).
Ampumatoiminta: Ampumatoiminta jatkuu Helsingin Urheilutalolla maanantaisin klo. 20.0021.00. 22-patruuna maksaa 5
senttiä / kpl eli rasian kokonaishinnaksi tulee 2,50 e. Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari Vaarasmaalta ,
040 502 3754.
KILLAN BARETTIMERKKI ja HISTORIIKKI on nyt tilattavissa tai
ostettavissa killan tilaisuuksissa.
Barettimerkin hinta on 10 e lisättynä postituskuluilla. Maavoimien
vihreä baretti on myynnissä MPmyymälässä puh. (09) 4056 2014
tai fax (09) 4056 2099 ja s-posti:
Pohj. Hesperiankatu 15 ja hinta on
n. 15. KILLAN UUSI HISTORIIKKI
ON NYT SAATAVANA HINTAAN
10 e. Vanhempia historiikkikirjoja on myös jäljellä. Tilaukset ottaa vastaan killan sihteeri Edward
Breitenstein tai s-postilla edward.
breitenstein@kolumbus.fi
Killan internetsivut Maanpuolustuskiltojen liiton yhteydessä www.
mpkl.fi. Lisätiedot ja tiedustelut
killan toiminnasta saa puheenjohtaja Reijo Hoikkalalta puh. työ
(09) 432 5725 / s-posti: reijo.hoikkala@vtv.fi tai killan sihteeriltä:
Edward Breitenstein GSM 044 333
1027 tai s-posti: edward.breitenstein@kolumbus.fi. Sihteerin vastuualueena on myös tiedotus sekä
yhteydet Uudenmaan Kiltapiiriin.

Kaartin
Jääkärirykmentin
kilta
28.4.klo 11.00 kevätkokous ja esitelmätilaisuus Santahaminassa
Jääkäritalolla. Ei erillistä ilmoittaumista, varauduttava todistamaan
henkilöllisyytensä Santahaminan
portilla
5.5. 2007 Turvallisen ampujan
kurssi Santahaminassa.Lisätietoa:
Jari Gerasimoff p. 040 5441414
7.5.2007 klo 17.00, jäsensauna

naisten vuoro. Ei erillistä ilmoittautumista, varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä Santahaminan portilla.
12.5.2007 Jäsenretki Hyrylään,
tutustuminen IT-museoon ja Lottamuseoon.Ilmoittautuminen:
7.5 mennessä Kai Wigren p. 050
4654088 tai kai.wigren@pp.nic.fi
21.5.2007 klo 15.00 Killan avoimet ovet ja Rykmentin taistelu- ja
kalustonäytös Santahaminassa.
Ilmoittautuminen: 16.5 mennessä
Kai Wigren p. 050 4654088 tai kai.
wigren@pp.nic.fi
28.5.2007 klo 18.00 Jäsenilta, esitelmän aiheena Etiopia Santahaminassa Jääkäritalolla. Ilmoittautuminen 24.5 mennessä Kai Wigren .
28.5.2007 klo 17.00 Jäsensauna,
miesten vuoro. Ei erillistä ilmoittautumista, varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä Santahaminan portilla.

Uudenmaan
viestikilta
www.viestikiltojenliitto.fi/uvk
Uudenmaan Viestikilta järjestää
Viestikiltojen Liiton marssitapahtuman Viestirykmentin harjoitusalueella, Räyskälässä 12.-13.5..
Ohjelma:
Lauantai 12.5.
09.00 Saapuminen ja aloituspuhuttelu 10.00 - 16.00 Marssiharjoitus 30 km sis. maastoruokailun
16.00 Marssin jälkeen huolto/saunominen 18.00 päivällinen, 22.00
hiljaisuus
Sunnuntai 13.5.
09.00 aamiainen, 10.00 – 16.00
Marssiharjoitus 30 km sis. maastoruokailun, 16.00 Marssin jälkeen
huolto/saunominen,17.00 siivous.
18.00 Poistuminen alueelta.Osallistujat tuovat mukanaan tarvitsemansa muonan, majoittumis- ja
peseytymisvälineet ym. Ilmoittautuminen Pekka Kastemaa puh. 044
3305000 tai pekka.kastemaa@maxinetti.fi
Viestikiltojen Liiton kesäpäivät
Viestirykmentissä Riihimäellä 27.29.7.. Lisätietoja killan kotisivulla,
jäsenkirjeissä ja Helsingin Reservin
Sanomissa.
Liittyminen kiltaan ottamalla yhteyttä killan puheenjohtajaan tai
sihteeriin. Pj. Carl-Magnus Gripenwaldt puh. 0400 202091 tai cm.gripenwaldt@mil.fi. Sihteeri ja
rahastonhoitaja Pekka Kastemaa
puh. 044 3305000 tai pekka.kastemaa@maxinetti.fi
Lisätietoja jäsentiedotteissa ja Helsingin Reservin Sanomissa sekä
killan internet-sivuilla www.viestikiltojenliitto.fi/uvk

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Helsingin Kiltapiiri järjestää tutustumisretken Hämeenlinnaan Tykistömuseoon 28.4.
Kilta järjestää itsepuolustuskurssin 24.4. kello 17-21.00 Rajamäellä.
Kouluttajana toimii Hannu Lakee
ja yhdyshenkilönä Jorma Pekkola.
Tutustumismatka Loviisaan Svartholman linnakkeeseen la 9.6..
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Yhteyshenkilönä Ismo Pajarinen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ismolle ismo.pajarinen @mbnet.fi.
Kiltamme järjestää Helsingin Kiltapiirin Kiltakisan la 1.9.Santahaminassa. Kisassa ammutaan
sotilaskivääreillä ja mahdollisesti
myös ilma-aseilla kolmimiehisin
joukkuein. Samalla pidetään ensiapukoulutusharjoitus. Kisasta saa
tietoja myöhemmin, mutta jo nyt
voi kysyä Antero Pesoselta tai Jorma Pekkolalta.
Kevätkokous pidettiin ma 26.3.
Kokouksen jälkeen Mikael Tötterman kertoi Pioneeri- ja suojelujo-

toksen järjestelyistä. Jotos pidetään Dragsvikissä 4-5.8. (Rannikko
2007).
Tärkeimpien hallituksen jäsenten
yhteystiedot: pj Ilpo Ervasti, 0500
184684, ilpo.ervasti@poyry.fi, siht
Ismo Pajarinen, 040 5365412, ismo.
pajarinen@mbnet.fi, rah.hoitaja,
jäsenasiat Antero Pesonen, 040
5128819, antero.pesonen@gmail.
com. kilpailutoiminta Petri Karhumäki 050 538696, petrikarhumäki@ jippii.fi, puukkomestari, kurssit ja koulutus Jorma Pekkola 0400
692300

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.TARU.PP.fi
Vuoden ensimmäinen Padasjoen Talvipäivät vietettiin jälleen ruudinsavuisin tunnelmin 9.-11.3.
Sunnuntaina kilpailtiin Padasjoen kiertopalkinnosta ´TULI JALEIMAUS´.
Palkinnon lahjoitti Taru kerhojen jäsenten ikuiseen kiertoon jo vuonna
1998. Kilpailuun osallistui 18 ampujaa. Padasjoen kiertopalkinnon sai takaisin takkansa päälle Samuel Kaseva. Kirjapalkinnot menivät sijoille 13 ja sijoille 4-6 päässeitä lohdutettiin paketillisella makkaraa. Onnittelut
palkituille!
9.3 ja 10.3 TaRU ja EsRes partiot keräsivät lahjoituksia lipaskeräyksenä,
kauppakeskus Sellossa sekä Lippulaivassa osana valtakunnallista veteraanikeräystä.
20.3 Autettiin Espoon-Kauniaisten keräysvastaavaa, Raimo Ilveskeroa,
järjestämään Uudenmaan Rannikkorykmentin aliupseerikoulun varusmiesten listakeräyksen alueella; Kivenlahti-Matinkylä.
Molempien kerhojen kevätkokoukset vietiin läpi ripeään tahtiin 27.3.,
jonka jälkeen pääsimme nauttimaan Runo K. Kurkon esitelmää ”Aseharrastajan arkea nykypäivänä”. Esitelmä oli avoin kaikille pk-seudun
reserviläisille ja osanotto oli ilahduttavan runsas. Suuri osa kerhojemme
aktiiveista osallistui Santahaminassa järjestettyyn Puolustusvoimien kouluttajaharjoitukseen 30.3. – 1.4.
AMMUNTA
Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150 m
ja 300 m radoilla kivääriammuntaa. Tarjontaa siis on yllin kyllin. Muista
ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista
saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari
Wuokko, Maarit Granath tai Hannu Kerovuo.
Lisää ammunnasta nettisivuiltamme.
KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ
Kaatuneitten muistopäivää vietetään toukokuun kolmantena sunnuntaina, 20.5. Juhlamenot alkavat jumalanpalveluksella kello 10.00, jonka jälkeen järjestytään 11:15 seppeleiden laskua varten. TaRU ja EsRes laskevat
seppeleensä sekä sankarihaudalle että Karjalaan jääneiden muistomerkille. Seppeleen laskun jälkeen on seurakuntasalissa kahvitilaisuus. Lisätietoja: Kari Karjalainen, k.karjalainen@kolumbus.fi, gsm 040 558 1193.
SYYSJOTOS
Stadin jotos (14.-16.9.): http://www.helresp.fi/jotos2007/ Tekijöitä kaivataan eli
saa ja pitää ilmoittautua jo nyt. Rastimiehiä tarvitaan runsaasti. Ei ennakkotehtäviä eli riittää, että olet paikanpäällä koko lauantai päivän
15.9. Myös muina päivinä on mahdollista avustaa. Pääkaupunkiseutu
näyttää mallia sotilaallisesta jotoksesta muille piireille. Nyt on meidän
näytön paikka - Ole mukana!
Taru: Heikki Valkonen, heikki.t.valkonen@kolumbus.fi, 040 552 9530
EsRes: Leila Ylikahri, leila.ylikahri@teollisuussijoitus.fi, gsm 050 357
7053
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reserviupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi
Puheenjohtaja; ylil Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040 552 9530; varapuheenjohtaja ylil Tomi Alajoki (Tomi@kooaa.com) 041-515 0133; koulutusupseeri vänr Juha.Suvisaari@itella.com, 040 315 4071; Ampumaupseeri ltn Kari.Wuokko@pp.nic.fi, 040 515 0574; paikallisosastoupseeri
kapt kai_haatainen@msn.com, 040 748 7099; perinneupseeri ltn Erkki.
Stenman@gmail.com, 0500 389 850; tiedotusupseeri ylil Arto.Pulkki@
upknowledge.com, 040 5121215; hallintoupseeri Jussi.w.Makinen@luukku.com, 0400 277 609; talousupseeri ylil Ville.Maijanen@kolumbus.fi,
040 511 1681; ampumavastaava (Otaniemen sisäratavuoro) 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, 0400 280 378; sihteeri taloudenhoitaja, VaPePa alik Ari.Haavisto@tkk.fi 0500-628 797; perinnevastaava alik Kari Karjalainen (k.karjalainen@kolumbus.fi) 040-558 1193;
1. ampumavastaava Maarit.Granath@kolumbus.fi, 0500 725 167; 2. ampumavastaava korpr Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com) 040 547
1515

Helsingin Sinibaretit
Tuomo Ruohonen, pj, t. 020
4835377, p. 040 5867874, tuomo.
ruohonen@metso.com; Kirsti Kujanpää, sihteeri, kirsti.kujanpaa@
netsonic.fi ja helsb@mpoli.fi; Hannu Juvonen, jäsenvastaava, p. 050
4921956, hhjuvonen@hotmail.
com. Mervi Aho, kotona ja kaukana -yhdyshenkilö, päiv.puh. 044
2981540 (jätä viesti), mervi.aho@
mehilainen.fi.
− Messi-illat klo 19. Toukokuu to
3.5. HELSLKOM, kenrm Jaakko
Oksanen: Kokemuksia Acehin
rauhansopimuksen valvontaoperaatiosta (AMM) ja ajankohtaista
Helsingin Sotilasläänistä. Kokoontumispaikkana hotelli Arthurin kabinetti. Vuorikatu 19, Kaisaniemi.
– Ammunta. Perinteinen ELMOcup Santahaminan kivääriradalla
la 19.5.klo 12-17. Ilmoittautumiset

MPK ry:n sivujen kautta. Lisätietoja Jari Luostarinen, p.050 3103347,
jari.luostarinen@kolumbus.fi
− Sotiemme veteraanien Läntisen
Suomen kirkkopäivä 23.5.Espoon
Länsi-Auto Areenalla. Sinibaretit
toimivat tilaisuudessa airueina. Varustus: vihreä paita, m/91 housut,
arvomerkit (mitalinauhat), baretti, sininen liina. Ilmoittautumiset
Juha Orkomies, p. 050 593 8847,
juha.orkomies@kolumbus.fi
− Maailma kylässä – tapahtuma
(World Village Festival) Kaisaniemen puistossa 28.–29.5.2007:
Rauhanturvaajaliitto ja Helsingin
Sinibaretit osallistuvat. Tule mukaan tapahtumaan ja kertomaan
yhdistystoiminnastamme la 26.5
klo 12- 20 ja su 27.5 klo 12- 18 välisinä aikoina. Ilmoittautumiset Kirsti
Kujanpäälle 16.5.mennessä. Yhteystiedot yllä.
– Seppeleen lasku Hietaniemen
hautausmaalla Rauhanturvaajanpäivänä 29.5. klo 18 rauhanturvaoperaatioissa menehtyneiden
muistomerkille. Baretit mukaan.

Sissikerho
Sissiosasto

SISSIT
Sissiparlamentti
Seuraava sissiparlamentti pidetään torstaina 26.4.2007, HRUP:n toimisto, Döbelninkatu 2.
Stadin Sissien kevätsauna 2007
Nyt loma-anomus vetämään!
Stadin Sissien perinteinen lumipuvun riisuminen tapahtuu KAARTJR:n
Killan saunalla pe 11.5.2007 klo 16:30. Tarjolla ruokaa sissimäisellä hinnalla ja juomaa (huom! joulukuussa ylennetyt/palkitut). Portista pääset
sisään kertomalla nimesi, näyttämällä RUL:n / RES:n jäsenkortin ja määränpäänä Stadin Sissien kevätsaunaan. Naisille järjestetään oma vuoro.
Ja Uudet jäsenet NYT mukaan!
Tiedustelut: Juha Matikainen, 050 5977 139 tai sähköposti juha_matikainen@suomi24.fi
Ampumatoiminta
LUOLAVUOROT TÖÖLÖNTORINKADULLA
Keskiviikko
25.4
PIKA
Maanantai
30.4
SISSIAMMUNNAT LOPEN AMPUMARADALLA
Sissi 1 27.5. / Sissi 2 17.6. / Sissi 3 1.7. / Sissi 4 19.8. / Sissi 5 2.9. / Sissi
6 7.10.
Stadin Sissit järjestävät yllä olevina päivinä SRA-tyyppisiä ammuntoja
Lopen ampumaradalla. Voit osallistua näihin ammuntoihin kun hallussasi on SRA- ampujakortti ja voimassa oleva ampumaharrastevakuutus.
Luonnollisesti sinulla tulee olla hallussapitolupa mukana tuomillesi aseille. Nämä asiakirjat tulee aina olla esitettävissä sihteerille ilmoittautuessasi ammuntoihin. Käytössämme on 150 m rata, ja toiminta-ammunta
monttu. Sissiammunnoissa käytämme erilaisia asetyyppejä.
Kisoja varten voit hankkia Lopen ampumaradan käyttöön oikeuttavan
vuosikortin Wekkarilta Asehuolto MW Oy:stä http://www.asehuolto.fi.
Vuosikortti on myös mahdollista hankkia Erälopesta (019) 441 140. Voit
myös maksaa sen päivän radan käyttöoikeudesta 5 e ammuntojen johtajalle paikanpäällä. Kilpailu maksut: Sissit 5 e / muut 7 e. Yhdistyksen
aseiden lainaus: Sissit 0 e , muut 4 e /ase. Oikeus hintamuutoksiin pidetään. Mutta näillä hinnoilla mennään toistaiseksi. Ammunnat alkavat
aina klo 11.00, ja päättyvät viimeistään 18.00. Kannattaa tulla ajoissa paikalle, jotta ilmoittautuminen ei myöhästytä ammuntojen alkamista. Mukaan kannattaa ottaa evästä ja juomista, koska paikalla ei ole huoltomahdollisuuksia. Ampuma-au Kari Savolainen kari.savolainen@danpat.fi
Tervetuloa toivottaa Stadin Sissien Ampumatoimikunta
Maastotoiminta
Pahkis-07 suunnittelu on jo alkanut. Pahkis pidetään Pahkajärvellä 21.23.9.2007.
Os Keltainen: Anniina Laurema, laurema@hytti.uku.fi, 040-765 5234
Os Vihreä: Teo Stranden, teo.stranden@rahtiklinikka.com, 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
Seuraavat Sissisanomat ilmestyvät toukokuussa SS 2/07 (D.L.30.4., ilm.
vko 21/07). Helsingin Reservin Sanomat 4/07 D.L. 7.toukokuuta (ilm.
18.5.). Huomioittehan tämän sissi-aineiston toimittamisessa!
Sissien hihamerkit
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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: Petri Nikkilä 0500 631 592 petri.nikkilä@nic.fi
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 0400 965 985 kaarle.manty@gmail.com
Salitoiminta: Marko Lehti p.040 534 8264
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_matikainen@suomi24.fi
Tiedotus ja Sissisanomat: Antti Rautiainen 050 556 1825 antti@rautiainen.cc
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.t.saikkonen@iki.fi.

27.4.2007 • 3/2007

KILPAILUKUTSU

UK 74
21.01.-10.05.1952

HRUP / HelResP suunnistuskilpailu 2007
Maineikas kurssimme
kokoontuu Haminassa
torstaina 10.05.2007 klo
11.00 55-vuotismuistojen
merkeissä.
llosanoma kiertämään !
Henkilökohtainen kutsu
lähetetty.
Tarkempia tietoja:
Kaj Linden (09) 888
4060
Ilkka Pastinen
(09)135 5470, 040
5090304

Piirien yhteinen suunnistuskilpailu Helsingissä, Paloheinässä
maanantaina 21.5.2007. Lähtö ja maali Paloheinän ulkoilumajalla.
Sarjajako: 		
reitti:
H				4 km
D/H50			3 km
Ohjeita kilpailijoille:
Kilpailu tukeutuu Helsingin Suunnistajien järjestämiin iltarasteihin.
Lähtö klo 17.00 – 18.30, maali suljetaan klo 20.
Lähtöpaikan välittömässä läheisyydessä on kyltein merkitty
erillinen ilmoittautumispiste reserviläisten kilpailuun osallistuville.
Ilmoittautumispiste on auki klo 17.00 – 18.00.
Kartta 1: 10 000.
Käytössä on sähköinen emit- leimausjärjestelmä.
Helsingin Suunnistajat vuokraa emit- leimauskortteja tarvitseville
hintaan 1 euro / kortti. Kortin käyttö opastetaan.
Nastoitettujen jalkineiden käyttö sallittu, piikkarit kielletty
(yleinen käytäntö kuntosuunnistuksessa; maaperää rasitetaan
niin vähän kuin mahdollista).
Osallistumismaksu 5 euroa (+ yhden euron emit- vuokra).
Molempien sarjojen kolme parasta palkitaan.
Palkintojen jako piirien ampumatoimikunnan vuoden 2007
palkintojenjakotilaisuudessa.
Tervetuloa!
Lisätiedot:
Niko Niemistö / Vantaan Reserviläiset
050 5656632
niko.niemisto@finnsteve.fi

Testaamme
painolaatua

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

ID-Systems IDS Oy

Automaster Oy

Tähtikuljetus Oy

PL 43
41341 LAUKAA
0207 689 850

Pakkalankuja 6
01510 HELSINKI
0207 614 000

Läntinen Teollisuuskatu 3
02920 ESPOO
0400 423 155

Expedit Finland

Jukolan Kukkatalo

Safeteam Oy

Laippatie 19 B
00880 HELSINKI
0207 433 640

Ahvenistontie 11
13500 HÄMEENLINNA
(03) 674 2484

Leppäkorventie 42 B
01450 VANTAA
(09) 872 1155

Viking Line Abp

Asianajotoimisto
Peltonen, Ruokonen
& Itäinen Oy
Fabianinkatu 23
00130 HELSINKI
(09) 417 6030

Konepalvelu Sohlman
Arokyläntie 413
04500 KELLOKOSKI

Radial Oy

Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI
(09) 385 4617

Kuusakoski Oy
PL 6
02781 ESPOO

Japcon Oy
PL 24
00741 HELSINKI
(09) 346 3545
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TECALEWIT LOGO
+++++++++++
+++++++++++
+++++++++

Würth Oy

Raul Hellberg Oy

Oy Autotank Ab

Riihimiehentie 8
01720 VANTAA
(09) 4178 8400

Nuutisarankatu 4
33900 TAMPERE
(03) 231 1200

logo

OPKiinteistökeskus
Länsituulentie 8
02610 ESPOO
0102 55 900

Asianajotoimisto
Nousiainen &
Saares Oy
Salmisaarenkatu 1 B 18
00180 HELSINKI
(09) 440 550

Kuopion
Yliopistollinen
Sairaala

Kiinteistöalan
Koulutuskeskus

PL 1777
70211 KUOPIO
(017) 173 590

ks 9/06

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Nordström Group
logo

Bosch Robert Oy
ks 2/06

MA-TI Maalaus-ja
tasoitetyöt Oy
PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Pöyry Engineering
logo

Oy Mechelin
Company Ab
Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Rados
Technology Oy

Veho Group Oy Ab

PL 506
20101 TURKU

PL 158
00101 HELSINKI
010 56 911

Eemarla Oy

Franke Finland Oy

Jeskanen-RepoTeränne Arkkitehdit Oy

Tampereen
Kassajärjestelmät Oy

Tampereen
Pienkoneliike

Editext Oy Ab
Saharinne 9 B
01860 PERTTULA
(09) 849 3560

Samkullantie 6
02400 KIRKKONUMMI
(09) 298 1479

Kolster Oy

PVK-Kaivu Oy

QM-Finland Oy

Helsingin Diesel Oy

Oy Johnson Metal Ab

Sanmat Kunnossapito Oy

Arkkitehtitoimisto
Vesa Heikkinen

Vator Oy/Flipper
Market

Hagman Leif Ky

Eltete TPM Oy

Kontiolahden Kunta

Kirjansitomo Haglund Oy

A-Laatutarvike

Puuteos Lindberg Ky
Laurilantie 3
04400 JÄRVENPÄÄ
(09) 271 0199

Koskentie 1
35700 VILPPULA
(03) 472 8600

Radiki Oy

Sam-Systems Oy

Pentti Lavanko HTM

Konepaja P & K Oy

Lukas Församling

Sotkamon Fysioterapia

Rymättylän
Osuuspankki

Telinemiehet Oy

Laitosjalkine Oy

Tapiolan Seurakunta

Kantakaupungin
Isännöinti Oy

Syrjäsen Hopeatorppa

Metso Minerals Finland

Kalvopakkaus Oy

Uudenmaan
Autolasipojat Oy

Avant Tecno Oy

Isännöitsijä Aimo
Parviainen

Insinööritoimisto
Risto Mäenpää

Vilmet Oy

Forssan LVI-Valmiste Oy

Sormat Oy

Kuopion Evlut
Seurakunta

Iso Roobertinkatu 23
00120 HELSINKI
(09) 618 821

Teollisuuskylänraitti 2
94450 KEMINMAA
(016) 271 402

Kaivosvoudintie 1 A
01610 VANTAA
(09) 530 8840

Vespervägen 12 A
00320 HELSINGFORS
(09) 587 8073

Pursimiehenkatu 29-31
00150 HELSINKI
(09) 684 4480

Härkäsuontie 112
47200 ELIMÄKI
0400 552 141

Koivusaari, eteläinen
00200 HELSINKI
040 300 7232

Torikatu 8
88600 SOTKAMO
(08) 666 1266

Asianajotoimisto
Markku Tiainen

JPS-Maalaus Oy

Linnamäki Steel

Askolan Seurakunta

Kippavuorentie 7
42700 KEURUU
(014) 722 018

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Oy Sabik Ab

Puusepäntie 25
04360 TUUSULA
(09) 385 8151

07500 ASKOLA
(019) 663 0011

M-Optics Oy

Lemminkäisenkatu 10
33540 TAMPERE
(03) 261 1666

PL 1207
00101 HELSINKI
(09) 230 2904

Ojahaanpolku 6
01600 VANTAA
(09) 321 3066

Viluntie 3
21140 RYMÄTTYLÄ
(02) 274 4500

Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Helsinginkatu 42
00530 HELSINKI
(09) 374 5741

PL 19
06151 PORVOO
(019) 560 1100

Porrassalmenkatu 13 A 2
50100 MIKKELI
0207 559 486

Teollisuustie 14
35700 VILPPULA
(03) 471 7800

Karkkilan Pyörä ja
Moottori Ky

ES-Projektit Oy

Insinööritoimisto
J.Linnakangas

Valtatie 14
03600 KARKKILA
(09) 225 5835

Vattuniemenkatu 27
00210 HELSINKI
(09) 4765 0600

Yhtyneet Insinöörit Oy

Jeesus Kristus
pelastaa

Mannerheimintie 79
00270 HELSINKI
(09) 607 004

Ahlmannintie 56
33800 TAMPERE
(03) 222 5585

Autotallintie 19
00770 HELSINKI
(09) 387 9282

PL 94
07901 LOVIISA
(019) 51 031

Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Hermannin Rantatie 12 B
00580 HELSINKI
(09) 135 7973

Ratakatu 1
00120 HELSINKI
www.harrisyrjanen.com

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Perkiöntie 5
30300 FORSSA
(03) 424 6900

Weg Oy

Pikalähetintie 6 B
00620 HELSINKI
(09) 728 3834

35320 HIRSILÄ
(03) 336 3111
www.laja.com

PL 548
33101 TAMPERE
0204 845 300

Vespertie 4 A
00320 HELSINKI
(09) 458 3527

Harjutie 5
21290 RUSKO
0201 763 800

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
www.pikkusitomo.fi

Knuutilankatu 1
37200 SIURO
(03) 357 5500

Kirkkopolku 6
02100 ESPOO
(09) 8625 0400

Kiertokatu 1-3
24280 SALO
(02) 777 380

Tietäjäntie 4
02130 ESPOO
0207 890 400

PL 1069
70101 KUOPIO
(017) 158 111

Raute Oy

PL 69
15551 NASTOLA
(03) 82 911

Jutron Oy

Sumetek Oy

Erikoishammasteknikko Markku Kari

He-Lå Oy

Varattu

Kurimontie 21-23
89600 SUOMUSSALMI
(08) 713 300

Novo Nordisk

Rakennus Oy Hartela

Oy Cont-Service Ab

Kaupintie 2
00440 HELSINKI
(09) 755 990

Keskuskatu 8
81100 KONTIOLAHTI
(013) 73 41

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
(017) 261 1654

Koronakatu 1 B
02210 ESPOO
(09) 887 9790

Kutojantie 11
02630 ESPOO
(09) 452 0600

Itätuulentie 1
02100 ESPOO
(09) 348 2500

PL 4
33961 PIRKKALA
(03) 342 7700

Meripellontie 11 C
00910 HELSINKI
0207 769 440

Timpurinkuja 3
02650 ESPOO
041 527 2044

Uudenmaan Leipä Oy
PL 69
01801 KLAUKKALA
(09) 276 6710

Konekuja 2
90630 OULU
(08) 555 1100

Kuormakuja 2
03100 NUMMELA
(09) 225 2400

Polarputki Oy
Hitsaajankatu 9 C
00810 HELSINKI
(09) 755 900
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Syysjotos
pääkaupunkiseudulla
Vuoden päätapahtuma Helsingissä.
jotostoiminta sai alkunsa, kun Sissikerho ja Sissiosasto järjestivät ensimmäisen mallijotoksen vuonna
1974. Jotos on partiokilpailu, jossa
partiot joutuvat kulkemaan ennalta määrättyjen rastipisteiden kautta ennalta suunnitellun reitin läpi.
Rasteilla kilpailupartiot suorittavat
tehtäviä, jotka pisteytetään. Yhteispisteiden mukaan partiot saavat sijoituksen. Reitin pituus on noin 35
– 45 kilometriä.
Edellisen kerran syysjotos järjestettiin Vantaalla 1988 Lohen
Vaellus-nimisenä. Tuolloin jotos
oli perinteinen metsässä tapahtuva
kilpailu. Lohen Vaelluksen keskuspaikkana oli Kuusijärven ulkoilumaja.

Reserviläisurheiluliiton

Ensi syksynä syyskuun 14.-16.
päivinä pääkaupunkiseudulla järjestetään Stadin jotos. Kilpailun
keskuspaikkana on Santahamina.

Jotokselle on suunniteltu noin 40
rastitehtävää, jotka kaikki ovat reserviläistaitoja mittaavia. Ensimmäistä kertaa jotosten historiassa
lähes koko reitti kulkee taajamassa. Taajamasuunnistus poikkeaa
totutusta melkoisesti. Vaikka jotoksen reitti on vain runsaat 30 kilometriä, on se suunnistuksellisesti
vaativa.
Kilpailijoita odotetaan saapuvan
paikalle noin 500. Rastien suuresta
määrästä johtuen kilpailuorganisaatioon tarvitaan noin 200 rastihenkilöä ja muuta järjestelyihin
osallistuvaa henkilöä. Mikäli olet
kiinnostunut jotoksen järjestelytehtävistä ota yhteyttä Jyrki Uutelaan, puh 040 500 4906 tai jyrki.
uutela@kolumbus.fi ja sovi tarkemmin tehtävän laadusta.
Kilpailun johtajana toimii Keijo
Talja.

Helsingin Reservimeriupseerit ry
60 vuotta
Helsingin Reservimeriupseerit ry järjestää iloiset 60vuotisjuhlat
Katajanokan Kasinolla perjantaina 11.5.2007 kello
19.00 alkaen.
Ohjelmassa kevyesti puheita, erinomaista ruokaa,
juomaa, tanssia ja iloisia ihmisiä. Tervetuloa jäsenet ja ystävät avec.
Illalliskortti 50 e/henkilö
Ilmoittautuminen ja lisätiedot sähköpostitse juhla@hrmu.fi
tai puhelimitse Sami Linnermo 050 512 3364
Vahvistat ilmoittautumisesi maksamalla illalliskortit 27.4.2007 mennessä
tilillemme 102135-138547. Viestiin osallistujien nimet.
Paraati- tai tumma puku, suuret kunniamerkit

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

STADIN JOTOS
Itsenäisyyden juhlavuoden syysjotos järjestetään
14. – 16.9.2007 Helsingissä. Järjestäjinä toimivat
Helsingin Reserviupseeripiiri ry. ja Helsingin Seudun
Reserviläispiiri ry.
Sarjat:
Suomen Sotilas-sarja, jossa reitti on noin 34 km.
Törni-sarja, jossa reitti on noin 40 km. Tapahtuma
on avoin kaikille. Kilpailun tehtävät ovat pääosin
sotilaspainotteisia. Jotos alkaa perjantaina 14.9 klo
18 ja päättyy sunnuntaina 16.9. klo 14 mennessä.
Jotoskeskus ja lähtö Santahaminan varuskunta-alueelta. Tarkemmat ohjeet ja varustus nettisivuilta ja
ennakko-ohjeen mukana.
Ilmoittautuminen: 10.8. mennessä kotisivuilta www.
helresp.fi/jotos2007. Ilmoittautumisessa on mainittava sarja, partion nimi, paikkakunta, jäsenten
nimet, sotilasarvot (jos on),

sekä partion yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite. Mahdolliset ilmoittautumisen
jälkeen tapahtuvat partion jäsenten nimimuutokset
on oltava tehtynä 7.9. mennessä. Osallistujille tulee
olla mukanaan kuvallinen henkilökortti. Lähtöaikatoivomuksen voi esittää ja se huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan.
Osallistumismaksu: 10.8. mennessä ilmoittautuneet
80 e ja 7.9. mennessä jälki-ilmoittautuneet 120e.
Maksetaan tilille: Helsingin Reserviläispiiri ry, Aktia
405531-251248. Muista kirjata viitetietoihin partion
ja maksajan nimi. Ilmoittautuminen on pätevä, kun
osallistumismaksu on maksettu. Peruuttamistapauksissa osallistumismaksua ei palauteta. Maksuun
sisältyy maaliintulon jälkeen
peseytymismahdollisuus ja ruokailu. Tiedustelut:
Jotoksen johtaja Keijo Talja 041-5149140 /
jotos2007@helresp.fi.

