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Joint Reunion 2007

Porlock Bayn veteraaneja Suomessa

s. 5

Uusi koordinaatisto

Santahamina osa X

Puolustusvoimat alkoi siirtyä uuteen karttakoordinaatistoon 1.1.2007.
Pulkki vääntää rautalankaa sivuilla 8—9.

Evl Jarmo Nieminen on löytänyt uutta tietoa Santahaminan lähihistoriasta. Santahaminassa rakennettiin ensimmäiset hydrauliikkatekniikkaan perustuvat työkoneet. s. 10—11.
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Pääkirjoitus
18.5.2007

Voimat yhteen

V

iime aikoina
on julkisuudessa pohdiskeltu reserviläisten liittojen
yhdistämistä.
Ajatus tyrmättiin kuitenkin liittojen lyhyellä ja
ytimekkäällä tiedotuksella. Sen
sanamuoto on herättänyt jäsenistön keskuudessa oikeutettua
ihmettelyä.
Tosiasia on, että reservin aliupseerien ja upseerien liittojen
kesken on kaikissa toimintaportaissa hyvin läheistä yhteistyötä. Yhtä hyvin liitot, piirit kuin
yhdistykset toimivat hyvässä
yhteisymmärryksessä. Niillä on
runsaasti yhteisiä toimintoja sekä
aatteellisella että urheilullisella
rintamalla. Ei tarvitse muuta kuin
esimerkiksi lukea tämän meidän
lehtemme havaitakseen tämän
tosiseikan. Itse lehti on jo sinänsä
yhteistyötä, ja sen sivuilla olevat
tiedotukset kertovat joka numerossa lisää tiiviistä rinnakkain
kulkemisesta.

Reserviläisten

järjestöt

ovat eri ikäisiä. Upseerit perustivat oman liittonsa jo vuosikym-

meniä sitten, kun taas aliupseerien toiminta alkoi vasta sotien
jälkeen. Tähän asti on toimittu
kahtena liittona, mutta käytännössä on menty hyvin lähelle
yhtymistä. Toimivathan monet
piirit yhteisen toiminnanjohtajan
johdolla, liittojen lehdet ovat yhtyneet ja esiintyminen julkisuudessa reserviläisten ja maanpuolustuksen asiassa yleensä tapahtuu yhdessä.
ajatellen tuntuu siltä, että nyt olisi jo
aika ajatella vakavasti liittojen
yhdistämistä. Sitä tietä saataisiin aikaan voimakkaampi liitto toimimaan reserviläisten ja
koko maanpuolustuksen etujen
ajajana. Yksi vahva on parempi
kuin kaksi heikompaa yhdessä.
Yhtymisen tiellä on tietenkin
vaikeuksia, mutta suurimmat
niistä aiheutuvat nähdäksemme
muodollisista asioista, yhdistyslainsäädännön pykälistä. Aatteellisesti toimivat molemmat liitot
samalla linjalla, toiminta kentällä
tapahtuu suurin piirtein samoja
uria ajaen.
Upseerien ja aliupseerien yhtyminen toimimaan yhden liiton

Tätä taustaa vasten

puitteissa ei saa olla kiinni sotilasarvoista. Kun tämä ymmärretään ja hyväksytään, on pahin
henkinen este voitettu. Reserviläisten liitossa tulee olla määräävänä tekijänä toiminta, aktiivinen
osallistuminen vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön, eikä suinkaan sotilaspassiin merkitty arvo.
Sitähän ei nähdä siviilipukuisen
miehen päältä. Reippaasti toimiva alikersantti on maanpuolustuksen kannalta maanpuolustuksen kannalta varmasti yhtä tärkeä
kuin korkea-arvoinen upseerikin.
Reserviläisten järjestössä voidaan
sotilasarvot unohtaa, ei niillä ole
ratkaisevaa merkitystä tehtäessä
työtä Suomen hyväksi.
Ehdotamme, että molempien
liittojen piirissä otetaan vakavasti harkittavaksi kysymys mahdollisimman pikaisesta yhtymisestä.
Se ei saa kaatua henkilökohtaisiin vakanssikysymyksiin kuten
näyttää käyvän Suomen urheilujärjestöjen asiassa. Tärkeintä on
mahdollisimman tehokas toiminta ja siihen päästään voimien keskittämisellä.

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi 18.5.1937

Ei ole syytä luoda ennätysajassa virheetöntä yhteiskuntaa ja sen saavuttamiseksi
uhrata puolustuslaitoksemme.
Maanpuolustusjuhlaa vietettiin I helluntaipäivänä
Kansallisteatterissa.
Itsenäisyyden liitto oli järjestänyt I helluntaipäivänä, toukok. 16:ntena, maanpuolustusjuhlan Kansallisteatterissa. Kutsuvieraiden joukossa nähtiin mm. puolustusministeri Niukkanen, maaherra Helenius, ent.
puolustusministeri Oksala, kenraalimajuri Valve ym.
Juhlan alkaessa klo 13.15 oli Suomen lipuin, laakerein
ja kukin koristettu teatterin avara sali täyttynyt ääriään
myöten juhlayleisöstä.
Helsingin suojeluskuntapiirin soittokunta esitti ensiksi piirikapellimestari Konnon johdolla Sibeliuksen
Finlandian, minkä jälkeen Itsenäisyyden liiton puheenjohtaja, tri Martti Mustakallio piti tervehdyspuheen lausuen mm. seuraavaa:
Menestyksellisen puolustautumisen tärkein edellytys on puolustustahdon vahvistuminen käsittämään
kaikki kansankerrokset. Jollei tällaista puolustusmyönteistä mielialaa kylvetä ja kehitetä, jollei se valtaa kaikkia kansalaisiamme, niin me menetämme sen isännyytemme tähän maahan, jonka olemme monin suurin uhrauksin saavuttaneet.

Julkaistu Helsingin Reservin
Sanomien numerossa 15; 29.10.1969.

Pukeutuminen vapaaehtoistoiminnassa
harjoituksissa, Maanpuolustuskoulutus ry:n kursseilla, maanpuolustusjärjestöjen juhla- ja
edustustilaisuuksissa sekä osin myös muussa toiminnassa puhuttaa.

Pukeutuminen vapaaehtoisissa

Vallitsevaa pukeutumiskäytäntöä on – täysin syystä – pidetty epäyhtenevänä ja osin
epäsotilaallisena. Pukeutuminen on herättänyt myönteisimmillään huvittuneisuutta ja
pahimmillaan ärtymystä ja vieläpä kielteistä
suhtautumista vapaaehtoistoimintaan.
ja maanpuolustusjärjestöjen juhlatilaisuuksien pukeutuminen on periaatteessa täysin selkeää.
Siitä on säädöspohja; tarkat ohjeet annetaan
sotilas- ja virkapukuohjesäännössä.
Vapaaehtoisten harjoitusten

Ongelmallisimpia ovat MPK ry:n kurssit. Yhtenäistä käytäntöä ei ole, ja sananselityksel-

Helsingin

39. vuosikerta
484. ilmestymiskerta
Nro 4/2007 ilmestyy 18.5.2007

lä tehdään sotilaspukineista siviilivaatteita.
Väitetään, että esimerkiksi minun silmiini
selvä sotilaspuku, kuten maastopuku m/62,
muuttuu ”suojavaatetukseksi”, eli siviiliasuksi, kun arvomerkit poistetaan ja päähän
pannaan siviilimallinen lippalakki tai sotilaslakin kokardi peitetään teipillä.
Kun sotilaspuku selitetään siviiliasuksi, alkaa irvokkuus. Siviiliasun käyttöä kun rajoittaa lähinnä säädyllisyys, ettei nyt ihan paljas
takapuoli vilku. Voidaanhan siviiliasussa
toki kuljeskella takki auki, alla kukertava
pusero. Mistään muustakaan ei ole tarkkaa
väliä.
kuten ammattisotilaan
tai varusmiehen, on mahdoton tietää, että
kyseinen m/62 onkin ”siviilipuku”. Vaikutelmaksi jää, että liikkeellä on kurista välittämätön lauma, jonka mahdolliset johtajat

Ulkopuolisen,

Päätoimittaja
Kari Talikka

Ulkoasu ja taitto
Pasi Väänänen

Toimitusneuvosto
Kaj Lindén (HRUP)
Jaakko Vesanen (HRUP)
Martti Seppänen (HelResP)
Petri Nikkilä (HelResP)

Osoitteenmuutokset
HRUP:n jäsenet
p. (09) 4056 2011
Virpi Kukkonen
jasenasiat@rul.fi

Toimitus
HelResP:n toimisto
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
Puh (09) 4056 2080
reservinsanomat@helresp.fi

ovat kyvyttömiä. Ammattisotilas saa ns. reaktion ja varusmies ihmettelee kovasti.
Järkevänä ratkaisuna pidän, että esimerkiksi
lukiolaisen turvakurssilla vaaditaan selkeän
yhdenmukainen pukeutuminen, joka ei perustu sotilaspukineisiin. Kustannuskysymys
ei voi olla voittamaton.
***

ville sotilaspukineita tai tarjoamaan niitä
hankittaviksi hinnalla, joka olisi kilpailukykyinen. Ei ole yksittäisen reserviläisen syy,
jos hän hankkii itselleen kenttäkelpoisen varustuksen sieltä, mistä edullisesti saa.
Nykyinen tilanne ei luonnollisestikaan ole
hyvä, mutta itse hankittujen varusteiden
käytön nimittäminen ramboiluksi ja vapaaehtoistoiminnan epäilyksenalaiseksi saattaminen sillä perusteella ei ole kohtuullista.

Väittämällä sotilasasua ”suojavaatetukseksi” on aikaansaatu myös se, että reserviläiset mieltävät itsensä hankkimansa
toinen toistaan erilaisemmat maasto- yms.
puvut siviiliasuiksi, joita käytettäessä ei ole
niin tarkkaa väliä yhdenmukaisuudesta tai
muustakaan pukeutumiseen liittyvästä.

Kokonaan oma kysymyksensä on vielä se,
miksi MPK ei arvosta omaa ja puolustusvoimien antamaa koulutusta sen vertaa, että
tosiasiallisesti selvää sotilaspukua käytettäessä olisi koulutuksen perusteella saatu sotilasarvo nähtävillä?

Puolustusvoimat tai MPK eivät ole kyenneet
jakamaan edes kouluttajatehtävissä toimi-

kapteeni reservissä
Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja

Veikko Luomi

HelResP:n jäsenet
p. (09) 4056 2010
Joanna Hellfors
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

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
5
4.6.
15.6.
6
6.8.
17.8.
7
3.9.
14.9.
8
1.10.
12.10.
9
5.11.
16.11.

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

Aikakauslehtien
liiton jäsen
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Ampumaratojen tilanteesta
Ampumaratatilanne
pääkaupunkiseudulla
Tilanne heikkenee edelleen. Viimeisin huono uutinen tulee Espoosta, jossa monikymmenvuotinen reserviläisten pistooliammuntaharrastuksen kulmakivi,
Poliisiammattikorkeakoulun sisärata suljetaan marraskuussa.
Kahdenkymmenenviiden metrin
täyspitkä 10-paikkainen rata tarjosi erinomaiset mahdollisuudet
kaikkeen palvelusaseilla tapahtuvaan harjoitteluun. Millä tämäkin
ammottava aukko paikataan?

Ratojen merkitys
Ampumaratojen merkitys reserviläisten sotilasammattitaidon yllä-

pitäjänä on korvaamaton. Aktiivisimpien perusyhdistysten toiminta
rakentuu suurelta osin ammunnan
ympärille. Monen tällä hetkellä
passiivisen perusyhdistyksen toiminta olisi helposti elvytettävissä
parempien harjoittelumahdollisuuksien myötä. Nuorten saaminen mukaan reserviläisharrastuksen pariin onnistuu vain, jos tarjolla on kiinnostavaa toimintaa. Josta
pääsemmekin seuraavaan asiaan.

Palvelusase
Reserviläinen ampuu palveluskaliiperisella aseella.
Pienoiskivääri tai -pistooli sekä
ilma-aseammunnoilla on oma tärkeä roolinsa ammunnan kustannustehokkaassa harjoittelussa ja

ammunnoissa.

Versiopäivitys

sillä on oma aktiivinen harrastajaryhmänsä. Hyvä näin.
Nuoret kaksikymppiset reserviläiset ovat saaneet hyvin monipuolisen koulutuksen mm. palveluspistooli-, haulikko- ja rynnäkkökivääriammuntoihin. Heille on turha
tarjota pienoispistoolia kerhon tutustumistilaisuudessa.
Kriisiajan näkökulmasta on
sanomattakin selvää, millaisten
aseiden ammunnoilla on oltava
painopiste rauhanajan reserviläis-

On syytä selvittää mahdollisuudet
muuttaa nykyiset 22. kaliiperisille aseille mitoitetut ruutiaseradat
palveluskaliiperisille soveltuviksi.
Luotiloukkurakenteiden uusinta
on välttämätöntä, mutta ei kovinkaan kallista. Kallein osa-alue sisäradoilla ja siksi hankalin ratkaistava, on ilmastointi ja ilmanpuhdistus. Turvallinen sisäilmanlaatu
saavutetaan yleensä massiivisella
ilmamäärän vaihdolla ja/tai hiukkaspuhdistuslaitteistoilla.
On syytä huomata että ilmanvaihtojärjestelmien tarve on aivan
yhtä suuri .22 kaliiperisilla aseillakin ammuttaessa. Vuosikymmen-

ten kuluessa on totuttu pitämään
katastrofaalisen haitallista ilmanlaatua ja lyijypitoisuuksia ikään
kuin asiaan kuuluvana.

Piirien toimenpiteet
Piirit selvittävät parhaillaan yhteistyössä palvelusaseilla tapahtuvan
harjoittelun mahdollistamista sekä
käyttöturvallisuuden parantamista niin fyysisten rakenteiden kuin
ilmanlaadunkin osalta Töölöntorinkadun sisäampumaradalla. Alkanut ulkoratakausi on mielekäs
hetki perusparannusten toteuttamiselle.
Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Linjanvetojen edessä
on merkittäviä ratkaisuja ja linjanvetoja edessään tämän ja ensi vuoden aikana.
Liiton pitkäntähtäimensuunnitelmaa ollaan luomassa ja nyt
on katse luotu vuoden 2015 tähtäimelle. Alunperinhän suunnitelmaa
tehtiin nimellä 2010 mutta vuosien
kuluessa tähtäintä piti nostaa. Hitaita ovat herrojen kiireet ja saapa
nähdä mille vuosikymmenelle päädytään ennenkuin valmista tulee.
Helpostihan tästä voisi senkin
johtopäätöksen vetää, että liiton
johdolla on pallo hukassa ja visiot
kateissa.

Reserviläisliitolla

vastaavissa
prosesseissa kysymyksen asettelu
on helppo: Mikä on reserviläisliiton rooli ja tehtävä vapaaehtoisen maanpuolustustyön sektorilla

Kuten yleensäkin

vuonna 2015 ja sen jälkeenkin?
Itselleni asia on selvä; Reserviläisliiton keskeisin tehtävä on jo
nimensäkin mukaisesti sotilaallisen maanpuolustuksen resurssien,
mahdollisuuksien ja puitteiden
kehittäminen. Tätä työtä teemme
kiinteässä yhteistyössä puolustusvoimien ja muiden maanpuolustusjärjestöjen, erityisesti Reserviupseeriliiton, Kiltaliiton sekä
Maanpuolustuskoulutuksen kanssa.
Konkreettisena tavoitteena

tulee olla maanpuolustusjärjestöjen toiminnallinen, järjestöllinen
ja organisatorinen yhdistyminen.
Vain näin toimien varmistetaan
vapaaehtoistoimijoiden vaikutusmahdollisuuksien säilyminen ja
vahvistuminen. Erillään toimien

vaarana on, että liu’umme marginaaliin ja puuhastelemaan perinne- ja veteraaniasioiden kanssa.
Toki nämäkin tehtävät on hoidettava ja mieluustihan sen teemmekin, mutta tulevaisuus on rakennettava ottaen huomioon muuttuva toiminnan ympäristö.
Toinen merkittävä ratkaisu liitollamme on uuden puheenjohtajan valinta 2008 syyskokouksessa.
Mielestäni liittomme ansaitsee puheenjohtajan, jolla on syvällinen

kokemus ja osaaminen järjestömme perustoiminnasta, sekä yhdistys- että piiritasolta. Liittotason
toiminnan tuntemuksesta ei liene
mitään haittaa, mutta ilman perustoiminnan ja toimintaympäristön
perusteellista tuntemusta on puheenjohtajan mahdotonta muodostaa kestävää visiota ja tavoitteellista strategiaa maanpuolustuksen ja
järjestömme kehittämisen tueksi.
Olen vakuuttunut,

että keskuudestamme löytyy kokenut ja mitat täyttävä reserviläinen, jolla on
myös mahdollisuudet asiantuntevaan yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen muiden alalla toimivien
kanssa. Suomen tullessa entistä
kiinteämmäksi osaksi kansainvälistä sotilaallista yhteisöä myös
vapaaehtoisen toiminnan kansain-

väliset yhteydet lisääntyvät ja erityisesti liittomme puheenjohtajan
tulee kyetä osallistumaan kansainvälisen reserviläisyhteistyön kehittämiseen.
Edellämainitut kaksi asiaa ovat
mittavia ratkaisuja, joilla määritellään liittomme roolia ja merkitystä
vapaaehtoisen maanpuolustustyön
saralla pitkälle tulevaisuuteen. Toivottavasti liittomme johdolla on
rohkeutta ja viisautta avata nämä
ratkaisut jo valmisteluvaihessa perusteelliseen jäsenkeskusteluun
sekä yhdistys- ja piirikäsittelyyn.

Jukka Pietiläinen
Vääpeli reservissä
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja
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Arvoisa Päätoimittaja,
Tulin juuri Sinibarettien lipunnäytöstä IML:n marsseilla P-Amerikan
länsirannikolta. Kotona oli Helsingin Reservin Sanomat odottamassa.
27.4.pääkirjoitus oli täyttä asiaa. Onhan ison ja monitahoisen järjestön
painoarvo pienten piirien summaa
suurempi. Mielestäni juuri upseerit
menettävät nyhjätessään omassa
joukossaan. YK-palvelussa huomasi,
että mallia Koskela arvostettiin.
Kun päätin supistaa jäsennyyksiäni maanpuolustusjärjestöissä, Sinibarettiliitto jäi ja RUL putosi.
Jos järjestöjen palkallinen henkilöstö pelkää pallejaan, lienee syytä
kysyä, kenellä niitä on!
Yhtenäisliitto on isänmaan edun
mukainen. Niinpä.

Voimassa olevan asetuksen mukaisia edistyksellisiä, patentoituja
ja serfioituja TEMET -väestönsuojatuotteita, joita TEMET suunnittelee,
valmistaa, testaa ja markkinoi.
TEMET -tuotteet uusiin ja saneerattaviin
väestönsuojiin:
• ovet, luukut
• LVIS- ja saneerausläpiviennit
• ilmanvaihtolaitteet
• venttiilit
• varavesisäiliöt, jäteastiat, kuivakäymälät
sulkuteltat, varusteet
• asennus
• rakentamisen ja suunnittelun tuki
• väestönsuojien modernisointi

Terveisin,
Leo J. Salo, FL
kapteeni (sen)
YK-veteraani
Composite
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Kirjat

Suomalainen sotataito
itsenäisyyden alkuvuosina
Arto Pulkki
Joensuulainen historioitsija ,

FT
Jarkko Kemppi toimi vuoden ajan viransijaisena MPKK:n Sotahistorian laitoksella. Tänä aikana syntyi tutkimus, jonka
tehtävänä oli valottaa suomalaisen sotataidon kehittymistä itsenäisyyden alkuvuosina.
Käytännön syistä tutkimus on rajattu
koskemaan lähinnä maavoimia. Tutkimus päättyy vuoteen 1924, mikä on perusteltua, sillä 1924-25 jääkäriupseerit
käytännössä syrjäyttivät Venäjällä koulutuksen saaneet upseerit sotalaitoksen (
ml. Kadettikoulun) johdosta, ja Sotakorkeakoulu perustettiin.
käydään väittelyä siitä, onko
historia tiedettä vai taidetta? Mielestäni
täysin turhaan, sillä aivan kuin ”eksaktina tieteenä” yleensä pidetty matematiikka, historia on parhaimmillaan sekä tiedettä, että taidetta.
Jälkimmäinen puoli on Kempillä
hallussa, sillä hän kirjoittaa sujuvasti, ja

Aika ajoin

hallitsee tarinoiden kertomisen jalon taidon. Tieteellinen puoli ei valitettavasti
yllä ihan samalle tasolla. Tutkimuksensa
aluksi Kemppi esimerkiksi kertoo hyvin
laajasti mitä sotataidolla on Suomessa
eri aikoina ja eri henkilöiden toimesta
tarkoitettu, mutta ei millään tavalla tuo
esille sitä, mitä hän sillä juuri tässä tutkimuksessa tarkoittaa. Näin koko tutkimustehtävän kannalta olennaisin käsite
jää määrittelemättä.
Liekö tässä perussyy myös sille, että
varsin laaja ja kohtuullisen laadukas tutkimus ei lopulta juurikaan vastaa siihen,
miten suomalainen sotataito (strategia,
operaatiotaito, taktiikka ja taistelutekniikka) todella kehittyi ko. ajanjaksolla.
Kempin tutkimuksesta käy toki hyvinkin
seikkaperäisesti selville, kuinka sotalaitos tuona aikana kehittyi, kuka suojeluskuntien tai armeijan palveluksessa ollut
upseeri kävi 20-luvun alussa opiskelemassa missäkin maassa ja koulussa, ja
minkälaista opetusmateriaalia ja –tekniikoita sieltä mahdollisesti tarttui mukaan.

Virallisesti opintomatkat suuntautuivat
lähinnä Ranskan ja Italian sotakouluihin,
mutta Saksan vaikutus suomalaiseen sotataitoon oli vahva sekä sinne enemmän
tai vähemmän salaa järjestettyjen opintomatkojen että Suomeen jääneiden saksalaisten yleisesikuntaupseerien vaikutuksesta.
Kempin tutkimuksessa näiden opiskelumatkojen todellinen vaikutus esimerkiksi suomalaisten operaatiotaitoon jää
kuitenkin aika lailla hämäräksi. Samalla
tavoin suomalaisen jalkaväkitaktiikan ja
taistelutekniikan kehitys tulee esille ensimmäistä kertaa vasta sitten, kun kirja
on jo aivan loppusuoralla. Lopputuloksena tutkimuksen valtaosa keskittyy siihen,
miksi suomalainen sotataito mahdollisesti kehittyi sellaiseksi kuin se kehittyi,
ja vain hyvin pieneltä osin ja erittäin pintapuolisesti käsitellään sitä, kehittyikö se
todella, ja jos, niin millaiseksi.

Jarkko Kemppi: Suomalaisen sotataidon
kehittyminen vuosina 1918—1924.
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos, Helsinki
2006. 255 sivua. ISBN 951-25-1695-03, 375 sivua, kuvitusta.

Harmi, sillä aihe olisi ollut erittäin mielenkiintoinen.

Jättiteos puolustusvoimien
historiasta
Veikko Luomi
Puolustusvoimien historia vuosilta
1944-1974 on noin kahden vuosikymmenen työn vaatinut suurteos. Lähes neljäkymmentä asiantuntijaa kertoo puolustusvoimien tapahtumista ja kehityksestä
sodan heti jälkeisenä aikana ja rauhan
ajan normaalioloissa.
Teoksen keskeistä sisältöä on luonnollisesti se kehitystyö, johon puolustusvoimissa voitiin ryhtyä 1950-luvulta

lähtien. Kehitykseen kuuluivat tietysti
myös puolustusvalmistelut, jotka pitkälti
tehtiin nimellisesti lännen, mutta tosiasiallisesti idän suuntaan.
ja aselajien kehitystä
kuvaavat artikkelit ovat laajoja ja perusteellisia. Suurena laitoksena puolustusvoimat ei muutu hetkessä, joten vuoteen
1974 ulottuva historiateos on kiinnostava
myös myöhemmin varusmiespalveluksensa käyneille. Moni varusmiehenä tai

Materiaalista

Arjesta alkaen
perustamisesta
tuli kuluneeksi 10 vuotta. Liitto perustettiin vuonna 1997 hoitamaan naisille
suunnattua koulutustoimintaa. Maanpuolustuskoulutus ry oli järjestänyt naisille koulutusta jo vuodesta 1992 lähtien,
mutta naisten kokonaismaanpuolustus
vaati uuden liiton perustamista.

Naisten Valmiusliiton

Kirjaa voi tiedustella Naisten Valmiusliitosta, Lotta Mertsalmi, (09) 4056 2090.

olivat
teoksen kuvaamana aikana luonnollisesti
niukkoja, joskin toivat selkeän parannuksen sodasta peräisin olleeseen sotavarustukseemme. Hankintojen määrä taustoittaa mainiosti myös sitä myöhempää
aikaa, jolloin kansalaisillemme annettiin
käsitys 700.000 miehen kenttäarmeijasta.

Puolustusvoimien hankinnat

Suomen puolustusvoimat 1944—1974
Puolustusvoimien rauhan ajan historia osa 2
Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahistorian laitos.Toimittaneet
Veli-Matti Syrjö, Mikko Karjalainen ja Eero Elfvengren. ISBN:
978-951-0-32493-0, noin 700 sivua, hinta noin 80 euroa

Onnittelemme
Toukokuu
22.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
26.5.
27.5.
30.5.
31.5.

Kirjasta löytyy liiton syntyyn johtavat
seikat, alkuaikojen haasteet, toiminnan
käynnistyminen ja kehittyminen nykyiseen muotoon. Arjesta alkaen on tiivis
paketti, joka nostaa esiin liiton arvot:
tahdon, taidot, voiman ja herkkyyden
sekä tekemisen riemun. Kaikki näkyvät
tekstissä ja kuvissa, jotka on pääosin kuvattu vuoden 2006 NASTA-harjoituksesta Vekaranjärvellä ja Maijanlammella.
tavoitteena on
naisten roolin täsmentäminen ja vakiinnuttaminen yhteiskunnan varautumisessa. Naisille soveltuva turvallisuus- ja varautumiskoulutus tulee turvata tulevine
muutosten keskellä. Joten haasteita liitolla riittää myös tulevaisuudessa.
Eräs suurimpia haasteita on kenttäorganisaation vahvistaminen ja jäsenjärjestöjen sitouttaminen asettettuihin tavoitteisiin.

reserviläisenä nähty ja koettu asia saa
taustansa historiankirjoituksesta.

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

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.

Naisten Valmiusliiton

Marjatta Hinkkala, Arjesta alkaen
Naisten Valmiusliitto ry, Hämeenlinnan OffsetKolmio Paino Oy, 2007, ISBN 978-952-92-1823-3, 88
sivua, runsas kuvitus.

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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K uva : M artti L eino

Vastaanottoa Englannin suurlähetystössä isännöi
sotilasasiamies everstiluutnantti Rick Andrews.

Ilkka J. Ignatius brittiveteraanien kanssa
miinanheittäjän (”siilin”) ympärillä.

Laiva kahden lipun alla
Joint Reunion 2007, Turku
oli käytössään koululaiva Matti Kurki 19621975. Laiva ostettiin Englannista
käytettynä koululaivaksi. Englannissa laivan nimenä oli HMS Porlock Bay. Laivalla on siis palvellut
kahden eri maan merisotilaita.
Laivalla palvelleet sotilaat tapasivat Helsingissä nyt neljättä kertaa.
Englantilaiset veteraanit saapuivat
Helsinkiin 23.4., jossa Englannin
suurlähetystössä paikallinen sotilasasiamies everstiluutnantti Rick
Andrewsin isännöimänä heille järjestettiin pienimuotoinen vastaanotto. Tilaisuudessa vieraili myös
suurlähettiläs Valerie Caton.

Suomen laivastolla

Suomalaiset isännät olivat järjestäneet vieraille pääosan ohjelmasta Turkuun, KL Matti Kurjen
ensimmäiseen kotisatamaan Suomessa. Englantilaisille vieraille
esiteltiin Turussa Pansion laivastotukikohta, Merimuseo Forum Ma-

rinum sekä erikoinen miinamuseo.
Illalla matka suuntautui laivalla
kohti Tukholmaa. Paluumatka Turkuun tehtiin päivällä, jolloin englantilaiset laivastoveteraanit näkivät kauniin saaristomme. Laivassa
pidettiin yhteinen kokous, jossa
alustavsti soivittiin tapaamisten
jatkosta. Kokous pidettiin samana
päivänä, kun KL Matti Kurki saapui
45 vuotta aiemmin Suomeen. Kokouksessa kommodori Aarno Koivisto kertoi KL Matti Kurjen hakumatkasta Englantiin vuonna 1962.
Ilkka J Ignatius
esitti kokoamansa filmimateriaalin
KL Matti Kurjen matkoista 1960- ja
1970-luvuilta. Hän on viiden vuoden aikana kerännyt kaitafilmejä
ja muuta materiaalia eri lähteistä.
HMS Porlock Bay rakennettiin
Charles Hill & Sons´n telakalla
Bristolissa. Laiva liitettiin Englannin laivastoon 8.3.1946, joten alus

Kokouksessa

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.

ei siis ehtinyt toiseen maailmansotaan. Laiva palveli Länsi-Intian
saaristossa, Väli-Amerikassa ja
Bermudalla vuoteen 1948 saakka,
jolloin se palasi takaisin Brittein
saarille. HMS Porlock Bay kestosäilöttiin ”koipussiin” vuonna 1957
Devonportin laivastoasemalle.
Suomen merivoimilla oli koululaivana vuonna 1930 hankittu
Suomen Joutsen. Laiva kuitenkin
siirrettiin eläkkeelle vanhentuneena 1955. Uuden koululaivan hankintaa suunniteltiin useita vuosia.
Vaihtoehtoina oli kokonaan uuden
aluksen rakentaminen tai käytetyn
hankinta ulkomailta. Vuonna 1962
eduskunta päätti budjettiesityksessään, että koululaivaksi hankitaan käytettynä Englannista juuri
Porlock Bay. Koululaiva hankittiin
”väliaikaiseksi”. Alus oli hankittaessa varsin hyvässä kunnossa,
vaikka sen varustus oli jo osin

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

vanhentunutta. Aluksesta
ei saatu edes korjaustoimenpitein
jääkelpoista.
Laiva saapui Suomeen 25.4.1962,
jossa sen ensimmäinen kotisatama
oli Pansiossa. Laiva siirettiin Merisotakoulun alaisuuteen Suomenlinnaan vuonna 1969. KL Matti
Kurki teki Suomen lipun alla 14
ulkomaanpurjehdusta, joista pisin
kesti 83 vuorokautta. Matka suuntautui Atlantin yli Pohjois-Amerikkaan. Merimaileja kertyi noin
12.000. KL Matti Kurjen tie koululaivan päättyi vuonna 1974 Suomenlinnan satamaan kiinteäksi
harjoitusalukseksi ja majoitustilaksi. Laiva romutettiin vuonna 1976.
Osa aluksen esineistä on taltioitu. Upseerimessin kalustoa on
sijoitettu Merisotakoulun tiloihin
Suomenlinnaan, laivan potkuri on
Upinniemen upseerikerhon edustalla ja laivan ankkurit ketjuineen

löytyvät
Upinniemestä
Päällystökerhon saunan
edustalta.
KL Matti Kurki oli 94 metriä pitkä, uppouma 1580/2600 tonnia ja
syväys lähes 4 metriä. Koneina oli
kaksi 2750 hevosvoiman mäntähöyrykonetta, joilla saavutettiin
enimmillään 19,5 solmun nopeus.
Polttoainetta alukseen pystyttiin
tankkaamaan peräti 724 tonnia,
jolla alus pystyi tekemään edestakaisen matkan Atlantin yli.
On varmasti harvinaista, että
kahden lipun alla palvelleen sotalaivan veteraanit tapaavat säännöllisesti toisensa. Seuraavaa tapaamista suunnitellaan Englantiin
mahdollisesti vuonna 2009.
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K uva : J armo R iikonen

Liittokokousaloite Reserviläisliiton kokouksessa

Reserviläisliittojen ja piirien
rakenteen kehittäminen
tällä hetkellä
neljä valtakunnallista reserviläisliittoa, joilla lähes kaikilla on oma
alueellinen organisaationsa. Lisäksi toimii Naisten Valmiusliitto sekä
Maanpuolustuskoulutus ry.
Naisilla oli kaksi valtakunnallista liittoa, aliupseereille Suomen
Naisten Maanpuolustusjärjestö
sekä upseereiden rouville Maanpuolustuksen naisten liitto. Nämä
liitot yhdistyivät vuonna 2004,
uusi liitto on nimeltään Maanpuolustusnaisten liitto.
Valtakunnallisilla liitoilla on
kaikilla oma syntyhistoria. Ensimmäinen valtakunnallinen reserviupseerikerho perustettiin Katajanokan Kasinolla 3.12.1925. Ajatus
valtakunnallisen keskusjärjestön
perustamisesta esitettiin syksyllä
1927, helsinkiläiset kuitenkin vielä
silloin torjuivat ajatuksen. Reservin Upseereiden Liitto RUL perustettiin vasta 17.5.1931.

Maassamme toimii

Liitto perustettiin 1963. Ensimmäinen kilta, Hakkapeliittakilta oli perustettu jo 1926.
RES ja RUL halusivat 1974 perustaa Reserviläisurheiluliiton
keskittymään reserviläisten urheilutoiminnan kehittämiseen.
Keskeisenä todellisena syynä oli
kuitenkin ilmeisesti se, että näin
kyettiin saamaan tukea vapaaehtoiselle maanpuolustustoiminnalle
opetusministeriöstä.
puolustusvoimista sääti sotilaallisen koulutuksen antamisen vain puolustusvoimille. Neuvostoliiton romahtaessa
reserviläisliitot päättivät muodostaa 1993 Maanpuolustuskoulutus
ry:n antamaan sotilaallista koulutusta. Kyseessä oli siis Pariisin rauhansopimuksen uusi tulkinta.
RES:n ja RUL:n omistama
Maanpuolustusyhtiö perustettiin
1992. Samassa yhteydessä sovittiin
eräistä liittojen tehtäviä koskevista

Vuoden 1974 laki

RUL:n lausunto
”— RUL:n ja RES:n välinen yhteistyö on edelleen tiivistynyt muutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yhteistyö Reserviläisliiton kanssa erityisesti Matti Niemen puheenjohtajakauden aikana
on ollut hedelmällistä ja ongelmatonta. Toivon tämän yhteistyön
kehittyvän edelleen suotuisasti. Asiaan palataan liittojen kesken
varmasti toukokuun alkupuolella, jolloin RUL:n ja RES:n johto tapaavat jo aikaisemmin sovitusti säännölliseen tapaamiseensa.

joka vähitellen nousi noin 700.000
mk:aan liittoa kohden vuodessa.
Maanpuolustuskoulutus ry:n
perustamisen jälkeen puolustusvoimien tuki ohjattiin pääasiallisesti koulutukseen keskittyneelle
MPK ry:lle 1990-luvun loppupuolelta lähtien.
Tällä hetkellä sekä Reserviläisliitolla että Reserviupseeriliitolla
on vajaat 20 piiriä kummallakin.
Maanpuolustuskiltojen liittoon
kuuluu sekä valtakunnallisia yhdistyksiä että piirejä.
Nykyinen tilanne, jossa toimii
useita valtakunnallisia liittoja, on
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen kannalta erittäin
huono. Voimavaroja tuhlataan,
kansalaisilla on sekava käsitys
maanpuolustuksesta, vapaaehtoisen maanpuolustuksen etujen
ajaminen valtion suuntaan on hajanaista. Uusien toimintaan osallistuvien rekrytoimista haittaa sekava
järjestörakenteellinen tilanne.
Reserviläisliiton tulisikin ryhtyä pikaisiin toimiin, joiden tavoitteena tulisi olla ainakin RES:n ja
RUL:n yhdistäminen. Myös näiden
piirit tulisi yhdistää. Mahdollisesti perustettavan valmisteluelimen
tulisi selvittää, tuleeko MPKL:n ja
RESUL:n asema katsoa samassa
yhteydessä.
Paikallisille

Suomen Reserviupseeriliitolla on selkeä tehtäväkenttä, jonka
pohjana on jäsenistön yhtenäinen koulutuspohja. Kaiken toimintamme kehittämisen tulee pohjautua siihen, että reserviupseereiden asiat osana maanpuolustustamme tulevat hoidetuksi mahdollisimman hyvin. Uskon, että tämä onnistuu parhaiten itsenäisen,
aktiivisen ja yhteistyökykyisen Reserviupseeriliiton kautta.”

Vuonna 1935 perustettiin Viipurissa Suomen Reservialiupseerien liitto. Sen toiminta ei kuitenkaan jatkunut toisen maailmansodan jälkeen. Reservin Aliupseerien
Liiton (RAuL) perustava kokous
pidettiin Helsingissä ravintola Motissa 17.4.1955.
Maanpuolustuskiltoja alettiin
voimaperäisesti perustaa 1960-luvun alussa. Maanpuolustuskiltojen

työnjakokysymyksistä. Tämä työnjakosopimus kuitenkin ilmeisesti
purkautui, koska kiltojen taloudellisen tilanteen katsottiin olevan liian heikko.
Aluksi reserviläisliitot eivät
saaneet valtiolta juuri mitään taloudellista tukea. Mikko Pesälän
toimiessa RES:n puheenjohtajana
alkoivat RES ja RUL saada tukea,

Aloitteentekijä Tapani Sarvanti.

KOMMENTTEJA
Reserviläisliiton vuosikokouksessa Rovaniemellä esitys herätti ansaittua keskustelua. Keskustelun aikana liiton puheenjohtaja Matti Niemi sanoi, että liitoilla on jo nyt tarpeeksi yhteistyötä. Liittojen puheenjohtajien kesken pidetään tapaamisia säännöllisesti.
Hänen mukaansa liittojen yhdistämisestä ei ole tarpeen aloittaa
syvällisiä keskusteluja.
Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Pekka Linnavirta ei
nähnyt mitään syytä siihen, että RUL:lla olisi tarvetta ottaa yhdentyminen keskusteluun. RUL:n piirissä on hänen nähdäkseen
oma edunvalvonta etusijalla.
Reserviläisliiton 1.varapuheenjohtaja Osmo Suomisen mielestä aktiivien määrä on yhdistyksissä vakio. Tosin pienissä yksiköissä aktiiveja on suhteellisesti enemmän, joten yhdentyminen ei lisäisi aktiivijäseniä nykyisestä.

yhdistyksille

pitäisi jättää täysi valta päättää
omasta toiminnastaan. Eli jos yhdistys haluaa olla avoin vain upseereille tai vain aliupseereille, niin se
saisi toki jatkaa toimintaansa entiseltä pohjalta.
Nykyisille valtakunnallisten
liittojen sekä piirien toimihenkilöille jäisi uudistuksesta huolimatta tehtäviä edelleen vähintään riittävästi. Ajan mittaan olisi ilmeisesti mahdollista päästä merkittävään
työn tehostumiseen, kun päällekkäisistä toiminnoista päästäisiin
eroon. Uuden valtakunnallisen
liiton yhteiskunnallinen painoarvo
ja vaikuttavuus olisi luonnollisesti vahvempi kun se voisi edustaa
useampia jäseniä ja edustaa heitä
yhdellä äänellä.

Reserviläisten edunvalvonta

paranisi kuten myös yhteys laajoihin kansalaispiireihin. On todennäköistä, että yhdistysten puolustusvoimilta saamat logistiset palvelut selkiintyisivät entisestään, jos
puolustusvoimilla olisi vähemmän
kumppaneita, joiden kanssa sopia
asioista.
Sotaveteraaniliitot jäisivät
luonnollisesti olemaan, olkoonkin,
että niiden jäsenmäärä on nopeassa laskussa. Sotilailla on luonnollisesti edelleen omat edunvalvontajärjestönsä, eli puheenvuoron
käyttäjistä maanpuolustuksen alueella ei olisi vieläkään pulaa.
ehdotukset
teki jo vuonna 1970 toimikunta,

Suunnilleen samat

jonka RES ja RUL asettivat Maanpuolustuksen Tuen entisen toiminnanjohtajan kenraalimajuri Olavi
Seeven johdolla. Toimikunnan
sihteerit olivat toimituspäällikkö
Reima T. A. Luoto ja vänrikki Matti
Pellinen Helsingistä. Toimikuntaan
kuului molempien liittojen edustajia. Toimikunta teki laajan kyselyn,
jossa mitattiin perusyhdistysten
mielipiteitä liittojen ja piirien yhdistymisestä. Vastaukset olivat
pääosin myönteisiä, aliupseeriyhdistykset olivat jossain määrin vielä myönteisempiä kuin upseeriyhdistykset.
Esitämme, että Reserviläisliitto
ryhtyy toimenpiteisiin liittojen ja
piirien yhdistämiseksi.
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Ranskan puolustuspolitiikka
Ranskan sotilasasiamies, eversti Thierry
Prunière piti Katajanokan Kasinolla esitelmän
Ranskan puolustuspolitiikasta sekä Natosta.
Samalla käsiteltiin lyhyesti Ranskan ydinasedoktriinia, islamilaisuutta ja muukalaislegioonaa, joka saa aina huomiota osakseen.

on saanut koulutuksensa jalkaväessä, vuoristojoukoissa ja laskuvarjojoukoissa.
Ennen nimitystään Ranskan sotilasasiamieheksi hän oli sotakoulun
johtaja.
Ranskan ensisijainen tehtävä
on puolustaa perustavanlaatuisia etujaan vaikka yksin, jos tarve
niin vaatii. Toiseksi, Euroopan
ja Välimeren alueen vakaa kehitys on taattava. Kolmanneksi, jos
Ranskalla on eri puolilla maailmaa
intressejä, niiden toimintamahdollisuudet on turvattava. Neljänneksi, demokraattisten valtioiden
haavoittuvuuden vuoksi, niiden
kokonaispuolustus on taattava.
On muistettava, että Ranskalla on
merentakaisia alueita, joissa se on
edustettuna, Aasiaa lukuun ottamatta.

Eversti Prunière

Ranskan kansallinen päätöksenteko perustuu kahteen pilariin.
Ensimmäinen on oma valmistelu
ja päätöksentekokoneisto, jolla on

oltava valmiudet toimia myös kansainvälisissä yhteyksissä. Voiman
käytön tulee olla oikeantasoista ja
on pyrittävä välttämään kolmansien osapuolien vahingoittamista.
Konflikti tulee ratkaista pienimmällä mahdollisella voimalla.
Toinen pilari on kohtuullisen voimankäytön periaate eli väkivaltaa
on käytettävä operaatioissa vain
minimimäärä.
Ranskalla on koko ajan yksi tai
kaksi sukellusvenettä merellä. Ne
ovat varustettu ballistisilla ohjuksilla. Turvallisuustehtäviä varten
käytössä on merivoimat, joilla on
76 alusta, sekä lentokoneita, helikoptereita että tukiasemia. Terrorismia vastaan on riittävät joukot,
erityisesti Gendarmerie kotimaan
alueella. Pikaisiin tehtäviin on
mahdollista saada 72 tunnin valmiudella 2000 miestä eri joukoissa.
on
keskittynyt presidentille. Hänellä

Ranskassa päätöksenteko

Muukalaislegioona on olennainen osa Ranskan sotilaallista ulottuvuutta. Legioonalaisten aseena on FA-MAS F1 rynnäkkökivääri kaliiperissa 5.56 mm NATO.

on apunaan pääministeri, puolustusministeri ja laaja asiantuntijaorganisaatio.
Lokakuussa 1964 Ranskalla oli
ensimmäisen kerran operatiivinen
ydinase valmiina. Sen taustalla oli
voimakas poliittinen tuki. 1980luvulla hallitus päätti laskea ydinaseistuksen määrää ja tykistöllä ei
ole sitä enää käytössä. Ydinase on
pelkästään puolustuksellinen ase.
Ranskan kuuluu vuoden 1949 Naton perustajajäseniin. Presidentti
de Gaulle ilmoitti vuonna 1966,
että Ranska irtautuu sotilasrakenteesta ja tämä päätös on edelleen
voimassa. Ranska on kuitenkin
valmis osallistumaan Euroopan
puolustamiseen.

Ranskalla on merkittävä puolustusvälineteollisuus. Tukialuskäyttöön suunniteltu Dassault Rafale M otettiin palveluskäyttöön vuonna 2002.

Natossa Ranska painottaa erityisesti sotilaskomitean (Military
Commitee) merkitystä. Se antaa
tuen nopean toiminnan joukoille
mutta ei erilaisille järjestelyille, joita ei ole tarkasti määritelty Naton
tavoitteiden mukaisesti. Intervention suorittaminen on mahdollista
kansainvälisen oikeuden mukaisesti, mutta ennakoivia iskuja ei

Lippujuhlapäivän
paraati Helsingissä
4.6.2007 kello 13.00 Senaatintorilla
Paraatia komentaa Helsingin Sotilasläänin komentaja,
kenraalimajuri Jaakko Oksanen. Paraatin vastaanottaa Tasavallan Presidentti
Tarja Halonen.
Paraatijoukoissa on edustettuna kaikki puolustushaarat ja siihen osallistuu noin
1800 sotilasta.
Paraatissa esiintyy ensimmäisen kerran Helsingin Maakuntakomppania. Sotaveteraanien ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinnat marssivat viimeisinä joukkoina.
Kaartin Soittokunta esittää kuviomarssia joukkojen valmistautuessa ohimarssiin.
Ilmavoimat suorittavat ylilennon sään salliessa.

tulisi sallia.
Yhteenvetona Prunière totesi,
että Ranska tukee Naton perinteisiä toimintamuotoja yhteisten johtavien periaatteiden mukaisesti.
on n. 3 miljoonaa islamilaista. Ranska on yrittänyt saada edustuksellista islamilaisuutta
mukaan poliittiseen päätöksentekoon, mutta se ei ole onnistunut
siinä täysin, sillä arabiryhmittymät
ovat kunkin oman alkuperäismaan
politiikkaan sitoutuneita: siten marokkolaisilla, algerialaisilla, egyptiläisillä ja saudeilla on kullakin
oma islamilainen näkökulma synnyinmaansa mukaan. Valittu presidentti Sarkozy on pyrkinyt tässä
toimimaan aktiivisesti, mutta muslimiryhmittymien on ollut vaikeata
yksimielisesti nimetä edustajaansa
neuvotteluihin Ranskan valtion
kanssa.
Afrikan unioni on ottanut Euroopan Unionin mallikseen rakentaessaan puolustus- ja turvallisuusjärjestelmiä. Euroopan Unioni on
hyvä poliittinen kehys Afrikalle.
Ranskan tavoitteena on nyt monenkeskinen ja globaali lähesty-

Ranskassa

minen verrattuna aikaisempaan
kahdenkeskiseen malliin Afrikan
ongelmien ratkaisussa. Samalla tavoitteena on saada Afrikka itse ratkaisemaan ongelmansa antamalla
heille vain tarpeelliset välineet ratkaisun toteuttamista varten.
Edellä oleva on vain hyvin lyhyt kooste perusteellisesta eversti
Thierry Prunièren Kanta-Helsingin
Reserviupseerikerhon kevätkokouksen esitelmästä. Ranskalainen
näkökulma syvensi merkittävästi
Ranskan ja Välimeren alueen tietoisuuttamme sekä Naton merkitystä Ranskan kannalta sotilasliittona nimenomaan Euroopan kannalta. Naton päätöksenteossa tulee
ottaa huomioon ne reaaliset sotilaalliset ja poliittiset mekanismit,
jotka ovat turvallisuuspolitiikan
takana Natossa. Nato on siis sotilasliitto, jonka tulee toimia niissä
rajoissa, joissa se voi menestyä.
Nato on yksi ja se on sotilasliitto,
jonka tulee pystyä toteuttamaan
tehtävänsä.

Jari Ora
Puheenjohtaja
Kanta-Helsingin Reserviupseerit
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MGRS- ja UTM-koordinaatit

S

Teksti: Arto Pulkki

uomessa tehtiin
joitain vuosia
sitten
päätös
siirtyä kaikessa
valtionhallinnossa EUREF-FIN
(WGS-84) koordinaatistoon - se mahdollistaa sekä
paremman yhteensopivuuden GPSlaitteistojen kanssa että helpottaa
kansainvälistä paikkatiedon hallintaa niin siviili- kuin sotilassovelluksissa. Vuonna 2005 julkaistiin jo
ensimmäiset uuden järjestelmän
mukaiset meri- ja maastokartat.
Vuonna 2003 päätettiin, että
myös puolustusvoimien kartat ja
niissä pitkään käytössä ollut suorakulmainen karttakoordinaattijärjestelmä (KKJ/YKJ) menevät
uusiksi. 1:50 000 taktinen kartta
(maastokartta, ent. topografinen
kartta) on vaihtaa ulkoasuaan ja
1:20 000 kartat tulee korvaamaan
kokonaan uusi 1:25 000 peruskarttasarja. Molemmat perustuvat Maanmittauslaitoksen uuteen
Maastotietokantaan.
Myös uudet harjoituskartat
ovat mittakaavoissa 1:25 000 ja
1:50 000. Nämä on otettu harjoitus- ja koulutuskäyttöön jo 1.1.2007
alkaen; täydessä operatiivisessa
käytössä uusien karttojen pitäisi
olla 1.1.2008.

Kansainvälinen
Maavoimissa otetaan samassa
yhteydessä käyttöön uusi UTM/
MGRS (Universal Traverse Mercator / Military Grid Reference System) tasokoordinaattijärjestelmä.
Sen perustana on koko maapallon
kattava geodeettinen koordinaattijärjestelmä ja UTM-projektio.
Toisin kuin vanha kotimainen
KKJ/YKJ-koordinaatisto, Natomaiden käytössä oleva UTM/
MGRS-järjestelmä on tarkoitettu
toimimaan kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi siinä maapallon
pinta on (napa-alueita lukuunottamatta) jaettu kuuden pituusasteen
levyisiin peruskaistoihin, jotka on
numeroitu 180 E pituusasteesta alkaen itään (ks. kuva).

Universal Traverse
Mercator
3-ulotteiset kartat mahtuvat varsin
heikosti karttalaukkuun, minkä
vuoksi maapallon pinnan esittämiseksi 2-ulotteisella paperiarkilla tarvitaan aina jonkinlainen
projektio. UTM/MGRS perustuu
napa-alueita lukuunottamatta nk.
poikittaisasentoiseen Mercatorin
projektioon (Universal Traverse
Mercator), joka on käytännössä
melkein sama asia kuin vanhassa
KKJ/YKJ järjestelmässä käytetty
Gaussin-Krügerin projektio. Merkittävin ero on siinä, että G-K:ssa
projektio sivuaa maapallon pintaa
keskimeridiaanilla, kun taas UTM:
ssa projektio leikkaa maapallon
pinnan kahdessa kohtaa.
Uuden järjestelmän suorakulmainen tasokoordinaatisto muodostetaan myös hyvin samalla
tapaa kuin vanhassa. Pohjoiskoordinaatti (N-koordinaatti) ilmaisee
yhä edelleen etäisyyden päiväntasaajasta ja itäkoordinaatti (E-koordinaatti) etäisyyden kunkin kaistan
keskimeridiaanista. Kunkin kaistan
keskimeridiaanilla annetaan itä-

GPS-asetukset
MGRS
Datum: WGS-84
Grid: MGRS
UTM
Datum: WGS-84
Grid: UTM
ETRS-TM35FIN (ei PV)
Datum: WGS-84
User grid:
Longitude of origin: E 27
00,000’
Latitude of origin: N 00
00,000’
False E: 500 000 m (tai 8 500
000 m)
False N: 0 m
Scale: 0,9996

MGRS/UTM vyöhyke

MGRS 100x100 km ruutu

UTM35 p-koordinaatti
6x6 km ruudukko
MGRS p-koordinaatti
1x1 km ruudukko

ETRS-TM 35 FIN 1:50 000
koordinaatin arvoksi 500 000 m,
millä vältytään negatiivisilta koordinaateilta sen länsipuolella. Suurin tekninen ero onkin siinä, että
UTM-koordinaatistossa päiväntasaajan N-koordinaatti saa arvon 10
000 000 m silloin kun toimitaan
eteläisellä pallonpuoliskolla. Suurin käytännön eroa tulee taas siitä,
että UTM/MGRS:ssä ilmoitetaan
ensin itäkoordinaatti, ja vasta
sen jälkeen pohjoiskoordinaatti.
Lähisukulaisuudesta huolimatta UTM- ja KKJ-järjestelmien koordinaattit eroavat toisistaan Suomen alueella. Tämä johtuu siitä,
että UTM projektiossa on pyritty
pienentämään leveiden karttaprojisiointien reunoille väistämättä syntyvää vääristymää. KKJ:ssä jouduttiin vääristymän vuoksi tyytymään
vain 3 asteen kaistoihin, kun UTM:
ssä yhden peruskaistan koko on 6
astetta. KKJ:ssä Suomi ja sen lähialueet on jaettu kuuteen eri kaistaan, mikä paransi koordinaatiston
tarkkuutta mm. maanmittauskäytössä, mutta jonka toisaalta katsottiin haittaavan kohtuuttomasti

esim. tykistön tulenjohtoa. Tämän
vuoksi puolustusvoimien G-K kartoissa oli (mustalla merkityn KKJ:n
lisäksi) käytössä se punaisella merkitty yhtenäiskoordinaatisto (YKJ),
jossa 3-kaistan projisio on levitetty
koko maan kattavaksi.
Uusien EUREF-FIN (WGS-84)
karttojen projisio ei myöskään ole
puhdas UTM, vaan sen kansallinen
sovellus, ETRS-TM35FIN. Tässä
normaalin UTM 35 –kaistan (keskimeridiaani 27˚) projisio on levitetty yli kaksinkertaiseksi (13 astetta), jolloin se kattaa koko Suomen.
Näin karttojen kuvaama alue on
aina suorakulmainen, ja samalla muodostui uusi, koko Suomen
kattavan yhtenäiskoordinaatisto.
Tämä koordinaatisto on merkitty
karttoihin mustalla (maastokartoissa 6 km välein).
Kotimainen yhtenäiskoordinaatisto ei ole yhteensopiva normaalien
UTM/MGRS-järjestelmien kanssa
sen enempää Länsi-Suomen kuin
Pohjois-Karjalan osalta. Tämän
vuoksi PV on nyt päätänyt, että
vaikka karttojen projisio on ETRS-

TM35FIN, se ei ota käyttöön uutta
yhtenäiskoordinaatistoa.
Päätöksen taustoista ei liene
vähäisimpiä se, että ETRS-TM35FIN yhtenäiskoordinaatisto vaatii aina räätälöityjä paikkatietojärjestelmiä, ja että Suomi on sitoutunut Naton PfP-maana saattamaan
kaikki paikkatietojärjestelmänsä
Nato-yhteensopiviksi.

Military Grid
Reference System
Pitkän soutamisen ja huopaamisen
jälkee puolustusvoimat päätyi vuoden 2006 lopussa ratkaisuun, jossa
se ottaa käyttöön normaalin UTMkoordinaatiston sekä sen pohjalle
rakennetun MGRS-ruudukkojärjestelmän (NATO STANAG 2211).
Näiden kahden ero on siinä, että
jälkimmäisessä jokainen UTM:n
peruskaista on jaettu edelleen 19
leveyslohkoon, jotka ovat kukin
kahdeksan asteen korkuisia. Lohkot on merkitty kirjaimilla C-X (pl.
I ja O) etelästä alkaen, joten kukin
6˚ ÷ 8˚ lohko (zone) on tunnistettavista sitä kuvaavan kaistanume-
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192 km

LAHTI

96 km

2

KOUVOLA

4

L4
3

1

PORVOO
HELSINKI

2

L41

1

4
3

L413 1:50 000 (Helsinki, 48 x 24 km)

2
4
L4133
1

L4133 1:25 000 (Itä-Helsinki, 24 x 12 km)

MGRS:n leveyslohkot on jaettu edelleen 100 km x 100 km paikannusruutuihin, joista jokainen saa kaksimerkkisen kirjaintunnuksen. Rinnakkaisilla kaistoilla ei ole käytössä samoja tunnuksia.

35V LG 7615 9475 (MAAV)
lat 60° 22,208’, lon 24° 45,244’ (ILMAV, MERIV)
MGRS-paikkailmoituksessa lohko- ja
ruututunnisteet luetaan karttalehden
reunasta. Koordinaatin kaksi ensimmäistä lukua (10 km ja 1 km) luetaan
ruudukosta ja kaksi viimeistä (100 m
ja 10 m) mitataan - eli käänteistä
järjestystä (I, P) lukuunottamatta toimitaan aivan
kuten ennenkin.

ron ja kirjaimen avulla (esim. 35V).
Näin syntyneet 6˚ ÷ 8˚ leveyslohkot on jaettu edelleen 100 km x
100 km paikannusruutuihin (grid),
joista jokainen saa kaksimerkkisen
kirjaintunnuksen (esim. LG). Tällä
tavalla sekä itä- että pohjoiskoordinaatista voidaan jättää pois 1000
km ja 100 km osoittavat numerot.
Eli kun tietty UTM järjestelmän
mukainen 10 metrin tarkuudella
ilmaistava koordinaatti on 35 E
37962 N 667227, on sama paikka
MGRS järjestelmässä 35V LG 7962
7227.
Kun MGRS:n paikannusruudukot
on lisäksi nimetty 3x3-leveyslohkoa
(n. 2000 x 2000 km) käsittävällä
sapluunalla, ei naapurilohkoilla ei
ole ikinä käytössä samaa kirjaintunnusta (ks. kuva). Näin lohkon
tunnisteen voi jättää esim. tulenjohdossa huoletta pois (eli vain LG
79627227).
UTM-peruskaistojen (ja samalla MGRS:n) mukainen koordinaattiruudusto on merkitty uusiin
karttoihin punaisella värillä 1 km
välein, ja UTM:n peruskaista- ja
MGRS:n lohko- ja ruututunnisteet
on painettu karttalehden vasempaan yläkulmaan, sekä tarvittaessa
paikannusruutujen rajoille kartan
reunaan. UTM 35-peruskaistalla
punainen MGRS-ruudukko on yhdensuuntainen ja yhdenmukainen
mustan ETRS-TM35FIN koordinaatiston kanssa, mutta Tampereesta
länteen (UTM34) ja Joensuusta
itään (UTM36) MGRS-koordinaatisto poikkeaa useita asteita uusien
maasto- ja peruskarttojen ETRSTM35FIN-projision mukaisesta
karttapohjoisesta (nk. KP35), ja tasokoordinaateissa on pohjoissuunnassa kymmenen kilometrin, ja
itäsuunnassa satojen kilometrien
ero.

Tämän vuoksi on huomioitava:
Puolustusvoimat käyttää ETRSTM35FIN karttoja, mutta ei
ETRS-TM35FIN yhtenäiskoordinaatteja!
MGRS-paikkailmoituksessa on
syytä antaa aina ruudun tunniste, jotta sitä ei vahingossakaan
sekoiteta esim. YKJ tai ETRS-TM35FIN -koordinaatiksi:
10 m – LG 79627227
100 m – LG 796722
1 km – LG 7972)
MGRS-järjestelmässä ei ole normaalissa kotimaan käytössä tarvetta käyttää vyöhykkeen tunnusta
(34V/35V/36V, 34W/35W/36W),
sillä 100x100 km ruudun tunnisteet eivät toistu Suomen alueella.
Jos halutaan käyttää UTM-koordinaattia, on se syytä ilmoittaa
aina täydessä muodossa, jotta
sitä ei vahingossakaan sekoiteta KKJ, YKJ tai ETRS-TM35FIN
-koordinaatiksi:
10 m – 35 E 37962 N 667227
Uusiin karttoihin on merkitty
em. suorakulmaisten tasokoordinaattien lisäksi myös EUREF-FIN
(WGS-84) järjestelmän maantieteelliset koordinaatit (sininen
väri). Pituus- ja leveysasteita esittävän ruudukon koko on viisi kulmaminuuttia (05’), ja se helpottaa
muun muassa yhteistoimintaa
meri- ja ilmailukarttoja käyttävien
osastojen kanssa.

Karttoja
Maanmittauslaitos on tehnyt uusia 1:50 000 maastokarttoja (24
x 48 km) runsaasti jo parin vuoden ajan, ja vuoden 2007 aikana

pitäisi olla valmiina kartat lähes
koko Suomesta. Uusia 1:25 000 peruskarttoja on valmistunut vasta
muutama, ja tavoiteaikataulu koko
projektille on vasta vuoden 2010
tienoilla – nämä kartat ovatkin
PV:n käytössä (Naton tapaan) vain
nk. täydentäviä karttoja. Varsinkin
taajama-alueella näistä on kuitenkin merkittävää etua vähemmän
liikkuvalle puolustajalle. Topografiakunnan vastuulla olevat PV:n
1:25 000 ja 1:50 000 mittakaavassa olevat harjoitusaluekartat ovat
myös pääosin jo valmistuneet.

Käyttö
Uusien karttojen ja MGRS-koordinaattien käyttö on loppujen lopuksi varsin helppoa. Paikanmääritys
tehdään kuten ennen (punaisesta
koordinaatistosta), mutta paikkailmoitukseen laitetaan ensin 100
x 100 km ruudun tunniste, sitten
itäkoordinaatti, ja viimeiseksi pohjoiskoordinaatti.
MGRS-koordinaateilla toimittaessa kaistojen yli ampuminen teettää
ylimenovaiheessa hieman enemmän työtä epäreilun laskijoille,
mutta se on hinta, joka kannattaa
maksaa ylivertaisesta yhteensopivuudesta. Uusi ammunnan hallinta
ja johtamisjärjestelmä (AHJO) hallitsee kaistanvaihdot automaattisesti, vanhemmilla välineillä maalin, tulenjohtajien ja tuliyksiköiden
paikat muunnetaan tasolla kartan
tai taulukkolaskimen avulla yhteiseen tulenkäytön koordinaatistoon
(eli vaikka siihen ETRS-TM35FIN
koordinaatistoon).
Suurin ongelma lieneekin siinä, että 1:25 000 karttoja varten
joutuu opettelemaan 2,5:n kertotaulun, tai hankkimaan sopivan
koordinaattimittarin.

MGRS ja UTM –paikkailmoituksissa kaistan numero on sama, mutta MGRS lisää
leveyslohkon tunnisteeksi kirjaimen.

PAIKKAILMOITUS (sama 10 m piste)
UUDET KARTAT
UTM

35 E 37962 N 667227

MGRS
LG 79627227
(MAAV)
		 tai
		
35V LG 7962 7227
WGS-84 Lon 24° 49,825’, Lat 60° 10,172’

(MERIV, ILMAV)

ETRS-TM35FIN
(EI PV)
		
I 37962 P 667227
		 tai
		
I 837962 P 667227
WANHAT KARTAT
KKJ 		
YKJ 		

x 667339, y 254628
P 7507, I 7974 (tai 7507 7974)

TILAPÄISVÄLINEET
ENIRO-06
OMA		

S 36 P 7507 I DD74
NOKSU-HUUSIN EDESSÄ OLEVA H-PLATTA

Uudet kartat pähkinänkuoressa
Datumi: EUREF-FIN (WGS-84)
Ellipsoidi: GRS-80
Projektio: ETRS-TM35FIN
UTM35 keskimeridiaani: 27E / 500 000 m
MGRS keskimeridiaanit:
34 V, 34 W - 21˚E / 500 000 m
35 V, 35 W - 27˚E / 500 000 m
36 V, 36 W - 33˚E / 500 000 m
Korkeusdatumi: N60
Mittakaavat: 1:25 000 ja 1:50 000
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Santahaminan sotilassaaren historia, OSA X

Helsingin Reservin Sanomat on esitellyt kahden vuoden ajan Santahaminan historiaa. Kirjoittajana on
ollut Santahaminaseura ry:n puheenjohtaja, everstiluutnantti Jarmo Nieminen. Nyt ilmestyvä kirjoitus
on sarjan kymmenes. Kirjoitussarja päättyy tänä vuonna, mutta tutkimus jatkuu. Tämän sarjan muodostamalle rungolle kirjoittaja toimittaa Santahaminan historia-teoksen. Se julkaistaan vuonna 2009
Santahaminan sotilassaaren 200-vuotisjuhlilla.

Puolustuslaitoksen
Santahaminan Tehdas

Santahaminan historia jaksaa yllättää vuodesta toiseen, lähihistoriakin. Esiin tulee jatkuvasti uusia tutkimattomia asioita. Yksi
suurimpia lähihistorian tuntemattomuuksia liittyy Santahaminan
vesilentoaseman rantaan, johon perustettiin jatkosodan jälkeen mm.
Puolustuslaitoksen Santahaminan Tehdas. Se erikoistui rakentamaan
ajoneuvoalustaisia hydrauliikkaa hyödyntäviä työkoneita, ensimmäisenä Suomessa.

”Hydraulinen Kaivuri. Kaivukoneiden ”Pikkujättiläinen”.
Käänteen tekevä uutuus kaivukonealalla! Monipuolinen,
tehokas, huokea uudenaikaisen hydraulisen mekanismin ansioista. Toimitettu jo
lukuisasti ympäri Suomen.
Teidän kannattaa tutustua
lähemmin tähän koneeseen,
pyytäkää tarjouksia ja lisätietoja! Yhä kasvava menekki.
Valmistaja: Puolustuslaitoksen Santahaminan Tehdas.
Santahamina – puh 61 693
sarja. Pääedustaja: KONETUKKU Oy, Helsinki. Et.Esp.
22B – puh. 25 891-sarja. Jatkuva sarjatuotanto.”

H

elmikuussa 1949
kauppa- ja teollisuusministeriö
palautti puolustusministeriölle
Valtion Sähköpajan Santahaminan osaston. Sähköpaja oli tuottanut aikaisemmin
mm. Panu-radioita ja korjannut
sotasaalismateriaalia ja optroniikkaa. Osasto oli saanut alkunsa jatkosodan aikana samoissa tiloissa
toimineesta Santahaminan Valonheitinkorjaamosta. Santahaminan
laitos nimettiin Puolustuslaitoksen

Santahaminan Tehtaaksi. Tällä
nimellä tehdas toimi lakkauttamiseensa vuoteen 1958 asti.
Santahaminan Tehtaalla luotiin ja kehitettiin ensimmäisenä
Suomessa toimivat ratkaisut, joilla
hydrauliikkatekniikka siirrettiin
työkoneisiin. Muut suomalaiset
konetehtaat valmistivat vielä mekaaniselle voimansiirrolle perustuvia koneita. Hydrauliikan käyttö
toi ehdottoman kilpailuedun Puolustushallinnon Santahaminan
tehtaalle.
Santahaminan Tehtaan tuotanto oli hämmästyttävän laajaa. Tehdas kehitti ja valmisti 1950-luvulla
kymmeniä SATO-viljankuivaajia,
viitisenkymmentä JUNE-tiehöylää
sekä kymmeniä yliheittokuormaajia ja erilaisille vetoalustoille
kiinnitettyjä salaojakaivinkoneita.
Tehtaan huipputuotteena oli kuitenkin traktorikaivuri. Hydraulisia
kaivureita suunniteltiin, tuotettiin
ja asennettiin yli sataan traktoriin.
koneet olivat nopeampia, tarkempia
ja liikkumiskykyisempiä kuin kilpailijoidensa tuotteet, eli selkeästi
parempia. Tehdas aiheuttikin osaamisellaan suurta skismaa ja kateutta vastaavantyyppisiä koneita tuottavissa siviilitehtaissa. Tämä olikin
merkittävin syy tehtaan lakkauttamiseen, tosin tehdashallin tuhoutuminen tulipalossa 29.3.1957

Santahaminan tuottamat

Konetukku. Helsingfors Lönnrotsgatan 17. OBS. En ny serie
KT-hydrauliska gräv- och
lastningsmaskiner blir inom
kort färdig vid vår fabrik.
Gärvmaskinernas ”Lille jätte”
känd av alla, mycket populär,
effektiv och lämplig för flera
olika arbeten. Offerter m.m.
upplysningar lämnar Telefon:
Central 625 831.

edesauttoi päätöksentekoa.
mekaanisia viljankuivaajia, mutta lähti mukaan
Santahaminan Tehtaan kuivaajan
jälleenmyyjänä. SATO-kuivaaja
tuli markkinoille 1957. Sen alkuperä oli ulkomailta kopioitu. LOKOMO valmisti mekaanisella voimansiirrolla varustettuja tiehöyliä,
Santahamina hydraulisia. Tehtaalla työskennelleiden mukaan erityisesti Lokomon piirissä ”suorastaan
vainottiin” sotilastehdasta.

KESKO rakensi

hyödyntävä työkonetuotanto käynnistyi Santahaminan Tehtaalla
1950-luvun alkuvuosina. Tuolloin
valmistettiin muun muassa amerikkalaisiin ylijäämävarastoista
hankittuihin International- ja White-telatykinvetäjiin erilaisia kaivu-

Hydrauliikka-tekniikkaa

reita ja kuormaajia sekä rakennettiin tiehöyliä.
Santahaminan Tehtaalla kopioitiin amerikkalaisen Vickersin
tuottamien venttiilien periaatteet,
paranneltiin niiden tiivisteratkaisuja ja käynnistettiin uusien venttiilien tuottaminen. JUNE-tiehöylä,
joka myöhemmin tunnettiin nimellä Vammas, oli alkujaan Ruotsista
tuotettu ja lisenssillä Santahaminassa valmistettu tiehöylä. Sen
periaatteet otettiin paranneltuna
käyttöön suomalaisessa versiossa.
Puolustuslaitoksen Santahaminan Tehdas kehitti ensimmäisenä
Suomessa myös pyörätraktoreihin
liitetyt hydrauliset kaivurit. Tällaisia yksiköitä varusteltiin amerikkalaisiin Fordson Majoreihin ja
Allis Chalmerseihin, englantilaisiin
Nuffield-traktoreihin ja Fiat-telaketjutraktoreihin. Tässä mallissa ei
ollut etukauhaa, mutta erinomaisen tehokas, nopea ja tarkka peräkaivuri.
Ensimmäinen varsinainen traktorikaivuri valmistui kesällä 1954.
Siinä käytettiin amerikkalaisvalmisteisia sylintereitä. Myöhempien aikojen versioissa käytössä oli
tehtaan omat hydraulisylinterit.
Viimeinen Santahaminassa valmistettu kaivuri, numero 112, myytiin
Enso-Gutzeit Oy:n Kaukopään tehtaille 1957 joulukuussa. Kone-Tukku Oy toimi Santahaminan Teh-

taan pääedustajana ja koneiden
välittäjänä. Hydraulinen kaivuri
- ”Lille jätte”, ”Pikkujättiläinen”,
”Hydro” tai ”santahaminalainen”
- tuli tunnetuksi lyhyessä ajassa
ympäri Suomen rakennustyömailla ja pellon sekä suon raivauksessa. Erilaiset hydrauliset kauha- ja
kurottajaratkaisut olivat nykyisten
traktorikaivurien ensimmäisiä versioita Suomessa.
hydrauliikan lisäksi oli kauhan vastapaino,
joka ulottui ohjaamon päällä traktorin yli. Vastapainovipu oli kiinnitetty varsinaisen kaivinkoneen
pystyakseliin. Työskentelytilanteessa vipu osoitti päinvastaiseen
suuntaan kauhasta. Maantieajossa
vastapaino oli käännetty varsineen
ohjaamon päälle kuin ”strutsin
kaula”. Vastapainon lisäksi traktorikaivuri vakautettiin hydraulisilla
nivelrakenteisilla maatuilla. Kauhan, vastapainon ja maatukien toimintaperiaatteet selviävät havainnollisesti oheisesta valokuvasta.
Erityisesti TAPIO tilasi Santahaminan kaivureita metsäojitustöihin. TIELAITOS hyväksyi käyttöönsä vain Santahaminan Tehtaan tiehöylät.
Oma erikoisuutensa

tuotekehittelyä oli
myös salaojakaivukone. Hämeenlinnan varikolta hankitut 140 hevosvoiman ”White Half Track M2

Tehtaan omaa
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Helsingin Sanomat 30.3.1957:

”Raivokas palo tuhosi tehdasrakennuksen
eilen aamuyöllä Santahaminassa.
Kymmenmetriset liekit roihusivat eilen aamulla varhain Santahaminassa puolustusvoimien tehtaan kokonpanohallin ikkunoista ja alueella
vallitsi sotaharjoitusten kaltainen jyminä hitsauspullojen ja bensiinitynnyreiden räjähdellessä. Sirpaleita lenteli kymmenien metrien päähän
yli sammutustyössä häärivien varusmiesten ja palokuntalaisten, joiden
ponnisteluista huolimatta liekit tekivät hallirakennuksesta selvää jälkeä. … palanut rakennus oli kooltaan 20 x 30 metriä ja lähes kymmenen metriä korkea. Se oli suurimmaksi osaksi puurakennus, mutta sen
sivuilla oli matalampia tiiliseinäisiä varastorakennuksia. Se oli rakennettu vuonna 1946. … Palopaikalla suorittivat rikospoliisin miehet eilen
aamusta lähtien tutkimuksia palon syyn ja aiheuttamien vahinkojen
selville saamiseksi. Pidetään todennäköisenä, että tuli oli saanut alkunsa itsesytytyksestä, koska rakennuksessa torstai-iltana oli suoritettu
maalaustöitä. …”
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taan johtaja asui entisen tehtaansa
läheisyydessä puutalossa kuolemaansa asti.
Santahaminan traktorikaivurit
olivat saavuttaneet neljän vuoden
aikana käytännöllisyydessään urakoitsijoiden ja käyttäjien suosion.
Santahaminan osaaminen hydrauliikkatekniikan soveltamisessa
työkoneisiin siirrettiinkin nopeasti
Puolustuslaitoksen Vammaskosken
Tehtaalle, jossa traktorikaivurien
ja viljankuivurien tuotantoa jatkettiin. Vammaskoskella hydraulinen
kaivuri suunniteltiin uudestaan,
tosin muutokset olivat pääasiassa
valmistusteknisiä. Myös JUNE-tiehöylien valmistus siirrettiin vuonna 1957 sellaisenaan Vammaskoskelle.
Ensimmäinen Vammaskosken trak-

A1”-puolitelavaunut varusteltiin
hydraulisilla ojankaivulaitteilla.
Itse kaivinkone oli täysin suomalainen. Sen suurin kaivinsyvyys oli
1,53 m, ojan leveys 0,25 m, kaivukeskinopeuden ollessa 120 metriä
tunnissa. Hydrauliikan ansiosta
kaivinpyörää pystyttiin kallistamaan sivu- ja pituussuunnissa.
Tämä antoi mekaanisiin kilpailijoihinsa nähden korvaamattoman edun erityisesti kumpuisessa
maastossa. Santahaminan laitteita
tilasi mm. Pellon Raivaus Oy. Hieman myöhemmin kyseinen yritys
käynnisti oman hydraulikaivurituotantonsa ja lopetti mekaanisten
valmistuksen.
Tehdas sijaitsi Santahaminan
länsireunalla, nykyisessä korjaamon rannassa. Tehtaan koneistushallina oli nykyisinkin käytössä
oleva korjaamorakennus, entinen
lentokonehalli, rakennus D 27. Toinen tehdashalli, kokoonpanohalli,
oli myös entinen lentokonehalli
ja sijaitsi edellisen tehdashallin
pohjoispuolella, Santahaminan
päätieltä rantaan laskeutuvan tien
vastakkaisella puolella. Tehtaan
varastona oli punatiilinen matala
varastorakennus, rakennus D 28.
Edellä mainitut lentokonehallit olivat tuhoutuneet jatkosodassa, vain

tiilirungot olivat jääneet pystyyn,
mutta rungoille rakennettiin uudet
tehdashallit. Vuonna 1953 tehtaalla
oli lähes 50 kuukausipalkkalaista
(”vakituista”) ja lukuisia tuntipalkkaisia.
Vilho Tervasmäen 1978 julkaisemassa Puolustushallinnon historiassa kerrotaan, että puolustusministeriö määräsi tehtaansa
toimimaan yleisten liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti ja
tuottamaan voittoa valtiolle. Mutta
sodan jälkeisissä oloissa puolustuslaitoksen oma tilauskanta oli hyvin
vähäistä. Tehtaat olivat pakotettuja kilpailemaan yksityisten yrittäjien kanssa ja hankkimaan asiakkaitaan myös siviilistä.

puolustuslaitoksen
Helsingin ja Lahden autokorjaamojen ja Santahaminan tehtaan
toiminta aiheutti voimakasta arvostelua siviiliyrityksiltä. Puolustusministeriö lakkauttikin näiden
yksiköiden toiminnan 1950-luvun
loppupuolella. Santahaminan Tehtaan lakkauttamisen yhteydessä
sen henkilöstöä siirtyi Vammaskosken tehtaille, Upinniemen miinatehtaalle ja Riihimäen asepajalle,
muutama jäi Santahaminaan. Teh-

Erityisesti

torikaivuri myytiin jo toukokuussa
1958. Lyhyessä ajassa traktorikaivurit sekä tiehöylät, kuten JU-8,
JU-12 ja JU-14 kohosivat Puolustuslaitoksen Vammaskosken Tehtaan
siviilituotannon rungoksi. Alun perin Santahaminassa suunnitellusta
ja rakennetusta uuden lempinimen
saaneesta hydraulisesta kaivurista,
”Riuku-Vammaksesta”, tuli suuresti tavoiteltu työkone. Vuosina
1960-1961 Ford 5000 ja Nuffield
10/60-traktoreihin asennetut kaivurit saavuttivat sellaisen suosion,
että tehdas ei pystynyt varsinkaan
kevätkuukausina tyydyttämään lisääntyvää kysyntää. Vuonna 1962
traktorikaivurit saivat tuotenimekseen kansainvälisestikin tunnetuksi tulevan nimen VAMMAS.

la kerrotaan, että Vammaskosken
Riuku-Vammas oli ensimmäinen
eurooppalainen hydraulinen kaivuri.
tuottamien työkoneiden sekä sitä edeltäneen pajan ja korjaamon toiminnasta on
paljon selvitettävää. Asiasta tietäviä pyydetäänkin lähettämään tietoja kirjoittajalle osoitteeseen jarmo.nieminen@santahamina.fi.
PS. Santahaminan Tehtaan tulipalossa tuhoutui neljä traktoria,
viisi kaivinkonetta, kaksi valmistusvaiheessa ollut kaivinkonetta,
tiehöylä, kolmen tiehöylän osat,
amerikkalainen raivauskaterpillari, työkoneita ja tehdashalli varastoineen. Vahingot kohosivat lähes
100 miljoonaan markkaan.

Tehtaan ja sen

Santahaminan Tehtaan tuotekehittelyn takana oli tehtaan johtaja Lauri Salonen ja tehtaan insinööri. Hänen nimensä ei valitettavasti kirjoittajalla
ole vielä tiedossa. Tehtaalla tehtiin
ilmeisen suuria keksintöjä. 195060-lukujen vaihteen teollistuvan
Suomen voimakkaasti kasvavilla
ja kovan kilpailupaineen alaisilla
kaivurimarkkinoilla unohtuivat
kuitenkin alkuperäiset tekijät ja
Puolustuslaitoksen Santahaminan
Tehdas. Vammaskosken tehtaan
historiikissä ja lukuisilla nettisivuil-

Puolustuslaitoksen

LÄHTEET
- Tervasmäki Vilho: Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana
1939-1978, Puolustusministeriön
historia II, Karisto Oy Hämeenlinna
1978.
- Sanomalehdet 29.—30.3.1957.
- Patria Weapon Systems Oy:n
Vammaskosken tehtaan arkistossa
olevat Puolustuslaitoksen Santahaminan tehtaan palkkakirjat, konepiirustukset ja valokuvat.
- Santahaminan Tehtaalla 1950luvulla työskennelleen asentaja Martti Toivosen haastattelut
2007.
- Puolustuslaitoksen Vammaskosken tehtaan julkaisematon historiikki 1943-1962, Vammaskoski
1962.
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Suomen naapurit
Viro ja Venäjä
Paasikiviläinen viisaus on tunnustaa tosiasiat. Meillä ovat naapureinamme mm. Viro ja Venäjä. Ne kumpikin
elävät omaa elämäänsä ja meidän on sovitettava omamme
sen mukaisesti. Konkreettisesti tätä on nyt harjoiteltu, kun
virolaisest siirsivät Tallinnassa keskeisellä paikalla olleen
neuvostoaikaisen muistomerkin toiseen paikkaan. Venäjä
aloitti heti omat protestinsa ja naapuri Suomi on valtiojohdon esittämänä sovitteluna, jota yleinen mielipide tukee,
mennyt naapureiden väliin. Suomi ei pidä hyvänä, että lähinaapurit ovat tällaisessa ristiriitatilanteessa.
Virolaiset ovat suomalaisten veljeskansa. Melkein kaikki
suomalaiset ovat käyneet Virossa. Olemme tarkasti seuranneet heidän elämäänsä uudelleenitsenäistymisen jälkeen.
Suomen ja Viron välille on syntynyt todellinen silta, vaikka
silta fyysisesti puuttuukin. Myös virolaiset ovat suurin joukoin vierailleet Suomessa. Monet virolaiset myös työskentelevät Suomessa. Valtioiden ja erityisesti kansalaisten
yhteistoiminta helpottui, kun Virostakin tuli Euroopan unionin jäsenmaa.

yhteydet Venäjään ja venäläisiin ovat mutkikkaammat. Kuuluimme yli sata vuotta tsaarin johtamaan Venäjään. Neuvostoliitto hyökkäsi vuonna
1939 Suomi-naapuriaan vastaan ja sen lisäksi maittemme
välillä käytiin vielä jatkosota. Monelle suomalaiselle tuli
ihan oikeita kokemuksia naapurin voimapolitiikasta, kun
joutui jättämään oman kotinsa luovutettuun Karjalaan.
Sotien jälkeen elimme kuitenkin sovussa ja suomalainen
kauppapolitiikka pääsi hyötymään naapurin suurista markkinoista. Pienen Suomen oli kuitenkin elettävä kieli keskellä
suuta. Isompaa naapuria ei sopinut vihastuttaa. Naapuruussuhteista käytettiin vertausta elämää karhun naapurina.
Liityimme Euroopan unioniin, koska koimme sitä kautta saavamme turvallisuutta. Natoon emme ole pyrkineet.
Toiset vättävät sen johtuvan omasta viisaudestamme toiset
taas sanovat suoraan, että liittymisen esteenä on Venäjän
pelkomme. Naapurimme Venäjä ryhtyisi heti voimatoimiin
meitä vastaan jos olisimme esittämässä pyrkimyksiä liittyä
Natoon.

Suomen ja suomalaisten

Suomi ja Viro ovat Euroopan unionin pieniä jäseniä.

Pienuus tunnustetaan molemmissa maissa, mutta samalla
nähdään myös se, että unionin on osoitettava tukensa ja solidaarisuutensa, jos jäsen joutuisi hankaluuksiin naapuriensa, unioniin kuulumattomien, kanssa. Tätä odottivat virolaiset, kun Venäjän kanssa ajauduttiin patsaskiistaan ja tätä
suomalaiset ovat oikealla tavalla osoittaneet. EU:n nykyisen
puheenjohtajamaan Saksan taholta ei vastaava tukea ja solidaarisuutta unionin pientä jäsenmaata kohtaan tuntunut
löytyvän. Epäiltiin, että suuret unohtavat pienemmät, jos
omatkin edut ovat vaarassa. Viimeinen tieto tai ainakin väite on kuitenkin se, että Saksa olisi omilla toimillaan Viron ja
Venäjän välisen kiistan ratkaissut.
Virossa viettämieni vuosien aikana minulta on useasti
kysytty, onko Virosta Suomelle haittaa vai hyötyä. Lähinnä
kysyjät olivat huolissaan virolaisten rikollisuudesta. Olen
kysymyksiin vastannut, että Viro on pieni ja virolaisia on
vähän. Ei Virosta voi pahassa, mutta ei myöskään hyvässä
tulla mitään suurempaa.
Venäjää en kovin tunne, mutta suuruudeltaan maa ja
kansa on ihan toista luokkaa kuin Viro. Virossa asuu noin
1,4 miljoonaa asukasta. Venäjän asukasluku on puolestaan
noin 140 miljoonaa. Eli tällä mittarilla Venäjä on Viroon
verrattuna satakertainen. Venäjällä on maa-alueita ja luonnonrikkauksia valtavat määrät. Kukaan ei voi varmudella
määrittää esim. Venäjän erilaisten raaka-aineiden määrää.
Tällä hetkellä maa hankkii suuret rahat öljynviennillään.
Suomelle ja suomalaiselle metsäteollisuudelle puolestaan
ovat merkittäviä Venäjän metsät.
En väitä, että Venäjä olisi Suomelle sata kertaa tärkeämpi naapuri kuin Viro. Molemmat ovat kuitenkin meidän naapureitamme ja naapureiden kanssa on parempi elää
sovussa kuin vihassa. Toivottavasti suurempikin naapuri ottaa meidät pienemmät huomioon ja on valmis hyvään naapuruuteen. Patsaskiista oli
yksi ”harjoitus” naapurimaiden välillä.
Samalla se oli myös harjoitus, jossa testattiin Euroopan unionin politiikkaa.

Perinneasekurssi 2007
Lauantai 05.05.2007 oli merkittävä päivä Perinneasekurssilaisille Santahaminassa, merkkipäivä
muutenkin sillä 05.05 oli Napoleonin kuolinpäivä
ja Karl Marxin syntymäpäivä. Helsingin Maanpuolustuspiirin järjestämän Perinneasekurssin seitsemäs ja samalla viimeinen osio oli lauantaina 05.05.
Santahaminassa, kurssilaisina perinneaseharrastajia sekä perinneaseista kiinnostuneita. MPK:n kurssithan on avoimia kaikille Suomen kansalaisille ja
ammuntoihin osallistuvien on oltava täyttänyt 18
vuotta.
Kurssin viimeisessä jaksossa kurssilaiset ja kouluttajat pääsivät ampumaan Santahaminan kuputukikohdasta taisteluampumaradalla osumasta
kaatuvia janter-maaleja. Kurssilaisten taidot ja tiedot oli hyvin esillä, kun he suorittivat asehuollon,

vöiden ja lippaiden täytön sekä ampumakuntoon
laiton. Sen jälkeen suoritettiin soveltava osuus
Maxim KK/09 konekiväärillä, Lahti-Saloranta pikakiväärillä ja venäläisellä Dektrjajev DP27 pikakiväärillä eli kaikkien tuntemalla Emmalla.
Myös Tikkakosken laatutuote, Aimo Lahden
suunnittelema Suomi-konepistooli oli kaikkien
testattavana. Kiitos MPK:n Helsingin piirille sekä
Kaartin Jääkärirykmentille ratojen käytöstä ja yhteistyöstä, sillä tämä oli ensimmäinen kerta kun
MPK:n Perinneasekurssi ampui ko aseilla. PV:n
valvojalle erittäin suuri kiitos, sillä hän oli paikalla omalla ajallaan ja käytti päivän vuosilomastaan,
että ammunnat saatiin suoritettua. Merialueen valvonta ammuntojen aikana oli myös kurssilaisten
vastuulla ja sekin hoitui mallikkaasti.

Evl Pohja aluetoimiston
johtoon
uuteen johtamis- ja hallintojärjestelmään (JOHA 2008) liittyen maavoimiin perustetaan vuoden 2008 alussa 21 asevelvollisia palvelevaa palvelupistettä,
eli aluetoimistoa.
Aluetoimistot palvelevat nykyisten sotilasläänien tavoin asevelvollisuusasioissa,
tukevat vapaaehtoista
maanpuolustuskoulutusta, valmistelevat
sodan ajan järjestelyjä
sekä pitävät yhteyttä
alueen reserviläisiin.
Helsingin Aluetoimisto perustetaan Kaartin Jääkärirykmentin
Esikunnan yhteyteen
Santahaminaan.

Puolustusvoimien

komentaja on määrännyt everstiluutnantti Heikki Pohjan Helsingin Aluetoimiston
päälliköksi 1.1.2008 alkaen. Hän on palvellut aiemmin mm. Kaartin Pataljoonassa, Helsingin Sotilasläänin Esikunnassa ja Pääesikunnassa. Vuodesta 2005
evl Pohja on toiminut Uudenmaan Jääkäripataljoonan komentajana. Everstiluutnantiksi hänet on ylennetty 2004.

Helsingin Kiltapiirin ja Maanpuolustuskiltojen
liiton järjestämä perinteinen kaikkien maanpuolustajien

LIPPUJUHLAPÄIVÄN
BUFFET
on maanantaina 4.6.2007 Ritarihuoneella
klo 17.30 – 20.00.
Ritarihuoneen osoite on Ritarikatu 1, 00170
Helsinki.
Buffetin hinta on 25 EUR ja se sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun sis. viinin.
Sisäänpääsyliput ennakkoon MPKL:n toimistolta, puh. 040 554 8805 tai toimisto@
mpkl.fi.

Puolustusvoimain

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

Tumma puku ja kunniamerkit
Paraaripuku
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Yrjönyön ammuntakilpailu 2007
Helsingin ReserviläisPiiril-

tuli kutsu Yrjönyön- (Jüriöö)
ammuntakilpailuun 22.04.2007
Tallinnaan .
Jäät oli kadonneet Suomenlahdesta ja se mahdollisti kilpailumatkan sunnuntain aikana.
Kilpailun mentiin kutsuttuna joukkueena kuudetta kertaa,
joukkueen koko oli neljä ampujaa ja kolmen parhaan pisteet
otetaan huomioon joukkuetuloksissa.
Joukkueen ampujat oli Jari
Gerasimoff, Tommi Forsell, Jouko Lahtela ja Timo McKeown.
Kuljetus toimi hyvin , Kaitseliiton auto oli rannassa vastassa ja
olimme ajoissa ampumaradalla.
Kaksi joukkueemme jäsentä vei

le

omat aseet, EU:n asepassi toimii
ainakin Eestissä hyvin. Kahdella
oli omat asevyöt ja Gera sai Altmäen Argolta sopivan Glockin
lainaan kilpailun ajaksi.
Kolmanneksi tullut Tallinnan
Pohjois-komppanian joukkue oli
samassa ryhmässä meidän kanssa ja he vaihtoivat meille annetut
ruotsalaiset ylijäämäpatruunat
parempiin, joten reilu peli heidän puoleltaan.
Tiukka ja turvallinen SRAtyyppinen kilpailu, neljä nopeaa
rastia pistooleilla ammuttuna.
Radat oli tehty hyvin ja tehtävät
oli haastavia hyvällekin ampujalle. Tuloslaskenta toimi hyvin,
alle tunti kilpailun loppumisen

jälkeen meitä tultiin onnittelemaan, sillä suomeen tuli henkilökohtainen sekä joukkuevoitto.
Timo Mckeown sai henkilökohtaisen kisan voiton, Tommi kuudes, Jouko 12. ja Jarin sijoitus 21.
Lahtelan Jouko jäi Tallinnaan
sillä seuraavana päivänä,23.
maanantaina Yrjönyön juhlatilaisuudessa hänelle luovutettiin
meille tullut kiertopalkinto. Palkinto oli kiertänyt Kaitseliiton eri
malevoiden välillä kuusi vuotta.
Pysti on nyt Suomessa ja nähtävänä lähiaikoina Helsingin Reserviläispiirin toimistossa.
Kiitos kaikille ampujille hyvästä suorituksesta.

Helsingin kilpailujoukkue

RUK 83 ja RUK 85
Tervetuloa kurssiemme 53-vuotistapaamiseen Keuruulla keskiviikkona 29.8. ja
torstaina 30.8.2007! Isäntänä Pioneerirykmentti. Juhlaesitelmöitsijänä Läntisen
maanpuolustusalueen komentaja kenraalimajuri Kari Siiki. Osanottomaksu bussikuljetuksella Helsinki-Keuruu-Hki 80 e tai 50 e ilman bussikuljetusta maksetaan 15.8.07
mennessä tilille RUK 83 200118-134663. Sis. majoituksen, lounaan, kahvit, illanviettoaterian ja aamupalan. Päätöslounaan (15 e)Vanhassa Pappilassa osallistujat maksavat
suoraan ravintolalle.
Lähtö Helsingistä Rautatientorin tilausbussilaiturista 29.8. klo 7.00. Ilmoittautuminen
osanottomaksulla. Tiedustelut Antti Kotiranta (040- 5347437), Mauno Rinne (0400442356) ja Matti Jääskinen (09-637384, email matti.jaaskinen@pp.inet.fi).Tapaamisiin Keuruulla!

Vartioparaatit Helsingin kesässä
Helsingin varuskunnan perinteiset vartioparaatit pidetään tänä kesänä joka perjantai
juhannusaattoa lukuun ottamatta.
Vartioparaatit pidetään klo: 12.30 perjantaisin 18. toukokuuta - 31. elokuuta 2007
(paitsi 22.6.2007). Osastot marssivat Senaatintorilta Esplanadin ja Kauppatorin kautta päävartioon sekä sieltä takaisin Esplanadia pitkin paraatin päättyessä Kasarmitorille.
Soittokunnat antavat vartioparaatien jälkeen joka perjantai klo 14.00 noin tunnin
mittaisen konsertin Kappelin lavalla, lukuun ottamatta 25.5, 15.6, ja 20.7.2007, jolloin
lava on varattu muuhun käyttöön.
Vartioparaatien soittokunnat:
18.5.
Kaartin Soittokunta
25.5.
Pohjanmaan ja Satakunnan Sotilassoittokunnat
1.6.		
Kaartin Soittokunta
8.6.		
Laivaston Soittokunta
15.6.
Lapin ja Pohjan Sotilassoittokunnat
29.6.
Kaartin Soittokunta
6.7.		
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
13.7. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
20.7.
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
27.7.
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
3.8.		
Ilmavoimien Soittokunta
10.8.
Kaartin Soittokunta
17.8.
Panssarisoittokunta
24.8.
Savon, Karjalan ja Kainuun Sotilassoittokunnat
31.8.
Rakuunasoittokunta

Olli Korkalainen

Jari Gerasimoff tykittää pistoolilla.
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Santahaminassa
neljän kurssin
koulutusviikonloppu
kolmantena viikonloppuna Santahamina täyttyi
Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssiryppään jäsenistä. Maanpuolustuskoulutus ry järjesti saarella
viisi osittain toisiinsa tukeutuvaa
kurssia. Sotilaallisia kursseja olivat
kenttälääkintä-, kenttämuonitus-,
taisteluväline- ja vääpeli-kurssit.
Lisäksi saarelle kokoontui joukko
lukiolaisia Vantaan, Espoon ja Helsingin lukioista suorittamaan lukiolaisten turvakurssin leiriosiota.

Huhtikuun

Kenttämuonituskurssi
Kenttämuonituskurssi oli osanottajiltaan määrällisesti pienin, mutta
tuo noin kymmenen hengen osasto huolehti koko viikonlopun ajan
noin 400 hengen muonituksesta.
Henkilökohtainen hygienia, yleinen hygienia ja ruokatavaroiden
säilyttäminen olivat harjoituksen
aiheina samoin kuin huoltotukikohdan suojaaminen ja oma täydennys.
Vaikka kenttämuonituskurssilla oli jatkuvasti tekemistä ja päivät
venyivät pitkiksi, olivat osallistujat
tyytyväisiä kurssin sisältöön.

Vääpelikurssi
Santahaminassa järjestetyn torjuntakomppanian vääpelikurssin
sovelletulla harjoitusviikonlopulla
tarkoituksena oli ennen kaikkea
tarjota kurssilaisille tietoa, jolla he
pystyvät vastaamaan tämän päivän
haasteisiin komppanian vääpelin
tehtävässä komento- ja huoltojoukkueen johtajana.
Päivä alkoi ryhmätöiden ja
karttaharjoitusten parissa. Lisäksi
suoritettiin maastontiedustelua.
Koulutusrasteina olivat taisteluväline-, kuljetus-, talous- ja lääkintäryhmien toiminta-alueet, joissa
toimintaa opeteltiin tehtävän mukaisesti.
Vääpelikurssilaiset joutuivat
kurssin aikana pitämään päiväkirjaa sekä ratkaisemaan erilaisia
vääpelin tehtäviin kuuluvia ongelmatilanteita.
Kurssin johtajan luutnantti A.
Hautalan mukaan ”Tänä päivänä
on tärkeää kouluttaa vääpelikurssilla asioita, joita kurssilaiset tulisivat todellisuudessakin kohtaamaan.”

Kenttälääkintäkurssi
Viikonlopun aikana järjestettiin
myös kenttälääkintäkurssi. Kurssille osallistui toistakymmentä henkeä. Omien harjoitustensa lisäksi
kurssi toimi viikonlopun kurssiryppään lääkintäosastona. Omien
harjoitustensa lisäksi kurssilaiset
saivat myös jonkin verran aitoa
toimintaa. Kurssilaiset antoivat ensihoitoa parille vatsatautiselle sekä
yhdelle kuumepotilaalle. Pieniltä
naarmuiltakaan ei vältytty, mutta
onneksi mitään vakavampaa ei sattunut.

Taisteluvälinekurssi
Taisteluvälinekurssilaiset keskittyivät kurssilla tutustumaan taisteluvälineryhmän toimintaan. Kurssilla
tutustuttiin myös aseiden huoltoon
ja kunnostukseen. Taisteluvälineryhmän tehtävänä on vastata
komppanian aseiden huollosta ja
kunnostamisesta. Harjoitustyönä
kurssi rakensi Lukiolaisten turvakurssille tulenkuvauskentän.
Kurssin johtajan luutnantti
Hautalan mukaan kurssilaiset olivat erittäin motivoituneita.

Lukiolaisten turvakurssi
Osallistujamäärältään ehdottomasti suurin Santahaminassa viikonlopun kursseista oli Lukiolaisten turvakurssi. Kurssille osallistui
Espoon, Kauniaisten, Vantaan sekä
Itä- ja Kanta-Helsingin lukioiden
oppilaita. Lukiolaisten turvakurssi, jonka virallinen nimi on Kansalaisen turvakurssi, on MPKRY:n
järjestämä vapaaehtoiskurssi, joka
on suunnattu lukiolaisille. Kurssilla tutustutetaan kurssilaiset eri
turvallisuusorganisaatioihin kuten
poliisin, pelastuslaitoksen, rajavartion, tullilaitoksen sekä puolustusvoimien toimintaan.
Lukiolaisten turvakurssit ovat
olleet Lukion vapaavalintaisina
kursseina jo useamman vuoden.
Osallistujia kursseilla on toistuvasti ollut kiitettävä määrä. Tämän
kevään kurssilla oli Helsingin, Espoon ja Vantaan lukioista yhteensä
noin 250 osallistujaa. Käytännön
järjestelyjen vuoksi kurssin jo aiemmin käyneet lukiolaiset ovat
toimineet myös kurssilla apukou-

Lukiolaiset tutustuivat Rajavartiolaitoksen kalustoon.

luttajina joissakin tehtävissä.

Kurssin järjestelyt
Viikonloppu sisälsi luentoja, kalustoesittelyitä, rastikoulutusta sekä
suunnistusta. Lukiolaisille oli käyty kouluilla esittelemässä kurssia
vapaavalintaisena kurssina. Lukiolaisten mielestä tietoa kurssista
saatiin riittävästi. Koulun lisäksi
tietoa oli saatu kavereilta, jotka
olivat aiempina vuosina käyneet
kurssilla.

Miksi turvakurssille?
Useimmilla oli kurssille tuloon
syynä muu kuin se, että kurssista saisi opintopisteen ilman, että
tarvitsee tehdä koetta. Varsinkin
tytöt hyödynsivät mahdollisuutta
päästä tutustumaan varuskuntaan
sekä puolustusvoimien toimintaan
ja helpottamaan päätöstään lähteä armeijaan. Osa tytöistä halusi
päästä näkemään miltä se poikakaverien mainostama armeijassa olo
tuntuu.
Sisällöltään oppilaat pitivät
kurssia onnistuneena ja kokivat
tiedon lisäksi saaneensa kurssilta
myös elämyksiä.
- Teltassa yöpyminen oli jännää, totesi yksi itähelsinkiläinen
opiskelija. ”Tosin teltat olisivat
saaneet olla syvemmälläkin metsässä.”, lisäsi yksi pojista.
Perinteisestä rasteille jonottamisesta sekä muusta toiminnasta
johtuneesta odottelusta oppilaat
totesivat, että ”Kurssilla oppii kärsivällisyyttä.”

Aikaisesta heräämisestä
huolimatta hauskaa on ollut
Tunnelma kurssilla oli yleisesti
ottaen hyvä. Järjestyshäiriöitä tai
muita selkkauksia ei opiskelijoiden
keskuudessa esiintynyt. Kurssin
tunnelmista kysyttäessä vastausten kirjo oli monipuolista. Erilaiset
tehtävät ja suoritukset olivat painuneet ensimmäiseltä päivältä tyttöjen mieleen. ”Puidenhakkuu oli
kivaa, sitä olisi voinut tehdä enemmänkin” totesi toinen ruokailun lomassa haastatelluista tytöistä.
Kurssin aikataulu oli tiukka ja
päivät olivat pitkiä. Päivän varhaisesta aloittamisesta tuli myös kommentteja. ”Aikaisin herääminen oli
tylsää, yleensä lauantaina heräisin
vasta puolenpäivän jälkeen”, kommentoi yksi tytöistä harjoituksen
ohjelman aikaista aloittamista.
”Kurssin maasto-osio voisi olla
pidempi tai esimerkiksi kahtena
viikonloppuna” pohti yksi innokas
lukiolainen kurssin pituutta.

Sopiiko tällainen kurssi
lukion opetusohjelmaan?
Kaikkien kurssille osallistuneiden
mielestä lukiolaisen turvakurssi
sopii hyvin lukion opetusohjelmaan vapaaehtoisena kurssina.
Kurssin tavoitteena oli antaa opiskelijoille selkeä kuva Suomen eri
viranomaistahojen toiminnasta.
Lisäksi maastoviikonlopun aikana
oli tarkoituksena kalustoesittelyjen
lisäksi esitellä nuorille eri viranomaisten kalustoa.

Kurssilaisten mielipidettä kurssin soveltuvuudesta lukion opetusohjemaan saatiin palautteeksi
muun muassa seuraavanlaisia
kommentteja ”Kurssista on hyötyä,
kurssilla on opittu suunnistamista,
viranomaisten toimintaa ja tehtäviä sekä liikkumista maastossa.”
”Sopii hyvin, kurssin kautta
selkeän ja käytännönläheisen kuvan viranomaisten toiminnasta.”
totesi vantaalainen opiskelija nyt
järjestetystä kurssista.
Apukouluttajat toimivat erinomaisesti. Toiminnan vastuullisuus
korostui varsinkin ampumaradalla, jossa käskyjä noudatettiin sotilaallisesti. Hauskaa oli huomata,
kuinka tytötkään eivät epäröineet
yhtään tarttuessaan pienoiskivääriin ja öljytessään piippua.
Kaikkiaan kurssiviikonloppu
onnistui hyvin. Eri kurssit tukeutuivat toisiinsa ja toimivat saumattomassa yhteistyössä. Tällaisten
kurssien järjestämiseen Santahamina on erinomainen paikka. Hyvällä
järjestelyllä sekä yhteisellä harjoitusten komentopaikalla vältyttiin
siltä, etteivät kurssit missään vaiheessa olleet toistensa tiellä, vaan
kaikille oli tilaa. Kokeneiden ja
asiansa osaavien kouluttajien yhteistyötä oli hienoa seurata. Tällaista toimintaa voisi olla enemmänkin.
Kari Suomela
tiedottaja
Itä-Helsingin paikallisosasto
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Helsingin Maanpuolustuspiirin
paikallisosastot

Helsingin

Kiittää tukijoitaan
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

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 tarkennuksia.
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

KYOSERA MITA CENTER
Solution Masters Oy
Tulostimet, kopiokoneet ja toimistotarvikkeet
Kirvesmiehenkatu 4
00810 HELSINKI, Puh. 0403 400300
www.kyo.fi

Itä-Helsinki
Itä-Helsingin paikallisosaston toukokuun tupailta
Paikka: Santahamina, Radioniemen koulutustilat Aika: 24.5.2007 klo 18 - 21
Ohjelma:
Esitelmä: Suomalaisen sotilasarvojärjestelmän syntyminen 1918, Jukka I. Mattila
Suunnistus, Lenkki, Maastoajo
Muistakaa ilmoittautuminen MPKRY:n järjestelmän kautta, jotta saamme kulkuluvat kuntoon. Ilmoittautumiset 23.5.07 mennessä.
Tulevaa toimintaa:
Tupaillat:
Toukokuu:
24.5.2007 klo 18-21
Kesäkuu:
KESÄTAUKO
Heinäkuu:
KESÄTAUKO
Elokuu:
23.8.2007 klo 18-21

Syyskuu:
Lokakuu:
Marraskuu:
Joulukuu:

20.9.2007 klo 18-21
18.10.2007 klo 18-21
22.11.2007 klo 18-21
20.12.2007 klo 18-21

TULEVIA KURSSEJA
Vartiokomppanioiden yhteisharjoitus 7.-9.9.2007
Juha Konttinen, juha.konttinen@bikexpress.com
Reserviläisten urheiluliiton valtakunnallinen SYYSJOTOS -07 – partiokilpailu 14.16.9.2007. Kari Suomela 040-574 0297 / kari.suomela@welho.fi
Maastoajokurssi II 5.-7.10.2007. Kari Laitila 050-402 6180 / kari.laitila@welho.net
Lukiolaisen turvakurssi / Itä-Helsinki (syksy) 2. – 4.11.2007
Kari Laitila 050-4026180 / kari.laitila@welho.net
Suunnitteilla olevat kurssit
Taistelulähettikurssi
Taistelulähettikurssi on suunnattu ensisijaisesti maakuntajoukkojen lähettitehtäviin määrätyille henkilöille. Kurssi on sisällöllisesti samantyyppinen kuin vuoden
2006 TST-lähettikurssi
Linnoitusretki Vuosaari
Linnoitusretkellä tutustutaan Vuosaaren ympäristössä oleviin linnotteisiin. Retki
järjestetään keväällä tupaillan yhteydessä. Tarkempi ajankohta määrätään myöhemmin.
Linnoitusretki Salpalinja
Kokopäivän tai kaksipäiväinen retki, jonka aikana tutustutaan Lappeenrannan
ympäristössä sijaitseviin Salpa-linjan linnotteisiin. Retki on omakustanteinen.
Lisää tietoa kursseista ja toiminnastamme myös MPKRy:n järjestelmästä www.
mpkry.fi.
Yhteystiedot:
Paikallisosaston päällikkö: Kari Laitila, 040 – 754 0777, kari.laitila@welho.net
Koulutuspäällikkö: Jonne Kaskimies 040 – 505 0369, jonne.kaskimies@nbl.fi
Tiedottaja: Kari Suomela 040-574 0297, kari.suomela@welho.com
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Toimintakalenteri
toilla, lähtö VR pääkonttorin sisäpihalta klo 16.00.

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Kanta-helsinki
Kerho teki alkukeväästä päätetyn retken Tallinnaan perjantaina
4.5.2007. Ajankohta oli mitä otollisin ja voidaan jopa sanoa, että
ilmassa oli ’historian siipien havinaa’. Viron suojeluskuntaan kuuluva oppaamme kertoi edellisen
viikon mellakoista ja viranomaisten toimista turvallisuuden varmistamiseksi jatkossa. Useimmat
mellakoitten taustalla olevat syyt
johtuvat Viron kokemasta miehityksestä. Se ettei Suomen osaksi
tullut miehitystä, sitä seuranneita
toimia ja nyt Virossa olleita väkivaltaisuuksia, johtuu suurelta osin
suomalaisten sotilaitten antamasta
panoksesta viime sodissa. Kunnioittakaamme heitä käymällä sankarihaudoilla Kaatuneitten muistopäivänä sunnuntaina 20.5.2007.
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.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045
7880 9029; jukka.kariola@khru.
net, p. 050 570 0195.

Ajo-ohje on seuraava: Porvoon
moottoritietä nro E18 ajetaan Kalkkirannan/Söderkullan risteykseen
asti, josta vanhaa 6-tietä edelleen
itään n. 2 km Boxiin, missä käännytään huoltoaseman kohdalta oikealle aluksi moottoritien yli kohti
Spjutsundia tietä nro 1534. Ennen
Svartbäckia käännytään suuntaan
Kitas oikealle, mistä n. 1 km:n
päässä käännytään vasemmalle Kitön suuntaan (ison kiven jälkeen).
Ajetaan n. 2 km, kunnes havaitaan
oikealle opastava viitta HRUP:n
tukikohtaan, joka löytyy ajamalla
pysäköintialueelle ja kävelemällä
100 m tulosuuntaan nähden vasemmalle mäennyppylän taakse
meren rantaan.

LÄNSI-VANTAA
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. Perinteinen
Kesäyön Marssi Tuusulassa perjantaina 29.6.2007. Keskiviikkona
22.8. teemme iltaretken Kuivasaareen, joka on linnakesaari Helsingin edustalla. Tarkempi aikataulu
Reservin Sanomien kesäkuun numerossa.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden
2007 toimintakalenteri löytyvät
verkkosivuiltamme osoitteesta
http://lvru.rul.fi

Ilmailukerho
Haulikkokisassa Hyvinkään Ridasjärvellä voittajaksi selviytyi Viljo
Turunen.
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.

Kerhon toiminta jatkuu kesää kohden seuraavasti:
Perinteinen pistooliottelu Riihimäen Reserviupseereita vastaan
ammuttiin 41. kerran Urheilutalolla. Ottelun voitti tällä kertaa Riihimäki. Tämä päätti samalla tältä
keväältä sisäratakauden. Hallitus
toivottaa jäsenille menestyksekästä ulkoratakautta ammunnan ja
muiden aktiviteettien parissa.
Kalvolassa ammutaan perinteisin
kuvioin 09.06 ja 18.8. Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja.
HRUP:n pistooliammunnat Santahaminassa ovat alkaneet 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.

VR:n Reserviupseerit
Spjutsundin perinteinen kevätretki ammuntoineen ja saunoineen
toteutetaan torstaina 24. päivänä
toukokuuta (huom. muuttunut
aika!). Spjutsundiin mennään au-

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.

Rentouttavaa kesää kaikille.

Ilmatorjuntakerho

munkkivuori

tely: 18-24.6.) Vapaamuotoiset
hakemukset stipendin saamiseksi,
sisältäen
rahoitustarpeen (maksimissaan
1000 e) ja sotilaallisen koulutustaustan toimitetaan 31.5. mennessä Antti Lillebergille (yhteystiedot
alla).

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 ilmaaseen 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 perinteiseen 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 (näyt-

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 jäsenupseeri Patrik Hammaréniin (044 592 2982, patrik.
hammaren@helsinki.fi).

Jääkärikerho
Kesäkuun saunailta on 5.6. Santahaminan Kiltasaunalla klo 17.00
alkaen. Heinäkuussa saunailtaa
ei ole, joten seuraava saunailta on
7.8.
Isopistoolikilpailun ensimmäinen
osakilpailu kesäkuun saunaillan
yhteydessä klo 16.00 alkaen.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 503
4804, siht. Yrjö Saulamo, puh. 349
3162 tai 050 344 5635.

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.

Pioneeriosasto
Pioneeriosaston 60-v juhlakisa
järjestettiin 25.4. Santahaminan
hirviradalla. Paikalla oli 15 ampujaa. Kisassa ammuttiin liikkuviin
maaleihin kolmelta eri etäisyydeltä ja kolmella eri aseella (kivääri,
rynnäkkökivääri, 9 mm pistooli).
Henkilökohtaisen kisan kolme parasta olivat Kari Wuokko (TaRU),
Markus Saarela ja Jukka Luotola (TiRUK). Joukkuekisan voitti
TaRU, joka sai muistoksi kaiverretun pioneeripatsaan. Toiseksi tuli
Pioneeriosaston partio ja kolmanneksi TiRUK.
Pioneeriosasto järjestää kuntokokeen tiistaina 22.5.2007 Santahaminan urheilukentällä. Aiheena
Cooper-juoksutesti ja/tai UKK-kävelytesti. Tapaaminen Santiksen
portilla klo 17.00.
Kadettikoulun saunaan voidaan
mennä tapahtuman jälkeen (pyyhe
mukaan).
Sykemittari mukaan, mikäli omistaa sellaisen. Limsaa on, oli saunaa
tai ei. Ilmoittaudu sihteerille viimeistään 16.5. Tilaisuus on avoin
kaikkien kerhojen jäsenille!
Pioneeriosasto 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 757 048. 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!
Kesä-heinäkuun vaihteessa teemme retken Miehikkälään Pioneerimuseon II-osan avajaisiin. Seuraa
ilmoittelua.

RESERVIMERIUPSEERIT

Pioneeriosaston 60-v historiikki
ilmestyy Hakku-lehdessä 2/07.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän
maamme vanhimman aselajilehden voit tilata varapuheenjohtajaltamme tommi.laakkonen@porvoo.fi, 0400-757 048 jäsenhintaan
16 e/vuosi (normaalisti 22,50 e).
Historiikki julkaistaan laajempana
ja runsaammin kuvitettuna kotisivuillamme kevään aikana.

Merivoimien vuosipäivää vietetään
9.7. Tammisaaressa. Tammisaaren
alaosasto järjestää paikalla oman
vastaanoton 60-vuotisjuhliin liittyen.
Lisätietoa tapahtumasta myöhemmin.

Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Tilaa puheenjohtajalta. Myynnissä
myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita.

Veneen kunnostukset jatkuvat toukokuussa Eiran rannassa, Mika Palasto organisoi toimintaa.

Jäseneksi voit liittyä ottamalla
yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin sekä osoitteessa http://pio-

neeriosasto.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

RT-kerho
JOhtorengas
JOHTORENKAAN 70-VUOTISJUHLAT
Johtorengas kiittää kaikkia tahoja,
jotka muistivat kerhoa 70-vuotisjuhlien yhteydessä. Kiitokset myös
Helsingin Energialle ja Suomenlinnan Upseerikerholle juhlapaikkojen järjestelyistä.
UUSI KUNNIAPUHEENJOHTAJA
JA -JÄSENET
Kerhon kevätkokouksessa päätettiin kutsua uudeksi kunniapuheenjohtajaksi Pentti Jänkälä sekä
uusiksi kunniajäseniksi Pertti E.K.
Aalto ja Ensio Selin.
JÄSENKYSELY 2007
Jäsenten toivotaan osallistuvan
Reserviupseeriliiton jäsenkyselyyn
2007.
Kyselyyn pääsee vastaamaan internetissä: www.rul.fi ja sieltä valitaan ’Ajankohtaista’ -valikko ja
’jäsenkysely 2007’.
RUL KESÄPÄIVÄT 25.-26.8.2007
*Tänä kesänä Opiskelijain Reserviupseeripiiri, ORUP, järjestää
ensimmäiset RUL:n kesäpäivät.
Tapahtuma pidetään Padasjoen
koulutuskeskuksessa elokuun neljäntenä viikonloppuna, 25.-26.8. *
Viikonlopun ohjelma tulee olemaan liikuntapainotteinen. Ohjelmassa tulee olemaan ainakin
sotilastaitoja, ammuntaa, suunnistusta ja pallopelejä, unohtamatta
kuitenkaan yhdessäoloa saunan,
järven ja makkaranpaiston merkeissä. Samalla voi suorittaa osan
kenttäkelpoisuustestistä. Tapahtuma on avoin kaikille RUL:n jäsenille. Osalle osallistujista on punkkamajoitus koulutuskeskuksen
majoitusparakeissa, osa pääsee
verestämään armeijamuistojaan
sissi- ja puolijoukkueteltoissa.
Yritämme koota pienen ’joukkueen’ Johtorenkaalaisia ja lähteä
joukolla edustamaan kerhoa kesäpäiville. Kaikkia halukkaita pyydetään ilmoittautumaan pikapikaa
hallituksen jäsenelle Katja Nurmiselle: katja.nurminen@nokia.com
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIHTEERILLE
Jäsenten mahdollisia sähköpostiosoitteita pyydetään ilmoittamaan
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikäli et ole saanut kerhon tiedotteita
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililistalle.
YHTEYSTIEDOT
Internet:
www.johtorengas.com
Puheenjohtaja:
Kare Vartiainen
Mannerheimintie 128 A 29
00270 Helsinki
gsm 0400 694 538
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SENIORIUPSEERIT
Senioriupseerien avec-kesäretki
suuntautuu tänä vuonna Tuusulaan. Vierailemme Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksessa.
Bussi lähtee 1.6.2007 Rautatientorilta Fennian edestä klo 9.00 ja
klo 10.00 alkaen pääsemme seuraamaan MPKK:n ja TKKK:n
yleisesittelyä ja katsomaan alueen
historiaa käsittelevän filmin jonka
jälkeen tutustumme KESI:in (komentaja- ja esikuntasimulaattori-

järjestelmä) sekä TKKK:n simulaattoritoimintaan. Lounaan jälkeen,
klo 11.45, seuraa tutustuminen
TKKK:n elokuvatuotantoon, ohjaaja Irma Nyfors lienee itsekin
paikalla. Tehtyämme lyhyen kiertokäynnin perinnetiloissa suuntaamme n. klo 14 Lottamuseoon,
jossa juonemme kahvit. Kotimatka
alkaa n klo 15.
Bussimatkan hinta on n 25 euroa/
osallistuja, lounas n 6 euroa? ja
Lottamuseon sisäänpääsy muutaman euron ja kahvikin kai jotain.
Bussiraha kerätään bussissa, muut
kulut maksaa jokainen itse.
Ilmoittautumiset viimeistään
27.5.2007 mennessä: arto.aremo@
kolumbus.fi tai 050 367 5970

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse sekä www.
sininenreservi.fi tapahtumakalenterissa.

Torsdagen 4.10 luftgevärsskytte
Västerby skyttehall kl. 18:00.

Alushankinta
Hyvät jäsenet, Teitä tarvitaan Ahven-veneen kunnostamisessa:
1) Ahvenen kunnostustyöhön, erityisesti kaipaamme seuraavien
alojen tekijöitä: kone-, sähkö- ja
puutyö.
2) Aluksemme tarvitsee ensivarusteiksi lahjoituksena ylimääräisiä
perustyökaluja ja/tai ylimääräisiä/
vanhoja veneilytarvikkeita. Isompien tavaroiden ja määrien nouto
järjestetään!
2) Halutessasi voit tukea Ahvenprojektiamme rahallisesti, esim.
suorittamalla 20–50 e :n tukisumman yhdistyksen tilille. Kiitokset
jo tukensa antaneille. Pidämme
tukirahoista erillistä kirjanpitoa,
osallistuneille myönnämme lahjoituksesta aluskunniakirjan.
Tilinomistaja: Merireserviläiset ry
/ Sjöreservister rf.
Tili no: 102330-219795, Viitenumero: 201120064
Lisätiedot: Projektivastaava: Ahven -alushankintaprojekti Ilkka
Tiihonen, 0400 453 068

Övriga tävlingar

Ampumatoiminta ja Luola-vuorot

Itä-HElsingin
Reserviläiset
helsingin
Reserviläiset
Kesäkuulle suunniteltu Marskin
Retki Pietariin jouduttiin valitettavasti peruuttamaan, koska ilmoittautuneita ei ollut tarpeeksi. Sen
asemesta tehdään lauantaina 9.6.
klo 11 alkaen vierailu Mannerheimmuseoon, joka on Kaivopuistossa osoitteessa Kalliolinnantie 14.
Tutustumisen jälkeen sään niin
salliessa siirrymme Kaivopuistoon
pienelle Mannerheim-piknikille.
Yhdistys maksaa jäsentensä sisäänpääsyn ja päivän teemaan sopivan
piknik-tarjoilun. Timo Elolähde ottaa vastaan ilmoittautumisia.
Yhdistys on varannut lippuja Suomenlinnan kesäteatteriin keskiviikoksi 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.
Yhdistys osallistuu Sotiemme veteraanit -keräyksen varusmiesten
ohjaustehtäviin Lauttasaaressa to
31.5. iltana. Mikäli sinulla on mahdollisuus tulla mukaan, ota yhteys
Ilkka Jolmaan.
Kesäyön marssi järjestetään Tuusulassa 29–30.6. Helsingin Reserviläiset osallistuu tähän 10-vuotisjuhlamarssiin siviilijoukkueella 15
km+15 km sarjaan. Ilmoittautumiset Risto Tarkiaiselle, puh. 050 541
2007.
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.
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 .

Toiminnallista Reserviläiskevättä!
Kiitos veteraanipäivän 27.4 keräykseen osallistuneille ja samoin
Pirtin talkoissa ennen Vappua olleille.
Osallistumme joukolla Kaatuneitten muistopäivän tilaisuuteen 20.5
Kulosaaressa. Kesäyön marssille
aikovat ilmoittautukoot Kalevi
SORRILLE, gsm 040 556 5646.
IHRUn Juhani HARTELALLE erityiskiitos Herrasmieskisan järjestämisestä 10.5.
Jäsenmaksu on usealta maksamatta! Yhdistyksen johtokunta toivoo,
että suoritat rästissä olevan jäsenmaksusi välittömästi. On ikävää,
kun asiasta pitää jatkuvasti ja vuosi vuodelta muistuttaa. Piirin yhdistyksistä meillä oli viimeksi isoin
rästiläisten joukko. Hoidetaanpa
asia mallikelpoisesti kuntoon !
Osallistu 4.6. tilaisuuksiin!
Kevätkauden viimeinen kerhoilta
Pirtillä 12.6. Ohjelmassa vapaamuotoista jutustelua, sauna, kahvit
ja makkaraa. Tervetuloa myös IHRUlaiset! Omat jäsenemme, tulkaa
kerran katsomaan hirsimökkistä
tukikohtaamme. Opastusta perille
antaa sihteerimme Heikki Tulokas
gsm 040 527 1009 tai e-mail Heikki.Tulokas@tkk.fi. Mahdollinen
kuljetus perille järjestyy myös hänen kauttaan.
Tietoja yhdistyksen toiminnasta
antaa mielellään pj Erkki Nikkanen gsm 050 368 6969 tai e-mail
erkki.nikkanen@espoo.fi.
Lämmintä ja aurinkoista alkukesää
kaikille jäsenille.

Tämän kevään luolavuorot ovat jo
takana. Tiedotamme syksyn vuoroista heti niiden vahvistuttua.
Kevään Santahaminan kivääriratavuorot (HVA ja pooli):
pe 18.05. klo 16-21 300 m
la 19.05. 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
Johtokunta: merireservilaiset@
helresp.fi Puheenjohtaja Juha Wallius, 050 458 4644
Varapuheenjohtaja ja ampumatoimintavastaava 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

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare

MERIRESERVILÄISET
Hyvä jäsen, tule rohkeasti mukaan
toimintaan! Kokoonnumme purjehduskauden avajaisiin 24.5.2007
kello 18-20 (lauttayhteydet HKL),
Merisotakoulun isolle saunalle.
Tule mukaan keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta ja Ahvenveneestä löylyn lämpöön. Varaa
mukaan omat saunavarusteet. Yhdistys tarjoaa pari saunajuomaa.

Skytte i ”Luolan” 21.5 och sen på
hösten 2007 kl. 17:00-19:00. Ifall
du är sen ring Luolan tel. (09)4056
2098.

Lördagen 20.10, avslutningsfest.

Torsdagen 16.8 Tammet tävling,
Baggby, start kl. 18:00, deltagaravgift 3 e/person.

Vääpelikilta
Santahaminassa järjestettyyn harjoitusviikonloppuun 20.– 22.4.2007
osallistui yhteensä noin 400 maanpuolustajaa mukaan lukien Helsingin sotilasläänin maakuntakomppania. Vääpelikilta ry:llä oli päävastuu huollon erikoiskoulutuksen
toteuttamisesta ja sen jäseniä oli
mukana kaikkien huollon toimialojen kouluttajina. Puheenjohtaja Juha Parkkonen kiittää kaikkia
harjoitusviikonlopun toteuttamiseen osallistuneita. Toimintaa
kiittelivät myös Päijät-Hämeen
maanpuolustuspiirin huollon koulutuksen edustajat, jotka tutustuivat vääpelikurssin järjestelyihin
lauantaina.
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän valtakunnallinen paraati,
Helsinki Senaatintori 4.6.2007 klo
13 alkaen. Vääpelikilta ry:n lippu
osallistuu paraatin lippulinnaan.
Marssiharjoittelu, 25.5, 8.6. ja
15.6.2007 klo 18 alkaen. Valmistautuminen kesäyönmarssiin reittiä:
Kalasataman metroasemalta radan
vartta Meri - Rastilan metroasemalle, n. 10 km. Lisätiedot: Eero
Kumpulainen, puh.040 866 8666.
eero.kumpulainen@hotmail.com
Kesäyönmarssi, Tuusula, 29.
– 30.6.2007. Kesäyön marssin
reitit kiertelevät Tuusulan ja Järvenpään kauniissa kulttuurimaisemissa. Matkan voit valita 15 tai
30 kilometristä yhtenä tai kahtena
päivänä. Myös sauvakävelijöille on
oma sarjansa. Vääpelikilta ry antaa tukea jäsentensä osallistumismaksuun. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 25.5.2007 mennessä Eero
Kumpulaiselle.
Ammunnat ovat siirtyneet kesän
ajaksi ulkoradoille. Lisätietoja pistooli- ja kivääriammunnoista antavat Timo Kyyhkynen, puh. 09 753
7837 ja Markku Nieminen 0400
709 782, mardes@kolumbus.fi
Reserviläisurheiluliiton syysjotos
järjestetään 14. – 16.9.2007 Helsingissä. Huolto - ja järjestelytehtäviin
kaivataan vapaaehtoisia. Ilmoittautuminen ja lisätiedot jotoksen
huoltopäällikkö Jouko Karppinen
044 5230 764. jouko.karppinen@
kotiposti.net
Katso tiedot muista tapahtumista
yhdistyksen verkkosivuilta www.
helresp.fi/vaapelikilta tai ota yhteyttä: pj. Juha Parkkonen, puh.
040 8663 055, juha.parkkonen@
gmail.com ja sihteeri Teijo Junnola, puh. 050 5387 429, teiska.junnola@elisanet.fi.

Gevär
Måndagen 21.5
Triangelkampen 2007
Tisdagen 7.8 terränglöpning Kasaberget, samling kl. 18:00, start
18:30.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Yhdistys järjestää Timo Soinisen
johdolla ampumapäivän avec Iittalassa sunnuntaina 20.5., tulet teh-
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dään ja retkieväät syödään maastossa. Ammunnasta ei-kiinnostuneet voivat tutustua mm. Iittalan
lasimuseoon.Veikko Hiiri (veikko.
hiiri@mikrohiiri.com) on yhdistyksen yhteyshenkilönä Helsingin
Reserviupseeripiirin Viestiosaston
kanssa järjestettävässä keskussanomalaitekurssissa 4.-6.5. Santahaminassa. Yhdistys järjestää jäsenilleen retken historialliseen Santahaminaan su 3.6.. Oppaanamme
on Maanpuolustuskorkeakoulun
Sotahistorian Laitoksen johtaja evl
Jarmo Nieminen. Yhdistyksemme
pääsihteeri Tuomo Niemi vetää reserviläisvoimavarakurssin su 16.9.
Maanpuolustuskorkeakoululla.
Marskin syntymästä on kulunut
140 vuotta, minkä johdosta yhdistys on mukana järjestämässä syyskaudella Tervetuloa Marskin pöytään ruoanlaittokurssia, mukaan
pääsevät 12 ensimmäistä, ks. myös
tästä lisää MPK ry:n sivuilta. Yhdistyksen jäsen Juhani Parkkari johti
MPK ry:n johtamisen peruskurssin
14.-15.4. Santahaminassa.
Yhdistyksen pj jatkaa RESUL:n
hallituksen asettaman ilmailutoimikunnan puheenjohtajana. Ota
yhteyttä, jos olet kiinnostunut ilmailun yhteydessä toteutettavasta
urheilusta ja liikunnasta.
Lisätietoja koulutetuille kokonaismaanpuolustuksesta kiinnostuneille Suomen kansalaisille tarkoitetusta yhdistyksestä www.helresp.
fi/kokonaismaanpuolustus, tai pj
tapanisarvanti@hotmail.com, 050
553 5534

HElsingin kiltapiiri
Helsingin Kiltapiiri suorittaa Sotiemme Veteraanit 2007 -keräykseen liittyen lipaskeräystempauksen lauantaina, 9 päivänä
kesäkuuta. Kokoontuminen Havis
Amandan patsaalla Kauppatorilla
kyseisenä päivänä kello 09.00, mistä tilanteen mukaan jalkaudumme
eri keräyskohteisiin. Varmistaaksemme keräyslippaitten ja -liivien
riittävyyden ilmoittanet ystävällisesti halukkuutesi tähän meitä
kaikkia velvoittavaan kunniatehtäväämme 6 päivään kesäkuuta
2007 mennessä joko Helsingin
kiltapiirin keräysvastaavalle: Alpo
Seppälä, alpo.seppala@pp.inet.fi
, gsm 0400 180 460 tai kiltapiirin
puheenjohtajalle: Pirkko Saarto,
pirkkosaarto@hotmail.com , gsm
050 5817135, työ 09 18135845.
Huom! Mikäli suoritat keräyspanoksesi veteraaniemme hyväksi
Helsingin Reservin Sanomat-lehden mukana tulleella liitepankkisiirrolla niin käytä maksaessasi
viitenumeroa 3081. Silloin keräystulos lisätään kiltapiirimme keräystavoitteeseen!”
Vetreaanikeräysterveisin
Alpo Seppälä
Helsingin Kiltapiiri
Sotiemme veteraanit 2007 keräyksen johtoryhmä
Helsinki-Vantaan alue

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Autojoukkokiltojen liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous on pidetty Tikkakoskella 14.4.2007. Lii-

ton puheenjohtaja Hannu Mäkilän
johdolla pidettiin ensin liiton hallituksen kokous. Hallitus valmisteli
ehdotuksen liiton vuosikokouksien
määrien muuttamista kahdesta yhteen vuosikokoukseen. Esityksen
perusteluina ovat liiton kokoontumisten suuret matkakustannukset
ja niiden kohdentaminen kiltojen
omaan toimintaan.
Kevätkokouksen avasi pj H. Mäkilä, joka toivotti paikalle saapuneet
kokousedustajat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Aimo Nurminen Keski-Suomen killasta sekä sihteeriksi Heikki Soutua. Esityslistan pykälät käytiin ripeästi läpi ja kuultiin vuoden 2006
toimintakertomus, sekä tilinpäätös
ja tilintarkastajien lausunto.
Hallituksen valmistelema liiton
sääntöjen 7 § muutosesitystä kannatettiin.
Liitto siirtyy vuona 2008 yhden
kokouksen käytäntöön, joka on keväällä.
Muutoksen tarkoituksena ei ole
vähentää kiltojen välistä yhteistoimintaa, vaan kohdentaa sitä niihin
tapahtumiin, joita alueellisesti ja
paikallisesti saadaan järjestettyä.
Syyskokous 2007 pidetään Helsingissä, Jääkäritalolla 10.11.2007.
Autojoukkojen Keski–Suomen killan automiehille suuret kiitokset
kokousjärjestelyistä.
AJK-Helsingin kivääri-ammunta
kilpailu on käyty 25.4.2007 Santahaminassa.
Seuraavia tuloksia saavutettiin kevätsateen vallitessa:
Virtanen Paavo 92 pist. Hakkarainen Eero 90 pist. Holmberg H-R
89 pist. Tarkiainen Raimo 84 pist.
Perasto Ilkka 76 pist. Virtanen Jari
72 pist.
Ahonen Tauno 61 pist. Hartikainen
Jouko 53 pist. Moring Kari 48 pist.
Tonteri Kari 47 pist. ja Sani Kai 7
pistettä.
Syksyllä pyritään järjestämään pistoolikilpailu.
Ampumavuoroja on seuraavasti
käytössä:
Kiväärivuoro on 23.5. MPKKrata.
6.6., ja 20.6.2007 keskusradalla.
Pistoolivuoro on 23.5., 30.5., 6.6.,
13.6., 20.6. ja 27.6.2007
Huom! Varmista vuoro ampumavastaavalta Heikki Heikkoselta
puh. 0400-776 294. Äkkilähtö paikkoja muutama jäljellä automuseoretkelle Kangasalaan 26.5. 2007.
Kiireesti ilmoittautumaan pj. Timo
Koukkarille puh. 040 564 3295

Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
Kevät on pitkällä ja kesäkin on tuota pikaa täällä. Kevään ohjelmat on
takana ja kesällä on mukavaa harrastaa esim. kävelyä tai juoksua.
Kilta osallistuu (jos saadaan joukkue kasaan) 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 joten killan sihteerin
lisäksi tarvittaisiin 4 henkilöä. Ilmoittautumiset ja harjoittelulenkkitiedustelut;
Edward Breitenstein (yhteystiedot
alla).

Jälleen kerran järjestetään yhdessä
Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon 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,
oppaana kapteeni evp. Matti Kulmala, tutustumaan museon uuteen
näyttelyyn. Mainio kohde kaikille
ilma-aseen ja -torjunnan historiasta kiinnostuneille. 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 tai mahdolliset
tiedustelut (mieluiten s-postilla)
timo.niiranen@gmail.com tai 040
0743 877 ! Ilmoita samalla, mikäli
olet kimppakyydin tarpeessa.
Ehdotuksia retkikohteista otetaan
vastaan. Pyritään myös tulevaisuudessa tiivistämään yhteistyötä
muiden ilmatorjuntayhdistyksien
kanssa. Näistä sitten enemmän
syksyllä. Edelleen otetaan vastaan
sähköpostiosoitteita osoitteeseen
edward.breitenstein@kolumbus.
fi. Osoitteet käytetään ainoastaan
killan tiedotuksia varten ja niitä ei
jaeta kolmannelle osapuolelle.
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 , GSM 040 502 3754. HUOM !
Ampumatoiminta jää kesätauolle
kesäkuun alusta elokuun puoleen
väliin saakka.
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 Töölöntorinkadun kulmassa) ja hinta on
n. 15 e. KILLAN UUSI HISTORIIKKI ON NYT SAATAVANA HINTAAN
10 e. Vanhempia historiikkikirjoja
on myös jäljellä ja näistä voidaan
rakentaa mukava paketti vaikka
lahjaksi tai itselle. Tilaukset ottaa vastaan killan sihteeri Edward
Breitenstein tai s-postilla edward.
breitenstein@kolumbus.fi
Killan internetsivut löytyy Maanpuolustuskiltojen liiton yhteydessä osoitteessa www.mpkl.fi. Sieltä
kannattaa etsiä jäsenkillat (vasen
reuna) ja hakea esim. aakkosjärjestyksessä. Klikkaa killan nimeä
niin pääset omille sivuillemme nopeasti ja helposti. Sivuilta löytyy
AJANTASAISTA TIETOA KILLAN
TAPAHTUMISTA
(päivitetään
säännöllisesti) sekä KAIKKI TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT. KÄY KATSOMASSA !
Lisätiedot ja tiedustelut killan
toiminnasta saa puuheenjohtaja
Reijo Hoikkalalalta 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.
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Kilta järjesti itsepuolustuskurssin
24.4. Rajamäellä Hannu Lakeen
toimiessa kouluttajana. Paikalla oli
15 innokasta koulutettavaa, joiden
joukossa oli 6 naista.
Killan seuraavana toimintana on
tutustumismatka Loviisaan Svartholman linnakkeeseen la 9.6. Yhteyshenkilönä Ismo Pajarinen. Ilmoittautumiset Ismolle ismo.pajarinen@mbnet.fi, tai 040 536 5412.
Pioneeri- ja suojelujotos Dragsvikissä 4-5.8.Kisan järjestää Pioneeriosasto ja yhteyshenkilöinä on Sami
Hotakainen ja Mikael Tötterman.
Rastimiehiä tarvitaan. Kisapaikka
on myös mielenkiintoinen.
Kilta järjestää Helsingin Kiltapiirin
Kiltakisan la 1.9. Santahaminassa
alkaen kello 9.00. Kisa pidetään
MPK:n kurssina. Rasteina on ampuminen pystykorvilla ehkä myös
ilma-aseilla, lisäksi 1-2 rastia ensiapua. Kisaan osallistutaan kol-

mimiehisillä joukkueilla. Kahvi ja
ruokailu sisältyy ilmoittautumishintaan. Kisasta saatte lisätietoja
MPK ry:n tai Helsingin Kiltapiiri
ry:n sivuilta tai pirkkosaarto@hotmail.co.
Hyvää alkavaa kesää kaikille.

Helsingin Sinibaretit
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, 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.
− Kesän aikana ei ole messi-iltoja.
Vapaamuotoiset kokoontumiset
Juttutuvan terassilla to 7.6, to 5.7
ja to 2.8 klo 18.
– Ammunta. Perinteinen ELMOcup Santahaminan kivääriradalla

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.TARU.PP.fi
AMMUNTA
Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m
ja 300m 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
PADASJOKI
Padasjoen kesäpäivät pidetään tänä vuonna 10.-12.8. Laita jo kalenteriin!
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit 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 lnt 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 korp Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com) 040-547
1515
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la 19.5.2006 klo 12-17. Ilmoittautumiset MPK ry:n sivujen kautta.
Lisätietoja Jari Luostarinen, p.050
3103347, jari.luostarinen@kolumbus.fi
− Sotiemme veteraanien Läntisen
Suomen kirkkopäivä 23.5.2007 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:
Suomen Rauhanturvaajaliitto ja
Helsingin Sinibaretit osallistuvat
tapahtumaan. Mm. esittelytehtäviä löytyy la 26.5 klo 12- 20 ja su
27.5 klo 12- 18 välisinä aikoina. Ilmoittautumiset Kirsti Kujanpäälle
16.5.07 mennessä. Yhteystiedot
yllä.
– Seppeleen lasku Hietaniemen
hautausmaalla Rauhanturvaajan-

päivänä 29.5.2007 klo 18 rauhanturvaoperaatioissa menehtyneiden
muistomerkille. Baretit mukaan.
- Luontoretki su 27.5 klo 8.00. Kokoontuminen Sörnäisten rantatien
Essolla. Ennakkoilmoittautumiset
em.minkkinen@jippii.fi
Kevään jäsentiedote ilmestyy ainoastaan sähköisenä versiona ja
on luettavissa yhdistyksen sivuilta
www.helsb.org.

Sotiemme Veteraanit keräys
Rautasormuksen tarina jatkuu, hakaristisormukset myyntiin
Suomessa järjestettiin vuonna 1940 kultakeräys, johon suomalaiset
luovuttivat kultaisia vihkisormuksia ja muita arvoesineitä. Vastikkeeksi he saivat rautaisen sormuksen, joita oli kaksi erilaista. Sileässä
sormuksessa oli koristeena maavoimien heraldinen ruusuke. Toinen
sormuksista oli ilmapuolustussormus, jossa on hakaristitunnus ja tyylitellyt siivet. Nyt myynnissä oleva sormus on alkuperäisestä ilmapuolustussormuksesta taottu hopeasormus. Sen hinta 60 e + lähetyskulut
3.90 e.
Sormuksia voi tilata Viljo Lehtoselta tai Raimo Ilveskerolta. Sormuksia voi myös noutaa Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin toimistosta, os. Mannerheimintie 93 A. Toimisto on auki ma- to klo 9-12.
Hakaristisormuksista on myös saatavana 250 e:n hintaisia tauluja,
tilaukset samoin kuin sormuksetkin.

UK 60
Perinteinen kurssilounas
perjantaina 7.9.-07 klo 12
Katajanokan Kasinon Marskikabinetissa. Sovitut muistelut
kurssiajalta mukaan! Musiikkiohjelma: Niilo Nikku ja Martti
Räsänen. Ilmoittautumiset to
30.8. mennessä Katajanokan
Kasinolle puh. 09-622 2722.

Lisätietoja kultakeräyksestä www.sotiemmeveteraanit.fi
Keräyskampanjassa yhteistyössä mukana MTV3 ja Rahapaja Moneta.
Lisätietoja ja tilaukset:
Helsinki-Vantaa keräysalue:
Viljo Lehtonen, 050 5642088, email: viljo.lehtonen.@elisanet.fi
Espoo- Kauniainen keräysalue:
Raimo Ilveskero, 0500 206527, email: raimo.ilveskero@luukku.com

Tervetuloa!

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

KWH Freeze Oy Ab

OP-Kiinteistökeskus

K.Jousmaa Ky

Pl 92
01530 VANTAA
(09) 348 211

Länsituulentie 8
02610 ESPOO
010 255 900

PL 90
10601 TAMMISAARI
(019) 251 4488

Evata Finland
Eteläesplanadi 22 C
00130 HELSINKI
(09) 413 0300
fax (09) 413 3011

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

Oy Philips Ab

Pöyry Engineering

Ma-Ti Maalaus- ja
Tasoitetyöt Oy

Hammaslääkäri
Arto & Ritta Snäll

SAKO

Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 765 735

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Testaamme
painolaatua

Meca-Trade Oy

Pirkkakorko Oy
Naistenmatkantie 261
33950 PIRKKALA
(03) 343 6200

www.laakkonen.fi

Ratakatu 3
10900 HANKO
(019) 248 6494

HangTel

Mikrolog Oy Ltd

Hotelli Privatell

Pirkanmaan
Keittiökaluste Oy

Minimark/
Toypap-Team

Metallisorvaamo
M.Hakala

Rakennusliike Henry
Kataja

Oy Julius Tallberg Ab

Oy Flinkenberg Ab

Iskuasfaltti Oy

Kylmäkide Oy

Linnamäki Steel Oy

Rema TipTop Oy

Kiinteistöalan
Kustannus Oy

Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Porarinkatu 3
02600 ESPOO
(09) 511 051

Oy Promotor Ab
Sahaajankatu 41
00880 HELSINKI
(09) 755 2480

Maalausliike Pintor
Kirvesmiehenkatu 10 A
00880 HELSINKI
0400 507 015

Teollisuustie 8
33470 YLÖJÄRVI
(03) 3142 1900

Karapellontie 11
02610 ESPOO
020 742 0700

Kymen Teollisuuskoneistus Oy
Moreenitie 3
45200 KOUVOLA
(05) 321 2334
www.kyteko.fi

Hapero 5
00760 HELSINKI
(09) 3746 8310

PL 69
02771 ESPOO
(09) 859 911

Oy J-Trading Ab
Kuriiritie 15
01510 VANTAA

Juholankatu 3
45130 KOUVOLA
(05) 886 4800

PL 4
00711 HELSINKI
(09) 274 4600

Insinööritoimisto
Stacon Oy
Lepolantie 14
00660 HELSINKI
(09) 720 6660

Ennekuja 2
02270 ESPOO
042 47 401

PL 61
00661 HELSINKI
(09) 777 1130

Imppalanmäki 3
04200 KERAVA

Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

Profecons Oy
PL 38
04251 KERAVA
(09) 294 0194

Teruxcon Ky

Metsätorpantie 5 A 5
02430 MASALA
045 651 6091

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Annankatu 24
00100 HELSINKI

20

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

18.5.2007 • 4/2007

100 m

150 m

NATO-tulenjohto
Uusien karttojen ja MGRS-tasokoordinaattien
käyttöönotto helpottaa tulevaisuudessa selkeästi
Suomen kansainvälistä yhteistoimintaa.

Teksti: Arto Pulkki

tulenjohtaja kykenee tarvittaessa johtamaan suomalaisia karttoja käyttäen vaikka jonkin Nato-maan tuliyksikköä. Hätätilanteessa homma
onnistunee vaikka kääntämällä
tavallinen kotimainen tulikomento apua antavan maan kielelle, tai
englanniksi. Varminta on kuitenkin opetella käyttämään etukäteen
sovittuja komentoja.

Nyt myös suomalainen

Nato-maiden yleisesti käyttämän
tulikomennon (Call For Fire) yleinen kaava on seuraava:
1. TJA:n tunnistautuminen
2. Ennakkovaroitus tulitehtävästä
a.
korjauksella (Adjust fire)
	b.	heti vaikutukseen (Fire
for effect)
	c.	komennosta (At my command)

PLATTA

48-00

FOB
(TJA)

NATO:n tulikomennoissa käytetetään metrejä ja 6400:n piirun järjestelmää. Tulensiirron
korjaukset tehdään tähystyssuunnan mukaan.

”Direction 4800, add 100, left 150”

3. Maalin paikka
4. Maalin tyyppi

Esimerkki NATO-tulikomennoista radiolla:

5.	Miten ammutaan (tuliyksikkö
ilmoittaa)

Tunnistus, ennakkovaroitus

6.	Mikä ja milloin ampuu (tuliyksikkö ilmoittaa)
Tarvittaessa tuliyksikkö pyytää
tulenjohtajaa todentamaan itsensä (authenticate) vielä ennen tulikomennon suorittamista. Tämä
tapahtuu samalla tavalla kuin suomalaisen tarkistetunnistekentän
käyttäminen.
Nato-tulenjohdossa on myös syytä
muistaa, että
- Nato-maissa käytetään suuntien ilmoittamiseen 6400:n piirun
järjestelmää
- tulensiirrot ja korjaukset ovat
metrisiä ja ne tehdään tähystyssuunnan suhteen.

Tja: M5 this is G17, adjust fire,
over (ammutaan tulen korjauksella)
Ptri: G17 this is M5, adjust fire,
out

Ammutaan

Kun kohdalla

Ptri: R, F, DPICM in effect, 5
rounds over (mitkä ja miten ampuu vaikutuksessa)
Tja: R, F, DPICM in effect, 5
rounds out

Tja: Fire for effect, over (vaikutusammuntaan)
Ptri: Fire for effect, out

Ptri: Shot, over (ampuu)
Tja: Shot, out
Ptri: Splash, over (iskemiin 5 s)
Tja: Splash, out

Maali
Tja: Grid LG 7962 7227, over
(MGRS-ruutukoordinaatti)
Ptri: Grid LG 7962 7227, out
Tja: two Mi-8s and 40 enemy
dismounted infantry in the open,
over (vihollinen)
Ptri: two Mi-8s and 40 enemy
dismounted infantry in the open,
out

Ammuta lisää tai ilmoita
tehtävä suoritetuksi
Tja: Repeat, over (sama uudestaan)
Ptri: Repeat, out
tai

Tarvittaessa korjaus
Tja: Direction 4800, add 100,
left 150, over (tähystyssuunta
länteen, jatka 100 m, vasempaan
150 m)
Ptri: Direction 4800, add 100, left
150, out

Tja: M5, this is G17, end of mission: 2 Mi-8s destroyed, estimate
30 casualties, over
Ptri: G17, this is M5, end of mission: 2 Mi-8s destroyed, estimate
30 casualties, out

Naisten Valmiusliiton Helsingin
Alueneuvottelukunta 10 vuotta
Naisten Valmiusliiton Helsingin Alueneuvottelukunta
juhli 10-vuotista toimintaansa huhtikuun lopulla maanpuolustusjärjestöjen talossa Döbelninkadulla.
Kuluneet kymmenen vuotta ovat olleet toiminnantäyteisiä ja uraauurtavia.
Helsingin Alueneuvottelukunta on alusta alkaen aktiivisesti edistänyt suomalaisen naisen mahdollisuuksia osallistua kokonaismaanpuolustukseen sekä
kehittänyt naisten valmiuksia selviytyä
arjen vaaratilanteissa. Kaiken varalta
-teemansa mukaan Alueneuvottelukunta on toteuttanut yhteistyökumppaniensa kanssa mm. lukuisia kursseja
sekä valtakunnallisia harjoituksia naisille. Alueneuvottelukunnan järjestöjen
välinen aktiivinen yhteistyö on myös

luonut aivan uusia mahdollisuuksia varautumiseen.
Helsingin

Alueneuvottelukunta

haluaa nyt kiittää kaikkia yhteistyötahojaan, jotka osallistuivat sen juhlaan.
Erikoiskiitokset lisäksi niille tahoille,
jotka lahjoittivat lahjoihin tarkoitetut
varat Sotiemme Veteraanit 2007 -keräykseen.
Kristiina Slotte
Puheenjohtaja
Naisten Valmiusliiton Helsingin
Alueneuvottelukunta

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
Toimisto avoinna 1.6.—31.8. klo 8.00—15.00
		Lomalla 23.6.—27.7.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry (HelResP)
Toiminnanjohtaja Kari Talikka
puh. 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Fax: 448 659
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Toimisto avoinna 1.6.—31.8. klo 8.00—15.00
		Lomalla 23.6.—27.7.

Onnitteluvuorossa Anneli Järvinen (vas) ja Marja-Sisko Hartikka (toinen vasemmalta).

