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Helsingin Reservin Sanomat 40 vuotta

UUTISIA 70 VUOTTA SITTEN

1. 2. 1938 Uusi Suomi , tiistai

Vakoilutehtäviin värväämistä 
harjoitettu viime aikoina 
laajassa mittakaavassa.

VR:n liikenne liikekannallepanon 
sattuessa mm. vakoilun kohde

Turun hovioikeuden VII osastolla olivat 
eilen vastaamassa sähkötyöläinen Aaro 
W. Nurminen ja liikeapulainen Jou-
ko Wahlroos, jotka eräs Neuvostoliiton  
asiamies oli värvännyt vakoilutoimintaan 
Suomessa. Syytekirjelmässä kannevis-
kaali lausui asiakirjoissa selvinneen, että 
vastaajat tietoisina asiamiehen rikolli-
sesta toiminnasta olivat ryhtyneet va-
koilutoimintaan. Molemmille vaadittiin 
rangaistusta valtakunnan salaisuuksien 
ilmaisemisesta kesäkuun 22.pnä annetun 
lain nojalla.
 EK:n Nurmista koskevien pöytäkirjo-
jen mukaan on voitu todeta, että viime 
aikoina on laajassa mittakaavassa har-
joitettu vakoilutehtäviin värväämistä, 
varsinkin sellaisten henkilöiden keskuu-
dessa, joilla tiedetään olevan sukulaisia 
Neuvostoliitossa. Wahlroosilta oli asia-
mies pyytänyt tietoja valtionrautateiden 
liikekannallepanon sattuessa.
 Vastaajat myönsivät pöytäkirjat oi-
keiksi, mutta kielsivät antaneensa mitään 
tietoja. Suullinen käsittely julistettiin 
päättyneeksi ja päätös asiassa annetaan 
myöhemmin. Molemmat passitettiin ta-
kaisin lääninvankilaan.

T
ämän lehden ensimmäi-
nen numero ilmestyi 
17.1.1968, eli 40 vuotta 
sitten. Silloin kolme pää-
kaupunkiseudulla toi-
mivaa suurta reserviläis-
järjestöä päätti yhdistää 

tiedotusvoimansa. Nämä olivat Helsingin 
Reserviupseeripiiri, Helsingin Reservina-
liupseerit ja Akateeminen Reserviupsee-
ripiiri. Samalla näiden aiemmin julkaise-
mat Helsingin Reservinupseeri, Helsingin 
Reservinaliupseeri ja Akateeminen Maan-
puolustus -lehdet siirtyivät historiaan.
Silloin todettiin, että lehden julkaisemi-
nen on olennainen osa järjestöjemme 

toimintaa. Se ei kuitenkaan saanut olla 
päämäärä vaan keino tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Lehden tärkeäksi tehtäväksi 
katsottiin heti alusta alkaen myös järjestö-
elämää vilkastuttavan debatin aikaansaa-
minen. Tällä linjalla toimitaan yhä tänä 
päivänä.
 Uuden julkaisun nimeksi tuli Helsin-
gin Reservin Sanomat, jota oli ehdottanut 
asian tiimoilta järjestetyssä kilpailussa 
Helsingfors Svenska Reservoffi cersklub-
benin jäsen Roland Mäki. 

AJAN HENGESTÄ KERTOO SE, että viik-
koa ennen lehden ilmestymistä alkoi nk. 
Prahan kevät, ja viikkoa myöhemmin Tet-

offensiivi Vietnamissa. Vuoden loppuun 
mennessä Neuvostoliitto oli miehittänyt 
Tšekkoslovakian, ja suomalaiset opiskeli-
januoret ”vallanneet” oman ylioppilasta-
lonsa. 
 
Lehden ensimmäisenä päätoimittajana 
toimi silloinen HRUP:n puheenjohtaja, 
majuri Heikki Sysimetsä. Hän, ja Helsingin 
Reservialiupseerien puheenjohtaja, yliker-
santti Väinö Ahola olivat sodan käyneitä 
miehiä. Itse asiassa vuonna 1968 myös 
jokainen Puolustusvoimien palveluksessa 
ollut kenraali ja eversti olivat sodan käy-
neitä miehiä, mikä kyllä näkyi monellakin 
tapaa. Näitä miehiä oli siis myös silloinen 

Helsingin Sotilaspiirin päällikkö, eversti 
Jarl Jarkka.
 Kun katsoo vuoden 1968 lehtiä, tai nii-
den edeltäjiä jopa 30-luvulta, hämmästyy, 
miten samanlaisista asioista silloin kir-
joitettiin. Näitä juttuja julkaistaan tämän 
vuoden aikana jokaisessa lehtemme nu-
merossa.
 Ajan muuttumisesta ja sen kulumises-
ta kertoo kuitenkin ehkä parhaiten se, että 
tänä päivänä molempien piirien puheen-
johtajina toimivat henkilöt eivät olleet 
vielä edes syntyneet Helsingin Reservin 
Sanomien numeron 1/1968 ilmestyessä. 

40. vuosikerta

491. ilmestymiskerta

Nro 1/2008 ilmestyy 1.2.2008 

Helsingin

KUTEN MONI ON JO huomannutkin, on 
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:llä ol-
lut uusi toiminnanjohtaja 1.1.2008 al-
kaen. 
 Uusi tehtävä oli helppo ottaa vas-
taan, sillä piirimme talous ja hallin-
to ovat hyvässä kunnossa aiemman 
toiminnanjohtajan, kapteeni Veikko 
Luomen jäljiltä. Hän on myös valmen-
tanut ja opastanut seuraajaansa erin-
omaisella tavalla. Harvassa ovatkin ne 
miehet, joita itse kunnioitan enemmän 
reserviläisenä, ja arvostan ystävänä.
 Veikon saappaita en kykene täyt-
tämään, joten toin omat mukanani. 
Tehtävästä, sen tarkoituksesta ja haas-
teista minulla pitäisi olla ainakin jon-
kinlainen käsitys, sillä olenhan toimi-
nut aiemmin sekä Reserviupseeriliiton 
että Helsingin Reserviupseeripiirin jär-
jestösihteerinä. Piirimme ja liittomme 
ovat tuttuja myös sitä kautta, että olen 
toiminut luottamusmiehenä myös mo-
lempien valtuustoissa sekä hallituksis-
sa.

ITSE RESERVIUPSEERITOIMINTAAN olen 
tullut mukaan heti varusmiespalveluk-
sen jälkeen, eli kun vuonna 1993 liityin 
Tapiolan Reserviupseerien jäseneksi. 
Kerhon valinta oli tuolloin helppoa, sil-
lä olen syntynyt Pohjois-Tapiolassa, ja 
siellä asun myös edelleen.
 Aktiivisen kerhotoiminnan lisäksi 
olen pyrkinyt ylläpitämään omaa ja toi-
vottavasti myös vähän muidenkin soti-
lasammattitaitoa panostamalla MPK:n 

ja PV:n nimissä järjestettävään vapaa-
ehtoiseen sotilaskoulutukseen. Ensi 
viikonloppuna on ohjelmassa VEH, ja 
sitä seuraavana MPK:n sotilaallinen 
kurssi.
 Vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn lisäksi harrastuksiini kuuluvat 
ammunta, yleinen asejärjestelmäoppi, 
historia, valokuvaus sekä vaihtelevasti 
erilaiset alppilajit. Olen myös saanut 
osallistua kansainvälisiin sotilastai-
tokilpailuihin Italiassa, Itävallassa, 
Saksassa ja Virossa, mikä on samalla 
avannut näkökulmaa muiden Euroo-
pan maiden reserviläistoimintaan. Ku-
luvana vuonna toimin lisäksi RUL:n 
edustajana Reserviläisurheiluliiton 
(RESUL) hallituksessa, ja vastaan siellä 
sotilasliikunnasta (sotilastaitokilpailut, 
kenttäkelpoisuus, kuntoliikunta).
 
SOTILASARVOLTANI OLEN yliluutnantti 
ja peruskoulutukseltani viestimies. Vii-
meiset vuodet olen tosin osallistunut 
aktiivisesti myös jalkaväen koulutuk-
seen, mihin toimintaan liittyy myös ny-
kyinen SA-sijoitukseni.
 Ennen siirtymistäni täysipäiväises-
ti vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
pariin vietin 15 vuotta erilaisten tele- 
ja tietoliikennejärjestelmien parissa, 
toimien asiantuntijatehtävissä, kon-
sulttina ja kansainvälisesti toimivan 
pk-yrityksen toimitusjohtajana. Kun on 
työskennellyt yli 40 maassa ja arviolta 
reilusti yli 100 eri kansallisuuteen kuu-
luvien ihmisten kanssa, tietää, miten 

valtavasti yleinen asevelvollisuus hyö-
dyttää Suomea ja meitä suomalaisia.

UUDESSA TEHTÄVÄSSÄNI toiminnan-
johtajana pääasiallisiin työtehtäviini 
kuuluvat kerhojen toiminnan tukemi-
nen, piirimme toiminnan kehittäminen 
yhdessä piirihallituksen kanssa, piirin 
hallinnon ja taloudenpidon käytännön 
järjestelyistä vastaaminen sekä yhtey-
denpito moniin eri yhteistyötahoihin. 
Vastaan myös piirin viestinnästä, eli 
osallistun aktiivisesti muun muassa 
Helsingin Reservin Sanomien toimitus-
työhön. 
 Allekirjoittaneen tavoittaa varmim-
min arkisin klo 9–16 numerosta (09) 
4056 2071 sekä sähköpostilla osoittees-
ta toiminnanjohtaja@hrup.fi . Viikon-
loppuisin sitten tavataan ampumara-
doilla ja kursseilla - Santahaminassa, 
Lopella, Syndalenissa ja Padasjoella.

Arto Pulkki
toiminnajohtaja

Paikkaa vaihda 
– tehtävä ilmoita
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VETURI VAIHTUU, mutta juna kul-
kee eteenpäin. Näin aluksi haluan 
kiittää edeltäjääni reservin vääpeli 
Jukka Pietiläistä. Hän toimi an-
siokkaasti piirimme puheenjohta-
jana viimeiset kolme vuotta. Uskon 
että yhteistyö Jukan kanssa jatkuu 
edelleenkin vaikkei hän olekaan 
enää aktiivisimmassa kärjessä.

Muuttunut piirihallitus
Haasteita tulevalle tuo tullessaan 
täysin uusiutunut piirimme halli-
tus. Aikaisemmin hallituksessa oli 
edustus jokaisesta yhdistyksestä, 
ja käytännössä hallitus toimi vain 
tiedon jakajana. Nyt kun hallituk-
sen koko on enää 1+6 henkeä, niin 
mm. tiedonjakamiselle on haettava 
uusia kanavia. Toivonkin, että yh-

distykset osallistuisivat vähintään-
kin piirimme yleiskokouksiin, jotta 
piiri ja yhdistykset eivät vieraantui-
si toisistaan.

Liiton haasteet
Omat haasteensa toiminnallem-
me tuo myös Reserviläisliiton 
RES2015-suunnitelma, joka hyväk-
syttiin Jyväskylän syyskokouksessa 
viime marraskuussa. Me pääkau-
punkiseudun reserviläiset emme 
olisi ko. suunnitelmaa sellaisenaan 
halunneet hyväksyä, koska olimme 
ilmeisesti ainoita, jotka olivat sen 
lukeneet ajatuksella läpi. Kokouk-
sen puheenjohtajan käsittämättö-
män kokousteknisen puljauksen 
ansiosta kokous hyväksyi suun-
nitelman muutoksitta. Tällaista 

demokratia on ja sen kanssa tulee 
elää. Käytännössä tämän suunni-
telman myötä liitollamme on mm. 
täysimääräinen valta palkata esi-
merkiksi tiedottaja liitolle.
 Tiedottaminen on vaikeaa ja se 
vaatii resursseja. Koska liittomme 
talous nojautuu pitkälti jäsenmak-
sutuloihin, niin helpoin keino saa-
da lisää rahaa kassaan on nostaa 
jäsenmaksua. Ilmassa onkin ollut, 
että jäsenmaksu nousisi vähintään 
kahdella eurolla. Tämä raha on tie-

tenkin pois yhdistyksien toiminnas-
ta varsinkin jos yhdistyksillä olisi 
tarvetta nostaa omaa jäsenmaksu-
aan. Perinteisesti reserviläis-/ali-
upseeriyhdistysten jäsenmaksu on 
ollut suhteellisen edullinen. Onko 
liitto nyt viemässä pois sen edun, 
millä olemme saaneet houkutel-
tua uusia varsinkin nuoria jäseniä 
toimintaamme. Asia on hieman 
nurinkurinen, sillä RES2015-suun-
nitelman yksi päämäärä on myös 
jäsenmäärän huima nostaminen.
 
JOS JA KUN liitto on huomannut, 
että tiedottaminen vaatii erityis-
osaamista ja resursseja, niin miksi 
emme tekisi tiedottamista yhdessä 
muiden liittojen, esim. RUL:n ja 
Maanpuolustuskiltojen Liiton kans-

sa, naisia tietenkään unohtamatta? 
Ja mikä merkitys on yhteisellä Re-
serviläinen-lehdellä? Ongelmana 
tietenkin on, että tiedottaminen 
on ns. sisään lämpiävää eli emme 
tavoita suurta yleisöä. Tästä syystä 
’Yhteisestä asiasta - Yhteisellä tie-
dottamisella - Yhdessä eteenpäin’ 
voisi olla päivän teema.
 Pyytäisinkin nyt piirimme yh-
distyksiä ottamaan voimakkaasti 
kantaa asiaan ja olemaan aktiivi-
sia.

Kimmo Karinen 
Vääpeli reservissä

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 

puheenjohtaja

Reserviläispiirin 
puheenjohtajalta

Hyvää alkanutta Reserviläisvuotta 2008

Arto Pulkki HRUP:n toiminnanjohtajaksi
YLIL ARTO PULKKI on valittu Hel-
singin Reserviupseeripiirin toimin-
nanjohtajaksi 1.1.2008 lukien. Pii-
rin luottamusmiesjohdon yksimie-
lisellä tuella tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin. 
 Tehtävää ja haasteita riittää 
kuluvalle vuodelle, samalla myös 
konkreettisia aikaansaamisen ja 
onnistumisen mahdollisuuksia. 
Tulemme kehittämään piirimme 
hallintoa ja perusyhdistysten tukea 
määrätietoisin askelin eteenpäin 
alkaneen vuoden kuluessa.
 Piirin johdon onnittelut ja me-
nestyksen toivotukset Artolle uu-
teen tehtävään!

Helsingin Reservin 
Sanomilla juhlavuosi
Helsingin Reservin Sanomat täyt-
tää 40 vuotta. Juhlavuoden kunni-
aksi on päätetty laajentaa vuoden 

2008 lehden jakelu kattamaan 
koko maan reserviupseeri- ja reser-
viläisyhdistysten puheenjohtajat. 
Tavoitteena on parantaa tiedon-
vaihtoa yleisesti, sekä tutustuttaa 
yhdistysten päättäjät pääkaupun-
kiseudun toimintaan ja erityispiir-
teisiin.

Palvelusaserata
Tätä kirjoitettaessa Töölön sisä-
ampumaradalle odotellaan enää 
ilmastointikoneiden toimitusta. 
Ilmanvaihtojärjestelmän valmistu-
misen tavoiteaikatauluna on hel-
mikuu. 
 Tässä tapauksessa hyvää on 
kannattanut odottaa, sillä vielä 
hankkeen kuluessa ilmanvaihdon 
kapasiteettia on alkuperäisestä 
suunnitelmasta huomattavasti nos-
tettu. Tavoitearvona on vaihtaa ra-
dan ilma n. 17 kertaa tunnissa. Täl-

lä tulee olemaan merkittävä radan 
terveydellistä käyttöturvallisuutta 
parantava vaikutus.

Spjutsundin maja
Piirimajan perusparannuksia jatke-
taan aktiivisesti kuluvana vuonna. 
Parhaillaan työn alla ovat majan 
täydellinen sähköremontti ja keit-
tiön uusinta. Näiden lisäksi maja-
toimikunnan asialistalla on lukuisa 
joukko muitakin käyttöarvoa pa-
rantavia hankkeita. 
 Kohteen on jatkossa tarjottava 
ympärivuotiset ja tämän päivän 
vaatimusten mukaiset käyttöolo-

suhteet yhdistysten toiminnalle.

Toimikunnat
Piirin toimikuntarakennetta on 
alkaneelle vuodelle hieman uudis-
tettu. Yhdistetyn työ- ja talousva-
liokunnan yhteistoimintaa ja tie-
donkulkua on merkittävästi tiivis-
tetty, sekä erityisenä tavoitteena 
on aktivoida jokainen piirihallituk-
sen jäsen aktiiviseen toimikunta-
työskentelyyn.

Uuden järjestösihteerin 
valinta
Järjestösihteerin vapautunut tehtä-
vä on julistettu avoimeen hakuun. 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä 
on 15. helmikuuta klo 12.00 men-
nessä. Katso hakuilmoitus tällä si-
vulla.
 Järjestösihteerin rekrytoinnilla 
varmistamme piiritoimiston riittä-

vät resurssit, toimintakyvyn ja jat-
kuvuuden, sekä erityisesti haemme 
konkreettista parannusta perusyh-
distyksille jatkossa suuntautuvaan 
tukeen. 
 Haemme Artolle taisteluparia 
ja käytännön toimissa aikaansaa-
vaa henkilöä. Tehtävään valittavan 
henkilön sotilasammattitaidosta 
ja kentällä toimimisesta ovat jo 
konkreettiset näytöt olemassa, työ-
kalut pysyvät kädessä ja annetut 
tehtävät hoidetaan aina tinkimättä 
loppuun saakka valmiiksi. Aktiivis-
ten toimijoiden ja kentän tuki ovat 
edellytys tehtävässä menestymisel-
le.

Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajalta

Suomen kevät
sykkii teatterille...
Mahtavia esityksiä on tarjolla kotoisissa Cumulus-kaupungeissa kautta Suomen. Kerää
hyvä porukka ja lähde piristävälle teatterilomalle! Teatteriloma mukavassa seurassa tekee
kumman hyvää ja se tuntuu ihan oikealta lomalta. Sielu lepää ja mieli saa uutta puhtia eikä
kevät voi kauniimmin kukkia, kun ystävien kesken yhteisistä hetkistä nauttien.

Jyväskylän kaupunginteatterissa alk. 56€ hlö/yö

Oulun kaupunginteatterissa alk. 61€ hlö/yö

Seinäjoen kaupunginteatterissa alk. 73€ hlö/yö

Hinta sisältää majoituksen 2 hengen huoneessa / henkilö, runsaan aamiaisen ja teatterilipun.
Lisämaksu 1 hengen huoneesta vaihtelee hotellikohtaisesti. Hinnat voimassa viikonloppuisin 
(pe-su) näytöspäivien mukaan. Erikoishintaisia huoneita rajoitettu määrä.

Varaukset ja peruutukset viimeistään torstaina viikkoa ennen näytöstä.

Koko kevään tarjonta www.cumulus.fi

24 Cumulusta Suomessa Varaukset 020 055 055 tai www.cumulus.fi

Aina joku eksyy

Niskavuoren Heta

Titanic-musikaali

Palvelukseen halutaan

JÄRJESTÖSIHTEERI

Edellisen järjestösihteerin siirryttyä piirimme toiminnanjohta-
jaksi, etsii Helsingin Reserviupseeripiiri ry nyt palvelukseensa 
uutta järjestösihteeriä.

Järjestösihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa 
- piirin perusyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittä-
minen
- piirin toimiston rutiineihin osallistuminen 
- piirin omaisuuden kunnossapitoa

- piirin koulutus-, edustus-, ammunta- ja liikuntatapahtumi-
en järjestelyt
- piirilehden toimitustyöhön osallistuminen
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii rohkeutta, velvol-
lisuudentuntoa ja palvelualttiutta, sekä niin kerho-, piiri-, kuin 
liittotason toimintojen ja resurssien hyvää tuntemista.

Valituksi tullut henkilö on todennäköisesti
- toiminut aktiivisesti jossain piirimme kerhoista
- osallistunut aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen järjestämiseen
- osallistunut aktiivisesti liikunta- ja/tai ammuntatapahtu-
mien järjestämiseen
- sotilasarvoltaan vähintään luutnantti

Arvostamme lisäksi
- ABCe-ajokorttia
- PV:n B-ajolupaa
- SRA-kouluttaja/tuomarikorttia
- oman auton käyttömahdollisuutta
Työ on kokopäiväinen, ja sisältää säännöl-
lisen epäsäännöllisesti ilta- ja viikonloppu-
töitä. Työpaikkana on Döbelninkatu 2, Töölö.
Palkkatoive huomioidaan.

Lisätietoja tehtävästä saa toiminnanjohtaja Arto Pulkilta, toi-
minnanjohtaja@hrup.fi , (09) 4056 2071, 040 512 1215.
Hakemukset, joita ei palauteta, tulee olla piirin toimistossa 
151200HEL08. Kuoreen merkintä ”JÄRJESTÖSIHTEERI”.
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VIIPURIN PUOLUSTUKSEN epäonnistu-
misen syihin keskittyvä Eero Elfven-
grenin ja Eeva Tammen toimittama 
Viipuri 1944 sisältää laajan joukon 
kiinnostavia artikkeleita aiheesta. Kir-
joittajina on toiminut joukko eri asela-
jien sotilasasiantuntijoita. Toimittaji-
en perushypoteesi on räväkkä: Viipu-
ria ei aiottukaan pitää. Tammi pohtii, 
saatettiinko Päämajassa toimia yli-
päällikön tahdon vastaisesti. Hän ky-
syy, miksi IV AK ei alistanut 20. Pr:lle 
lisää tykistöä, panssarintorjuntaa ja 
pioneereja. Ilmatorjuntakin vedettiin 
pois.
 Lukijalle esitetään perusoletta-
muksen tueksi IV AK:n komentajan 
pojan Erkki Laatikaisen muisto Airon, 
Heinrichsin, Laatikaisen ja Nihtilän 
neuvottelusta Mikkelissä. VKT-linja 
piti vetää Viipurin osalta kaupungin 
länsipuolelle noudattamaan luonnol-
lista vesistölinjaa. Airon haluttomuus 
puolustaa kaupunkia todetaan.

ASIANTUNTIJA-ARTIKKELIT tutkivat 
taistelun onnistumisen edellytyksiä 
ansiokkaasti alueen merkityksen, ti-
lanteen, maaston, linnoituslaitteiden, 
puolustushaarojen ja eri aselajien 
osalta. Ylemmän johdon tarkoituksel-
lista puolustuksesta luopumista ei eri 
aselajien katsauksista ilmene, virheitä 
kylläkin.
 20. Pr oli ainoa sillä hetkellä ainoa 
taistelusta irti ollut yhtymä. Syvärillä 
motti- ja tiepalvelussa ollut yhtymä ei 
olisi kyennyt kaupunkitaisteluun. Li-
säksi sen ammukset loppuivat alkuun-
sa.
 Eversti Keijo Suominen mainitsee, 
että 20. Pr teki virheen lähtiessään 
Syväriltä ilman määrävahvuisia am-
pumatarvikkeita. IV Armeijakunnan 
huollolla oli paljon vaikeuksia, koska 
se ei ollut tukeen varautunut. Ruuh-
kat ja evakuoinnin ongelmat olivat 
mittavat, Viipuri oli vain yksi puolus-
tettava suunta eikä tilanne muualla-
kaan valoisa. Eversti Jyri Paulaharju 
kirjoittaa, miten prikaatin mukana 
tullut Raskas Patteristo 40 ei voinut 
saada Rautakorvesta oikeanmallisia 
ammuksia, koska sen käyttämää tyk-
kimallia (152 H 37) IV AK:lla ei ollut. 
Tiedotus meni pieleen, mutta siirto-
suunnitelmaa tehtäessä IV AK taisteli 
vielä VT-asemasta. Vihollisen 178 D:n 
hyökkäys sitoi naapuriyhtymien tykis-
töt omien lohkojen torjuntoihin.

20. PR JÄI HEITTEILLE, mutta ei aivan 
yksin. Suomalaishävittäjät pudottivat 
58 viholliskonetta kesäkuun 20. päi-

vänä Viipurin suunnalla. Osasto Kuhl-
meyn ja Suomen ilmavoimien torjun-
taan Viipurissa kylvämien pommien 
yhteismääräksi tuli 94 tonnia. Panos-
tus oli  suuri, vaikka veteraanien pu-
heissa ”ilmavoimiakaan ei näkynyt”.
 Prikaatin taistelun kuvaus on su-
rullista luettavaa. Göran Lindgrenin 
maanpuolustuskoulutuksen tarpei-
siinkin laatima kirjoitus sotilasjohta-
misesta on valaiseva.
 Uutta teoksessa on kaatuneiden ja 
kadonneiden matrikkeli, joka lopettaa 
prikaatia koskeneet villit huhut tehok-
kaasti. 20. Pr menetti kaatuneina 85 
miestä. Vain neljätoista heistä katosi 
vetäytymistilanteessa, kuusi heistä to-
dettiin karkureiksi. Suurin osa kaatui 
vastaiskuissa ja muissa taistelutilan-
teissa.

PROFESSORI JUKKA KEKKOSEN artik-
keli kertoo eversti Kempin ja majuri 
Bäckmanin oikeudenkäynnin taus-
toista. Vaikka hän luonnehtii vain va-
rovasti prosessin ”ulko-oikeudellisia” 
syitä, lukijalle tulee selväksi, että yh-
denvertaisuusperiaatetta loukattiin.
 Viipurin tapahtumista kiinnostu-
neelle teos antaa paljon mutta jättää 
ilmaan tutkimustarpeen Päämajan 
operatiivisista johtosuhteista. Sellai-
sen tekeminen olisi hyvä jättää soti-
lasasiantuntijoille. Teokseen olisi voi-
nut liittää myös prikaatin myöhempi 
menestys Viipurinlahdella ja Ilomant-
sissa.

Väinö Kuukka

Eero Elfvengren & Eeva Tammi 
(toim.): Viipuri 1944. Miksi Viipuri 
menetettiin? 

Helsinki: WSOY 2007. 376 s. Kuvatoimitus: eversti-
luutnantti Arto Kotro. ISBN 978-951-0-33196-5

Viipuri puhuttaa yhä

Kirjat

Historiaa, että vanhempia hirvittää

SAKARI HEISKANEN aloitti 110 muun nuoren 
miehen kanssa 4.6.1941 Kauhavalla suurimman 
suomalaisen sotilaskurssilla Lentosotakoulussa. 
Koulutus kesti kaksi ja puoli vuotta, mutta kaik-
ki kurssin läpäisseet ehtivät vielä mukaan rinta-
malennoille. Nuoret lentäjät pääsivät kokemaan 
taistelulentojen jännityksen, mutta myös rankat 
taistelutovereiden menetykset. 
 Heiskanen on käyttänyt kirjoittamisen tuke-
na lentopäiväkirjojaan sekä taskukalentereitaan 
vuosilta 1941-44. Lisäksi hän käynyt kirjaa varten 
keskusteluja muutamien kurssitovereiden ja ase-
veljien kanssa. Keskusteluissa on pyritty varmen-
tamaan, että kirjoittajan muistikuvat ovat oikei-
ta.

SAKARI HEISKANEN KERTOO mielenkiintoisella 
tavalla opiskelusta Lentosotakoulun koulutuk-
sesta ja sen vaativuudesta. Marraskuussa 1941 
lentäjäoppilaat tutustutettiin UK 53:lla Niinisa-
lossa jalkaväkiupseerien tehtäviin. Kirjoittajan 
mukaan lentäjäoppilaat olivat lähinnä kuunte-
luoppilaina. Heille ei ilmeisesti annettu harjoi-
tuksissa junailutehtäviä. 
 Eritäin mielenkiintoinen osa on kirjoittajan 
arviot lentokoulutuksesta. Oppilaille ei kerrot-
tu vihollisen lentokoneiden ominaisuuksista tai 
taktiikasta mitään. Vaikka rintamilla oli kurssin 
aikana melko rauhallista, ei lentäjä-ässien ko-
kemuksia edes yritetty siirtää nuorille kokemat-
tomille lentäjille. Tuleville hävittäjälentäjille ei 
esitelty lainkaan vihollisalueen lentokarttoja 
tai pidetty kuulusteluja tärkeimmistä rauta- ja 
maanteistä.

SAKARI HEISKASEN ENSIMMÄINEN palvelus-
paikka oli Hävittäjälentolaivue 26 Kilpasillassa. 
Tukikohta oli noin 10-20 kilometriä rintamalta. 
Laivue käytti Fiat G50-kalustoa, kunnes se sai ke-
väällä 1944 vanhentuneet Brewsterit käyttönsä.
 Heiskanen siirrettiin keväällä 1944 Hävittä-

jälentolaivue 34:ään, jonka komentajana toimi 
legendaarinen majuri Eino Luukkanen. Laivue 
toimi Messerschmitt-kalustolla. Kaikkiaan Saka-
ri Heiskanen teki noin 20 sellaista taistelulentoa, 
joissa saatiin taistelukosketus viholliseen. Hän 
saavutti yhden ilmavoiton. 

KIRJAAN ON KOOTTU myös muutamien kurssito-
vereiden kertomukset sodan ajan toiminnastaan.
 Heiskanen aloitti opinnot heti sodan jälkeen 
Teknillisessä Korkeakoulussa, josta valmistui 
diplomi-insinööriksi vuonna 1948. Samassa lai-
toksessa hän toimi myöhemmin professorina.

Sodanajan lentäjäkoulutusta

Sakari Heiskanen, Poikasina Ilmavoimissa

Kustannus Oy Suomen Mies, 2007,  ISBN 978-952-9872-49-7, 175 
sivua, kuvitusta.

AJATUS KIRJAT ON JULKAISSUT ruotsinkieli-
sestä teoksesta Megamodern historia käänne-
tyn kirjan Ultramoderni historia. Käännöksen 
on tehnyt Ulla Lempinen. Tästä kirjasta on tur-
ha etsiä kuninkaiden hallitsemisaikoja tai soti-
en syttymissyitä. Kirjaan on koottu tietoja mm 
McDonald´sin perustamisesta tai Mac-tietoko-
neiden historiasta. Näiden jättiyritysten historia 
on puristettu yhdelle sivulle, joten järin perus-
teellista selvitystä tämä teos ei anna.

KIRJA ESITTELEE NYKYPÄIVÄN ”tärkeimmät” 
keksinnöt lyhyinä teksteinä, jotka nykynuorinkin 
varmasti jaksaa lukea. 
 Sinänsä mielenkiintoisia pikku juttuja kaikki. 
Kirja antaa aivan yksinkertaiset perustiedot ny-
kyisistä vempaimista sekä tapahtumista. Mikäli 
haluat tietää bandana-huivin syntyhistorian, si-
nun on hankittava tämä kirja.

Utramoderni historia

ISBN 978-951-20-7590-4, Ajatus Kirjat Oy, 2007, 240 sivua.
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VIRO JA SUOMEN yhteinen historia sodan-
käynnin alalla juontaa juurensa jo vuosiin 
1918-20, jolloin Viron vapaussotaan osallis-
tui  noin 3700 vapaaehtoista suomalaista. 
Heistä kaatui noin 150. Sukupovea myöhem-
min virolaiset vapaaehtoiset maksoivat joka 
perin takaisin siitä kunniavelasta, jonka he 
katsoivat syntyneen oman vapaussotansa 
aikana.
 Suomessa palveli noin 3350 virolaista 
vapaaehtoista, joista pääosa JR200 riveissä. 
Merivoimissa palveli 411 virolaista vapaa-
ehtoista. Määrä on noin 10 prosenttia koko 
merivoimien henkilömäärästä. Heistä kaatui 
kaikkiaan 16.
 Merivoimiin hakeutuneet tai niihin 
muutoin komennetut virolaiset olivat Viron 
laivastossa koulutuksen saaneita, kauppa-
laivaston miehiä tai laivureita ja kalastajia 

Viron rannikolta. Heidät peruskoulutettiin 
Turussa Heikkilän kasarmilla. Rakennukses-
sa sijaitsee nykyisin merivoimien esikunta. 
Koulutuksen jälkeen virolaiset sijoitettiin 
joko aluksille tai rannikkoasemille. Muuta-
ma virolainen koulutettiin aliupseerikurssil-
la aliupseeriksi. Kaksi suoritti Merisotakou-
lussa reserviupseeritutkinnon.
 
SODAN PÄÄTTYESSÄ 4.9.1944 oli Suomessa 
noin 200 virolaista merimiestä. Rauhanso-
pimuksen allekirjoittamisen jälkeen heiltä 
alkoi ovet sulkeutua eri suunnissa. Rauha-
sopimuksen mukaan virolaiset piti palauttaa 
Neuvostoliittoon. Nopeiden toimenpiteiden 
jälkeen merivoimat ehti toimittaa 184 viro-
laista Vaasan kautta Ruotsiin. Tästä johtuu, 
että moni Merivoimissa palvelut on asettu-
nut asumaan Ruotsiin.

KIRJAAN ON KOOTTU matrikkelitiedot jokai-
sesta virolaisesta vapaaehtoisesta. Matrikke-
liin on varmaankin jäänyt joitain virheitä ja 
puutteellisuuksia. Lähdeaineisto ei ole aina 
täydellistä, mutta harvinaisen hyvin tietoja 
on saatu koottua.
 Heino Relvik on koonnut materiaalia 
merivoimissa palvelleista vapaaehtoisista jo 
vuodesta 1992 lähtien. Materiaalia saatiin 
kokoon jopa Kanadasta saakka. Monet me-
rimiehet oli jo kutsuttu viimeiseen iltahuu-
toon, joten paljon on jäänyt hämärän peit-
toon.
 Kirja julkaistiin Virossa jo vuonna 2003 
nimellä Mereväe soomepoisid. Suomeksi 
teoksen käänsi eversti Eero Riuttala.

Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta

Heino Relvik, Merivoimien Suomen-
Pojat- virolaiset vapaaehtoiset Suomen 
Laivastossa 1943-44

Suomen Pokien Perinneyhdistys ry, ISBN 978-952-92-
1768-7, TS-Yhtymä Oy, 2007, 399 sivua, kuvitusta.

Everstiluutnantti Jonas 
Hedberg kuollut 104 vuoden 
iässä Tukholmassa

RUOTSALAINEN TYKKIMIES ja suuri 
Suomen tykistön ystävä, everstiluut-
nantti Jonas Hedberg nukkui pois 
13.12.2007. Hän syntyi 18.4.1903 ja 
kasvoi Karlstadissa viisilapsisen per-
heen vanhimpana. Hänen nuorempi 
sisarensa oli maailmankuulu laula-
jatar Zarah Leander. Jonas Hedber-
gin vaimon isän suku oli lähtöisin 
Suomesta. Tällä seikalla saattoi olla 
vaikutusta hänen suhtautumiseensa 
suomalaisiin. Vuosien saatossa hän 
sai lukuisia henkilökohtaisia ystäviä 
Suomesta.
 Jonas Hedbergin tunnetuin ja 
merkittävin työ oli vuonna 1978 pe-
rustaa ja johtaa Tykistöhistorianko-
miteaa, jonka tuloksena julkaistiin 9 
kirjaa ja n.3500 sivua tykistön histo-
riaa. Viimeinen, kymmenes kirja on 
valmistumassa. 
 Jonas Hedberg palkittiin lukui-
sin niin koti kuin ulkomaisin huo-
mionosoituksin ja kunniamerkein. 
Muun muassa Suomen Leijonan ko-
mentajamerkillä, 4. luokan vapau-
denristillä miekkojen kera rauhan 
ajan ansioista, Reserviupseeriliiton 
kultaisella ansiomerkillä ja Tykki-
miesmitalilla kultaisensoljen kera. 
Ansioistaan maidemme välisen ty-
kistön reserviupseerien välisen yh-
teistoiminnan kehittämisessä hänet 
oli kutsuttu Kenttätykistökerhon 
kunniajäseneksi.
  

YHTEISTYÖ JONAS HEDBERGIN ja 
Suomalaisten kenttätykistön reser-
vinupseerien välillä sai alkunsa kun 
häntä pyydettiin Ruotsin Kuninkaal-
lisen Sotakorkeakoulun Sotahistori-
an osastolta esitelmöimään vuonna 
1964 Tykkimiehen iltaan aiheesta; 
”Suomen tykistö vuoteen 1811 asti”. 
Samassa tilaisuudessa julkistettiin 
hänen kirjoittamansa kirja; ”Kung-
liga Finska Artilleriregementet”. 
Tästä tilaisuudesta alkoi yhteistyö 
suomalaisten ja ruotsalaisten kent-
tätykistön reserviupseerien välillä, 
mikä jatkuu tänäkin päivänä. Hän 
myös lahjoitti pokaalin käytettäväksi 
palkintona reserviupseereiden tykis-
tötaidollisia valmiuksia ja osaamis-
ta kehittävään kilpailuun. Kilpailu 
nimettiin Hedberg-kilpailuksi, joka 
vietti 40-vuotis juhlaansa syksyllä 
2007 Tykistökoululla Niinisalossa. 
Jonas Hedbergistä on kirjoitettu tar-
kemmin Kenttätykistökerhon histo-
riateoksessa; ”Tykkipoika ei peljätä 
saa”, jota saa mm. Tykistömuseosta.
 Hautajaisiin Tukholmassa 
10.1.2008 osallistuivat Suomesta 
Kenttätykistökerhon kunniapuheen-
johtaja Erik Berner ja kunniajäsenet; 
Björn Holmberg, Raimo Kinnaslam-
pi ja Kari Vilamo. 

Kari Vilamo 
Kenttätykistökerho ry:n

 entinen Puheenjohtaja

Eversti Sten Claëson kuollut 
93 vuoden iässä Lidingössä
SUOMEN ARMEIJAN LUUTNANTTI ja Ruotsin 
Armeijan eversti Sten Claëson kuoli 17.12.2007 
Lidingössä. Hän oli syntynyt 3.4.1914. Hänen 
lähimmät omaisensa ovat vaimo Rauha Hoppu 
(Helsingistä) ja tytär Marita. Eversti Claëson 
aloitti akateemiset opintonsa, mutta keskeytti 
ne muuttuneen maailmantilanteen johdosta ja 
siirtyi Ruotsin Armeijan palvelukseen valmis-
tuen tykistöupseeriksi. Hän osallistui  vapaaeh-
toisten joukossa jatkosotaan vuosina 1941-1942 
yleten luutnantiksi Suomen Armeijassa. Evers-
ti Claëson toimi useana vuotena ”Förbundet 
Svenska Finlandsfrivilliga” yhdistyksen aktiivi-
sena jäsenenä ja hallituksessa.
 Eversti Claëson toimi rykmentin komen-
tajana Kristinehamnissa, kun suomalaiset re-
servin tykistöupseerit suorittivat ensimmäisen 
vierailunsa Ruotsiin 1967. Matka liittyi Jonas 
Hedbergin, Erik Bernerin ja N Seppo Koskisen 
aikaansaamaan yhteistyöhön maidemme tykis-
tönreserviupseereiden välillä.

VUONNA 1974 KÄYNNISTYIVÄT toimenpiteet 
Ruotsissa yhteistoiminnan saattamiseksi viral-
liselle pohjalle. Tähän tarkoitukseen perustivat 
ruotsalaiset yhdistyksen nimeltä Karteschen. 
Ruotsin puolustusvoimien komentaja kenraa-
li Stig Synnergren määräsi silloisen tykistön 
tarkastajan eversti Gösta Gärdinin hoitamaan 
asia. Yhdistyksen puheenjohtajaksi määrättiin 
eversti Claëson, valintaan saattoi vaikuttaa hä-
nen vapaaehtoistoimintansa jatkosodassa sekä 
yhteydet Suomeen vaimonsa kautta.
Hänen aikana vakiinnutettiin yhteistoiminnan 
muodot ja toiminta jatkui tiiviinä maidemme 
välillä.
 Jäätyään eläkkeelle ja luovutettuaan yh-
distyksen puheenjohtajuuden seuraajalleen 

eversti Gösta Mittag-Leffl erille, hän omistau-
tui keskenjääneille akateemisille opinnoilleen 
sekä Tykistöhistoriankomitean työskentelylle. 
Hän osallistui kirjoittajana 7 teoksen valmis-
tumiseen ja vastasi 4 teoksen toimittamisesta. 
Sten väitteli 1987 tohtoriksi aiheena; ”Tuomio-
kuntalaitos myöhäiskeskiajan ja Kustaa Vaasan 
ajan Ruotsissa”.
 Eversti Claëson palkittiin lukuisilla koti- ja 
ulkomaisilla huomionosoituksilla, mm jatko-
sotaan liittyvillä kunniamerkeillä, sekä reser-
viupseeriliiton kultaisella ansiomerkillä ja Tyk-
kimiesmitalilla kultaisen soljen kera.

Kari Vilamo 
Kenttätykistökerho ry:n

 entinen Puheenjohtaja

SVAL ry
Mikonkatu 8 A
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RATA-AMMUNNASSA ammutaan 
joko 150 m tai 300 m matkoilla, 
jolloin siirtovälit toimivat vain is-
kemäkeskipistettä nostavina tai 
laskevina hienosäätöinä. Standar-
dipatruunaa ei oikeastaan ole, kos-
ka jokainen lataa paukkunsa joko 
itse tai ostaa sekalaisia kaupallisia 
tuotteita. Tämän vuoksi aseen pe-
rusasetus käytettävälle paukulle on 
tehtävä jyvänkorkeuden avulla. Lii-
an matala jyvä heittää osumat ylös 
- liian korkea taas alas. Kun tähtäi-
men 0,1 mm korkeusero muuttaa 
iskemää 300m pääsä n. 5 cm (150 
m 2,5 cm), voidaan jo klubiaskin 
kanteen laskea sopiva jyvä, jon-
ka voi ostaa esim. Hämeenlinnan 
SA-myymälästä. Jyvänkorkus on 
aseesi jyvään merkitty, ja kun siitä 
vähennät tai siihen lisäät tarvitta-
van eron, voit ostaa pikkurahalla 
sopivan jyvän (tai mieluummin 
satsin eri paukkuja varten). Jos 
aseen koeampuu 150 m matkalla, 
kannattaa jyvänkorkeus määritel-
lä siten, että asetin osuu esim 200 
m kohdalle, jolloin jää säätövaraa 
molempiin suuntiin.
 
Tähtäinmittarin käyttö: 
Isompi kiekko = maalitaulu pysty-
suunnassa
Pienempi pyörivä kiekko = aseesi 
takatähtäin eri asutuskohtineen
 
Kun tiedetään, että jyvänkorkeus 
on sopiva käytettävälle paukulle 
(niin, että saadaan iskemät tau-
luun), ammutaan koelaukukset 
300 m tai 150 m matkalta (kannat-
taa kohdistaa ensimmäiset kerrat 
150 m:llä). Siirrytään ruuvimeisse-
li, pyssy ja asemallia varten tehty 
mittari mukana tauluille. Taulusta 
todetaan koelaukausten iskemä-
keskipiste -> pystysuuntainen 
virhe (ylhäällä/alhaalla) + vaaka-
suuntainen virhe (vasemmalla/oi-
kealla). 
 

PYSTYSUUNTAISEN virheen kor-
jaus suoritetaan tähtäinmittaria 
hyväksikäyttäen: Todetaan ampu-
mamatka; 150 m matkalla käyte-
tään kiekon ulompaa kehää ja 300 
m:llä sisempää; Todetaan aseen 
takatähtäimen siirtotangentin ase-
ma Tähtäinkiekon pyörivässä osas-
sa on täsmälleen sama jaotus kuin 
kiväärin takatähtäimessä. Kohta 
merkitään vaikka lyijykynällä kiek-
koon. Mittarin perusosa on jaotel-
tu kuten maalitaulu pytysuunnassa 
(sekä 150 m että 300 m.lle) alkaen 
ala-ykkösestä aina ylä-ykköseen, 
välillä mustaksi merkattu 10.
 Kierrä edellä mainittu lyijyky-
nällä merkattu kohta (tähtäinase-
tuksesi) siihen kohtaan, jossa iske-
mäkeskipisteesi oli pystysuunnassa 
(esim. ylä-5) 
 Kiinnitä seuraavaksi huomio 
tähtäinmittarin mustaan kympin 
keskikohtaan oikeata matkaa (150 
m tai 300 m) vastaavalla kehällä, 
ja merkkaa lyijykynällä samalla 
kohdalla oleva sisäkiekon (täh-
täinasetus) lukema. Siirrä aseesi 
takatähtäimen asetin vastaamaan 
äsken merkkaamaasi kohtaa täh-
täinkiekolla.
 Voilá - pystykorjaus on tehty
 
SIVUSUUNTAISEN VIRHEEN korjaus 
jyvän säätöruuvien avulla:
 Todetaan aseen etutähtäimen 
”pystykorvien” molemmin puolin 
sijaitsevat ruuvit, jonka ympärille 
vasemmalla puolella on 8 pistettä
Oikeanpuoleinen ruuvi on kiristys-
ruuvi; vasemmanpuoleinen piste-
asteikolla varustettu on säätöruuvi
Todetaan koelaukausten vaa-
kasuuntainen virhe - niin ja niin 
monta taulun rengasväliä (=5 cm) 
vasemmalle tai oikealle
 Muistetaan jyvänsiirtosääntö: 
”Jyvää siirretään virheen suun-
taan” - Jos siis iskemäpisteesi oli 
oikealle, siirretään jyvää samaan 
suuntaan. 

 Vasemmanpuoleisen säätöruu-
vin yksi pisteväli vastaa rengasvä-
lin korjausta 300 m:llä (5 cm) ja 
puolen rengasvälin korjausta 150 
m:llä (2,5 cm)
 Otetaan ruuvimeisseli ja löysä-
tään oikeanpuoleinen kiristysruu-
vi.
 Sen jälkeen säädetään eli kier-
retään  vasemmanpuolen säätöruu-
via niin monta pisteväliä virheen 
suuntaan kuin on laskettu tarvitta-
van, muistaen, että myötäpäivään 
kiertäen jyvä siirtyy oikealle ja vas-
tapäivään vasemmalle.
 Siirron jälkeen muistetaan ki-
ristää oikeanpuolen kiristysruuvi.
 Nyt ase on säädetty kohdal-
leen.
 
OPERAATION ONNISTUMISEN pe-
rusedellytyksenä on, että:
- KÄYTETÄÄN SAMAA TÄHTÄYS-
PISTETTÄ ennen ja jälkeen!
 Kohdistuslaukaukset on am-
muttu huolella mahdollisimman 
pieneen läjään, käyttäen mahdolli-
simman suurta määrää patruunoi-
ta (10 laukausta on hyvä määrä).
 Iskemäkeskipisteen määrityk-
sessä on onnistuttu (kilpailuissa 
juuri tämä on ongelma vähäisen 
koelaukausmäärän vuoksi).
 Etutähtäimen kiristysruuvi on 
ollut tiukalla koelaukausten aika-
na. Takatähtäimen asetintangentti 
on ollut samassa kohdassa koko 
ajan.
 Tähtäinmittarin käyttö on on-
nistunut sekä tähtäimensiirto on 
onnistunut. Jyvää on siirretty oike-
aan suuntaan
  Itseasiassa kyseessä ovat hyvin 
yksinkertaiset kulmien  asetus- ja 
kompensointivehkeet  -  aseen täh-
täimet ja pahvikiekot.
 
ONNEA MATKAAN!

Tatu Korhonen

Perinnekiväärin 
tähtäinmittarin käyttö

Ampumatoimikunta tiedottaa
SANTAHAMINA

Kaikille HRUP/HELRESP jäsenille avoimet kevään 2008 ampumavuo-
rot Santahaminassa.

Helmikuu
02.02        Pistooli 3        
09.02        Kivääri 150 Keskusampumarata      

Maaliskuu
01.03        Kivääri 150 Kadettikoulun kiväärirata
15.03        Pistooli 2  
22.03        Kivääri 300 Keskusampumarata
29.03        Aseenkäsittelyrata 

Huhtikuu
05.04        Pistooli 2   
12.04        Kivääri 300 Keskusampumarata    
26.04        Kivääri 150 Keskusampumarata  

Toukokuu
03.05        Kivääri 150   
10.05        Pistooli 2  
17.05        Kivääri 150  
        
Kesäkuu
07.06        Kivääri 150 Kadettikoulun kiväärirata  
28.06        Kivääri 150  

Tuleminen vuorolle:

- Ole ajoissa paikalla, vuorot alkavat la klo 08.50 Santahaminan por-
tilla
- Ota mukaasi henkilöpaperit, aseluvat, RUL/RES-jäsenkortti, vakuu-
tuspaperi 
- Ota mukaasi oma kalusto mitä kulloisella vuorolla käytetään.
- Ilmoittautuminen pakollista ratavuorolle@luukku.com
- Muut ilmoittautumiset kulloisten ohjeiden mukaan
 
Muista tarkistaa www.mpkry.fi  järjestelmästä myös Helsingin Maan-
puolustuspiirin kevään 2008 ampumavuorot Santahaminassa.
Maalis-kesäkuulla löytyy yleensä 2 kpl kiväärivuoroja ja 1 kpl pistooli-
vuoroja.

ILMA-ASEIDEN PIIRIMESTARUUSKILPAILUT 

Ilma-aseiden piirinmestaruuskilpailut järjestetään Töölön ilma-asera-
dalla kahtena tiistaina, voit ampua valinnaisesti joko 4.3. tai 11.3. Kilpai-
luaika on klo 15.30 - 19.00. Mestaruudesta ammutaan sekä ilmapistoo-
lissa että -kiväärissä. Molemmissa lajeissa ammutaan 40 kilpalaukaus-
ta. Ilmapistoolilla 5 laukausta/taulu, ilmakiväärillä 2 laukausta/taulu. 
Osallistumismaksu 3 e/laji. Ampujalla oltava oma ase. Ilmoittaudu: 
Jukka.Vaananen@tapiola.fi 

MAASTOAJOKURSSI 
VASTA-ALKAJILLE

Kriisin sattuessa puolustusvoimien ajoneuvokalusto tulee 
muodostumaan erilaisista siviilistä otetuista enemmän tai 
vähemmän maastokelpoisista ajoneuvoista, sillä vakinaises-
sa käytössä olevat Defenderit ym. erityisesti tarkoitukseen 
suunnitellut ajoneuvot eivät riitä täyteen jakovahvuuteen. 
Palvelukseen kutsuttu reserviläinen voi siis odottaa saavansa 
käyttöönsä parhaassa tapauksessa jonkin nyt niin yleisis-
tä kaupunkimaastureista. Mihin nämä kelpaavat sotaväen 
ajossa, riippuu paljolti kuljettajasta ja tämän taidoista. Näitä 
taitoja ei opita hetkessä eikä kirjoista tai videolta, vaan niitä 
tulee harjoitella. Turvallisinta on ohjattu ja suunnitelmallinen 
harjoittelu.

Helsingissä järjestetään pian uusi maastoajon peruskurssi. 
MPK:n kurssi 0400 08 13056 on nimenomaan tarkoitettu 
vasta-alkajille. Kurssilla toimitaan omilla rakentamattomilla 
nelivetoajoneuvoilla.

Kurssilla opitaan maastoajon perusteita ensin teoriaillassa 
13.3.2008, ja sitten käytännön harjoittelussa, jossa liikutaan 
15-16.3.2008 Santahaminan maastossa omilla tai itse han-
kituilla varustelemattomilla 4-vetoisilla ajoneuvoilla. Kurssi 
on nimenomaan suunniteltu kaupunkimaastureille sopivaksi. 
Jokainen liikkuu luonnollisesti omalla vastuullaan, mutta toi-
minta suunnitellaan siten, että lommoja ei tule, ellei itse pe-
ruuta mäntyyn tai kiveen. Vaativammat harjoitteet näytetään 
järjestäjien ajoneuvoilla.
 Kurssilla opitaan turvallista ajamista poluilla ja heik-
kokuntoisilla metsäteillä, mäennousua ja laskua, pientä 
kahlaamista, ojaan tms. esteeseen juuttuneen ajoneuvon 
pelastamista eri tavoin ja muita kaikille reserviläisille hyödyl-
lisiä asioita. Harjoittelemme myös pimeässä toimimista, sekä 
kolonna-ajoa.
 Tervetuloa! Nyt joukolla ilmoittautumaan! Kurssille ote-
taan 10 autokuntaa eli 20 kurssilaista, kun laskemme, että 
jokaisessa ajoneuvossa on kuljettaja ja avustaja.
Löydät kurssin netistä: www.maanpuolustuskoulutus.fi . Kir-
jauduttuasi hae Yksilöity kurssihaku – Helsinki – siviilikoulutus 
– Maastoajo, peruskurssi.

Maalausurakointi 
P & M Väätäinen

Karhusuontie 41
02810 Espoo

040 733 5559
www.maalausurakointivaatainen.fi 

Kirjoittaja Islannissa erämaatiellä jossa tie, joen 
pohja ja virtaava vesi vaihtelevat saumattomasti. 
Kurssi antaa valmiuksia juuri tällaisiin olosuhteisiin.
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Valitse 
pankki,

josta saat
bonusta.

LÖRDAGEN DEN 19 JANUARI hade 
jag äran att närvara ett historiskt 
evenemang i universitetets Solen-
nitetssal. Föreningen Jägarbatal-
jon 27: s Traditioner rf. styrelse 
hade inbjudit undertecknad avec 
att deltaga. 
 De anländande gästerna um-
gicks och träffade själsfränder i 
aulan invid ingången, var även 
vin serverades. Bland gästerna 
fanns företrädare för stads- och 
försvarsmakten samt veteran- och 
landsförsvarsorganisationerna 
och personer med anknytning till 
Jägarrörelsen. En av de sista i li-
vet varande Mannerheimriddarna 
kapten Pentti Iisalo närvar högtid-
ligheten som hedersgäst. Själv no-
terade jag att Försvarsmakten av 
naturliga skäl var starkt represen-
terad. Bland gästerna noterade jag 
bl.a. Försvarsmaktens kommendör 
amiral Juhani Kaskeala samt fl era 
forna kommendörer. Sällskapet 
som slutit upp för att minnas Jä-
garrörelsen var synnerligen cele-
bert.

DEN EGENTLIGA KONSERTEN inled-
des klockan 16.00 då en avdelning 
ur Gardets Musikkår marscherade 
in och spelade Jägarmarschen, va-
refter Traditionsföreningens ordfö-
rande brigadgeneral Asko Kilpinen 
höll ett varmt och välkomnande 
hälsningstal. Därefter spelade Gar-
dets Musikkår Lockstedter Jäger-
Marsch och Korsholm, en symfo-
nisk dikt.
 Professor Ahti Tarkkanen höll 
därefter ett synnerligen informa-
tivt och intressant anförande över 
Jägarnas vedermödor och de hårda 
strider de deltagit i på främmande 
mark samt hur Jägarmarschen i ti-
den kommit till. Marschens ord har 
sitt ursprung i en dikttävling som 
anordnades bland jägarna för att få 
till stånd en egen bataljonsmarsch 
vid tidpunkten då bataljonen var 
stationerad i Libau år 1917. Mans-
kapet väntade otåligt på att få åter-
vända till sitt hemland Finland för 
att där köra den sak för vilken man 
egentligen tagit värvning. Bataljo-
nens kommendör kapten Eduard 
Ausfeld ville höja moralen bland 

jägarna genom att 
ordna idrottseve-
nemang och and-
lig vederkvickelse 
för manskapet. 
Jägaren, löjtnant 
Heikki Nurmio 
hade de två bästa 
förslaget. Efter 
smärre ändringar 
i texten, av poli-
tiska skäl, hade 
orden till mar-
schen sett dagens 
ljus. Slutligen 
skickades texten 
i hemlighet över 
Östersjöns böljor 
till Vasa för att 
därefter insydd i 
en dams kjolfåll 
smugglas vidare, 
och slutligen nå 
den kompositör 
som skulle få orden att ljuda, så 
som vi känner igen marschen idag, 
nämligen Jean Sibelius. Vi minns 
att den ryska överhögheten i Fin-
land på den tiden, inte såg med 
blida ögon på något som eventuellt 
kunde stärka den nationella själv-
känslan i landet.

JAG REFLEKTERADE ÖVER Tarkka-
nens ord när han nämnde att man 
i samma sal var jag nu hade förmå-
nen att närvara, för exakt 90-år se-
dan hade spelat Jägarmarschen då 
den offi ciellt uppfördes för första 
gången i offentligheten. Aktörerna 
var andra då, men stämningen var 
säkert lika högtidlig som den vi nu 
fi ck uppleva.
 Under en kort paus i program-
met överräckte generalerna Sami 
Sihvo och Asko Kilpinen en Jägar-
fana i miniatyr till Helsingfors uni-
versitet och till Gardets Musikkår 
samt Traditionföreningens num-
rerade bordsstandar till professor 
Ahti Tarkkainen samt den uppträ-
dande kören Laulu-Miehet. Däref-
ter stämde sångkören Laulu -Mie-
het upp med sångerna Sortunut 
ääni, Terve kuu, Venematka-heitä 
koski kuohuminen, Metsämiehen 
laulu, Sydämeni laulu och Isän-
maalle.

RIKSDAGENS TALMAN SAULI NII-

NISTÖ framförde statsmaktens 
hälsning. Ett ädelt tal där han ut-
tryckte sin stora erkänsla för Jägar-
rörelsen. Han slutade sitt anföran-
de med ett enkelt tack vilket un-
dertecknade tolkade som ett tack 
till jägarna som betytt så mycket 
för det Fria Finland.
 Därefter uppfördes Finlandia 
som ett samspel mellan musik- och 
sångkören.
Efter Finlandia sjöng kören Jägar-
marschen till tonerna från Gar-
dets Musikkår varvid festpubliken 
hedrade marschen stående. Man 
kunde förnimma att både orkes-
tern och sångarna presenterade 
något unikt. Den minnesvärda ju-
bileumsfesten avslutades med Vårt 
land. 
Jag hade fått vara med om en min-
nesvärd konsert för vilken vi har 
att tacka Föreningen Jägarbataljon 
27: s Traditioner rf.
 Det är möjligt att anhålla om 
medlemskap i denna traditionsfö-
rening.

Dick Lundell,
Helsingfors Svenska 

Reservoffi cersklubb rf. traditionsoffi cer.

Jägarmarschens 90-års 
jubileumskonsert till minne 
av marschens uruppförande

HELSINGIN RESERVIN Sanomien 
ensimmäinen numero ilmestyi 
17.1.1968 ensimmäisen kerran. 
Aikaisemmin ilmestyneet Helsin-
gin Reserviupseeri, Helsingin Re-
servinaliupseeri ja Akateeminen 
Maanpuolustus yhdistyivät ja näin 
sai alkunsa piirien yhteinen tiedo-
tuskanava. Juhlavuoden kunniaksi 
lehdessä julkaistaan otteita 40 vuo-
den takaisista artikkeleista.

Lehden ensimmäisessä numerossa 
oli pieni muistutus:

Sotilasvirkapuvun käyttö:
Reservin upseerilla ja reservin ali-
upseerilla samoin kuin henkilöllä, 
joka on palkittu Mannerheimristin 
kunniamerkillä oikeus käyttää so-
tilasvirkapukua.

-sotilaallisissa juhlatilaisuuksissa 
itsenäisyyspäivänä ja sodissa kaa-
tuneitten muistopäivänä,
-kunniakänneillä ja kunniavartios-
sa sankarihaudoilla,
-Suomen sotien muistojuhlissa ja 
joukko-osastojen vuosijuhlissa,
-sotilashenkilöiden häissä ja hauta-
jaisissa,
-upseerien ja reserviupseerien sekä 
aliupseerien ja reservin aliupseeri-
en yhdistysten juhla- ja kilpailuti-
laisuuksissa ja edustettaessa tällai-
sia yhdistyksiä sekä
-tilaisuuksissa, joiden suhteen ta-
savallan presidentti tai puolustus-
ministeriö on siten erikseen mää-
rännyt.

Henkilö, jolla on oikeus käyttää 
sotilasvirkapukua, on velvollinen 

noudattamaan sotilasvirkapuvun 
käyttämisestä eri tilaisuuksia var-
ten annettuja määräyksiä. Samoin 
hän on velvollinen sotilaspuvussa 
esiintyessään noudattamaan soti-
laallista kuria ja järjestystä.

L E H T I  TA M M I K U U S S A  1 9 6 8

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman

Stockmannin 6. krs ravintoloissa.
Tarjous on voimassa 31.12.2008 asti.
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Asianajotoimisto 
Blomqvist Ralf

Uudenmaankatu 17 B 27
00120 HELSINKI

RAJA-ASIAT OLIVAT merkittävällä tavalla esillä loppuvuoden aikana kun yh-
deksän EU-maata liittyi joulun alla Schengenin vapaan liikkuvuuden aluee-
seen täysimääräisesti. Se tarkoitti passitarkastusten päättymistä mm. Helsin-
gin ja Tallinnan välisessä laivaliikenteessä. Monien mielestä kehitys oli myön-
teistä - ei enää passijonoja - pääsee nopeammin vierailukohteeseen. Toisten 
mielestä kehitys oli negatiivista, sillä nyt eivät viranomaiset ole estämässä ri-
kollisten maahantuloa.
 Toisella tavalla raja-asiat olivat mielessäni, kun joulupyhien välissä kävin 
katsomassa elokuvaa ”Raja 1918”. Elokuvahan perustuu jääkäriaktivisti Kai 
Donnerin muistiinpanoihin siitä kun Mannerheimin luottomiehenä ollut Carl 
von Munck sai tehtäväkseen perustaa Suomen itärajalle raja-aseman ja luoda 
käytännön rajavalvonnan. Tehtävä ei ole ollut ollenkaan helppo, sillä kansa 
oli oppinut vanhoina aikoina kulkemaan Rajajoen yli kaupan, sukulaisuuden, 
töiden jne. merkeissä.

LAURI TÖRHÖSEN OHJAAMA elokuva oli vaikuttava. Toisaalta tulee kuitenkin 
mieleen, että olikohan todellisuus ihan niin väkivaltainen kuin se mitä näim-
me valkokankaalla. Verta ja kuolleita on varmasti ollut Rajajoella vuonna 
1918. Samoin ystävyyttä, rakkautta ja ihan jokapäiväistä kanssakäymistä myös 
rauhallisessa mielessä. Elokuvassa on myös hyviä näyttelijäsuorituksia ja siksi-
kin sitä voi suositella. Toisaalta minun ja muiden epäilijöiden pitäisi perehtyä 
paremmin historian faktoihin.
 Elokuvailtana tulivat mieleen myös omat henkilökohtaiset kokemukset 
rajojen ylityksistä. Olen palvellut kahteen otteeseen Lähi-idässä ja siinä yhte-
ydessä siirryin useampaan kertaan Israelista Libanoniin ja taas takaisin Isra-
eliin. Raja Israelin ja Libanonin välillä oli silloin käytännössä miehitetty vain 
Israelin puolelta. Libanonilla ei ollut ollenkaan omia rajaviranomaisia. Israe-
lin viranomaiset tarkastivat sekä Libanoniin menevät että sieltä tulevat rajan 
ylittäjät. Tarkastustoimien tehostamiseksi vaadittiin myös ennakkoilmoitus 
ylittäjistä ja heidän käyttämistään ajoneuvoista. Israeliin tulevat ajoneuvot 
tarkastettiin erittäin perusteellisesti. Pommiuhka oli todellinen ja Israel ei 
luottanut edes YK:iin.

ERITYISEN HYVIN MUISTAN tuloni Israeliin syksyllä 1987. Olin ollut loma-
matkalla Syyriassa ja palatessani Israeliin Jordanian kautta jouduin perus-
teelliseen rajatarkastukseen. Henkilöt ja heidän matkatavaransa tutkittin ja 
läpivalaistiin. Käytössäni ollut auto vietiin omaan tarkastukseensa ja sinne ei 
päästetty edes kuljettajaa mukaan. Schengenin vapaasta liikkumisesta ei ollut 
tietoakaan.
 Lentomatkojen ja niihin liittyvien rajatarkastusten osalta mielessäni ovat 
lähdöt Israelista ja toisaalta se ainoa kerta, jolloin olen saapunut Yhdysvaltoi-
hin. Juutalaiset rajaviranomaiset kuulustelivat jokaisen maasta lähtevän len-
tomatkustajan perusteellisesti. Kuulustelijoita saattoi olla kolmekin ja he esit-
tivät vuorollaan samoja kysymyksiä. Erityisesti kyseltiin ketä olen tavannut ja 
kuka on pakannut matkatavarani. Kuulustelijat kyselivät myös sitä, oliko joku 
päässyt sormeilemaan matkatavaroitani.

AMERIKKALAISET MAAHANTULOVIRANOMAISET olivat kysymyksineen yhtä pe-
rusteellisia kuin heidän juutalaiset virkaveljensä. Maastalähtevä tai maahan-
tulija ei aina ymmärtänyt, miten kysymykset liittyivät matkustajien turvalli-
suuteen. Israelissa tämä asia kuitenkin monesti muistettiin selvittää kertomal-
la, että kaikki tehtiin juuri minun turvallisuuteni takia.
 Raja 1918 elokuvan tapahtumien tapaista koin, kun olin syksystä 1994 ke-
sään 1995 siviilitarkkailijana ICFY(Internal Conference on the Former Yogosla-
via)-rajanvalvontaoperaatiossa Serbiassa ja Montenegrossa. Sisällissota jatkui 
ja Tynkä-Jugoslavian eli Serbian ja Montenegron johdossa ollut presidentti 
Slobodan Milosevic oli luvannut kansainväliselle yhteisölle lopettaa tuen Bos-
nia- Herzegovinan serbeille. Titon yhdistämälle Jugoslavialle muodostettiin 
taas vanhojen osavaltioiden väliset rajat ja Tynkä-Jugoslavian ja Bosnia Her-
zegovinan rajalle sijoitettiin lähes kaksisataa siviliitarkkailijaa. ICFY-tarkkaili-
joiden tehtävänä oli valvoa serbiviranomaisten toimintaa.

RAJA-ASEMAT OLIVAT SAMANTAPAISIA kuin Törhösen elokuvassa ja rajaseu-
dun asukkaat yrittivät ylittää uuden rajan kuten elokuvassa Rajajoen rajan. 
Rajaa ja sen valvontaa ei ollut aikaisemmin ollenkaan ja tavallinen ihminen 
ei ymmärtänyt miksi nyt joku kontrolloi hänen liikkumisiaan. Toisaalta puut-
teessa elävälle Bosnia-Herzegovinalle oltiin valmiit myös salakuljettamaan 
elintarvikkeita ja erityisesti polttoaineita.
 Olin henkilökohtaisesti todistamassa tilannetta kun Bosnia-Herzegovinan 
serbeille oltiin viemässä kahdellakymmenellä rekalla polttoaineita ja ammus-
tarviketuotannossa tarvittavaa terästä. Kuljetuskolonnalla oli tarkoitus pik-
kuteitä ja polkuja käyttäen ohittaa viranomaisten miehittämä virallinen raja-
asema. Onnettomuudeksi yksi rekka ajoi reitillä ojaan ja kaikki joutuivat py-
sähtymään. Serbiviranomaiset, joita me olimme valvomassa joutuivat silloin 
takavarikoimaan koko Bosnian serbiveljille tarkoitetun avustuserän.

SIVIILITARKKAILIJAT OLIVAT TEHTÄVÄSSÄÄN aseistamattomina. Paikallisilla 
viranomaisilla ja luvattomilla rajanylittäjillä puolestaan oli käsiaseita enem-
mänkin. Meidän onneksemme emme kuitenkaan Balkanin vuorilla joutuneet 
Raja 1918 tapaisin ammuskeluihin. Mutta nämä omat rajaval-
vontakokemukset tulivat kyllä elävästi mieleen elokuvaa 
katsoessa.
 Perinteisesti rajat ovat erottaneet eri maita ja eri mai-
den kansalaisia. ”Schengen rajat” puolestaan yhdistävät 
eri maat ja niiden kansat.

Raja

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 

toiminut Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun 

johtajan neuvonantajana.

VUODEN 2007 KERÄYKSEN valtakunnal-
linen  joulukuun lopun ennakkotulos on 
3.125.370 e, josta keräysalueille kertyi 
1.721.993 e. Helsinki- Vantaan keräystulos 
oli 158.919 e ja Espoo- Kauniainen  77.807 
e. Keräystuloksesta on jaettu alueen vete-
raanijärjestöille  208.000 e käytettäväksi 
keräysluvan mukaisiin kohteisiin. Alueem-
me lopulliset keräysryhmäkohtaiset tulok-
set saamme tammikuun  loppuun mennes-
sä. 

Sotiemme veteraanit 
2008 keräys
Valtakunnallisen ja alueellisen Sotiemme 
Veteraanit 2008 keräyksen järjestävät Ve-
teraanivastuu ry:n jäsenliitot: Suomen So-
taveteraaniliitto ry, Rintamaveteraaniliitto 
ry, Rintamanaisten Liitto ry, Kaatuneitten 
Omaisten Liitto ry ja Sotainvalidien Veljes-
liitto ry. Keräyksen suojelijana on  Paavo 
Lipponen. Valtakunnallisena keräysjohta-
jana toimii Sotainvalidien Veljesliito ry:n 
Arto Lillberg. Valtakunnallinen keräyslu-
pa OKU 2198 A on voimassa vuoden 2009 
loppuun saakka. Puolustusvoimat tukevat  
Pääesikunnan henkilöstöosaston käskyn  
mukaisesti alueellisia keräyksiä. 

Taustaa keräykselle
Tuen tarve lisääntyy vaikka sotiemme 
veteraanien määrä vähenee kiihtyvällä 
vauhdilla. Sotiin 1939-45 osallistuneita oli 
vuoden 2007  lopussa elossa noin 76000 
joista 12000 on sodissa vammautunutta. 
Rintamalla eri tehtävissä olleita naisia on 
elossa noin  27000 ja sotaleskiä noin 1200. 

Sotiemme veteraanien keski-ikä on  86 
vuotta.

Reserviläisten 
toimintapäivä  8.3.2008
Suomen Reserviupseeriliitto ry, Reservi-
läisliitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry ja Naisten valmiusliitto ry suosittele-
vat kerhojaan, yhdistyksiään, kiltojaan ja 
alueneuvottelukuntiaan osallistumaan 
alueellisesti valtakunnalliseen keräystem-
pauspäivään. Tempauspäiväksi alueellisen 
keräyksen johtoryhmä hankkii keräyslu-
pia (lipaskeräys)kaupunkien toreille sekä 
myös alueen liikelaitoksille. Keräykseen 
osallistuvilla reserviläisillä on puolustus-
voimien käskyn mukaan oikeus käyttää
maastopukua m/91 arvomerkkeineen.
 
Ilmoittautuminen 
keräystoimintaan
Ilmoituksen yhdistysten osallistumisesta ja 
keräysmateriaalitarpeesta  sekä myös ve-
teraani-vastaavista voitte tehdä 15.2.2008 
mennessä sähköpostilla: viljo.lehtonen@
elisanet.fi   tai puhelimella: 050 6542088. 
Lisätietoja alueellisesta keräystoiminnasta 
antaa allekirjoittanut.

Viljo Lehtonen
Keräyspäällikkö

Helsinki-Vantaa

Sotiemme veteraanit 
2007 keräys

Kaartin Soittokunnan kevätkonsertit 2008

Vantaa, Martinus-sali 16.4.2008 kello 19.00
Espoo, Sello-sali 21.4.2008 kello 19.00
Helsinki, Finlandia-talo 25.4.2008 kello 19.00

Konserttien teemana on ”Parhaat marssit”.

Vieraileva esiintyjä Polyteknikkojen kuoro.

Liput 15,- euroa Lippupisteestä.
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Teksti ja kuvat: Vesa Kotilainen

RENAULT PRIMAQUATREAA valmis-
tettiin vuosina 1931-1939. Malli oli 
viimeinen, jonka suunnitteli Louis 
Renault. Hän kuoli vuonna 1944.
 Tämä yksilö saapui laivalla 
Helsinkiin toukokuun alkupuolel-
la 1937. Maahantulohuolto teh-
tiin Lauttasaaressa Vendelin & 
Knuuttila Oy:n autokorjaamossa. 
Autokorjaamon johtaja Lindström 
yhdessä vaimonsa, tyttärensä ja 
kahden poikansa kanssa ajoivat 
auton ostajalleen Hackman & Co:n 
pääkonttorille Viipuriin. Auto sai 
rekisterinumeron V-2719 ja sen 
kotipaikaksi tuli 20 km Viipurin 
eteläpuolella oleva Johannes, jossa 
sijaitsi yksi Hackmanin tehtaista.

PUOLUSTUSLAITOS varasi auton 
lähes uutena jo toukokuussa 1937 
tarvittaessa luovutettavaksi Huol-
topataljoonan käyttöön rekisteri-
numerolla SA-16733. Puolustuslai-
toksen valtuutettuna allekirjoit-
tajana Johanneksessa oli vänr. P. 
Rautiainen ja omistajan allekirjoit-
tajana Hackman. Sopimuksessa on 
mainittu muun muassa että Puo-
lustuslaitos maksaa autonkäytöstä 
vuokraa Smk. 275:- päivää kohti. 
Sopimuspaperin jäljennös on tal-
lella auton nykyisellä omistajalla.
 Lokakuun alussa 1939 puolus-
tuslaitos valmistautui talvisotaan 
tekemällä autojen vastaanotto-

pöytäkirjat valmiiksi. Renaultin 
vastaanottopöytäkirjan auton pak-
ko-otosta allekirjoittivat kersantti 
O. Ahtisaari Huoltorykmentistä ja 
luovuttajana oli A. Östman. Kysei-
nen Oiva Ahtisaari on presidentti 
Martti Ahtisaaren isä. Myös tämä 
pöytäkirja on tallennettu. Pakko-
otto astui voimaan juuri ennen YH:
ta 13.10.1939.

RENAULT PALVELI talvisodan Län-
si-Kannaksella II Armeijakunnan 
4. Divisioonassa. Auto palautettiin 
omistajalleen talvisodan jälkeen 
4.4.1940. Auto siirrettiin puhkiam-
muttuna ja kulkukelvottomana 
junalla edelleen Varkauden ase-
malle. Sieltä Renault hinattiin 
Leppävirran Sorsakoskelle, missä 
oli Hackman & Co:n tehtaita. Auto 
sai rekisterinumerokseen K-314. 
Voidaan sanoa, että Renault on 
talvisodan veteraani, sotainvalidi 
ja evakko. Allekirjoittaneen isä oli 
silloin Hackmanin tehtaalla työn-
johtajana. 
 Hän luultavasti joutui opasta-
maan ja valvomaan auton kunnos-
tusta - hänellä kun oli aikaisem-
malta oman sepänliikkeen ajalta 
kokemusta muun muassa autojen 
korjauksista. Auto ei joutunut jat-
kosotaan. Jatkosodan alettua auto 
jouduttiin muuttamaan syksyllä 
1941 bensiinipulan takia häkäkaa-
sulla kulkevaksi. Auton takakontin 
paikalle asennettiin A. Ahlström 

Oy:n Varkaudessa valmistama ”A”-
merkkinen hiilikaasutin ja katolle 
teline hiilisäkkejä varten. Auton 
nykyisellä omistajalla Vesa Kotilai-
sella on useita muistikuvia autos-
ta. Hän oli mukana yhteenajossa 
kuorma-auton kanssa 1941. Silloin 
oli hengenmeno lähellä.

TOUKOKUUSSA 1943 Hackman & 
Co myi auton teknikolleen Reino 
Soiniselle. Sotien jälkeen Soininen 
muutti auton bensiinikäyttöiseksi, 
kun nestemäisiä polttoaineita oli 
jälleen saatavilla.
 Renault ajautui myöhemmin 
opettaja Arvo Heikkoselle, joka 
asui Pieksämäellä. Hän katsastutti 
ostamansa Renaultin tammikuussa 
1952. Auto sai rekisterikilvet MD - 
945.
 Jo toukokuussa 1952 auto vaih-
toi jälleen omistajaa, kun juvalai-
set veljekset Heimo ja Martti Hulk-
konen ostivat Renaultin. Auto oli 
heillä ajossa aina vuoden 1958 puo-
lelle asti, jolloin Renault hylättiin 
katsastuksessa jarruvikojen vuoksi. 
Auto siirrettiin latoon säilytykseen. 

ELOKUUSSA 1976 Onni Hakulinen 
Orimattilasta osti auton Martti 
Hulkkoselta. Onnin tuttava osti 
pian auton kunnostaakseen sen. 
Vuosien kuluttua Onnille selvisi, 
että auto oli luovutettu romutta-
moon. Sieltä Onni pelasti auton 
toistamiseen vuonna 1996, nyt pi-
tääkseen ja kunnostaakseen sen. 
Onni purki auton tallissaan syste-
maattisiin osaryhmiin, kartoitti osi-
en hankintaan kykenevät toimitta-

jalähteet, hankki teknistä tietoa ja 
kirjallisuutta lähinnä Ranskasta. 
Valtavalla sitkeydellä ja taidolla 
Onni Hakulinen sai hankalan en-
tisöinnin valmiiksi 20.8.2000. Tä-
män jälkeen Renault hyväksyttiin 
Museoautorekisteriin kilvillä MAR 
- 37.
 30.8.2000 auto liikennekatsas-
tettiin, ja tästä alkoi autoharvinai-
suuden uusi ”elämä”.
 Kesällä 2002 Renault-harras-
tajien Pohjoismaisessa kokoon-
tumisessa Punkaharjulla, Onnin 
Renault Primaquatre valittiin ta-
pahtuman koko 85 autokunnan 
kauneimmaksi autoksi. Samalla 
Onni sai Renault-kerhon ensim-
mäisen entisöintistipendin.

ONNI HAKULINEN myi Renaultin 
26.7.2005 tämän artikkelin kirjoit-
tajalle. Hän on  onnistunut hankki-
maan lisätietoja auton historiasta 

Sotaveteraanilehden ja Sota-arkis-
ton kautta. Tälle hetkellä näyttää, 
että tämä talvisodan Renault on il-
meisesti ainoa pohjoismaissa oleva 
tämän tyyppinen auto.
 Vesa Kotilainen on Tikkurilan 
Reserviupseereiden kunniapu-
heenjohtaja.

Erilainen talvisodan veteraani

RENAULT 
PRIMAQUATRE 
Grand Luxe, 
vm. 1937

Teknisiä tietoja

Pituus 431 cm, leveys 157 cm, 
korkeus 163 cm.
Paino 1240 kg. 
Henkilöluku l + 4.
Moottori on 4-tahtinen sivu-
venttiilinen rivimoottori, tila-
vuus 2383 cm3, teho 55 hv, 
vaihteet 3+1,2-3synkronoituja, 
mekaaniset jarrut, akku 6 V

Auton maskiin on kiinnitetty tammenlehvä.

Ootrattu kojelauta.
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Teksti: Arto Pulkki

Kuvat: Saab Bofors Dynamics

TOISIN KUIN JOKAISEN taistelijan 
käyttöön tarkoitetut 66 KES 88 
(M72A5 LAW) tyyppiset kevyet lä-
hitorjunta-aseet, ovat raskaat lähi-
torjunta-aseet ensisijaisesti erityi-
sen panssarintorjuntakoulutuksen 
saaneen ryhmän tai partion käyt-
töön tarkoitettuja sotatyökaluja. 
Näillä aseilla on tarkoitus tuhota 
nimenomaan vihollisen taistelu-
panssarivaunuja, ja aina 300-600 
m etäisyyksille.
 1980-luvulla meillä käyttöön 
tullutta 112 RSKES APILAS:ta pi-
dettiin tähän tarkoitukseen erin-
omaisena asejärjestelmänä aina 
90-luvulle saakka. Eikä suotta, 
sillä tämän 130 cm pitkän ja 9 kg 
painavan aseen sisältä lähtee ra-
ketti, jonka taistelukärki kykenee 
läpäisemään noin 650 mm panssa-
riterästä ja joka taittaa 400 m mat-
kan 1,5 sekunnissa (miesten ME 
ko. lajissa on 43,18 s). Ero 66 KES 
75 ja 88 järjestelmiin oli ja on hui-
ma. Kun vielä otetaan huomioon, 
että APILAS:ksen hankintahinta 
oli aikoinaan vain noin 13 000 mk/
kpl, oli kyseessä aivan erinomaisen 
hinta-suorituskyky -suhteen omaa-
va asejärjestelmä. Mutta nimen-
omaan oli.

Päivitystarve
Lähipanssarintorjunnan perus-
haaste voidaan kiteyttää niin, että 
yksittäisen taistelijan on kyettävä 
tuhoamaan taistelupanssarivaunu 
yhdellä laukauksella, välittömästi 
sen havaittuaan, kaikissa eri sää- 

ja valaistusolosuh-
teissa, 24 h vuoro-
kaudessa, kaikista 
tuliasemista ja 
eri iskukulmista, 
myös vaunun ol-
lessa esteen taka-
na.
 Panssarintorjun-
nan suorituskyvyn kan-
nalta APILAS:ksen vakavin 
puute on siinä, että sen taistelu-
kärki ei enää kykene luotettavasti 
läpäisemään nykyaikaisia, lisä-
panssaroinnilla (kerros- ja/tai ak-
tiivipanssarointi) varustettuja tais-
telupanssarivaunuja – varsinkaan 
suoraan edestä. 
 Aseessa ei myöskään ole min-
käänlaista laskinta, joten liikku-
vaan maaliin osuminen on varsin 
epävarmaa yli 150 m pidemmillä 
ampumaetäisyyksillä. Oikean en-
nakon ottaminen tähtäimellä on jo 
saavutus, sillä pelkästään sivuttain 
liikkuvan vaunun etäisyyden ja no-
peuden oikea arviointi on taistelu-
kentän olosuhteissa erittäin haas-
tava tehtävä. 
 Tämän lisäksi APILAS:ksen 
tuliaseman pitää olla voimakkaan 
takasuihkun takia riittävän avoin, 
mikä, jos ei nyt aivan kokonaan 
estä, niin ainakin vakavasti haittaa 
aseen käyttöä taisteltaessa raken-
netulla alueella. Suomessahan ol-
laan taas pikku hiljaa heräämässä 
siihen, että taisteluja ei ehkä käydä 
pelkästään metsissä ja että ilkeä 
vastustaja saattaa käyttää taistelu-
panssarivaunuja myös rakennetul-
la alueella.
 Erityisen ajankohtaiseksi kor-

vaa-
van 

asejärjes-
telmän hankinnan 

tekee se, että hankit-
tujen APILAS erien va-

rastointiajat alkavat olla 
loppusuoralla, eikä GIAT enää 

valmista uusia. 

Hyvää kuparista
Saab Bofors Dynamicsin kehittämä 
ja Thales Air Defencen Irlannissa 
kasaaman NLAW:n (Next Genera-
tion Light Anti-Armour Weapon, 
ent. MBT-LAW) suorituskyky on 
monellakin tapaa selkeästi parem-
pi kuin edeltäjänsä.
 Modernien panssarintorjunta-
ohjusten tavoin NLAW lentää nor-
maalisti selkeästi tähtäyslinjan ylä-
puolella ja sen taistelukärki (102 
mm onteloammus) pyrkii kylään 
vaunun katon kautta (nk. Over-
fl y Top Attack). Keskimäärin noin 
metrin iskuetäisyydestä huolimatta 
ammuksen teho perustuu kuiten-
kin ihan perinteiseen kuparikarti-
osta muodostuvaan suihkuun, eikä 
EFP (explosively formed penetra-
tor) tyyppiseen ”porkkanaan”. 
 Rungon tai tornin yläpanssa-
rointiin kohtisuorasti iskeytyväs-
sä suihkussa pitäisi kuitenkin olla 
riittävästi läpäisyä, vaikka vastassa 
olisi modernilla reaktiivipanssa-
roinnilla suojattu taistelupanssa-
rivaunu. Kartion muotoilussa on 
myös kompensoitu raketin lento-
suunnasta muuten johtuva suih-

kun leviäminen. 
 Aseen 500+ mm RHAe-läpäi-
sy jää kuitenkin selvästi jälkeen 
meillä nykyään käytössä olevis-
ta PSTOHJ 83 MB (TOW 2 B) tai 
PSTOHJ 2000 (SPIKE-MR) ohjuk-
sista, joissa se on jopa 1000 mm 
luokkaa. Näissä molemmissahan 
on kaksiosainen taistelukärki, jois-
sa ensimmäinen EFP (TOW 2 B) tai 
suihku (SPIKE) räjäyttää reaktiivi-
panssarin ja avaa tien varsinaiselle 
taistelukärjen läpäisylle.  

Monisensori
Taistelukärjen oikea toimintahet-
ki päätellään NLAW:n keulassa 
olevan optisen (lue laser) ja mag-
neettisen sensorin yhteistoiminnan 
avulla, tosin tarvittaessa kumman 
tahansa sensorin antama vahva 
heräte riittää. Kun otetaan vielä 
huomioon, että itse laukaisulaite 
on täysin passiivinen, ohjukselle 
ei välitetä lennon aikana minkään-
laisia ohjauskomentoja ja sensorit 
katsovat suoraan alas, on järjestel-
mää erittäin vaikea häiritä aktiivi-
silla tai passiivisilla omasuojajär-
jestelmillä.
 Vaunuun asennetuilla, ohjuksen 
tuhoamiseen pyrkivillä aktiivisilla 
omasuojajärjestelmillä NLAW:iin 
voidaan yrittää vaikuttaa, mutta 
niidenkin pitää ensin havaita oh-
jus, mitä hankaloittaa sen vaunuun 
nähden lähes täysin passiivinen 
toiminta ja kohtuullisen suora len-
torata. Nk. ”hard kill” omasuoja-
järjestelmien ongelmana on myös 
niiden vaunun lähistöllä toimival-
le omalle jalkaväellä aiheuttamat 
tappiot.

 Alaspäin katsovat sensorit ja 
samaan suuntaan vaikuttava tais-
telukärki mahdollistavat myös 
osittain tai kokonaan esteen taka-
na olevan vaunun kurittamisen, 
mikä on merkittävä parannus pe-
rinteisiin lähitorjuntajärjestelmiin 
verrattuna.
 Ennen ohjuksen laukausta am-
puja voi valita myös Direct Attack 
-toimintatavan, jolloin ohjus pyrkii 
osumaan tähtäyspisteeseen ja sen-
sorit kytketään pois toiminnasta. 
Tässä tapauksessa taistelukärjen 
räjäyttämisestä vastaa hidasteises-
ti toimiva iskusytytin. Tämä toi-
mintatapaa käytetään silloin, kun 
asejärjestelmällä pyritään vaikut-
tamaan asepesäkkeeseen tai pans-
saroimattomaan ajoneuvoon.

Kaupunki
Toisin kuin RSKES ja KES, NLAW 
ei kiihdytä varsinaiseen lähtöno-
peuteen heti laukaisulaitteen put-

Kymen Sotavammaisten 
Sairaskoti

Kokkokalliontie 2
49400  HAMINA

(05) 755 041

Puolustusvoimille uusi 
lähipanssarintorjunta-
järjestelmä

Suomen puolustusvoimien liikkuvan panssarintorjunnan 
selkäranka on ollut 1980-luvulta alkaen ranskalaisen 
Matra-Manurhin Défensen (nyk. GIAT) kehittämä raskas 
lähitorjunta-ase APILAS, eli meikäläisittäin 112 RSKES 
APILAS. Nyt tämä asejärjestelmä on tullut monel-
lakin tapaa tiensä päähän, ja tilalle hankitaan uusia 
NLAW-lähipanssarintorjuntaohjuksia. 

NLAW pähkinänkuoressa
- paino 12,5 kg
- amet 20-600 m
- ammu ja unohda –toimin-
taperiaate
- pieni takavaara-alue
- PLOS-laskin
- Overfly Top Attack / Di-
rect Attack
- OTA-läpäisy 500 mm 
(RHAe)
- korkea häirinnänsietokyky
- varastointiaika 20 v
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kessa, vaan putkivaiheen aikana 
erillinen ruutipanos antaa sille 
vain 40 m/s alkunopeuden. Ohjuk-
sen lennettyä noin 10 m käynnistyy 
sen varsinainen rakettimoottori, 
joka kiihdyttää sen nopeasti varsi-
naiseen 293 m/s lähtönopeuteen. 
Kun aloituspanos on vielä sopivasti 
vastamassoitettu, voidaan laukaisu 
suorittaa hyvinkin pienestä ja sul-
jetusta tilasta.
 Putken ulkopuolella tapahtu-
neen kiihdyttämisvaiheen jälkeen 
NLAW liitää vapaasti. Ohjus säi-
lyttää nopeutensa kuitenkin varsin 
hyvin, sillä hitaammasta lähtöta-
pahtumasta huolimatta lentoaika 
400 m matkalle on 1,8 s ja maksi-
mikantamallekin (600 m) alle 2,4 
s. Koska äänennopeuden alueella 
lentäminen aiheuttaa vakavia va-
kavuusongelmia, olisi ainoa toinen 
vaihtoehto kiihdyttää nopeus heti 
niin suureksi, että se säilyisi ääntä 
nopeampana koko tehokkaan am-
pumaetäisyyden sisällä.  
 NLAW siis sopii laukaisutapah-
tuman osalta selkeästi paremmin 
katutaisteluihin kuin PV:n nykyi-
set lähipanssaritorjuntavälineet. 
Pitää kuitenkin muistaa, että valin-
naisesta DA-toiminnallisuudesta 
huolimatta NLAW:n taistelukärjen 
energia on suunnattu ennen kaik-
kea ontelosuihkun muodostami-
seen, joten sen paine-, lämpö, ja 
sirpalevaikutus asepesäkkeisiin on 
selkeästi huonompi kuin oikeasti 
kaksitoimisilla taistelukärjillä va-
rustettujen aseiden.

PLOS
Keski- ja kaukotorjuntaan tarkoite-
tuista panssarintorjuntaohjuksista 
NLAW eroaa ennen kaikkea siinä, 
että ampuja ei pysty lukitsemaan 
ohjusta maaliin ennen laukaisua, 
eikä vaikuttamaan tähtäyspistee-
seen enää laukaisun jälkeen. Am-
muttaessa liikkuvaan maaliin am-
puja voi kuitenkin käyttää ohjuk-
sen PLOS (Predicted Line of Sight) 
toiminnallisuutta. Tässä ampuja 
seuraa maalia ennen laukaisua 
noin 3 sekunnin ajan ja ohjuksen 
inertiaalimittausyksikkö (IMU) 
laskee koko ajan kulmanopeuk-
sia. Tällä perusteella ohjukselle 
lasketaan lentorata, jolla ohjus on 
aina todennäköisimmin oikealla 
kohdalla etäisyydestä huolimatta. 
Lennon aikana IMU-yksikön toinen 
puoli pitää ohjuksen lasketulla len-
toradalla, ja kykenee myös kom-
pensoimaan sivutuulen vaikutuk-
sen. Näin NLAW:n osumatodennä-
köisyys on yli 150 m matkoilla niin 
liikkuvaan kuin paikallaan olevaan 
maaliin huomattavasti parempi 
kuin esimerkiksi 112 RSKES API-
LAS -raketilla.
 PLOS-algoritmi ja edullinen, 
mikromekaanisiin antureihin 
perustuva IMU-yksikkö ovatkin 
NLAW:n ”se juttu”. Sensorit, tais-
telukärki ja ohjainpinnat on taas 
lainattu aika suoraan ruotsalaisten 
BILL 2 panssarintorjuntaohjukses-
ta.

Vain operatiiviset
Yksittäinen NLAW maksaa noin 
10 kertaa enemmän kuin APILAS 
maksoi 80-luvulla, mutta toisaal-
ta reilusti alle 1/10 siitä, mitä yksi 
oikea keski- ja kaukotorjuntaan 
tarkoitettu panssarintorjuntaohjus 
maksaa tänään. Kun suhteutetaan 
aseen suorituskyky sen koko elin-
kaarikustannukseen, voi olla hy-
vinkin, että NLAW on yhtä ylivoi-
mainen kuin APILAS oli aikoinaan.
Suomen hankinnan arvoksi on il-
moitettu 38 miljoonaa euroa, jolla 
saadaan suuruusluokaltaan noin 
2000 ohjusta. Nyt tehty hankinta 
liittyy operatiivisten joukkojen ke-
hittämisohjelmaan, jonka tavoit-
teena on luoda operatiivisille pri-
kaateille uskottava ja suoritusky-
kyinen lähipanssarintorjuntakyky. 
Tässä onkin sarkaa, sillä Suomessa 
jopa maavoimien valmiusyhtymän 
(Pr2005) panssarintorjuntakyky 
vastaa USA:n armeijan pataljoo-
naa.

Lisätietoja:
NLAW järjestelmän sielunelämää 
tarkemmin luotaava artikkeli tulee 
Suomen Sotilas – lehteen.
Asejärjestelmän esittelyvideot löy-
tyvät osoitteesta www.youtube.
com hakusanalla ”mbt-law”.

NLAW saadaan ampumakuntoon noin 5 sekunnissa. Putken alta kääntyvä tuki-

varsi vakauttaa 12,5 kg painavan aseen tähtäämistä. NLAW:n normaalitähtäin 

on 2,5x20 Trijicon Compact ACOG. Suomalaisen version pimeätähtäimenä käy-

tetään Patrian valmistamaa valonvahvistinta.

NLAW tulee kuluvan vuoden aikana myös Iso-Britannian ja Ruotsin puolustusvoimien käyttöön.
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OLETKO KIINNOSTUNUT VAPAUSSODASTA?

Kevät 1918 -projektiryhmä hakee uusia harrastajia.
Kevät 1918 -projektiryhmä on helsinkiläinen harrastajaporukka, joka toteuttaa vapausso-
dan elävää historiaa. Elävä historia tunnetaan englanniksi termillä history re-enactment. 
Ryhmämme tarkoitus on tutkia ja harrastaa Suomen historiaa vapaussotahengessä, pereh-
tymällä kevään 1918 aikaisiin asusteisiin, univormuihin, aseisiin ja muuhun varustukseen. 
Toiminnan tarkoituksena on paitsi aktiivinen tutkimus- ja kokeilutoiminta, myös erilaiset 
näytökset ja esitykset. Tavoitteena on, että jokaisella ryhmän jäsenellä on vapaussodan ai-
kaisen sotilaspuvun kopio sekä mahdollisesti aikakauteen sopivaa rekvisiittaa.
Kevät 1918 -projektiryhmä ottaa mielellään mukaan toimintaansa vapaussodasta ja pukuhis-
toriasta kiinnostuneita harrastajia. Seuraava suurehko esiintyminen tulee olemaan Tampe-
reella 6.4. vietettävässä tapahtumassa.
Lisätietoja sivuilla www.jukkamattila.fi /1918
Ota yhteyttä mikäli toiminta kiinnostaa!
Jukka I. Mattila 
puh: 040 571 6331 
email: jukka.mattila@hse.fi 

 

Helmikuu
1.2.  Lääkintöneuvos, lääkintäkapteeni Johannes E.Anttinen 90 v
1.2.  Insinööri, yliluutnantti Kari Kiravuo (lähipiirissä) 70 v
4.2.  Emeritus professori, kapteeni Osmo A.Wiio 80 v
7.2.  Varatuomari, yliluutnantti Mikko Makkonen 50 v
 (Vastaanotto klo 17-20, Liisankatu 17 B, mahdolliset 
 muistamisen Kiteen Sotainvalidit ry, 209738-2101)
9.2.  Konsuli, yliluutnantti Ernst Hjelt  (perhepiirissä) 85 v
9.2.  Eläkeläinen, yliluutnantti Risto Paju 75 v
9.2.  Yli-insinööri, majuri Bo Luther (matkoilla) 75 v
12.2.  Toimitusjohtaja, luutnantti Olli Hyppönen  (matkoilla) 75 v
13.2.  Faktori, alikersantti Leif Barck (kotona 14-17) 70 v
14.2.  Johtaja, yliluutnantti Kari Heinonen 50 v
15.2.  Diplomi-insinööri, luutnantti Raimo Suokas (matkoilla) 70 v
15.2.  Merkonomi, kersantti Heikki Lepistö 70 v
 (Karjala-talo Wiipuri-sali klo 14-18)
15.2.  Muurari, vääpeli Martti Lång  (matkoilla) 60 v
16.2.  Insinööri, luutnantti Stig Simelius 70 v
18.2.  Rehtori, emeritus, luutnantti Raimo Hanski 75 v
19.2.  Merikapteeni, aliluutnantti Claes Tigerstedt  (matkoilla) 70 v
20.2.  Linja-autonkuljettaja, alikersantti Ismo Tulikorpi  (matkoilla) 75 v
21.2.  Eläkeläinen, vänrikki Otto Silm 85 v
22.2.  Eläkeläinen, yliluutnantti Pentti Lampinen (perhepiirissä) 75 v
23.2.  Teknikko, alikersantti Henry Paulin (matkoilla) 60 v
25.2.  Varatuomari, kapteeni Mauno von Fieandt  (matkoilla) 60 v
28.2.  Voimalaitoskäyttäjä, alikersantti Kari Karjalainen 50 v
 (Asukas- ja teatteritalo Kahvi-Kaisa, Kivenlahdenkatu 10 klo 13-17)

Maaliskuu
4.3.  Agronomi, kapteeni Walter Breitenstein 90 v
5.3.  Varatuomari, luutnantti Ossian Antsson (matkoilla) 75 v
6.3.  Kotiseutuneuvos, opettaja, yliluutnantti Lauri Leppänen  85 v
 (lähipiirissä)
6.3.  Rahoituspäällikkö, yliluutnantti Jorma Tuominen  (matkoilla) 60 v
8.3.  Yli-insinööri, yliluutnantti Raimo Väisänen (matkoilla) 75 v
8.3.  Huoltopäällikkö, kersantti Kari Hallikainen  (matkoilla) 60 v
12.3.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Mauri Sormaala 85 v
14.3.  Valtiotieteen maisteri, yliluutnantti Erkki Kokkonen  80 v
 (lähipiirissä)
17.3.  Eläkeläinen, yliluutnantti Jarmo Salmi 70 v
17.3.  Varastomies, alikersantti Esa Ilpala 60 v
18.3.  Diplomi-insinööri, professori Mauno Juhola  (matkoilla) 85 v
18.3.  DI, vänrikki Ilkka Numminen 60 v
19.3.  Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, luutnantti Antti Tuomikoski  60 v
 (matkoilla)
19.3.  DI, kapteeniluutnantti Harri Mäkitie 50 v
27.3.  Kiinteistökehitysjohtaja, kapteeni Pekka Lundén 60 v
28.3.  Puutarhuri, alikersantti Martti Koskela 70 v
30.3.  Sähköasentaja, ylikersantti Thor-Erik Borgström 85 v
31.3.  Ent. markkinointipäällikkö, luutnantti Hannu Juntunen 70 v

Onnittelemme

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

TUTUSTUMINEN LÄNSI-UUDENMAAN 
TAISTELUIHIN 1918
Helsingin reserviläispiirit tekee lauantaina 1.3. matkan Siuntioon ja Kirkkonummelle tu-
tustumaan vapaussodan taistelupaikkoihin. Matkaoppaana ovat Jukka I. Mattila ja Jari 
Oksman. Retkellä tutustutaan Svidjan (Syrjän) ja Sigurdsin taisteluihin, jotka käytiin 
10.2.1918. Paluumatkalla Helsinkiin tutustumme saksalaisten hyökkäysreittiin Helsinkiä 
vastaan 1918.
-          Lähtö Töölöntorilta lauantaina 1.3. klo 10:00
-          paluu noin klo 15:00
-          Omakustanteinen lounas matkan varrella
Sitovat ilmoittautumiset 15.2.2008 mennessä Kari Talikka, kari.talikka@helresp.fi  tai 
(09) 4056 2080.

Jeesus Kristus on elävä Jumala ja pelastaa

Sotahistorioitsija Anssi Vuorenmaa:
8.-9.3. Kannas, Talvisota päättyi - Suomi kesti .... 225 EUR
Eversti Sampo Ahto:
14.-18.4. Jääkäreiden jäljillä ............................... 439 EUR
Kenrl. Pentti Lehtimäki:
12.-15.4. Petseri-Pihkova-Novgorod-Narva......... 430 EUR
19.-21.4. Heimosotilaiden jäljillä Virossa............. 233 EUR
Sotahistorioitsija Göran Lindgren:
17.-19.5. Torjuntavoitto Kannaksella................... 335 EUR
7.-8.6. Viipurin Viimeinen Päivä 1944.. ............... 240 EUR
Sotahistorioitsija Eeva Tammi:
13.-15.6. Viipuri-Saimaan kanava....................... 360 EUR
Sotahistorioitsija Juhani Vakkuri
28.-30.6. Kannas-Konevitsan luostari................. 365 EUR
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Espoo-Kauniainen
KOULUTUS 2008
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maanpuo-
lustuskoulutus.fi  sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuo-
rot löydät kotisivuilta. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi. Katso myös 
keskusteluosuudesta tarkennuksia.

Jääkärileiri I Santahamina 22.2.2008 - 24.2.2008
Kurssin numero 0404 08 12003. Rinnakkaiskurssi Helsingin Torjuntakomppanial-
le (Maakuntajoukko) kohdennetun Torjuntajoukkuekurssin kanssa. Avoin kaikille 
riittävän kenttäkelpoisille reserviläisille.

Harjoitusmarssi 2
Kurssin numero 0400 08 16024. Reitin pituus n.15 km Espoo, Leppävaara 
10.2.2008. Nousujohteisesta reserviläisliikunnasta kiinnostuneet. Sopii myös maa-
kuntajoukoissa oleville tai niihin pyrkiville.
Ilmoittautuminen www.mpkry.fi  -sivuston kautta. Tiedustelut: Jan Ek (09) 803 
3600 tai Juha Matikainen 050-5977 139 juha_matikainen@suomi24.fi .

Espoon-Kauniaisten koulutusosasto
Päällikkö maj Kai Haatainen, 040 748 7099, kai.haatainen@msn.com 
Ampuma- ja asekoulutus vänr Veijo Rautio, 040 5558165, veijo.rautio@helsinki.fi  
Yhteysupseeri maj Heikki Simola, 050 5495277, h.simola@luukku.com 
Tiedotuspäällikkö ylil Arto Pulkki, 040 5121215, arto.pulkki@hrup.fi 
Tiedotusvastaava Hannu Koponen, 040 745 2326, hannu.koponen@icenet.fi  
Täydennyspoliisiyht. vääp Pauli Rautio , 040 843 7807, pauli.rautio@kolumbus.fi 
Liikuntavastaava alik Juha Matikainen, 050 5977139, juha_matikainen@suomi24.fi  
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen, 040 7185907, elsi.tuominen@iki.fi 

EsKaPAT:in kotisivuosoite: www.eskapat.net

Helsingin Maanpuolustuspiirin 
koulutusosastot

Oy K.G.Öhman Ab

Viking Line

Hertz Autovuokraamo

LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit

Puh (09) 271 1565

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

KT Interiors Oy

Kiittää tukijoitaan

Helsingin

ESITELMÄ TALOUDELLISEN PAINOSTUKSEN 
ERI MUODOISTA 26.3.2008

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Alpo Juntunen pitää esitelmän koskien eri 
tavoin tehtävää taloudellista painostusta osana suurvaltapolitiikan välineistöä. 
Perinteinen esimerkki on erimuotoinen saarto ja tulevaisuudessa voivat esimerkiksi 
energiatoimituksiin ja rahan lainaukseen liittyvät asiat olla mahdollisia. Juntunen 
on perehtynyt erityisesti Itämeren alueen tilanteeseen ja kehitysnäkymiin lähivuo-
sina.    
 Esitelmä on ke 26.3.2008 klo 18.30 Katajanokan Kasinolla Karimo salissa. 
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoit-
tamaan osallistumisensa to 20.3 mennessä e-mail raimo.hynynen@fi .ibm.com tai 
040-510 8513.  
 
Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

(09) 478 999
www.skal.fi
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HELSINGFORS SVENSKA 
RESERVOFFICERSKLUBB

HSRK är klubben för svensksprå-
kiga offi cerare i reserven. Klubben 
stöder sina medlemmar i att up-
prätthålla sin fältduglighet genom 
att ordna lämpliga evenemang, 
skolning och föredrag. Initativet 
för att upprätthålla officersfär-
digheterna ligger dock hos varje 
enskild offi cer! Börja med att akti-
vera dig inom HSRK. 

Kontakt: info@hsrk.fi  Hemsida: 
www.hsrk.fi 

Styrelsens konstituerande möte 
hölls den 14.1.

Styrelsens ansvarsområden för-
delades enligt följande:

Ordförande (vald på höstmötet) 
kapt Caesar von Walzel, viceordfö-
rande; kapt Kaj Petterson / fänr. 
Caspar von Walzel, sekr; Caspar 
von Walzel, skattm; kapt Ulf- Chr. 
Forsström, idrotts- undomsoffi cer; 
maj. Ulf Dahlman, ultn Alexander 
Bergenheim, Skytteofffi cer; Caspar 
von Walzel,

Utbildningsoffi cer; Kaj Petters-
son, ultn Nicolas von Walzel, infor-
mations- samt traditionsoffi cer; ltn 
Dick Lundell

Kommanda programpunkter:
Pistolskytte: torsdagar udda 

veckor i Luolan kl 17-19, följande 
tillfällen är: 31.1, 14.2, 28.2, 13.3, 
27.3

Anmälan till skytteoffi cer: cas-
par@hsrk.fi  eller 050 353 4714

Lördagspromenad varje månads 
första lördag, start kl 12.00 från 
Britas simhall med start 1.3.

Övriga viktiga datum att an-
teckna redan nu:

Kvällsorientering den 15.4.
Den traditionella Gentleman-

tävlingen i Syndalen den 3.5.2007. 
Klubben har stolta anor att förs-
vara. Klubben bjuder på anmäl-
ningsavgiften. Anmälan till Ulf 
Dahlman: Gsm. +358 40 533 6312/ 
eller ulf.dahlman@peugeot.fi 

Noggrann information om eve-
nemangen kommer i nästa num-
mer av HRS.

OFFICERSBAL! Den 3 Maj 
2008. 

HSRK ordnar en högtidlig of-
fi cersbal den 3.5. på Skatuddens 
Kasino. Klubbens medlemmar 
avec, är alla välkomna att anmäla 
sig. Inbjudan går även till klubben 
närstående personer inom mili-
tär, förvaltning och affärslivet. 
Programmet blir värdigt och hög-
tidligt. Klädsel; Militär eller civil 
högtidsdräkt med ordnar. Antalet 
är begränsat så möjligast tidiga 
anmälningar säkrar närvaron. An-
mälningar tas emot fr.o.m. 10.2 av 
ordf. Caesar von Walzel. Bråvalla-
vägen 36 18266 Djursholm, Sveri-
ge. Eller caesar@vonwalzel.com.

Kesäyön Marssi 6.6: Klubben 
har för avsikt att ställa upp med 
minst en patrull. Kom med, vi 
svenskspråkiga offi cerare bör sy-

nas oftare!
Exat information för alla evene-

mang i nästa tidning. Anmälan till 
Ulf Dahlman enligt ovan.

Klubbens historik utarbetas av 
ltn Dick Lundell, som har kommit 
en bra bit på väg. Ett värdefullt 
inbundet tryck kommer att pre-
senteras på klubbens 60 års jubi-
leum i Februari 2009. Alla som 
besitter något som kunde bidra till 
historiken  som tex. bilder, histo-
rier, anekdoter eller övrigt mate-
rial eller föremål, bedes vänligen 
kontakta Dick Lundell: Tel: 050 
5390963 eller dick.lundell@folk-
halsan.fi .

Notera att alla medlemmar är 
hjärtlig välkomna till andar klub-
bars evenemang. Följ anonserna i 
HRS.

Medlemsrekrytering: HSRK är 
en Finlandssvensk institution, som 
det är en heder för varje offi cer i 
Helsingforsregionen att tillhöra. 
Bästa medlem. Gör Ditt bidrag 
även genom att föra budskapet 
vidare och rekrytera minst en ny 
medlem i år!

KANTA-HELSINKI

Kerhon kevätkokous pidetään Ka-
tajanokan Kasinolla Karimo-salissa 
keskiviikkona 26.3. klo 17.45. 

Kokouksen 28.3. jälkeen järjes-
tetään esitelmätilaisuus klo 18.30. 
Maanpuolustuskorkeakoulun do-
sentti Alpo Juntunen pitää esitel-
män koskien eri tavoin tehtävää 
taloudellista painostusta osana 
suurvaltapolitiikan välineistöä. Pe-
rinteinen esimerkki on erimuotoi-
nen saarto ja tulevaisuudessa voi-
vat esimerkiksi energiatoimituk-
siin ja rahan lainaukseen liittyvät 
asiat olla mahdollisia. Juntunen 
on perehtynyt erityisesti Itämeren 
alueen tilanteeseen ja kehitysnä-
kymiin lähivuosina. Tilaisuus on 
avoin kaikkien kerhojen jäsenille. 
Esitelmään tulijoita pyydetään il-
moittamaan osallistumisensa to 
20.3. mennessä e-mail raimo.hyny-
nen@fi .ibm.com tai 040-510 8513.

9 mm pistooliammuntavuorot 
jatkuvat Töölön radalla. Vuorot 
ovat keskiviikkoisin parittomilla 
viikoilla  klo 16.30-19. Lisätietoja 
ampumaupseereilta.

Kerhon yhteystietoja: verkkosi-
vusto: www.khru.net, sähköposti: 
khru@khru.net. Sähköpostitie-
dotteita haluavat voivat ilmoittaa 
osoitteensa sihteerille.  

Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 
540 5882, jari.ora@oralaw.fi , sih-
teeri Raimo Hynynen, p. 040 510 
8513, raimo.hynynen@fi .ibm.com

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

LÄNSI-VANTAA

Kevätkauden tapahtumia: Lauan-
taina 9.2. Toimintakeskuksessa klo 
11.00 alkaen liikuntapäivä, ohjel-
massa mm. haasteliikunta Tikku-
rilan Reserviupseereita vastaan. 
Haasteliikunta lumiolosuhteista 
riippuen joko hiihtona tai kävely-
nä. Liikunnan jälkeen tarjolla her-
nekeittoa. Tiistaina 12.2. klo 19.00 
alkaen kerhoilta, sauna ja makka-
ranpaistoa.

Sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään Toimintakeskuksessa tiis-
taina 1.4. klo 19.00 ja kokousesitel-
mä heti kokouksen jälkeen n. klo 
19.30. Esitelmän aihe ja esitelmöit-
sijä vielä vahvistusta vaille, ilmoi-
tetaan myöhemmin. 

LVRU:n kevätleiri pidetään 
Padasjoella 18 – 19.4. Ohjelmas-
sa mm. MPKY:n kurssi ”Kartat ja 
koordinaatit 1”  ja kerhon ampu-
mamestaruuskilpailut.  

Ampumaratavuoro Töölöntorin 
pistooliradalla jatkuu lauantaisin 
klo 14.30 – 17.00. Lisätietoa toimin-
nastamme sekä kerhon yhteystie-
dot ja vuoden 2008 toimintakalen-
teri löytyvät päivitetyiltä verkkosi-
vuiltamme osoitteesta http://lvru.
rul.fi  

MUNKKIVUORI

Hallitus toivottaa jäsenistölle hy-
vää ja aktiivista alkanutta vuotta. 
Tänäkin vuonna jatketaan toimin-
taa ammunnan ja reserviläistaitoja 
lisäävän toiminnan merkeissä.

Munkkivuoren Reserviupseerit 
ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 12.3.2008 
Munkkivuoren seurakuntatalon 
seurakuntasalissa kello 18 alkaen. 
Osoite on Raumantie 3. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen jälkeen kuullaan 
esitelmä Suomen Kaartista Turkin 
sodassa 1877. Kaikki jäsenet terve-
tuloa mukaan.

Urheilutalossa jatkuvat .22-vuo-
rot kevätkaudella parillisten viik-
kojen perjantaisin 18.00 – 19.30, 
seuraavaksi 8.2. ja siitä kahden vii-
kon välein. 

Perjantaina 22.2. ammutaan 
Riihimäkiottelu, jolloin ei ole nor-
maalia ammuntavuoroa. Ilmoit-
taudu ampumaupseerille (puh. 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com) joukkueeseem-
me. 

Parittomien viikkojen tiistaisin 
on mahdollista harjoitella sotilas-
pistoolin pika-ammuntaa Töölön-
torin uusitulla ampumaradalla. 
Samalla on mahdollisuus harjoi-
tella myös SRA-ammuntaa varten. 
Ilmoittautuminen Timo Mikko-
selle aina edeltävän maanantain 
puoleen päivään mennessä. timo.
mikkonen@luukku.com tai 0400-
607590. Seuraava tilaisuus on 
29.2.2008.

Kalvolassa ammuntakausi alkaa 
maaliskuun 15. päivänä ja jatkuu 
huhtikuun 5. päivänä. Ilmoita säh-
köpostiosoitteesi ampumaupseeril-
le tiedon saannin varmistamiseksi, 
jos järjestetään muita tilaisuuksia.

POHJOIS-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

KOKOUKSET
Yhdistyksen syyskokous pidet-

tiin Tapanilan urheilukeskuksen 
kerhohuoneessa 27.11.2007. Ko-
kouksessa valittiin yhdistykselle 
uusi hallitus, jonka tehtäväjako 
sovittiin hallituksen 14.1.2008 pi-
tämässä kokouksessa seuraavaksi: 
Jaakko Sievänen, puheenjohtaja, 
Karri Kupari, varapuheenjohtaja ja 
sihteeri, Kari Wallin, yhteiskunnal-
liset suhteet, palkitseminen, Jorma 
Loimukoski, tiedotusupseeri, Jou-
ko Kylmälä, ampumaupseeri, Lauri 
Kylmälä, perehdyttämisupseeri, 
toimintaosasto, Seppo Seppälä, 
projektiupseeri, Raimo Korhonen, 
rahastonhoitaja, Peter Korvensyr-
jä, koulutus- ja urheilu-upseeri, 
Jarkko Paananen, projektiupseeri.

Lisäksi syyskokous vahvisti yh-
distyksen toimintasuunnitelman 
ja talousarvion vuodelle 2008 sekä 
käsiteltiin edustajat piirin ja piiri-
valtuuston kokouksiin. Kokouksen 
jälkeen kuultiin majuri Mika Kave-
nin (HelSLE) mielenkiintoinen esi-
telmä maakuntajoukoista, erityi-
sesti pääkaupunkiseudun osalta.

TULEVIA TAPAHTUMIA
Hallituksen kokous 12.2.2008 

klo 18.30, Malmin kirkolla.
Sääntömääräinen kevätkokous 

18.3.2008 klo 19.00 Tapanilan ur-
heilukeskuksessa.

Tutustutaan Helsingin hätäkes-
kuksen ja pelastuslaitoksen toimin-
taan tiistaina 26.2.2008 alkaen klo 
18.00 Helsingin Pelastuslaitoksen 
(pääasema) luentosalissa os. Agri-
colankatu 15B, Helsinki 53. Toimin-
nasta pitävät esityksen hätäkeskuk-
sen johtaja Markus Grönholm ja 
pelastuslaitoksen tiedotuspäällik-
kö Pertti Grönroos. Yhteyshenkilö-
nä Kari Wallin, gsm: 050-4044814, 
kari.v.wallin@luukku.com. Kaikki 
lämpimästi tervetuloa!

Tutustumisretki Suomen Tykis-
tömuseoon, Hämeenlinnaan lauan-
taina 19.4.2008, klo 14.00. Lähtö 
Helsingistä noin klo 12.30 ja paluu-
matkalle lähdetään noin klo 18.00.  
Museon opastettu kierros kestää 
1-2 tuntia ja kahvit juodaan kah-
viossa. Isäntänä Teuvo Mahrberg. 
Yhteyshenkilönä Raimo Korhonen, 
0400-402783, raimo.korhonen@
iki.fi . Sisältö: Talvisota, 40 min, 
Korpisodan suurvoitto, 30 min, 
Ihantalan ihme, 30 min, Taistelu 
Laatokan Karjalassa, 30 min. Mak-
su on 6 euroa/hlö sisältäen esityk-
set ja opastuksen. 
Lisätietoja: www.tykistomuseo.fi 

Kevätsauna järjestetään perin-
teiseen tapaan toukokuussa Santa-
haminassa.
KOULUTUS

Yhdistys maksaa maanpuolus-
tustaitojen opiskelun kohtuulliset 
kurssimaksut. Tiedustele koulu-
tustilaisuuksista.  Yhteyshenkilönä 
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä, 
045-6748754, cossu541@saunalah-
ti.fi .
YHTEYSHENKILÖT

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

TIKKURILA

Seuraava kuukausikokous pidetään 
torstaina 31.1.2008 klo 19.00 alka-
en ”Karjatalolla” Vantaan Hiekka-
harjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). 
Esitelmän pitää kerhomme jäsen 
Mika Kuukkanen aiheena: Sotilas-
poliisitoiminta Suomessa. Hallitus 
kokoontuu klo 18.00 alkaen.

Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatku-
vat Tikkurilan Urheilutalon ampu-
maradalla pienoispistooliammun-
nat. Myös pienoiskiväärillä voi 
tulla harjoittelemaan. Rohkeasti 
mukaan!

Tiistaina 5.2.2008 on pistooli 
pika-ammuntakilpailu 30 ls. Lisä-
tietoja antaa ampumaupseeri Juk-
ka Luotola puh.0500-455474. 

Tikkurilan Reserviupseeriker-
hon kevätkokous pidetään tors-
taina 28.2.2008 klo 19.00  alkaen 
”Karjatalolla” Vantaan Hiekkahar-
jussa Urheilutie 6:ssa (4. krs). Ke-
vätkokouksen jälkeen kuukausiko-
kous, jossa esitelmän pitää prikaa-
tikenraali evp, tohtori Pentti Airio 
aiheesta kenraali Yrjö Keinonen 
Puolustusvoimain komentajana.

Hallitus kokoontuu klo 18.00.
Seuraa myös kotisivujamme 

www.tiruk.net

TÖÖLÖ

Hyvää Töölön Reserviupseerien 
40-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuon-
na kokoamme olemassa olevan 
historiamateriaalin kokoon sekä 
laadimme sen pohjalta 40-vuotis-
historiikin. Pidämme pienimuo-
toisen juhlatilaisuuden 22.5., josta 
tietoa seuraavissa Helsingin Re-
servin Sanomissa. Jos jäsenillä on 
kerhon historiaan liittyviä kuvia, 
juttuja tms. materiaalia, toivom-
me saavamme niitä käyttöömme 
historiikkia varten. Ota yhteyttä pj 
Sampo Martiskaiseen tai vpj Jyrki 
Ratiaan 040-5829127. 

Ennen joulua kerho kävi Kau-
nialan sotavammasairaalassa ter-
vehdyskäynnillä ja muistimme 
aikaisempien vuosien tapaan Kau-
nialaa sen toivomilla joululahjoil-
la. 

Kerhomme osallistui jouluaaton 
kunniavartioon Suomen Marsalkka 
Mannerheimin haudalla ja Hieta-
niemen sankarihaudoilla yhteisel-
lä vaihdolla Huoltoupseerikerhon 
kanssa. 

Vuoden alussa kokosimme Töö-
lön RU:n vastauksen viime vuoden 
toiminnastamme RUL:n toimin-
takyselyyn. Kiitokset jäsenistölle 
kyselyyn toimitetuista tiedoista. 
Toimintamme on säilynyt moni-
puolisena ja aktiivisella tasolla. Pi-
detään toiminta vähintään samalla 
tasolla tänä vuonna. Tervetuloa 
tilaisuuksiin.

Kevätkauden ampumavuorot 
Töölöntorinkadun ampumaradal-
la pidetään tiistaisin 19.2., 18.3., 
15.4. ja 13.5. Ampumavuoro on 
klo 19.00-21.30. Lisätietoja am-
munnasta ampumaupseeri Raimo 
Ahokkaalta 050-511 4123, 020 490 
7503, raimo.ahokas@ymparisto.fi .

Tammikuun 29. klo 18.00 me-
nemme kootusti ja avec Tennispa-
latsiin katsomaan Åke Lindmanin 
Tali-Ihantala 1944 -elokuvaa. Liput 
hankitaan itse.

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

TOIMINTAKALENTERI
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Tuusulan järvellä pidetään lii-
kuntapäivää 2.3. yhdessä Turva-
kurssinkillan kanssa hiihtäen ja 
ulkoillen. Kokoontuminen Lotta-
museolla klo 12.00.

Töölön RU:n kevätkokous pide-
tään maaliskuun 27. päivänä klo 
18.00 Döbelninkatu 2. Merkitse 
kalenteriisi ja tule juhlavuoden ko-
koukseen. Hallituksen kokoukset 
pidetään 26.2. klo 17.00 ja 27.3. klo 
16.30. 

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo 
Martiskaiselle 040-709 8459, sam-
po.martiskainen@tapiola.fi  tai sih-
teeri Erkki Nikuselle 040-715 4486, 
enikunen@.welho.com.

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVIUPSEERIT

Vuoden 2008 ammunnat ovat al-
kaneet ilma-aseradalla Tukikohta 
Puotilantie 1D. Ilma-aseammunnat 
alkavat keskiviikkoisin klo 18. Uu-
tena ammuntamuotona ilmahirvi-
ammunta torstaisin klo 18. paritto-
mina viikkoina.

Alkuvuoden 2008 tulevia tapah-
tumia: 

Kevätkokous; yhdistyksen hal-
litus päätti kevätkokouksen ajan-
kohdaksi tiistain 11.3.2008 klo 
18.00. ja paikkana Tukikohta Puo-
tilantie 1D. Esitelmän pitäjänä on 
kenraaliluutnantti Heikki Koskelo 
aiheesta ”Suomen turvallisuuspo-
liittinen asema historian valossa”.

Kerhoilta pidetään Tukikohdas-
sa tiistaina 8.4.2008 klo 18. Esitel-
män aiheena ”Suurvaltapolitiikan 
vaikutus Suomen vapaussotaan”, 
jonka pitää yhdistyksemme jäsen 
Jyrki Uutela, tule päivittämään tie-
tojasi historiallisiin tapahtumiin. 

Herrasmieskilpailut pidetään 
toukokuussa, päivämäärä ilmoite-
taan myöhemmin.

Toukokuussa tullaan järjestä-
mään myös retki Miehikkälään 
Salpalinjalle, päivämäärä on 
24.5.2008, ilmoittautumiset Keijo 
Taljalle kuljetusten järjestämiseksi 
huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallitus piti järjes-
täytymiskokouksen 10.1.2008 ja 
hallituksen vastuualueet jaettiin 
seuraavasti. Puheenjohtaja Keijo 
Talja, varapuheenjohtaja Jukka-
Pekka Kantokoski, sihteeri Juha 
Iiskola, talousupseeri Jyrki Uutela, 
ammuntaupseeri Esko Sillankorva, 
urheilu-upseeri Lauri Haimakai-
nen, koulutusupseeri Juha Isokan-
gas, nuorisoupseeri Joona Hakka-
rainen.

Toimikunnat: Perinnetoimikun-
ta: Viljo Lehtonen ja Lauri Haima-
kainen. Urheilu-ammuntatoimi-
kunta: Esko Sillankorva, Marko 
Kiili, Anssi Kuhlman. Järjestötoi-
mikunta: Keijo Talja, Jyrki Uutela, 
Jyrki Hiironen, Jani Riekkinen. 
Nuoriso- ja koulutustoimikunta: 
Juha Isokangas, Kalus Koivu, Ari 
Iskanius, Joona Hakkarainen, Jani 
Riekkinen, Anssi Kuhlman.
Yhteystietoja: pj. Keijo Talja p. 
041514 9140, vpj. Jukka-Pekka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, siht. Juha 
Iiskola p. 050 543 6214. 

ASELAJIKERHOT

ILMAILUKERHO

Kevään toimintaa
12.02. tiistai, Helsingin Suomalai-

nen klubi, klo 17.00, kevätkokouk-
set; klo 18.30, ev Pekka Kanninen: 
”Draken koulutuksesta”

5.3. keskiviikko, Ilmavoimien 
90. vuosipäivä (6.3.), klo 12.00, 
seppeleenlasku Sankariristillä; klo 
18.00, Ilmav. 90 v. juhla – katso 
tarkemmin ilmoitus tässä lehdessä.

08.04. tiistai, Helsingin Suoma-
lainen klubi, klo 18.30, prkenr Jar-
mo Lindberg: ”Ilmavoimat tänään” 
toukokuu, Tikkakosken matka

ILMATORJUNTAKERHO

It-Kerhon hallitus on järjestynyt 
seuraavin vastuin: puheenjohtaja 
Antti Lilleberg, varapuheenjohtaja 
ja ampumaupseeri Timo Wiiala, 
sihteeri Arttu Niskasaari, talousup-
seeri Mika Husso, jäsenupseeri 
Patrik Hammarén, tiedotusupseeri 
Topias Uotila, yhteysupseeri Timo 
Niiranen, palkitsemisupseeri Jar-
mo Siivinen, operaatioupseeri Ilk-
ka Anttonen.

Ilmatorjunnan tarkastaja on 
9.11.2007 myöntänyt Helsingin 
reserviupseerien ilmatorjuntaker-
holle Ilmatorjunnan Ansioristin 
Siivitetyn Ammuksen kera, ”ansi-
ostanne ilmatorjunnan hyväksi”. 
Puheenjohtaja kiittää jäseniä ja 
sidosryhmiä työstä yhdistyksen ja 
aselajin puolesta!

Ahti Lapin esitelmäsarjan il-
masota- ja ilmatorjuntadotriinin 
kehityksestä jälkimmäinen osa, 
joka käsittelee kehitystä kylmän 
sodan päättymisestä nykypäivään, 
esitetään 28.2. klo 18. Paikkana on 
Maanpuolustusjärjestöjen talon 
auditorio, osoite Töölöntorinkatu 
2.

Tilaisuus on ehdottoman antoi-
sa kaikille aselajin historiasta sekä 
kehityksestä kiinnostuneille. Kaik-
ki mukaan kuuntelemaan! Ei en-
nakkoilmoittautumista, lisätietoja 
tarjoaa Antti Lilleberg.

Helmikuun viimeisenä viikon-
loppuna 22.-24.2. järjestetään Tik-
kakoskella It-Koululla karttakurssi 
kerhon, koulun ja MPK:n yhteis-
työnä. Kurssilla opetetaan uuden 
karttajärjestelmän lisäksi ensisijai-
sesti it-joukkojen taktiikkaa aina 
psto-tasalla asti. Pois lukien kul-
jetus, esimerkiksi järjestettävin 
kimppakyydein, koko lysti on jopa 
ilmaista! Ilmoittautumisaikaa on 
vielä 8.2. asti ja muutama paikka-
kin löytyy. Ilmoittautua voi MPK:n 
sivuille osoitteessa www.mpkry.fi . 
Lisätietoja Topias Uotilalta.

Sääntömääräinen kevätkokous 
Suomenlinnan upseerikerholla 
19.3. klo 18. Kaikki mukaan tapaa-
maan vanhoja ja uusia tuttavuuk-
sia!

Kerhon ammuntavuoro on nyt 
muuttanut Töölöntorinkadulle 
HRUP:n ampumaradalle, joka on 
käytössämme parillisten viikkojen 
keskiviikkoina kello 16-19. Jokai-
sella ampujalla tulee olla vakuu-
tus, jonka saa esimerkiksi RUL:n 
kautta (www.rul.fi). Lisätietoja 
ampumaupseeriltamme Timo Wii-
alalta (timo@wiiala.com).

Kerhon jäsenten mahdolliset 
sähköpostiosoitteet pyydetään il-
moittamaan tiedotusupseeri Topi-
as Uotilalle (yhteystiedot alla).

Lisätietoja kerhon toiminnasta 
antavat mm. puheenjohtaja Antti 
Lilleberg (040 596 2905, antti.lil-
leberg@tkk.fi ) ja tiedotusupseeri 
Topias Uotila (040 719 5777, top-
pari@saunalahti.fi , Huom. osoite 
muuttunut).

Kerhon verkkosivut löytyvät 
osoitteen www.ilmatorjuntaupsee-
riyhdistys.fi  kautta valitsemalla oi-
keasta laidasta linkin: Helsinki.

Helsingin Reserviupseerien 

Ilmatorjuntakerho vastaa pää-
kaupunkiseudulla myös ITUY:n 
paikallistoiminnasta. Näin ollen 
kaikki pääkaupunkiseudun it-up-
seerit ovat tervetulleita kerhon ti-
laisuuksiin.

Mahdollisen osoitteenmuu-
toksen voi tehdä RUL:n kotisivun 
kautta (www.rul.fi). Etusivulta 
löytyy linkki jäsentietolomakkee-
seen, johon voi päivittää osoitteen 
lisäksi muitakin tietoja. Tarvittaes-
sa ota yhteyttä jäsenupseeri Patrik 
Hammaréniin (044 592 2982, pat-
rik.hammaren@helsinki.fi ).

Tervetuloa mukaan toimintaan!

JÄÄKÄRIKERHO

Helmikuun saunailta on 5.2., löylyt 
ovat valmiit klo 17.00 alkaen. Maa-
liskuun sauna on 4.3.

Maaliskuussa pidetään sääntö-
määräinen kevätkokous esitelmi-
neen. Asiasta tiedotetaan tarkem-
min seuraavassa numerossa.

Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha 
Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 
503 4804, siht. Yrjö Saulamo, puh. 
349 3162 tai 050 344 5635.

KT-KERHO

Kenttätykistökerhon kunniajäsen, 
everstiluutnantti Jonas Hedberg 
sai viimeisen kutsun iltahuutoon 
13.12.2007, 104 vuoden iässä.

Tulevia tapahtumia: Toiminta-
kalenteri 2008 luettavissa osoit-
teessa: http://www.ktkerho.fi /ta-
pahtumat.php

9.2.2008 Tykkimiehen toiminta-
päivä Santahaminassa. Ohjelmas-
sa mm. pistooliammuntaa ja rei-
pasta ulkoilua. Suunnattu 20-40 v 
jäsenille.

6.3.2008 Suomen Tykistön päi-
vän iltatilaisuus klo 19:00 Ravin-
tola Tekniska, Eerikinkatu 2, Hel-
sinki

Tykkimiesilta, johon kaikki tyk-
kimiehet ja tykistön ystävät ovat 
tervetulleita. Juhlaesitelmä, palkit-
semiset, alkudrinkki ja buffet.

Ilmoittautuminen tykkimiesil-
taan keskiviikkoon 27.2. mennessä 
maksamalla illalliskortin hinta 35 e 
tilille Nordea 127130-83323 viittee-
nä oma nimi.

Tiedustelut: Jyri Vilamo  044-
511 0472 tai jyrppy@hotmail.com, 

Lisätietoja Kenttätykistökerhon 
toiminnasta: pj. Jyri Vilamo (GSM) 
044-511 04 72, email: jyrppy@
hotmail.com, vpj. Markku Mante-
re (GSM) 040-709 89 02, email: 
markku.mantere@iki.fi, sihteeri 
Erkki Vuori (GSM) 040-722 89 24, 
email: sihteeri@ktkerho.fi 

www.ktkerho.fi 

PIONEERIOSASTO

Töölöntorinkadun luolassa jatku-
vat ampumaharjoitusvuoromme. 
Varsinaiset vuoromme, jolloin voi 
osallistua myös kasakisaan ovat 
17.2. klo 14.30-17, 15.3. klo 12-14.30 
ja 2.4. klo 19-21.30., yhteyshenki-
lö Matti Mähönen. Ampumassa 
voi käydä myös lauantaisin 23.2., 
22.3., 19.4. ja 17.5. klo 12-14.30, yh-
teyshenkilö markus.saarela@sks.
fi  tai 040-743 1867. Sisäänkäynti 
on Töölöntorinkadun ja Eteläisen 
Hesperiankadun kulmauksesta. 
Parannusten jälkeen luolassa voi 

ampua myös sotilaskaliiberin pis-
tooleilla! Paikalla on kouluttaja, 
aseita ja patruunoita 50kpl/pie-
noispistooli, 10kpl/sotilaspistooli/
ampuja veloituksetta jäsenmaksun 
maksaneille jäsenillemme. HUOM 
ampujavakuutus on pakollinen, 
joko Suomen ampujainliiton tai 
RUL:n, lisätiedot jarjesto@rul.fi . 
Mukaan myös kuulonsuojaimet, 
jos sellaiset löytyy.

Tämän vuoden jotoksille voi jo 
ilmoittautua. Pioneeriosasto koko-
aa kuhunkin tapahtumaan vähin-
tään yhden nelimiehisen partion, 
joten voit ilmoittautua yksinkin 
sihteerille. Aikaisempi kokemus 
ei tarpeen. Talvijotos on 14.-16.3. 
Kuopiossa, lisätietoja http://www.
kru.fi /willenvaellus/

Pioneeri- ja suojelujotos järjes-
tetään puolustusvoimien vapaa-
ehtoisena harjoituksena 26.-27.7. 
Keuruulla, lisätietoja http://www.
pioneeriaselajinliitto.net/html/jo-
tos.html

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneeri-
logo (työkalut). Hinta vain 10 eur. 
Tilaa puheenjohtajalta. Myynnissä 
myös pioneerilippiksiä ja pioneeri-
patsaita.

Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä puheenjohtajaan tai sih-
teeriin sekä osoitteessa http://pio-
neeriosasto.net. Netissä teet myös 
kätevimmin osoitteenmuutoksen.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja ltn 
Sami Hotakainen, 040-521 8383, 
sami.hotakainen@kolumbus.fi , 
Sihteeri, tiedotusupseeri kapt Juk-
ka Rusila, 040-779 5619, jukka.ru-
sila@ramboll.fi, ampumaupseeri 
evl evp Matti Mähönen, 040-570 
3718, matti.mahonen@fonet.fi 

RESERVIMERIUPSEERIT

 Helsingin Reservimeriupseerit ry:n 
syyskokous valitsi vuodelle 2008 
hallitukseen seuraavat jäsenet: 
puheenjohtaja Reima Mäkeläinen, 
varapuheenjohtaja Antti Jäntti, 
Sami Linnermo, Harri Pakarinen, 
Mika Palasto, Seppo Vihersaari ja 
Erik Westerinen.

Yhdistykselle on varattu täksi 
kevääksi ampumavuorot piirin uu-
distetulta ampumaradalta paritto-
mien viikkojen lauantai-iltapäivik-
si klo 1200-1430 alkaen helmikuun 
alusta toukokuun loppuun asti. En-
simmäinen vuoro on siis 2.2.2008. 
Tarkempia ohjeita antavat Reima 
Mäkeläinen, puhelin 0500 - 440 
731 ja Antti Jäntti, puhelin 0400 - 
507 826.

Yhdistyksen perinteinen kevät-
päivä ja pilkkikilpailut järjestetään 
HRUP:n Spjutsundin majalla lau-
antaina 1.3.2008. Kevätpäivään il-
moittautumisia ottaa vastaan Rei-
ma Mäkeläinen.

Meriosaston hallitus toivottaa 
hyvää purjehduskauden alkua eli 
muistakaa mennä 9.-17.2. vene-
messuille!

RT-KERHO 
JOHTORENGAS

KERHON KEVÄTKOKOUS JA 
ESITELMÄTILAISUUS

Kerhon sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään Suomenlin-
nan upseerikerholla keskiviikko-
na 12.3.2008. Ennen varsinaista 
kokousta on opetusneuvos Pentti 
Jänkälän esitelmä aiheesta ”Suo-
men sota”. Esitelmätilaisuus alkaa 

klo 18.00 (lautta klo 17.20) ja se on 
yhteinen Suomenlinnan RT-killan 
kanssa.

KERHON PISTOOLIVUOROT 
TÖÖLÖN AMPUMARADALLA (Ke-
vät 2008)

Kevätkaudella 2008 kerholla 
on kuusi ampumavuoroa Töölön 
ampumaradalla: vko: 2, KE klo 19-
21.30, vko: 6, KE klo 19-21.30, vko: 
10, KE klo 19-21.30, vko: 14, TI klo 
19-21.30, vko: 18, KE klo 19-21.30, 
vko: 22, KE klo 19-21.30. Ilmoittau-
tumiset viimeistään kunkin viikon 
maanantaina Kimmo Kinokselle. 
kimmo.kinos@scribona.com tai 
puh: 050-3880282 (iltaisin). Kaik-
ki jäsenet ovat tervetulleita am-
pumaan, kunhan ampumaharras-
tusvakuutus (17 eur) on maksettu 
(Vakuutuksen maksulomakkeen 
voi tilata kotiin osoitteesta: http://
www.reservilaisliitto.fi /ampuma-
vakuutus).

KERHON 70-V. HISTORIIKKI 
ON ILMESTYNYT

Kerhon historiikki julkistettiin 
joulupuuron yhteydessä Suomen-
linnan upseerikerholla 12.12.2007. 
Historiikki tullaan postittamaan 
kaikille vuonna 2007 jäsenmak-
sunsa maksaneille tammi-helmi-
kuun 2008 aikana.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIH-
TEERILLE

Jäsenten mahdollisia sähkö-
postiosoitteita pyydetään ilmoitta-
maan sihteerille sähköpostiin. Siis, 
mikäli et ole saanut kerhon tiedot-
teita emailiisi, ilmoita osoitteesi 
maililistalle.

YHTEYSTIEDOT: Internet: 
www.johtorengas.com

Puheenjohtaja: Kare Vartiainen, 
Mannerheimintie 128 A 29, 00270 
Helsinki, gsm 0400 694 538, kare.
vartiainen@blickle.fi 

Sihteeri: Toni Aalto, Tikankolo 
4 F 39, 02660 Espoo, gsm 040 311 
3348, toni.aalto@iki.fi 

SENIORIUPSEERIT

Sampo-konserni on kutsunut ker-
homme vierailemaan tiistaina 
19.2.2008 klo 17.00 alkaen osoit-
teeseen Kaupintie 3 A. Konsernin 
turvallisuuspäällikkö Jouko Jo-
kinen kertoo Sampo-konsernista 
sekä sen nykyisistä turvallisuus-
järjestelyistä ja lisäksi saamme ti-
laisuudessa kuulla Pääesikunnan 
koulutuspäällikön, eversti Heikki 
Bergqvistin esitelmöivän ajankoh-
taisesta aiheesta ” Puolustusvoi-
mien uusi organisaatio ja koulu-
tusjärjestelyt. ”. Ilmoittautumiset 
tilaisuuteen viimeistään 13.2.2008 
mennessä : pentti.uosukainen@
kolumbus.fi   tai 040 840 6296. 

Koska yhä useammalla Senio-
rikerhon jäsenellä lienee käytettä-
vissään sähköposti, niin noudat-
taen erään jäsenemme esittämää 
toivomusta retki- ym tiedotteiden 
jakelemisesta myös sähköisesti, 
pyytää hallitus, että sähköpostin 
omaavat seniorit lähettävät nykyi-
set osoite- ja yhteystietonsa kän-
nykkänumeroineen sähköpostitse 
kerhomme jäsenrekisterin hoita-
jalle arto.aremo@kolumbus.fi ja 
samalla sähköpostikopion kirjuril-
le pentti.uosukainen@kolumbus.fi 

KANTA-HELSINGIN 
MAANPUOLUSTUSNAISET

Kokousajat ovat 4.2.,3.3.,7.4.,5.5. 
2008. Osoite Döbelninkatu 2, klo 
18.00 alkaen.Pääsiäismyyjäiset jär-

KANTA-HELSINGIN 
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ILMAILUOSASTO

Seuraava tapaaminen Suomalai-
sella Klubilla 12.02-08. Osaston 
kevätkokous klo 17.00. Hallitus 
ja tilintarkastajat kokoontuvat ko 
16.30. Klo 18.30 ev Pekka Kanni-
nen: ”Draken-koulutus Suomessa”. 
HUOM: 12.02-08 lähtien iltapala 
tarjoillaan klo 18.00 alkaen, siis 
ennen illan esitelmää; emännän 
pyynnöstä.

Keskiviikkona 5.3-08 Ilmavoi-
mien 90. v. päivä.(6.3) Klo 12.00, 
seppeleenlasku Sankariristillä; Klo 
18.00, Ilmav. 90. v. juhla- katso 
tarkemmin ilmoitus tässä lehdessä.

VÄÄPELIKILTA

Vääpelikilta ry:n johtokunta on jär-
jestäytynyt ensimmäisessä kokouk-
sessaan. Yhdistyksen varapuheen-
johtajaksi valittiin Niko Huttunen, 
2. varapuheenjohtajaksi Jouko 
Karppinen ja sihteeriksi Timo Tuo-
mi. Johtokunnan muut tehtävät 
jakautuivat seuraavasti: lääkintä-
jaostoa johtaa Terhi Latva-Käyrä, 
taisteluväline ja ammuntajaostoa 
Markku Nieminen. Perinnejaoston 
johtajana toimii Juhani Keto-oja, 
muonitusjaoston johtajana Lassi 
Paavonkallio ja koulutusjaoston 
johtajana Ari Hautala, joka vastaa 
myös yhteyksistä maakuntajouk-
koihin. Veteraaniyhteyshenkilönä 
toimii Timo Tuomi ja Niko Huttu-
nen vastaa henkisestä huollosta.  
Tiedotuksesta vastaa puheenjoh-
taja Juha Parkkonen ja avustajana 
sihteeri Timo Tuomi ja Veikko Hii-
ri. Rahastonhoitajana jatkaa Lassi 
Paavonkallio. Lippuvääpeliksi va-
littiin Teijo Junnola.

Vääpelikilta ry on avannut 
1.2.2008 uudet verkkosivunsa 
osoitteessa www.reservilaisliitto.
fi/vaapelikilta. Reserviläisliiton 
palvelimella toteutettujen sivujen 
rakenne, ulkoasu ja sisältö ovat 
uudistuneet. Osa sivuston sisäl-
löstä avataan vasta myöhemmin 
keväällä. Käyttäjiltä pyydetään 
kommentteja sivujen toimivuudes-
ta sekä mahdollisista virheistä ja 
puutteista sivujen palautelomak-
keen kautta.

Vääpelikilta ry järjestää keski-
viikkona 13.2.2008 klo 18 alkaen 
vierailun Helsinki-Vantaan len-
toaseman teknillisiin lentokone-
halleihin. Normaalisti yleisöltä 
suljetulle alueelle suuntautuvan 
vierailun isäntänä toimii alueen 
turvallisuuspäällikkö. Rajoitettu 
ryhmäkoko! Lisätiedot ja ilmoittau-
tumien 8.2.2008 mennessä: Raimo 
Puotsaari, puh. 050 414 7088, rai-
mo.puotsaari@luukku.com.  

Vääpelikilta ry valmistelee ke-
vään ja kesän aikana toteutettavaa 
kenttäkelpoisuutta kehittävien 
liikuntatapahtumien sarjaa, josta 
kerrotaan tarkemmin seuraavassa 
lehdessä. Omaehtoisen harjoit-
telun seurannassa hyödyllinen 
kuntokortti on ladattavissa Puo-
lustusvoimien liikunta-sivuilta 
osoitteesta www.mil.fi/liikunta/ 
-> Kenttäkelpoisuus.

Ensiapukurssi tulossa kevään 
aikana! Lisätiedot: Seppo Mäki-
nen, puh. 050-585 2129, makinen.
seppo@kolumbus.fi .

Vääpelikilta ry:llä on oma sisä-
ampumavuoro Töölöntorinkadun 
sisäampumaradalla joka sunnun-
tai klo 12.00-14.30 kesään asti. Ra-
dalla on mahdollisuus ampua jopa 
.45 ACP -kaliiperisilla pistooleilla. 
Kaikilla radan käyttäjillä tulee olla 

voimassaoleva ampumaharraste-
vakuutus. Ilmoittautuminen ja li-
sätiedot: Markku Nieminen, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.
fi  ja Timo Kyyhkynen puh. (09) 753 
7837.

Ilmoittautuminen huhtikuussa 
järjestettäville huollon kursseille 
on käynnissä. MPK:n sotilaallisina 
kursseina toteutetaan Huollon joh-
tajakurssi, Vääpelikurssi, Talous-
kurssi (muonitus) ja Kenttälääkin-
täkurssi. Kurssit sisältävät luen-
toiltoja ja soveltavan harjoituksen 
Santahaminassa 18.-20.4.2008. 
Lisäksi järjestetään joukkomuoni-
tuksesta kiinnostuneille siviileille 
kurssi Joukkomuonitus (0400 08 
13045), jonka käytännön harjoitus 
pidetään kalustokoulutuksen ja 
ruuanvalmistuksen osalta yhdessä 
Talouskurssin kanssa. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen MPK:n verk-
kosivuilla osoitteessa www.maan-
puolustuskoulutus.fi  tai ottamalla 
yhteyttä Juha Parkkoseen, puh. 
040-866 3055. 

Yhdistys kartoittaa jäsenistös-
tään talkoohenkisiä järjestyksen-
valvojakortin haltijoita, joilla on 
halukkuutta tukea yhdistyksen 
varainhankintaa toimimalla järjes-
tyksenvalvojina erilaisissa yleisöta-
pahtumissa. Asiasta kiinnostuneet, 
ottakaa yhteys yhdistyksen sihtee-
riin.

Katso tiedot muista tapahtu-
mista yhdistyksen uusilta verkkosi-
vuilta www.reservilaisliitto.fi /vaa-
pelikilta tai ota yhteyttä: pj. Juha 
Parkkonen, puh. 040-866 3055, 
juha.parkkonen@gmail.com ja 
sihteeri Timo Tuomi, puh. 040-540 
1625, timo.tuomi@gmail.com.

HFORSNEJDENS SVENSKA 

RESERVUNDEROFFICERARE

Skytte i ”Luolan” våren 2008 kl. 
17:00-19:00: torsdagen 31.1, 28.2, 
13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 22.5

Triangel kampen 2008
Skidskytte, lördagen 8.3, Väs-

terby, insjutning kl. 11.00, start 
12.00.

Pistolskytte, tisdagen 6.5, Bagg-
by, heat I kl. 17.00, heat II kl.19.00.

Orientering 
Lördagen 17.5, samling vid id-

rottshuset i Dragsvik
Terränglöpning,onsdagen 6.8, 

Kasaberget Grankulla, samling kl. 
18.00, start 18.30

Luftgevärsskytte, torsdagen 
2.10, Västerby skyttehall, samling 
18.00

Avslutningsfest, lördagen 18.10, 
Dragsvik

Ordförande Markus Liesalho, 
0400-421 002, E-mail: svesnska@
helresp.fi 

 

KILLAT

HELSINGIN KILTAPIIRI

Helsingin kiltapiirin kevätkokous 
ja jokavuotinen seminaari on tänä 
vuonna Suomenlinnassa Päällystö-
kerholla 8.3.2008 seminaari alka-
en kello 10.00, kevätkokous alkaen 
kello 13.30.

Seminaari ”Soitellen sotaan” 
,sotilasmusiikki kautta aikojen. 
Musiikkikapteeni, kapellimestari 
Jukka Vuolio kertoo sotilasmusii-
kin historiasta. Maanpuolustuskou-
lutuksen viestintäpäällikkö Asta 
Ruuskanen kertoo vapaaehtoisista 

soittokunnista ja niiden organisoi-
tumisesta. Järjestäjinä Helsingin 
Kiltapiiri ja Sotilasperinteen Seu-
ra.  Lauantaina 8.3.2008 klo 10.00 
- 12.00, jonka jälkeen ruokailu ja 
kevätkokous.  Suomenlinnan Pääl-
lystökerholla (”Yläkerho”). Helsin-
gin Kiltapiirin sääntömääräinen 
kevätkokous alkaa klo 13.30.

Seminaarin jälkeen noin klo 
12.00 kevätkokousedustajille lou-
nas yhdessä seminaariosallistujien 
kanssa.

Kokoukseen jokaisesta killasta 
yksi virallinen edustaja valtakir-
jalla, kaikki tervetulleita osallis-
tumaan.  Erilliset kokouskutsut 
asiakirjoineen lähetetään kiltojen 
puheenjohtajille ja sihteereille kil-
tapiiritiedotteen kanssa.  Kokouk-
sesta lisätietoja Pirkko Saarto, se-
minaarista kiltapiirin nettisivuilta, 
Lars Eklundilta tai Markus Anajal-
ta.

Ruokailun ja kahvituksen järjes-
tämiseksi ilmoittautumiset: larsek-
lund@kolumbus.fi 050 5522756, 
markus.anaja@kolumbus.fi  0400 
694 004, pirkkosaarto@hotmail.
com 050 58171 85,

HELSINGIN 
ILMATORJUNTA-

RYKMENTIN KILTA

Hyvää uutta vuotta kaikille. 
Killan vuosi on lähtenyt käyntiin 

uuden puheenjohtajan luotsaama-
na. Syyskokouksessa valittiin yksi-
mielisesti Timo Niiranen uudeksi 
puheenjohtajaksi. Varapuheenjoh-
taja valitaan hallituksen järjestäy-
tymiskokouksessa. Muutoin jatkaa 
hallitus vanhassa kokoonpanossa. 
Tarkennukset tehtäväjaosta ym. 
seuraavassa tiedotteessa ja killan 
internetsivuilla, kun valinnat on 
tehty.

Syyskokouksessa tehtiin pieniä 
muutoksia myös valtuuskuntaan; 
Antti Arpiaisen tilalle valittiin Jyr-
ki Heinonen (nykyisen Parolan-
nummella sijaitsevan HELITR:n 
komentaja). Valtuuskunnan ko-
koonpano: puheenjohtajana jatkaa 
Markku Arola ja varapuheenjoh-
tajana Matti Marjosalo. Jäseninä 
Kaarle Henrik Pentti, Marja-Leena 
Laakso, Jorma Lahtinen, Juhani 
von Fieandt, Alpo Lähteenmäki, 
Seppo Lehto, Heikki Simola, Martti 
Helminen sekä Aslak Lukander. 

Keväälle on suunnitteilla ret-
ki ja siitä kerrotaan myöhemmin 
lisää tämän lehden palstalla sekä 
internetsivuillamme. 

Edelleen otetaan vastaan säh-
köpostiosoitteita osoitteeseen ed-
ward.breitenstein@kolumbus.fi   . 

Osoitteita käytetään ainoastaan 
killan tiedotuksia varten ja niitä ei 
jaeta kolmannelle osapuolelle.  

Ampumatoiminta: HUOM !  
UUSI PAIKKA ! Ampumatoiminta 
on siirtynyt Döbelninkatu 2:een 
(sama talo, jossa MPKL toimii). 
Vuoro on PARILLISILLA viikoilla 
keskiviikkoisin klo. 16.00-19.00. 
Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari 
Vaarasmaalta , GSM 040 502 3754. 

KILLAN BARETTIMERKKI ja 
HISTORIIKKI on nyt tilattavissa 
tai ostettavissa killan tilaisuuk-
sissa. Barettimerkin hinta on 10 
e lisättynä postituskuluilla. Maa-
voimien vihreä baretti on myyn-
nissä MP-myymälässä 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 SAATAVA-
NA HINTAAN 10,00 e.  Vanhempia 
historiikkikirjoja on myös jäljellä ja 
niitä voi myös saada veloituksetta 

jestetään lauantaina 15.3.08 klo 10-
14. Kaikki jäsenet kutsutaan sään-
tömääräiseen kevätkokoukseen 
7.4.2008 osoite Döbelninkatu 2 klo 
18 alkaen. TERVETULOA!

Kiitos kaikille yhdistyksen aktii-

visille jäsenille kuluneesta vuodes-
ta 2007! 

Marja Enkvist, puheenjohtaja 
puh. 0407390396 , e-mail: maros-
si.enkvist@gmail.com

HELSINGIN 

RESERVILÄISET

MUSEOVIERAILU 9.2. klo 13.00
Lauantaina 9.2. klo 13 alkaen 

tehdään vierailu Suomen Ilmai-
lumuseoon (huomaa alkamisajan 
muutos ennakkotietoon verrattu-
na). Museo on Helsinki-Vantaan 
lentoaseman eteläpuolella osoit-
teessa Tietotie 3. Museolle pääsee 
seutubussilla 615T, joka lähtee 
Rautatieasemalta klo 12:15. Lähin 
poistumispysäkki on Veromiehen 
teollisuusalue, josta on noin 300 
metrin kävely museolle.  Helsingin 
Reserviläiset maksaa pääsymaksun 
ja opastuksen.

KEVÄTKOKOUS 26.3. klo 17:30
Yhdistyksen kevätkokous on 

keskiviikkona 26.3. klo 17:30 alkaen 
Katajanokan Kasinolla. Kokoukses-
sa käsitellään normaalit tilinpää-
tös- ja toimintakertomusasiat. Sen 
lisäksi ylimääräisenä asiana on 
johtokunnan täydentäminen uusil-
la jäsenillä, sillä johtokunta kaipaa 
vahvistusta puheenjohtajamme 
Ilkka Jolman muuttaessa keväällä 
työn perässä Rovaniemelle. Nyt 
on hyvä mahdollisuus ilmoittaa 
kiinnostuksensa tai antaa vinkki 
hyvästä ehdokkaasta. Lisätietoja 
antaa Risto Tarkiainen puh 4056 
2060 tai 050 541 2007, sähköposti 
risto.tarkiainen@resul.fi .

ESITELMÄTILAISUUS 26.3. klo 
18:30

Kokouksen jälkeen 26.3. klo 
18:30 alkaa Katajanokan Kasinolla 
Kanta-Helsingin Reserviupseerit 
ry:n järjestämä esitelmä, jonka pi-
tää Maanpuolustuskorkeakoulun 
dosentti Alpo Juntunen. Aiheena 
on eri tavoin tehtävä taloudelli-
nen painostus osana suurvaltapo-
litiikan välineistöä.  Juntunen on 
perehtynyt erityisesti Itämeren 
alueen tilanteeseen ja kehitysnä-
kymiin lähivuosina. Muidenkin 
yhdistysten edustajat ovat terve-
tulleita kuuntelemaan. Esitelmään 
tulijoita pyydetään ilmoittamaan 
osallistumisensa viimeistään tors-
taina 20.3 Raimo Hynyselle raimo.
hynynen@fi .ibm.com tai 040 510 
8513.

Kalenteriin on hyvä merkitä va-
raukset myös seuraaville tapahtu-
mille: 8.3. Sotaveteraanikeräyksen 
tempauspäivä ja 6.–7.6. Kesäyön 
marssi. Vakiotapahtumien lisäk-
si on suunnitteilla mm. Marskin 
päivän retki, reserviläistaitojen 
toimintapäivä ja kenttäkelpoisuus-
arviointi.  Näiden osalta tarkkaa 
ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat puheenjohtaja Ilkka 
Jolma, puh 040 503 5193, 

helsinki@helresp.fi, varapu-
heenjohtaja Risto Tarkiainen, puh 

4056 2060 tai 050 541 2007, ris-
to.tarkiainen@resul.fi ja sihteeri 
Timo Elolähde, puh 040 830 4097, 
timo.elolahde@ytv.fi .

ITÄ-HELSINGIN 
RESERVILÄISET

KOKOUSKUTSU
Yhdistyksen kevätkokous pide-

tään Vuosaaren pirtillä 12.2. kello 
18:30. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Katso asialista tarkem-
min yhdistyksemme www-sivuilta 
www.elisanet.fi /ita-helsinginre-
servilaiset

Helmikuun pirtti-illassa, vuosi-
kokouksen jälkeen noin kello 19, 
keskustelemme ampumaharras-
tuksesta pääkaupunkiseudulla. 
Kaikki asiasta kiinnostuneet ter-
vetuloa! Ajo-ohjeita voit kysellä 
yhdistyksemme puheenjohtajalta 
Heikki Tulokkaalta, puh. 040 527 
1009 tai sähköpostitse Heikki.Tu-
lokas@tkk.fi 

Maaliskuun kerhoilta on 11.3. 
kello 18:30. Kerhoilloista löytyy 
tarkemmin tietoa yhdistyksemme 
www-sivuilla.

VANTAAN 
RESERVILÄISET

Vantaan Reserviläiset ry:n yhteys-
tiedot: pj Niko Niemistö GSM 050 
5656632 niko.niemisto@vantaan-
reservilaiset.fi , sihteeri Riku Län-
sivuori GSM 050 4351904 riku.lan-
sivuori@vantaanreservilaiset.fi . 
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa 
www.vantaanreservilaiset.fi . 

5.2. pistoolipika-ammuntakil-
pailu Tikkurilan urh.talon radalla 
klo 17 alkaen. Kts. kilpailukutsu 
yhdistyksen kotisivuilta. 4.3.ja 11.3. 
pienoiskivääri 3x10 ls kilpailu Tik-
kurilan radalla. Järj. LVRAU. 8-.9.3 
SRA turvallisen ampujan kurssi 
Santahaminassa. Lisätiedot Korka-
laiselta. 14.-16.3. ResUL:n talvijo-
tos Kuopiossa. Jos haluat mukaan 
ota yhteys Niko Niemistöön.

VaResin vakiovuorot Töölönto-
rinkadun radalla parittomien viik-
kojen keskiviikkoiltoina 19-21.30. 
Radalla voi ampua 9mm, .45 jne. 
pistoolikaliipereilla. Ampumahar-
rastusvakuutus 

pakollinen!
VaResin vakiovuorot Tikkurilan 

urh.talon radalla ti 17-19.30, to 17-
19 ja su 15-17. Radalla ammutaan, 
jos valvoja on paikalla. Katso ajan-
tasainen valvontavuorolista net-
tisivuilta. Radalla ammutaan .22 
aseilla. Tarvitaessa yhdistys lainaa 
aseen ja antaa tarvittavan määrän 
patruunoita käyttöön omakustann-
nehintaan. Ratamaksu 1,5 e.

21.-24.3. Padasjoen toiminta-
viikonloppu. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset M. Katainen, GSM 040 
5272124, markku.katainen@van-
taanreservilaiset.fi .

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri
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paikan päältä (esim. It - museolta)  
niin kauan kun tavaraa riittää tai 
maksa joku sopiva lahjotussumma 
ja lähetyskulut, niin lähetetään 
niitä myös kotiin tai vaikkapa kil-
taveljelle tai sisarelle lahjaksi. Tila-
ukset ottaa vastaan killan sihteeri 
Edward Breitenstein (yhteystiedot 
alla). 

Killan internetsivut löytyvät 
Maanpuolustuskiltojen liiton yh-
teydessä osoitteessa www.mpkl.fi . 
Sieltä kannattaa etsiä jäsenkillat 
(vasen reuna) ja hakea esim. aak-
kosjärjestyksessä. Klikkaa killan 
nimeä niin pääset omille sivuillem-
me nopeasti ja helposti. Sivuilta 
löytyy AJANTASAISTA TIETOA 
KILLAN TAPAHTUMISTA  (päivi-
tetään säännöllisesti) sekä KAIKKI 
TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT.  KÄY 
KATSOMASSA !

 
Lisätiedot ja tiedustelut killan 

toiminnasta: Puh.joht. Timo Niira-
nen GSM 0400 743 877 timo.niira-
nen@gmail.com sihteeri: Edward 
Breitenstein GSM 044 333 1027 tai 
s-posti: edward.breitenstein@ko-
lumbus.fi  .  Sihteerin vastuualuee-
na on myös tiedotus sekä  yhteydet 
Uudenmaan Kiltapiiriin.

Harry Wiik IN MEMORIAM

Killan entinen sihteeri ja pu-
heenjohtaja sekä pitkäaikainen jä-
senemme Harry Wiik on poistunut 
riveistämme lauantaina 19.01.2008 
86 vuoden iässä. Harry oli Killan 
hallituksen jäsenenä vuodesta 
1979 ja sihteeri / toiminnanjohtaja 
1981 – 1990. Killan puheenjohtaja-
na hän toimi 1991 – 1994 sekä val-
tuuskunnan jäsenenä yli kymme-
nen vuotta. Harrylle myönnettiin 
Killan kunniajäsenyys 2007. 

Muistamme Harryn aktiivisena 
sotiemme veteraanina ja ahkerana 
Kiltaveljenä, jolla oli suuri sydän ja 
auttavainen luonne. 

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA

Toimintavuosi 2008 on pyörähtä-
nyt käyntiin.

Miettimisen aihetta on meille 
automiehille ja naisille antanut 
valtiovallan uusi autoverotus pää-
tös! Uuden ja käytetyn auton osta-
ja on nyt osattava valita oikeita rat-
kaisuja, kun huomioidaan ”päästöt 
ja säästöt.”

Tapahtumia missä killan edus-
tajia on ollut läsnä. Kotiuttamis-
juhla varusmieskuljettajille saapu-
miserälle 1/2007 oli tammikuun 
toisena päivänä. E. Kuronen ja P. 
Virtanen luovuttivat kiitettävästi 
palvelleelle varusmies-kuljettajal-
le, kaartinjääkäri Kalle Nurmelle, 
AJK-Helsingin stipendin sekä kut-
sun killan vapajäseneksi kahdeksi 
vuodeksi veloituksetta. Pyrimme 
näin saamaan uusia nuoria jäseniä 
toimintaan mukaan. Omaisten-
päivä vietettiin 12.1 ja 13.1.2008 
Santahaminassa Kaartinjääkäri-
rykmentissä. Saapumiserä 1/2008 
oli runsaslukuinen ja niin oli myös 
omaisten määrä. Ohjelma eteni 
perinteisellä tavalla, missä omaiset 
saivat tutustua kasarmitiloihin ja 
tupiin. Ajoneuvokaluston esittely 
paraatikentällä, myös hernekeit-
toa saivat omaiset syödä ulkosalla 
raikkaassa, lauhassa säässä. Jää-
käritalolla oli joukkoyksiköiden 
perinnenäyttely, missä autojouk-
kojen historiasta ja perinteistä oli 
E. Hakala sekä H-R. Holmberg  
keskustelemassa tulevien sotilas-

kuljettajien ja heidän omaistensa 
kanssa.

Johtokunnan järjestämisko-
kous pidettiin 16.1.2008. Varapu-
heenjohtajina jatkavat H-R Holm-
berg ja H. Yrjönsalo. Sihteerinä E. 
Hakkarainen, rahastonhoitajan 
vaativaa fi nanssisalkua hoitaa E. 
Kuronen. Jääkäritalon sekä kul-
jetuskomppanian ilmoitustaulun 
päivitykset hoitaa M. Remsu. In-
ternet-projektit  puh.joht. T. Kouk-
kari sekä kutsuttuna A. Strand. 
Perinneaineisto sekä valokuvat E. 
Hakala sekä H-R Holmberg. Am-
pumavastaavan tehtäviä hoitaa H. 
Heikkonen. Killan yleisjärjestelyis-
tä vastaavat

T. Ahonen sekä T. Oksanen. Au-
tojoukkojen vuosipäivän juhlalli-
nen vietto alkoi Hietaniemen hau-
tausmaalla. Kaartinpataljoona oli 
asettanut kunniavartiot sankariris-
tille, Marskin hautapaadelle sekä 
kunniajäsenemme presidentti Urho 
Kaleva Kekkosen haudalle. Johto-
kunta suoritti kukkien laskun. San-
tahaminassa nautittiin päivällinen 
yhdessä kuljetuskomppanian va-
rusmieskuljettajien sekä henkilös-
tön kanssa. Evl P. Rokka oli myös 
saapunut paikalle ja hänelle luo-
vutettiin AJK-Helsingin standardi. 
Professori Antti Saarialho esitel-
möi Jääkäritalolla aiheesta, ”Miksi 
Suomea ei miehitetty”. Aihe käsitti 
kolme pääkysymystä, joita profes-
sori toi esiin seuraavanlaisesti.   1. 
Oliko vastus liian kova? 2. Tarvit-
tiinko joukkoja muualle? 3. Mikä 
oli Teheranissa 1.12.1943 sovittujen 
asioiden merkitys? Mielenkiintoi-
nen esitelmäaihe antoi paikalle 
olevalle juhlaväelle pohdinnan ai-
hetta, miten Suomi onnistui suur-
valtojen kanssa sopimaan sekä 
saamaan rauha NL:n kanssa. Maa-
liskuussa 22.3.2008 on kevätretki 
kiltalaisille ja kuljetuskomppanian 
varusmiehille American Car Show, 
joka on Helsingissä messukeskuk-
sessa. Ilmoittautuminen 1.3.2008 
mennessä sihteerille E .Hakkarai-
selle puh: 040 504 5133. 

 

KAARTIN 
JÄÄKÄRIRYKMENTIN 

KILTA

Killan järjestämät esitelmät 
Santahaminassa Jääkäritalolla

25.2.2008 klo 18.00 USA:n soti-
lasmahti maailmalla

31.3.2008 klo 18.00 Miinakielto 
ja korvaavat asejärjestelmät

Ilmoittautuminen viim ed päi-
vänä Kai Wigren 050 4654088 tai 
kai.wigren@pp.nic.fi 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
PIONEERIKILTA

Hyvää alkanutta vuotta kaikille 
kiltalaisille.

Tulemme järjestämään edelleen 
kevään aikana Santahaminassa pe-
rinneaseammuntoja. Niistä ilmoi-
tamme tarkemmin myöhemmin.

Suruviesti tavoitti meidät syys-
kokouksessa, jolloin saimme tie-
tää, että pitkäaikainen, tunnollinen 
ja aikaansaava hallituksen jäsen 
Jorma Pekkola oli saanut kutsun 
viimeiseen iltahuutoon25.11.07. 
Kiltamme jäsenet olivat saattamas-

sa hänet haudan lepoon 12.12.07. 
Jorman muistoa kunnioittaen.

Toiminta kuitenkin jatkuu ja 
meillä on  uusi ammuntojen vetä-
jä kapteeni evp Veikko Kivi, jonka 
hyvin tuntevat ainakin puheenjoh-
tajamme Ilpo ja raha-asianhoitaja-
na minä Antero, koska molemmat 
olemme juosseet hänen komen-
nuksessaan ollessaan komppanian-
päällikkönä ensin Pohjan Prikaatis-
sa minun Anteron aikana ja vähän 
myöhemmin Ilpon komppanian-
päällikkönä RUK:ssa. Tervetuloa 
mukaan toimintaan.

Ammuntatilaisuudet Töölön-
kadun luolassa jatkuvat HRU:n 
pioneeriosaton kanssa 17.2, klo 
14.30-17.00, 15.3. klo 12.00-14.30 
ja 2.4.19.00-21.30. Yhteyshenki-
lö Matti Mähönen 040-5703718. 
Ampumassa voi käydä myös lau-
antaisin 23.2, 22.3, 19.4, 17.5 klo 
12-14.30, yhteyshenkilö Markus 
Saarela@sks.fi , 040-7431867. 

Sisäänkäynti Töölöntorinkadun 
ja Eteläisen Hesperiankadun kul-
masta. Parannusten jälkeen luolas-
sa voi ampua myös sotilaskaliibe-
rin pistooleilla. Paikalla kouluttaja, 
aseita ja patruunoita 50 kpl/pie-
noispistooli, 10 kpl/sotilaspistooli/
ampuja veloituksetta jäsenmaksun 
maksaneille jäsenillemme. Huom 
ampujavakuutus pakollinen. Va-
kuutuksen voit tilata Reserviläis-
liiton toimistosta, puh 40562040, 
toimisto@reserviläisliitto.fi. Va-
kuutus maksaa 17 e.

HELSINGIN SINIBARETIT

Johtokunta 2008. Tuomo Ruo-
honen, puheenjohtaja, t. 020 
4835377, p. 040-5867874, tuomo.
ruohonen@metso.com; Kirsti Ku-
janpää, sihteeri ja taloudenhoitaja, 
p. 050–3050327, kirsti.kujanpaa@
netsonic.fi  ja helsb@mpoli.fi ; Han-
nu Juvonen, varapuheenjohtaja, 
jäsen- ja veteraanivastaava, p. 050-
4921956, hhjuvonen@hotmail.
com; Mervi Aho, kotona ja kauka-
na–tukitoiminta, p.050-3045116, 
mervi.aho@mehilainen.fi, koto-
na ja kaukana päivystyspuhelin 
044-298 1540; Jukka Soini, Ase- ja 
ammuntavastaava, p. 050-374 
0994, jukka.soini@kolumbus.fi, 
Jari Luostarinen, ammuntavastaa-
va; www-sivut, myyntiartikkelit, 
p.050- 3103347, jari.luostarinen@
kolumbus.fi, Kortteenperä Asko, 
tapahtuma- ja talkoovastaava, p.  
050-464 3626, asko.kortteenpe-
ra@netti.fi ; Salonen Juha,  varain-
hankintavastaava, p. 040-7229804, 
juhasalonen1959@luukku.com; 

Rauno Sintonen, varainhankin-
ta, p. 0400-708186.

Messi-illat klo 19. Maaliskuun 
messi-ilta to 6.3: Sääntömääräinen 
kevätkokous. Huhtikuun messi-ilta 
to 3.4 ja toukokuun messi-ilta to 
8.5.  Kokoontumispaikkana on ho-
telli Arthurin kabinetti. Vuorikatu 
19, Kaisaniemi. Ammunta. Luola-
vuorot kevätkaudella maanantai-
sin klo 19: viikot 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17. Ampujat tarvitsevat vakuutuk-
sen. 

Huom! Järjestyksenvalvonta-
tehtäviä on tarjolla, kortin omaa-
vat ottakaa yhteyttä Juha Salo-
seen, p. 040 7229804.Suomen Rau-
hanturvaajaliiton 40-vuotisjuhla 
Tampereella hotelli Rosendahlissa 
15-16.3.2008. Majoitusvaraukset 
25.1.08 mennessä. Tarkemmat oh-
jeet liiton www-sivuilla. Lisätietoja 
Kimmo Wiren, p. 0400-216062.

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET

www.TARU.PP.fi 
AMMUNTA
Töölöntorin pistooliampumaradan käyttömahdollisuus, keskellä Hel-

sinkiä on meille etuoikeus. Käy tutustumassa omalla vuorollamme, sun-
nuntai-iltana klo 17.00 – 19.30 toukokuun loppuun saakka. Ennakkoil-
moittautuminen ja ampujan vakuutus pakollisia. Omat taulut, patruunat, 
aseet ja suojaimet mukaan. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (ammunta osi-
ossa).

Parilliset viikot klo. 17.00 – 19.30, Valvojat: Kari Puustinen: 050 5366 
376,  puustiset@elisanet.fi , Kari Wuokko: 040 515 0574, kari.wuokko@
pp.nic.fi . Parittomat viikot klo. 17.00 – 19.30, Valvojat: Jyrki Helin: 
0440 235 175, jyrki.helin@luukku.com,  Hannu Kerovuo: 040 547 1515, 
h.kerovuo@luukku.com

Santahaminassa on tarjolla pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m 
ja 300m radoilla kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla kivääripoolin ja 
Eskapatin vuoroista, jotka ovat avoimia jäsenillemme. Varaa jäsenkortti, 
aseet, suojaimet ja omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, 
piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja netti-
sivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko, Hannu 
Kerovuo.

PADASJOEN TALVIPÄIVÄT 10 VUOTTA!
Padasjoen 10 v. juhla-talvipäivät vietetään 29.2. - 2.3. 2008. Ilmoittau-

du 18.2. mennessä.  Lisätiedot: Tomi Alajoki.
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; 
Aseupseeri lnt Kari.Wuokko@pp.nic.fi , 040-515 0574; Maakuntajouk-
koupseeri maj kai_haatainen@msn.com, 040-748 7099; Perinneupseeri 
ltn Erkki.Stenman@gmail.com, 0500-389 850; Jäsenhuoltoupseeri vänr 
Jussi.w.Makinen@luukku.com, 0400-277 609; Talousupseeri ylil Ville.
Maijanen@kolumbus.fi , 040-511 1681; Tiedotusupseeri ltn Panu Korpela 
(napu72@gmail.com) 040 557 4747

Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi 
Puheenjohtaja alik Perttu.Salonen (espoo@helresp.fi ), 0400 280 378; 

Varapj & perinneau Kari Karjalainen (k.karjalainen@kolumbus.fi ) 040 
558 1193, Sihteeri alik Ari Haavisto (ari.haavisto@tkk.fi ) 0500 628 797, 
Ampumavastaava korp Hannu Kerovuo (h.kerovuo@luukku.com) 040 
547 1515, Ampumavastaava alik Tapio Oikarinen (oikarinen@iki.com) 
050 377 0434, Ampumavastaava korpr Markku Nieminen (mardes@
kolumbus.fi ) 0400 709 782, Ampumavastaava & asevastaava alik Jyrki 
Helin (jyrki.helin@luukku.com) 044 023 5175, Asevastaava alik Henri 
Jacobsson (henri.jacobsson@iki.fi ) 040 545 1899, vääp Kimmo Karinen 
(kimmo.karinen@helresp.fi ) 040 564 8143

SISSIKERHO
SISSIOSASTO

Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi .
STADIN SISSIEN KEVÄTKOKOUKSIEN KOKOUSKUTSU
Kutsutaan Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n yh-

teiseen kevätkokoukseen, joka pidetään MPKL:n auditoriossa torstai-
na 13.3.2008 alkaen klo18.00 Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokouksen asiat: - Vuoden 2007 toimintakertomus, tilinpäätökset 
2007 ja vastuuvapaudet sekä muut kevätkokoukselle kuuluvat sääntö-
määräiset asiat. Hallitus/Sissikerho ja Johtokunta/Sissiosasto

Sissiparlamentti
Sissiparlamentin seuraava kokous pidetään HRUP:n toimistolla, Dö-

belninkatu 2 keskiviikkona 13.2. alkaen klo 18.
Kevätasauna taas lämpimänä!!
Stadin Sissien kevätsauna vietetään pe 30.5.2008 klo 17:41 alkaen 

KaartJR:n Killan saunalla. Varustus: sään/käytön mukaan. Huolto: omas-
ta paksusta lompakosta (kevenee kyllä saunalla/kerholla). Naisille oma 
vuoro!!! Uusi jäsen, NYT mukaan!!!!

Nestehuollosta vastaavat palkitut ja 6.12.2007 ylennetyt Sissit!!
Tiedustelut: Juha Matikainen gsm 050-5977 139 tai juha_matikainen@

suomi24.fi 
Ampumatoiminta
Luolavuorot Töölöntorinkadulla
maanantai 4.2., .22 cal, sunnuntai 10.2.isot aseet, maanantai 18.2..22 

cal, sunnuntai 24.2. isot aseet, maanantai 3.3. .22 cal, sunnuntai 9.3. isot 
aseet, maanantai 17.3. .22 cal, sunnuntai 23.3. isot aseet

Ampumavuorot Santahaminassa: keskiviikko 19.3. pistooli, maanantai 
17.3. kivääri keskiviikko 26.3. pistooli, maanantai 31.3. kivääri, keskiviik-
ko 2.4. pistooli, maanantai 31.3. kivääri, keskiviikko 9.4. pistooli

Salitoiminta
Harjoitusajat: ma, ke 18-19.30, itsepuolustusharjoitukset, pe 18-19.30 

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

Tiedottaminen
Seuraava Sissisanomat 2/08 ilmestyy viikolla 15 ja sen aineistopäivä-

määrä on 17.3. HRS 2/08 D.L. 25.helmikuuta (ilm. 7.3.). Huomioittehan 
tämän sissi-aineiston toimittamisessa!

Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerk-

kiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla 
oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopu-
kuun. Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhin-
taan 5 euroa/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.
fi ) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi  ). 

Yhteystiedot Sissien toimintaan:
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Sissikerho pj: Juha Jouppi 
040 501 8189 juha.jouppi@iki.
fi , Sissiosasto pj: Nils Ingves 040 
952 5377 nils.ingves@welho.com, 
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 
050 554 4736 tommi.t.saikkonen@
iki.fi 

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy          

Euro 
Toimistotukut Oy

Tapiolan Keskustorni
02100  ESPOO

(09) 4392 5810
www.eurotoimistotukut.fi   

Insinööritoimisto 
Lauri Mehto Oy

Abraham Wetterintie 4
00810  HELSINKI

(09) 343 6080    

MA- TI Maalaus 
- ja tasoitetyöt Oy

PL  20
00711  HELSINKI
0400 675 234    

Synthes Oy
Lönnrothinkatu 32 A

00180  HELSINKI
(09) 696 2540    

Paperipalvelu 
Koskimo ja Rännäli

Läkkisepänkuja 8
00620  HELSINKI

0207 750 400    

OP-
Kiinteistökeskus

Länsituulentie 8
02610  ESPOO
010 255 900    

Trans-Huolto Oy
Muonamiehentie 12
00390  HELSINKI

(09) 565 7900    

Asianajotoimisto 
Kari Silvennoinen 

Ky
Korkeavuorenkatu 19 A

00130  HELSINKI
010 616 8920

www.silvennoinen.fi   

Wipak Oy
PL  45

15561  NASTOLA
020 510 311    

Terramare Oy
Laurinmäenkuja 3 A
00440  HELSINKI

(09) 613 621    

Oy Autotank Ab
Nuutisarankatu 4
33900  TAMPERE

(03) 231 1200    

Oy Tecalemit Ab
Hankasuontie 13

00390  HELSINKI  
ks 7/07  

Kuopion 
Yliopistollinen 

Sairaala
PL  1777

70211  KUOPIO
(017) 173 590    

Oy Mechelin 
Company Ab

Mekaanikonkatu 13
00810  HELSINKI

(09) 755 151    

VARATTU          

Oy Grundfors Ab
Mestarintie 11

01730  VANTAA
0207 889 500    

Pohjois-Karjalan 
Sähkö Oy

PL  141
80101  JOENSUU

(013) 266 3311    

Helsingin 
Taksiautoilijat ry

Asesepänkuja 2
00620  HELSINKI

(09) 587 9088    

Omya Oy
Kasarminkatu 22
00130  HELSINKI

(09) 476 476    

P.Tyllilän Linja Oy
Hyljekuja 6

02270  ESPOO
(09) 888 1269    

Veho Group Oy Ab
PL  158

00101  HELSINKI
010 56 911    

VTA-Tekniikka Oy
Kuussillantie 23
01230  VANTAA

(09) 870 800    

VARATTU          

Rados 
Technology Oy

PL  506
20101  TURKU

(02) 468 4600    

Porvoon 
Osuuspankki

Rauhankatu 27
06100  PORVOO

010 256 3110    

Sähkösuunnittelu-
toimisto Forssell

Larin Kyöstintie 6
00650  HELSINKI

(09) 720 6330    

Hammaslääkäri 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735    

K.Jousmaa Ky
PL  90

10601  TAMMISAARI
(019) 251 4488    

Katajanokan 
Huolto Oy

Merikasarminkatu 4
00160  HELSINKI

(09) 696 2480    

Kaivuutyö 
A.Reinikka Ky

Vaahteramäentie 8
04150  MARTINKYLÄ

050 377 4602
www.reinikka.org  

J.Haarla Oy
PL  63

00531  HELSINKI
(09) 753 1690    

BPM-Group Oy
Hitsaajankatu 22
00810  HELSINKI

(09) 2511 7170    

Hollming Oy
PL  141

26101  RAUMA
0204 865 112    

SAKO          
Asuntosäätiö 
Kiinteistöt Oy

Kalevalantie 6
02100  ESPOO  

ks 4/06  

Helsingin 
Seurakuntayhtymä          

Corporate Advisor 
Group Oy

Bulevardi 1 A II kerros
00100  HELSINKI

(09) 476 4600
www.cag.fi   

Hammaslääkäri Deltadent 
Hämeentie 29, 5. krs

00500  HELSINKI
Sörnäisten metroasema

(09) 565 8850

Ilmavoimat 90 vuotta 

Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerho ry järjestää Reservin Ilmailuosasto ry:n  
kanssa Ilmavoimien 90-vuotisjuhlat Helsingin Suomalaisella Klubilla osoitteessa 
Kansakoulukuja 3 
keskiviikkona 5.3.2008 klo 18.00.
  Juhlapuheen pitää Ilmailukerhon kunniajäsen Kyösti Karhila. Iltajuhlaan 
toivotaan runsasta osallistumista avecit mukana. Ilmoittautuminen tapahtuu 
maksamalla Ilmailukerhon tilille Sampo 800013-70858376 neljäkymmentäviisi 
(45) euroa/henkilö. 
Lisää huomautussarakkeeseen myös oma nimesi. Illallisen lisäksi hintaan kuu-
luu Ilmavoimien malja ja tanssiorkesterin kulut.
  Lähemmin istumajärjestyksistä ja erikoisruokatoiveista Jorma Malila puh. 
(014) 619 926 , 050-5480911 tai 0500-843 791 sekä sähköisesti jorma.malila@
kolumbus.fi . 

RUK 126
40-v.juhla Katajanokan Kasinolla 29.3.2008 (ei avec). 
Ilmoittaudu viimeistään 27.2.2008 jollekin seuraavista 
juhlatoimikunnan jäsenistä: Bo Frosskåhl, bo.forsskahl@ko-
lumbus.fi , 040-5059439. Ossi Kervinen, ossi.kervinen@mil.
fi , 0400-605762. Matti Kulla, matti.kulla@propart.fi , 041-
5450450. Ragnar Lilius@nordea.fi , ragnar.lilius@nordea.fi , 
050-5569393. Kaj Lännenpää, kaj.lannenpaa@kolumbus.fi , 
050-4031466. Janne Virkkunen, Janne.Virkkunen@hs.fi 

Lisäinformaatio toimikunnan jäseniltä.

Tumma puku.
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Isännöitsijätoimisto 
J.Tuhkanen

Hiihtomäentie 16
00810  HELSINKI

(09) 759 2440    

Viking Line Abp          VARATTU          

Würth Oy
Hyvinkääntie 1

11710  RIIHIMÄKI  
logo  

VARATTU          

Oy Western 
Shipyards Ltd

Telakkatie 67
25570  TEIJO
(02) 736 6050    

A-Klinikka 
Paasivuorenkatu 2 A

00530  HELSINKI
(09) 6220 2942    

Audio Raiders Oy
Järvihaantie 4

01800  KLAUKKALA
(09) 276 6820    

Martelius-Exthaust Oy
PL  58

23801  LAITILA
(02) 856 616    

Rakennuskonsultointi 
Treuthartdt Oy

Pitäjänmäentie 15
00370  HELSINKI

(09) 737 205    

Porvoon Lattiapojat 
Väljäntie 50

07190  HALKIA      

Safeteam Oy
Hirvastie 34

01450  VANTAA
0500 451 249    

Kuopion Ev.Lut 
seurakunta

PL  1064
70101  KUOPIO

(017) 158 111    

Insinööritoimisto 
RI-Konsultit Oy

Latokartanontie 7 B
00700  HELSINKI
(09) 4174 7700    

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

Karhulan Pesuliike
Virsumäentie 32

48600  KARHULA
(05) 262 118    

Sandströms Lyft och 
Transport Ab

Företagarvägen 4-6
06150  BORGÅ
040 900 9393    

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11

28100  PORI
(02) 641 8540    

Metallipuristamo 
K.S.Laakkonen

PL  115
05801  HYVINKÄÄ

(019) 457 111    

Minimark/
Toypap-Team

Lyhtytie 12
00750  HELSINKI      

Oy Combinent Ab
Kipinätie 3

06150  PORVOO
0207 311 330    

Oy Flinkenberg Ab
PL  69

02771  ESPOO
(09) 859 911    

Kontaktor Oy
Myllärinkatu 26 B

65100  VAASA
(06) 317 7900    

VARATTU          

Rakennusliike Henry 
Kataja Oy

PL  61
00661  HELSINKI

(09) 777 1130    

Nexet Oy
Ravurinkatu 11

20380  TURKU
(02) 276 0250    

Tilijuridiikka Oy
Kontionkatu 19
08100  LOHJA
(019) 326 090    

Aerial Oy
PL  22

04401  JÄRVENPÄÄ
(09) 279 0120    

Tili- ja Yrityspalvelu 
Lea Hietikko

Laulajantie 10 B
61300 KURIKKA
(06) 450 0910    

Environics Oy
Graanintie 5

50100  MIKKELI
0201 430 430    

Habilux Oy
PL  33

21201  RAISIO
(02) 437 4400    

Kirjansitomo 
Haglund Oy

Pohjolankatu 43
00610  HELSINKI

www.pikkusitomo.fi     

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064    

Pohjatekniikka Oy
Nuijamiestentie 5 B
00400  HELSINKI

(09) 477 7510    

Rymättylän 
Osuuspankki 

Viluntie 3
21140  RYMÄTTYLÄ

(02) 274 4500    

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3

06450  PORVOO      

Screen House Oy
Unkarinkatu 15
20750  TURKU
(02) 273 9500    

Sotkamon Fysioterapia
Torikatu 8

88600  SOTKAMO
(08) 666 1266    

Suomen 
Eura-Ryhmä T:mi

www.rahoitus.fi   

Suomen Teknohaus
PL  172

04301  TUUSULA
(09) 274 7210    

Sähkösuunnittelu 
Rai Oy

Karjalohjantie 15
25410  SUOMUSJÄRVI

050 511 0658    

Säätölaitehuolto Oy
PL  27

00721  HELSINKI
(09) 350 5760    

Avant Tecno Oy
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 8800    

Tampereen 
Kassajärjestelmät Oy

Lemminkäisenkatu 10
33540  TAMPERE

(03) 261 1666    

Tekopa Oy
PL  30

03601  KARKKILA
(09) 225 2280    

Oilon Oy
PL  5

15801  LAHTI  
www.oilon.com  

Uudenmaan Leipä Oy
PL  69

01801  KLAUKKALA
(09) 276 6710    

Uudenmaan 
Puukuituvilla Oy

PL  176
04401  JÄRVENPÄÄ

(09) 279 2630    

Vilmet Oy
Teollisuustie 14

35700  VIPPULA
(03) 471 7800    

Löytöhinta Oy
Runeberginkatu 46
00260  HELSINKI

0400 409 595    

Makner Oy
Esikkotie 1 C 68
01300  VANTAA      

Suomen 
Teollisuusmerkintä Oy

Tukee toimintaa  

Resela Oy/Scandia 
Rent

Pietarinkatu 22
00150  HELSINKI

(09) 633 194    

Girafe
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 6940    

Valkealan Kristillinen 
Kansanopisto

Kansaopistontie 53
47830  HASULA
(05) 341 4600    

Yhtyneet Insinöörit Oy
Kutojantie 11

02630  ESPOO
(09) 452 0600    

Oy Jurilab Ltd
Mikrokatu 1

70210  KUOPIO
0207 219 200    

E.Hartikainen Oy
Pamilonkatu 31

80130  JOENSUU  
www.hartikainen.com  

ES-Projektit Oy
Vattuniemenkatu 27

00210  HELSINKI
(09) 4765 0600    

Fuchs Medical
Uudensillantie 49

04130  SIPOO
0103 966 999    

Insinööritoimisto 
J.Linnakangas

Mannerheimintie 79
00270  HELSINKI

(09) 607 004    

Hifi  Guru Oy
PL  108

05801  HYVINKÄÄ  
www.hifi guru.fi   

Jyväskylän 
Maalaiskunta

Puistokatu 35
40200  JYVÄSKYLÄ

(014) 336 5211    

Kiikalan Kunta
Kirkkotie 8

25390  KIIKALA
(02) 728 8200    

ALFA Paper Oy
Hietasen satama

48700  KYMINLINNA
(05) 218 4356    

Joutsenon seurakunta
Penttiläntie 5

54100  JOUTSENO
(05) 667 0700    

Kiinteistöhoito Matti 
Harmanen T:mi

Itälahdenkatu 6
00210  HELSINKI

050 598 6787    

Metallityöväenliitto ry
PL  107

00531  HELSINKI
020 774 001    

Metsäpalvelu Rantanen
Ansatie 14

07170  PORNAINEN
0400 816 462    

Noptel Oy
Teknologiantie 2

90570  OULU
(08) 551 4351    

Metso Minerals 
Finland Oy

PL  548
33101  PATOSAARI

0204 845 300    

Helsingin Diesel Oy
Autotallintie 19

00770  HELSINKI
(09) 387 9282    

Metallityöliike Juholat
Teollisuustie 14

33470  YLÖJÄRVI
(03) 3125 0400    

Metallisorvaamo 
M.Hakala Oy 

Juholankatu 3
45130  KOUVOLA
(05) 886 4800    

Rajavartioliitto ry
Ratamestarinkatu 11
00520  HELSINKI

(09) 148 5824
www.rajavartioliitto.fi   

Patolan Vanhainkoti
Siltavoudintie 14 A
00640  HELSINKI

(09) 728 6797    

Sähköinsinööritoimisto 
Delta Oy
Ruosilantie 14

00390  HELSINKI
0108 203 400    

Siuntion kunta
Puistopolku 1

02580  SIUNTIO
(09) 260 611    

Tiistenjoen 
Osuuspankki
Kuortaneentie 1506
62165  TIISTENJOKI

(06) 433 7400    

TGO Pro Oy
PL  218

01301  VANTAA      

Tuusulan Kunta
PL  60

04301  TUUSULA
(09) 87 181    

Sähköpartio Oy
Beckerintie 3

00410  HELSINKI
(09) 530 8830    

Oy Forcit Ab
PL  19

10901  HANKO
0207 440 400    

Rosenlew RKW 
Finland Oy

PL  22
28601  PORI

(02) 517 8899    

Asianajotoimisto Erkki 
Laamanen Oy
Fredrikinkatu 30 A 14

00120  HELSINKI
(09) 685 2855

Myös Lappeenrannassa  

Asianajotoimisto 
Jukka Simula Oy

Paloheinäntie 64 B
00670  HELSINKI
(09) 7579 3920    

A-Urakoitsija 
Bjelkos Oy

Kotikuja 33
02420  JORVAS
(09) 297 7077    

Ab Fennopress Oy
Arabianranta 6

00560  HELSINKI
(09) 612 9650    

Arkkitehtitoimisto 
Esko Hyvärinen

Vatakuja 1 C
00200  HELSINKI

(09) 692 2549    

Arkkitehtitoimisto 
Jeskanen-Repo-Teränne

Pursimiehenkatu 29-31
00150  HELSINKI
(09) 684 4480    

Keravan 
Keskusapteekki

Kauppakaari 4
04200  KERAVA
(09) 274 7930    

www.laakkonen.fi   

Compmeas 
Consulting Oy

Valakkatie 14
00780  HELSINKI

(09) 351 1304    

Byggservice JH 
Lahtinen

Bromarvintie 154
10520  TENHOLA

0400 729 681    

PVK-Kaivu Oy
Härkäsuontie 112
47200  ELIMÄKI

0400 552 141    

Oy Julius Tallberg Ab
Suomalaistentie 7

02270  ESPOO
0207 420 700    

Ortodoksiakeskus 
Sypressi

Varuskunnankatu 14
45100  KOUVOLA

(05) 312 0839    

Oy Brandt Ab
Tuupakantie 7 B
01740  VANTAA
0207 757 200    

Finnparts Oy
Lehtisaarentie 1

00340  HELSINKI
(09) 480 822    

Tampere
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Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Toiminnanjohtaja Arto Pulkki 
puh. 4056 2073
arto.pulkki@hrup.fi 
Fax: 499 495

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry (HelResP)

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

Lauttasaari, Veneentekijäntie 1, 00210 HELSINKI, 0207 65181
Herttoniemi, Hitsaajankatu 14, 00810 HELSINKI, 0207 65182

www.maritim.fi 
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