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Vuoden 1918 perinteestä

UUTisia 70 VUoTTa siTTeN

Uusi Suomi, maanantaina 25. 4. 1938

Kostantin Päts valittu Viron en-
simmäiseksi presidentiksi.

Viron pitkäaikainen sisäpoliittinen pula, jota on kestänyt 6-7 
vuotta ja joka tuli erikoisesti tunnetuksi vapaussoturien liik-
keen takia ja sittemmin v. 1934 tapahtuneen Päts-Laidone-
rin vallankeskityksen johdosta, on nyt ratkaistu mainittujen 
henkilöiden johtamaan suuntaan. Uuden hallitusmuodon 
mukainen parlamentti on kokoontunut ja eilen toimitettiin 
presidentin vaali. Valituksi tuli valtionhoitaja Konstantin 
Päts 219 äänellä 238 mahdollisesta. Vielä samana päivänä 
julkaistiin asetuskokoelmassa ja presidentti antoi juhlallisen 
vakuutuksensa. Tapahtumaa juhlittiin ampumalla 21 tykin-
laukausta kaikissa varusväkikaupungeissa, yleisellä liputuk-
sella ja juhlavavalaistuksella.
 Presidentti Päts: Kun nyt olemme saaneet aikaan valtion 
asioita hoitavat laitokset, on se elämäni onnellisin päivä.
 Presidentti Päts piti lyhyen puheen, jossa hän mm lau-
sui: ”Kun nyt olen antanut valtion korkeimman laitoksen 
edessä vakuutuksen, olen varma siitä, että näin pitkälle 
olemme päässeet ainoastaan koko kansan mukanaolon 
avulla. Olemme päässeet vaikeuksista ainoastaan kansan 
varman vakaumuksen ja isänmaan rakkauden avulla.

V
apaussodasta tulee 
tänä keväänä kulu-
neeksi 90 vuotta. Ta-
pahtumaa juhlistetaan 
monin eri tavoin eri 
puolilla Suomea. Perin-
teisten muistojuhlien li-

säksi Tampereella muisteltiin Tampereen 
vapautusta 6.4. Sovinnon päivä-teemalla. 
Päivän ohjelmaan kuului Haavoittunut 
enkeli-kulkue, johon osallistui noin 150 
henkeä, jotka olivat pukeutuneet teemaan 
sopiviin pukuihin. Kulkueen reitti päättyi 
Finlaysonin tehdasalueelle, jossa teatte-
ri Siperian näyttelijät esittivät kuvaelmia 
Tampereen taisteluista. 

Sodan nimestä on käyty debattia sen päät-
tymisestä lähtien. Mitä nimeä sodasta 
käyttää, voi osoittaa henkilön poliittista 
näkökantaa. Täysin neutraalia nimeä vuo-
den 1918 tapahtumista ei ole keksittykään. 

Sota jakoi Suomen kansan kahteen osaan. 
Niin kuin sisällissodissa aina käy. On myös 
sanottu, että sisällissotaa julmempaa so-
taa ei olekaan. Näin oli myös Suomessa. 
Julmuuksia tehtiin puolin ja toisin. Puh-
taita pulmusia ei ole kumpikaan osapuoli.

Saksassa sotilaskoulusta saaneet jääkäri 
olivat ratkaisevassa asemassa valkoisten 
puolella. Mannerheim jakoi jääkärit eri 
joukkoihin, jotta mahdollisimman mones-
sa joukossa olisi sotilaskoulutettuja. Jää-
kärit organisoivat joukkonsa paremmin ja 
heidän esimerkkinsä ja johtamistaitonsa 
ratkaisivat sodan valkoisille. 

Tampereen valtauksessa olleet valkoiset 
käyttivät lakissaan tai puvussaan havun-
oksaa, koska yhtenäisiä univormuja ei 
ollut. Jääkäreillä ja saksalaisilla oli sotilas-
puvut, mutta tavalliset joukot osallistuivat 
taisteluun tavallisissa vaatteissa. Havun-

oksa periytyi myöhemmin suojeluskun-
taupseerin pukuun tunnukseksi. Nykyi-
sessä sotilaspuvun kauluslaatassa oleva 
havunoksa on myös samaa perinnettä.

Talvisodan alkaessa kansalaissodasta oli 
kulunut vasta runsaat 20 vuotta, mutta 
talvisotaan kansa osallistui yhtenäisenä 
aivan muutamia poikkeuksia lukuun otta-
matta. Punaisten puolella olleet olivat sa-
massa rintamassa valkoisten kanssa. Par-
haimpana esimerkkinä Vallilasta lähtöisin 
oleva Arvid Janhunen, jolle myönnettiin 
Mannerheim-risti numero 43 vuonna 1941. 
Hän oli osallistunut Suomen sisällissotaan 
punaisten puolella. Janhunen antautui 
valkoisille joukoille Tampereen valtauk-
sen yhteydessä keväällä 1918.

Keväällä 1940 heti talvisodan jälkeen mar-
salkka Mannerheim päätti lakkauttaa 16.5 
pidetyn Vapaussodan päättymisen paraa-

tin. Tuolloin otettiin käyttöön Sankari-
vainajien muistopäivä, jota vietettiin 19.5. 
Myöhemmin päivän nimi muutettiin Kaa-
tuneitten muistopäiväksi. Sankarivaina-
jien päivää vietettiin sekä sisällissodassa 
että talvisodassa kaatuneitten muistoksi. 
Kumpaakaan osapuolta unohtamatta. Il-
meisesti Mannerheim katsoi, että vapaus- 
sodan muistojuhla olisi ollut vain voit-
taneen osapuolen juhla. Se olisi jättänyt 
suuren osan suomalaisia juhlimisen ulko-
puolelle ja näin jakanut kansaa.

Mitä vapaussodasta jäi perinnöksi? So-
dassa ratkaistiin Suomen kuuluminen 
läntisiin demokratioihin. Ilman noita uh-
reja Suomen kohtaloa on mahdoton arvi-
oida. Tuota perintöä ei tule hävittää. Sota 
on osa suomalaista historiaa, jota ei tule 
unohtaa.  

40. vuosikerta

493. ilmestymiskerta

Nro 3/2008 ilmestyy 25.4.2008 

Helsingin

Tomi alajoki aloitti 7.4.2008 Hel-
singin Reserviupseeripiiri ry:n uu-
tena työntekijänä. 36-vuotias Ala-
joki on koulutukseltaan insinööri 
(amk)  ja on työskennellyt viimei-
set 15 vuotta kirjapainoalalla. Hä-
nellä on ollut aiemmin useita va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
luottamusmiestehtäviä niin perus-
yhdistys kuin piiritasolla. Tomi on 
ollut viime vuodesta alkaen myös 
HRUP:n piirihallituksen jäsen, 
mutta jätti tämän luottamustehtä-
vän tultuaan valituksi piirin työn-
tekijäksi.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
ja aktiivisen ammuntaharrastuk-
sen lisäksi Alajoen vapaa-aika ku-
luu Konstan (5 v) kanssa puuhaste-
lussa ja trial moottoripyöräilyssä. 
Myös veneily ja kalastus kuuluvat 
kesäajan harrastuksiin.

Sotilasarvoltaan Tomi on yliluut-
nantti. Peruskoulutukseltaan hän 
on jääkäri, ja hänen SA-sijoituk-

sensa on pääkaupunkiseudun tais-
televissa joukoissa.

Tomin aiempi toiminta kerho ja 
piiritasolla sekä HRUP:n maja- ja
ampumatoimikuntien puheen-
johtajina antavat hyvät valmiudet 
hoitaa menestyksellisesti järjes-
töupseerin toimea. Laaja kentän 
toimijoiden henkilökohtaisen tun-
teminen myös HELMPP:n ja HEL-

RESP:n puolelta on myös eduksi. 
Tomi on myös RUL:n Padasjoen 
koulutuskeskuksen kehittämistyö-
ryhmän jäsen.

Järjestöupseerin (S3/S4) tehtäviin 
kuuluu piirin perusyhdistysten 
toiminnan tukeminen ja kehittä-
minen, piiritoimiston rutiineihin 
osallistuminen, piirin omaisuuden 
kunnossapitoa sekä piirin koulu-
tus-, edustus-, ammunta- ja liikun-
tatapahtumien järjestelyt. Tehtä-
vänkuva vastaa siis pitkälti kapt 
Ilari Langinkosken vv. 1981-96 
hoitamaa piirin koulutuspäällikön 
tehtävää.

HRUP:n uuden järjestöupseerin 
tavoittaa arkisin klo 9-16 Döbel-
ninkadun 5. krs piiritoimistosta, 
numerosta (09) 4056 2073, mat-
kapuhelimella 045 128 3636 sekä 
sähköpostilla osoitteesta 
jarjesto @hrup.fi.

HRUP:n uusi järjestöupseeri
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amPUmaHaRRasTUs ei ole helppoa 
pääkaupunkiseudulla. Ja varsinkin 
kun mahdolliset ratapaikat käyvät 
vähiin tiheän asutuksen keskellä. 
Olen ilolla seurannut mm. Vantaan 
Reserviläisten aktiivisuutta kysei-
sessä asiassa. Toivottavasti muutkin 
jotka kokevat, että ’Olisi kiva päästä 
ampumaan myös täällä etelässä’ ak-
tivoituisivat ja lyöttäytyisivät yhteen 
hiileen puhaltamaan. Seurailkaa tie-
dottamista esimerkiksi www.ampu-
maurheilukeskus.fi -sivustoilta.
 Uudistunut Töölöntorin sisäam-
pumarata palvelee meitä reserviläi-
siä. Rata on viimeistä silausta vaille 
valmis ja on nyt jo parantanut am-
pumaharrastuksen mahdollisuuksia. 
Käyttömäärät ovat kolminkertais-

tuneet vuoden takaiseen verrattuna 
mm. uuden kulunvalvontajärjestel-
män ansiosta. Tila on saanut uutta 
ilmettä ja se on nyt jopa miellyttävä 
ajanviettopaikka. Ilmanvaihto toi-
mii, joten harrastaminen ei ole enää 
niin epäterveellistä. Suosittelen ko-
keilemaan ja ottamaan osaa toimin-
taan niiden yhdistysten puitteissa, 
joille ratavuoroja on varattu. Sel-
vittelemme parhaillaan, että onko 
mahdollista vielä laajentaa ampu-
ma-aikatarjontaa.

Yhdessä eteenpäin
Piirimme piti ensimmäisen ns. jä-
senyhdistysillan Vuosaaren saunal-
la 3.4. Vaikka paikalla ei ollutkaan 
edustusta ihan kaikista yhdistyk-

sistämme, niin reilusti yli puolet 
kuitenkin oli edustettuna. Tilaisuus 
sai positiivisen vastaanoton ja sen 
seurauksena mietintämyssyyn jäikin 
,että miten kehitämme edelleen ko. 
tilaisuutta. Ehkä seuraavalla kerralla 
saamme/ehdimme myös saunoa…
 Yksi illan puheenaiheista oli 
mm. se, että miten saisimme kehi-
tettyä yhteistyötä eri yhdistyksien 
välille. Onhan se totta, että yhteis-

työllä saamme aikaiseksi enemmän. 
Pystymme jakamaan vastuuta use-
ampaan suuntaan ja näin saamaan 
laadukkaampaa tekemistä, josta 
hyötyvät kaikki osapuolet. Veto- ja 
koordinointivastuu tällaisissa tilai-
suuksissa olisi luonnollisesti piirillä. 
Syksyllä järjestettävä perheliikunta-
päivä (= Reserviläisliiton tiedotus-
päivä 6.9.) tulee olemaan yksi täl-
lainen tilaisuus, jossa vetovastuu on 
piirin, mutta kaikkien jäsenyhdistys-
ten panostus on yhtä tärkeää, jotta 
saamme tilaisuudesta onnistuneen. 
Mukaan ovat lupautuneet meidän 
piirimme lisäksi ainakin upseeri- ja 
kiltapiirit sekä ResUL ja muutama 
yksittäinen yhdistys. Tarkoituksena 
olisi myös saada SPR mukaan.

 Mietinnässä on myös meidän ja 
upseeripiirin yhteisten nettisivujen 
suunnittelu/luominen. Samalla pa-
rantaisimme yhdistyspalvelun tasoa 
jos ja kun pystymme tarjoamaan esi-
merkiksi kalenteripalvelua yhdistys-
temme käyttöön.
 Vaikka keväällä ammutaan rie-
hakkaasti laitumella, niin juhlikaa 
kuitenkin Wappua hillitysti. Aurin-
koista yhteiseloa keväänmerkeissä!

Kimmo Karinen 
Vääpeli reservissä

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 

puheenjohtaja

Yhdistykset toimimaan yhdessä

Tiedotus- ja jäsenhankintakampanja käyntiin
PiiRiHalliTUs oN valinnut yliluut-
nantti Tomi Alajoen, 36, Helsingin 
Reserviupseeripiirin uudeksi järjes-
töupseeriksi. 
 Tomilla on erittäin monipuoli-
nen kokemus kaikesta reserviläis-
toiminnasta pääkaupunkiseudulla 
ja selkeät näytöt tuloksellisesta toi-
minnasta niin perusyhdistys kuin 
piiritasolla. Tarkempi esittely ja yh-
teystiedot toisaalla lehdessä. 
 Tomi aloitti tehtävässään 7.4. al-
kaen.

Piirien toimisto
Piirien toimisto on Tomin myötä 
palannut aiempaan määrävahvuu-
teensa ja toimintakyky on hyvä. 
Nykyisillä resursseilla pystymme 

paremmin ajamaan tavoitteitamme, 
kehittämään toimintaa ja tiedotusta 
sekä perusyhdistysten palvelua alu-
eellamme.
Piiriemme voimavarat ja niiden tuo-
mat mahdollisuudet edellyttävät 
myös tuloksia. 

Pääkaupunkiseutu 
ja Uusimaa
Hyvää yhteistyötä Uudenmaan 
kanssa on alkuvuodesta tiivistetty. 
Helsingin ja Uudenmaan upseeri- ja 
reserviläispiirien sekä Etelä-Suomen 
sotilasläänin säännöllinen neuvon-
pito aloitettiin helmikuussa ja sitä 
jatketaan tavoitteena parantaa tie-
donvaihtoa ja toiminnan koordinaa-
tiota entisestään.

Pääkaupunkiseudun 
ampumakeskushanke
Töölöntorinkadun palvelusaserata 
on valmis. 
 Nyt suuntaamme piirin täyden 
huomion pääkaupunkiseudun am-
pumaurheilukeskuksen ja erillisra-
tahankkeiden ajamiseen. Viivytys ei 
tällä sektorilla ole toimiva taktiikka, 
joten on aika hyökätä. 

 Meidän vastuullamme on teh-
dä päättäjille hyvin valmisteltuja ja 
konkreettisia esityksiä. Tästä hyvää 
esimerkkiä näyttävät Vantaan Re-
serviläiset.
 Poliittista tahtoa on jo asian ta-
kana ja rahoitus on silloin järjeste-
lykysymys. Reserviläisten, ampujien 
ja viranomaisten laaja yhtenäinen 
rintama ja kiistämättömät asia-ar-
gumentit tukevat ampumaurhei-
lukeskusta. Kunhan sijoituspaikka 
osataan valita huolella, kaikki osa-
puolet voittavat.

Tiedotus- ja 
jäsenhankintakampanja
Toteutamme piirien ja Etelä-Suo-
men sotilasläänin yhteishankkeena 

tiedotus- ja jäsenhankintakampan-
jan toukokuun aikana. Kampanja 
kohdistetaan vuodenvaihteen or-
ganisaatiomuutoksen seurauksena 
sodan ajan sijoituksista purkautu-
neelle reserville. Helsingin Reservin 
Sanomien toukokuun numerosta 
otetaan tämän johdosta usean tu-
hannen kappaleen lisäpainos, joka 
jaetaan tälle kohderyhmälle. Pyydän 
yhdistyksiä terävöittämään seuraa-
van lehden kerhopalstojen sisällön, 
yhteystiedot yms. tätä tarkoitusta 
palvelevaan kuntoon. Aineistopäivä 
5.5.

Ville Maijanen
Yliluutnantti reservissä

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

Reserviläispiirin 
puheenjohtajalta

HelsiNgiN Reserviläisyhdistyk-
sen edeltäjän, silloisen Helsingin 
Reservinaliupseeriyhdistyksen 
pitkäaikaisen toiminnanjohtajan, 
luutnantti Mauri Tiirikkalan elä-
mä päättyi maaliskuun 12 päivänä 
2008. Hän täytti 85 vuotta viime 
vuoden joulukuun 19. päivänä.
  Tiirikkala oli sotaveteraani. 
Hän lähti jatkosotaan vapaaeh-
toisena 1941 JR 5:n riveissä ensin 
Kannakselle, josta hän siirtyi Ää-
nislinnaan ja Karhumäkeen. Sodan 
loppuajan hän toimi 21.Prikaatissa 
Ilomantsissa.

sodaN jälkeeN Tiirikkala aloit-
ti uran Rajavartioston palveluk-
sessa, josta siirtyi Lappeenrantaa 
Kanta-aliupseerikurssille vuonna 
1948. Palveluksessa Tiirikkala oli 
mm Oulussa, Panssariprikaatissa, 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentissä ja Pääesikunnassa. 
Reserviin hän siirtyi vuonna 1968.
 
Tiirikkala oli Helsingin Reservi-
naliupseerit ry:n ja samalla silloi-
sen piirin toiminnanjohtaja 1968 
- 1985. Hän teki pitkän ja monella 
tavalla ansiokkaan päivätyön va-
paaehtoisen maanpuolustustyön 

hyväksi. Voimme perustellusti 
sanoa, että hänen aikanaan yhdis-
tys kehittyi pääkaupunkiseudulla 
vaikuttavaksi, alaosastoineen voi-
makkaaksi järjestöksi ja oli tuol-
loin liittomme suurin yhdistys.
 
TiiRikkala TUNNeTTiiN omalta 
persoonaltaan vaatimattomana ja 
sovittelevana, alansa suvereenis-
ti hallitsevana miehenä. Hänen 
rinnallaan hallituksessa mukana 
olleiden oli helppo työskennellä. 
Hän oli isähahmo, joka oli moni-
puolisesti mukana yhdistyksen kai-
kessa toiminnassa, niin toimistossa 
kuin eri tapahtumissa, kokouksis-
sa ja muissa tilaisuuksissa iltaisin 
ja viikonloppuna. Kaiketi suurin 
hänen vastuullaan ollut tapahtu-
ma oli 1985 järjestetty yhdistyksen 
50-vuotisjuhla. Paukkupakkasesta 
huolimatta Finlandia-talon suuri 
kongressisali oli lähes täynnä. Ta-
pahtuma sai merkittävästi palsta-
tilaa valtakunnallissa päälehdissä 
ja kaikissa maakuntalehdissä.
 
moNiPUoliNeN URHeilU ja kun-
toilu olivat tuolloin jäsenten ja 
perheiden suosiossa. Vuosittaiset 
yhdistyksen ja piirin palkintojen-

jakotilaisuudet Tiirikkala järjesti 
Santahaminan Toimiupseeriker-
holla. Kerho oli täynnä palkinnon-
saajia ja palkintopöytä oli tietysti 
näyttävä.
Tyypillistä Tiirikkalan isällisestä 
huolenpidosta oli mm. se, että pit-
kissä vaellustapahtumissa hän oli 
iltamyöhään huoltopaikalla muka-
naan lämmintä mehua, minkä oli 
itse kotonaan valmistanut.
  Myös Vuosaaren saunapirtistä 
huolehtiminen oli hänelle luon-
nollista. Tämäkin työ vaati joskus 
sovittelijan taitoja ja viikonloppu-
käyntejä.
 
lUoVUTTUaaN toiminnanjohtajan 
työstä hän toimi vielä vuodesta 
1985 vuoteen 1990 Helsingin Sota-
veteraanipiirin osapäiväisenä toi-
minnanjohtajana.
  Mauri Tiirikkala on jättänyt 
yhdistyksen historiaan vahvat jäl-
jet. Jäämme suurella kunnioituk-
sella häntä kaipaamaan.
  

Antti Pihlajamäki  
kunniapuheenjohtaja

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

mauri Tiirikkala 1922—2008

im memoriam
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kirjat

RaNNikkoTYkisTökeRHo Johtorengas vietti viime vuon-
na perustamisensa 70-vuotisjuhlaa. Kerho on perustettu jo 
vuonna 1937, siis ennen talvisotaa. Se on vanhin aselajiker-
ho Suomessa. Kerho on tehnyt aiemmin jo kaksi historiik-
kia. Vuonna 1972 E-V Valkama laati kerholle 35-vuotishis-
toriikin ja Pentti Vähäkallio kirjoitti vuonna 1987 50-vuotis-
historiikin. 
 Kerhon jäsen, opetusneuvos Pentti Jänkälä törmäsi Suo-
menlinnan perinnehuoneessa pöytäkirjoihin ja kiertokirjei-
siin, jotka olivat peräisin aivan kerho alkuajoista vuoteen 
1970 saakka. Nyt kirjoitettu historiikki pohjautuu siis näihin 
alkuperäislähteisiin. Teokseen on koottu rannikkotykistön 
historian lisäksi myös suojeluskunta- ja reserviläistoimin-
taa. 

keRHoN ToimiNTaa esitellään alkuajoista lähtien pöytä-
kirjamerkintöihin perustuen. Aikajaksona on käytetty pu-
heenjohtajien kausia, mikä sopii hyvin kerhohistoriikkiin. 
Puheenjohtajat tuovat aina uutta yhdistystoimintaan. Teok-
seen on muun toiminnan lisäksi koottu luku, jossa muistel-
laan eri tasavuosijuhlia.
 Johtorengas on kerhona suuren haasteen edessä, koska 
rannikkotykistö yhdistettiin Merivoimiin vuonna 1998. Uu-
sia potentiaalisia jäseniä ei kouluteta. Yhteys omaan asela-
jiin katkeaa väistämättä.
 Teos on kattava osa reserviläistoiminnan historiaa ja 
on hienoa, että kerhoissa löytyy aktiivisuutta tuottaa näin 
laadukas teos. Kirjaa voi tilata suoraan kerhosta 20,- euron 
hintaan. (Kerhon jäsenet 10,- e)

Rannikkotykistö- 
upseereilta 
historiikki

Pentti jänkälä, johtorengas- Rannikkotykistön 
reserviupseereita 1937-2007

ISBN 978-952-92-3027-3, 112 sivua, kuvitusta, Saarijärven Offset Oy, 2007

Teksti: Markus Anaja

TäNä VUoNNa oN kUlUNUT 90 vuotta 
vapaussodastamme, puolustusvoimi-
emme perustamisesta, suojeluskun-
tajärjestön perustamisesta ja monesta 
muusta tapahtumasta. Erilaisten juhli-
en ja muistotilaisuuksien lisäksi tämä 
näkyy myös mm. kirjatarjonnassa, josta 
tässä esitellään muutama julkaisu.
 Suomen kunniamerkkijärjestelmä 
sai alkunsa vuonna 1918 kun Vapau-
denristin ritarikunta perustettiin. Val-
tio palkitsee kansalaisia kunniamerkki-
en lisäksi myös arvonimillä ja valtion-
palkinnoilla. Näitä kaikkia esiteltiin 
viime talvena Kansallisarkiston hienos-
sa näyttelyssä, jonka yhteydessä pidet-
tyjen luentojen pohjalta on ilmestynyt 
kirja Valtio palkitsee - Staten belönar. 

kiRjaN aRTikkeliT tarjoavat monipuo-
lisen ja mielenkiintoisen katsauksen 
Suomen valtion palkitsemismuotoihin 
sekä taustaksi tietoja myös Ruotsin ja 
Venäjän palkitsemisjärjestelmistä. Ku-
ten niin usein tämäntyyppisissä hank-
keissa, myös tämän teoksen artikkeleis-
sa on jossain määrin päällekkäisyyttä, 
jota toimittamisella olisi voitu karsia.  
Valtio palkitsee ansaitsee kuitenkin 
selvästi paikkansa meidän harvalukui-
sessa kunniamerkkikirjallisuuden vali-
koimassamme.    
 Vaikka vapaussodasta on kirjoitet-
tu lukematon määrä kirjoja eri näkö-
kulmista, Helsingin tapahtumia ei ole 
kovinkaan paljon käsitelty. Professori 
Laura Kolbe ja FM Samu Nyström ovat 
julkaisseet mielenkiintoisen kirjan Hel-
sinki 1918 - pääkaupunki ja sota. Teks-
tiä täydentää aikalaisvalokuvaaja Gun-
nar Lönnqvistin ottamat hienot valo-
kuvat. Valitettavasti kuvateksteihin on 
päässyt joitain virheitä. Sivulla 73 ei ole 
Smolna, vaan myöhempi Presidentin-
linna. Sivulla 75 sotilaat ovat Päävarti-
on edustalla, ei Päävartioston ja sivulla 
127 saksalaisten esikunnan - ei ”pää-
esikunnan” - upseerit ovat asettuneet 
Aleksanteri II:n patsaan luo. Kokonai-
suutena kirja on Helsingin historiasta 
kiinnostuneille varsin mielenkiintoi-
nen.

VaPaUssodaN jälkiPYYkkiä on pesty 
monella tapaa. Hyvin vähälle huomiol-
le jäänyt näkökulma on sodan taloudel-
liset seuraukset. Dosentti Mikko Uola 
on ensimmäisenä koonnut yksityis-
kohtaisen esityksen ”kapinavahinko-
jen, patteritöiden ja Venäjälle jääneen 

omaisuuden korvauskysymyksestä 1918 
- 1939”, kuten hänen uuden kirjansa 
alaotsikossa sanotaan. Katastrofin las-
kut ei ole lainkaan niin kuivahko kuin 
saattaisi odottaa, vaan se tarjoaa tavat-
toman paljon uutta, tai ainakin hyvin 
vähän tunnettua, ja mielenkiintoista 
tietoa.  
 Puolustusvoimissa vietetään useita 
90-vuotisjuhlia. Kenttäpiispan johta-
ma puolustusvoimien kirkollinen työ 
oli ensimmäinen taho, jonka juhla-
kirja ehti ilmestyä. Kyseessä ei ole ta-
vanomainen historiikki, vaan kirjassa 
esitellään eri kirkkokuntien ja muiden 
suuntausten näkemykset sotilassielun-
hoidosta. Lisäksi esitellään tämän päi-
vän kirkollisen työn eri ulottuvuuksia.

ilmaVoimieN 90-vuotisjuhlan mer-
keissä ilmestyy ainakin kolme kirjaa. 
Everstien Vilho Lukkarisen ja Veli Per-
naan kirjoittamana on juuri ilmestynyt 
Ilmavoimien historia -sarjassa Suomen 
ilmavoimat 1944 - 1980. Kirjassa selvi-
tetään ilmavoimien organisaation ke-
hittyminen, lentokonehankinnat, kou-
lutus ja suunnittelu. Kirjaa voi suositel-
la ilmailusta ja ilmavoimien historiasta 
kiinnostuneille.   
 Suomalaisten taistelut on laaja 
katsaus lukuisiin taisteluihin mäkilin-
nojen ajoilta aina Tali-Ihantalaan asti. 
Professori Ohto Manninen on toiminut 
tämän suurteoksen päätoimittajina ja 
kirjoittajina Ruotsin ja Suomen tunnet-
tuja sotahistorioitsijoita. Kuvituksena 
on käytetty mm. aikalaistaideteoksia ja 
vanhoja karttoja. Kirjasta on alun perin 
ilmestynyt ruotsalainen versio, jota on 
täydennetty Suomea varten.

lisää ajaNkoHTaisia kirjaesittelyjä 
löytyy osoitteessa www.militariafenni-
ca.net.

john strömberg, jussi Nuorteva 
& Christina Forssell (toim.), Valtio 
palkitsee - staten belönar. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helinki 2007. 280 
sivua, mv- ja värikuvitus.

laura kolbe & samu Byström, 
Helsinki 1918. Pääkaupunki ja sota. 

Minerva, Helsinki - Jyväskylä 2008. 177 sivua, valo-
kuvakuvitus.

mikko Uola, katastrofin laskut. 
kapinavahinkojen, patteritöiden 
ja Venäjälle jääneen omaisuuden 
korvauskysymys 1918 - 1939. 

Omakustanne 2007. 327 sivua, kuvitettu.

Hannu Niskanen & Valde 
Palola (toim.), Rauhan asialla. 
Puolustusvoimien kirkollinen työ 90 
vuotta.

Minerva, Helsinki - Jyväskylä 2008. 221 sivua.

Vilho lukkarinen & Veli Pernaa, 
suomen ilmavoimat 1944 - 1980. 

Ilmavoimien Kiltaliitto, s.l. 2008. 390 sivua, runsaas-
ti kuvitettu.

ohto manninen (päätoim.), 
suomalaisten taistelut. Ruotsin, 
Venääjän ja itsenäisen suomen 
riveissä. 

Tammi, Helsinki 2007. 464 sivua, värikuvitus.

”YHdeksäNkYmmeNTä 
VUoTTa siTTeN…”
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sUomeN ilmaVoimaT on elänyt 
suihkukonekautta jo 55 vuotta, eli 
reilusti yli puolet sen 90-vuotisesta 
historiastaan. Niinpä ilmavoimien 
tämänkertainen vuosikirja esittää 
hienon kuvauksen juuri sen suih-
kukonekaudesta; esittelemällä eri 
lentotoimintamuotoja, niiden kehi-
tystä ja tänä aikana käytössä olleen 
kaluston. Lentotoiminnan eri muo-
dot käsittävät hävittäjätaktiikan- ja 
toiminnan lisäksi myös muun muas-
sa lentotiedustelun, kuljetuslennot, 
maalinhinauksen, kartoituskuvauk-
sen ja koelentotoiminnan. Varsinai-
sen lentävän kaluston lisäksi kirjassa 
esitellään myös lentäjien käyttämät 
lentovarusteet.
 Yli 200 sivun mittaisen kirjan 
lopussa on vielä omat osionsa tänä 
päivänä lentävistä Ilmavoimien pe-
rinnekoneista ja kuvasto kaikista Il-
mavoimien vuosien 1918–2007 aika-
na käytössä olleissa lentokoneista.
 
ilmaVoimieN leNToToimiNTa on 
ollut kansainvälistä jo pitkään, ja 
kirja onkin kirjoitettu sekä suomeksi 
että englanniksi. Näin se sopii hyvin 
myös lahjaesineeksi ulkomailla. Kir-
jassa on myös kuvaukset kansainvä-
lisistä lentoharjoituksista ja lento-
näytöksistä.
 Tämänkertaisen vuosikirjan on 
kirjoittanut pääosin insinöörievers-
tiluutnantti (evp) Jyrki Laukkanen, 
ja parempaa miestä tähän tehtävään 
olisikin ollut vaikea hakea. Laukka-
nen on tehnyt todella pitkän ja näyt-
tävän uran Ilmavoimien koelentäjä-
nä ja kirjoittanut jo aiemmin kirjat 
Mig-21, Fouga CM 170 Magister  ja 
Saab 35 Draken kalustojen historias-
ta Suomen Ilmavoimissa. Tietyissä 
osissa häntä ovat avustaneet kenraa-
liluutnantti (evp) Heikki Nikunen ja 
prikaatikenraali Jarmo Lindberg.
 
kiRjaN TeksTi on asiantuntevaa, 
kuvitus ja layout ovat hienoja, ja 
kaikki tämä pitkälti Laukkasen kä-
sialaa. Kaikesta näkee, että hän on 
lentänyt ja kuvannut koneita pit-
kään ja hartaasti. Hieno kirja, jota 
on helppo suositella.

juhlakirja 
suihkukone-
kaudesta

sePPo PoRVali on kirjoittanut kir-
jan, jossa kerrotaan kahdesta veljek-
sestä, jotka molemmat osallistuivat 
lentäjinä sotiimme. Urho ja Martti 
Lehtovaara kasvoivat ilmailuun jo 
nuoruudessaan. Molemmat suorit-
tivat varusmiespalveluksensa ilma-
voimissa. Urho kolme vuotta van-
hempana pudotti talvisodassa en-
simmäisen koneensa Salon lähellä. 
Jatkosodan hän aloitti 3.heinäkuuta 
1941 Morane-Saulnier-koneella Jo-
ensuussa.  Lyhyessä ajassa hän pu-
dotti seitsemän viholliskonetta. 
 Martti Lehtovaara sai lentomer-
kin numero 767 20.syyskuuta 1941. 
Sotalennot hän aloitti Brewsterilla 
Lentolaivue 24:ssa Suulajärvellä. 
Ensimmäisen pudotuksen hän sai 
kesällä 1942 Suomenlahden ylä-
puolella. Rintamalta Martti Lehto-
vaara joutui pois keuhkokuumeen 
vuoksi ja tervehdyttyään hän palasi 
takaisin vasta kesäkuussa 1944, kun 
vihollisen suurhyökkäys oli jo käyn-
nissä. Sodan aikana Martti teki kaik-

kiaan noin 150 taistelulentoa, joissa 
saavutti kaksi pudotusta.

URHo leHToVaaRa siirrettiin Len-
tolaivue 34:een, joka lensi Mes-
seschmitt 109-koneella. Sen ajan 
huippukoneen saatuaan, alkoi pudo-
tuksiakin tulla tilille. Mannerheim-
ristin ritariksi numero 142 Urho 
Lehtovaara nimitettiin 9.7.1944. Pu-
dotuksia tilille kertyi kaikkiaan 44 ja 
puoli. Puolustusvoimien palveluk-
sesta hän erosi vuonna 1946. 
 Seppo Porvali käyttää kirjoitus-
tyylistään nimitystä dokumenttiro-
maani. Siinä faktat sekoittuvat hie-
noiseen kirjailijan vapauteen ja sallii 
käytettävän myös mielikuvitusta.

lentäjäveljekset 
sodassa

seppo Porvali, Hävittäjäveljekset

Apali Oy, Tampere 2008, ISBN 978-952-5026-70-
2, 134 sivua, kuvitustasUomeN ilmaVoimaT 90 VUoTTa

Apali Oy. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2008 ISBN: 978-952-5026-71-9, 224 sivua.

iNsiNööRieVeRsTilUUTNaNTTi 

(evp) Jyrki Laukkasella on takanaan 
9913 lentotuntia Suomen Ilmavoi-
missa. Se on tiimaluku, jota ei aina-
kaan ihan heti tulla ylittämään, jos 
koskaan. Laukkasella on hallussaan 
myös toinenkin Suomen ennätys - 
hän on lentänyt yli 150:llä eri tyypin 
koneella. 
 Kuten sotilasarvosta voi päätellä, 
Suomen Ilmavoimien kautta aikojen 
kokenein lentäjä ei ole kadettiupsee-
ri, vaan erikoisupseeri. Ylioppilaaksi 
kirjoitettuaan Laukkanen kyllä haki 
heti lentäjäksi ilmavoimiin, mutta 
ei päässyt likinäköisyytensä takia. 

Niinpä hän haki ja pääsi opiskele-
maan Teknillisessä Korkeakoulussa 
diplomi-insinööriksi, ja hakeutui 
ilmavoimiin sitä toista kautta, eli 
insinööriksi. Sitten seurasi todelli-
nen onnenpotku: Ilmavoimat päätti 
järjestää poikkeuksellisen lentäjä-
kurssin palkatulle henkilökunnalle. 
Laukkanen valittiin 600 hakijan jou-
kosta. Valmistuttuaan vuonna 1968 
lentävä diplomi-insinööri otettiin 
heti koelentäjäksi, missä tehtävissä 
hän palveli koko uransa.  Laukka-
nen jäi eläkkeelle vuonna 2002, 60-
vuotiaana. 

Insinööri, lentäjä ja upseeri

Suomen Ilmavoimat  
90 vuotta
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Ilmapuolustus
Uskottava ilmapuolustus luodaan re-
aaliaikaisen valvonnan, hävittäjätor-
junnan ja ilmatorjunnan sekä ilma-
suojelun suorituskyvyillä. Ilmavoi-
mien tuottaman hävittäjätorjunnan 
suorituskyvyllä vastataan poikkeus-
olojen uhkakuvaan. Ilmatorjunnan 
painopisteenä on valtakunnallisesti 
ja sotilaallisesti tärkeiden kohteiden 
suojaaminen. Ilmasuojelu on taas 
kaikkien toimijoiden suoritteita, 
joilla vähennetään myös ilmahyök-
käysten vaikutuksia niin siviili- kuin 
sotilaskohteissa. Ilmapuolustukseen 
osallistuvat kaikki puolustushaarat, 
rajavartiolaitos sekä muut viran-
omaiset omilla toiminnoillaan ja 
järjestelmillään. Puolustusratkai-
summe perustuu kokonaismaanpuo-
lustukseen, jossa poikkeusoloissa 
koko maata puolustetaan kaikkien 
toimijoiden resursseilla. Tästä huo-
limatta, on pääkaupunkiseudulla 
oma erittäin merkittävä asemansa. 
Onhan pääkaupunkimme Helsinki 
lähiympäristöineen mukaan lukien 
valtiollisen johtamisen, hallinnon 
ja talouselämän keskus. Tästä nä-
kökulmasta tarkasteltuna on poik-
keusolojen toiminnan kehittämisen 
painopisteenä yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen ja erityisesti pää-
kaupunkiseudun suojaaminen.

Ilmapuolustuksen tehtävät 
normaaliaikana 
Ilmavoimat aluevalvontaviranomai-
sena vastaa normaaliaikana alueel-
lisen koskemattomuuden valvon-
nasta ja turvaamisesta. Toiminnan 
tarkoituksena on aluerikkomusten 

ja alueloukkausten ehkäiseminen, 
paljastaminen ja selvittäminen. Tar-
vittaessa toimintaan liitetään alue-
valvontaviranomaisen voimankäyt-
tö alueellisen koskemattomuuden 
turvaamiseksi. Toiminnan tavoittee-
na on lisäksi tehdä havaintoja lähi-
alueella tapahtuvasta sotilaallisesta 
toiminnasta. Ilmavalvonta luo myös 
edellytyksiä ilmailun pelastuspalve-
lulle. Ilmavalvonnan rungon muo-
dostavat ilmavoimien johtokeskuk-
set, niiden johtamat tutka-asemat 
ja muut tekniset valvontajärjestel-
mät. Toimintaa täydentävät Ilmai-
lulaitoksen järjestelmät ja lennon-
varmistustoiminta, aistivalvonta, 
ilmatorjunnan tutkajärjestelmät ja 
ilma-aluksin tapahtuva valvonta.  
Ilmavoimien johtokeskuksissa muo-
dostetaan tutka- ja muilla teknisillä 
valvontajärjestelmillä reaaliaikainen 
ilmatilannekuva 24/7 periaatteella. 
Ilmatilannekuvan maalit tunniste-
taan yhdistämällä eri viranomaisten 
tiedot sensoreiden tuottamaan ti-
lannekuvaan. Mikäli maalia ei kyetä 
tunnistamaan, johtovastuussa oleva 
johtokeskus käskyttää aseistetun 
tunnistuskoneen ilmaan. Päivystys-
kone tunnistaa maalin, määrittää 
sen kansallisuuden ja yksilötiedot 
sekä tarvittaessa käännyttää Suo-
men alueelle luvatta tulleen takaisin 
tai tarvittaessa pakottaa tunkeutujan 
laskuun. Ilmapuolustuksen uskot-
tavuus rakennetaan nimenomaan 
normaaliaikana. Määrätietoinen 
oman alueen valvonta ja poikkea-
miin reagoiminen luo kansainvälistä 
uskottavuutta puolustuskykymme 
arvioijille. 

Ilmapuolustuksen tehtävät 
poikkeusoloissa 
Poikkeusoloissa ilmapuolustus luo-
daan hävittäjätorjunnan ja ilmator-
junnan suunnitellulla ja johdetulla 
yhteiskäytöllä.  Ilmavoimien tehtä-
vänä on kriisin aikana suojata yh-
dessä ilmatorjunnan kanssa yhteis-
kunnan ja puolustusvoimien koh-
teita ilmahyökkäyksiä vastaan sekä 
varmistaa omien operaatioidemme 
toteutumismahdollisuudet kaikissa 
olosuhteissa. Tehtävä joka on sekä 
vaativa että haastava.
 Ilmavoimien hävittäjätorjun-
nalla kulutetaan ilmoitse tulevan 
vihollisen kapasiteettia ja torjutaan 
ilmoitse suuntautuvat hyökkäykset. 
Torjuntatoimenpiteillä suojataan 
yhteiskunnallisesti tärkeitä kohteita 
sekä tuetaan muiden puolustushaa-
rojen taistelua koko valtakunnan 
alueella. Hävittäjätorjunta liikku-
vana komponenttina suo mahdol-
lisuuden nopeaan painopisteen 
muodostamiseen ja sen siirtämiseen 
valitsevan tilanteen mukaisesti koko 
valtakunnan alueella.
 Ilmatorjunnalla suojataan val-
takunnallisesti tärkeitä kohteita ja 
omien joukkojen taistelua. Ilma-
torjunnan toimintaperiaatteena on 
ensisijaisesti suojata niitä kohteita, 
jotka ovat hetkellisesti tai sijain-
tinsa puolesta hävittäjätorjunnan 
ulkopuolella tai joiden suojan tarve 
on oman toiminnan kannalta joko 
merkittävä tai pitkäaikainen. Tämä 
ei kuitenkaan poista tarvetta toimia 
niin hävittäjä- kuin ilmatorjunnalla 
samalla toiminta-alueella joko toi-

Pääkaupunkiseudun puolustus – ilmavoimat 
johtaa, kaikki puolustushaarat osallistuvat
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minnallisesti tai alueellisesti por-
rastettuna.
 Ilmavoimat vastaa poikkeus-
olojen aikana koko ilmapuolus-
tuksen tulenkäytön johtamisesta. 
Johtamisen kokonaisuus muodos-
tuu hävittäjien ja puolustushaaro-
jen ilmatorjunnan taistelunjohta-
misesta sekä valtakunnallisesta 
elektronisesta vaikuttamisesta. 
Ilmapuolustuksen kokonaistoi-
minnan kehittämisessä on havait-
tu, että sen suorituskyvyn ylläpi-
täminen ja maksimaalinen hyö-
dyntäminen vaatii nimenomaan 
keskitetyn koordinoimisen ja joh-
tamisen. Johtaminen toteutetaan 
ilmavoimien johtokeskuksista, 
joissa yhdistetty ilmatilannekuva 
mahdollistaa keskitetyn päätök-
senteon ja sen mukaisesti tarvitta-
vien suorituskykyjen johtamisen. 
Näin ollen pääkaupunkiseudun 
ilmapuolustuksen johtaminen on 
ilmavoimien vastuulla.

Pääkaupungin merkitys 
ilmapuolustuksessa
Pääkaupunki valtakunnan tär-
keimpänä suurkohteena lienee 
hyökkäyksen kohde kaikissa uh-
kamalleissa ja kaikissa taistelun 
vaiheissa. Lähiaikojen sota- ja 
kriisikokemusten perusteella 
voidaan sanoa, että niiden suun-
nittelijat ovat lukeneet ilmaso-
tateoreetikkojen oppeja varsin 
perusteellisesti. Näissä opeissa 
ilmakomponenttia tulee käyttää 
painopisteellisesti ja nopeasti 
sekä kohdistaa vaikutus ei pel-
kästään sotilaallisia kohteita vaan 
yhteiskunnan kannalta strategi-
sesti merkittäviä kohteita vastaan, 
kuten kohdealueen pääkaupun-
kiin. Tällöin vastustaja voi pyrkiä 
saavuttamaan omat poliittiset tai 
sotilaalliset päämääränsä pelkäs-
tään iskuilla strategisiin kohtei-
siin tai niillä uhkaamalla. 
 Pääkaupunkimme ilmapuolus-
tus on toteutettu hävittäjätorjun-
nan, merivoimien ilmatorjunnan 
ja perinteisten maasijoitteisten 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmien 
yhteisesti suunnitellulla ja johde-
tulla käytöllä. Ilmavoimilla pää-

kaupunkiseudun suojaaminen on 
aina tehtävänä. Vaikka hävittäjä-
torjunnan painopiste ja päätehtä-
vä olisivatkin tilanteen mukaisesti 
valtakunnallisesti toisaalla, tulee 
pääkaupunkiseutua kyetä aina 
puolustamaan osalla hävittäjä-
voimasta.. Hävittäjätorjunnan pe-
riaatteisiin kuuluu sen ulottami-
nen riittävän etäälle suojattavista 
kohteista niin, että sen suoritus-
kykyä voidaan maksimaalisesti 
hyödyntää. Pääkaupunkiseudun 
osalta tämä tarkoittaa sitä, että 
kun ilmatorjuntaohjus (96) BUK 
ja ilmatorjuntaohjus (90) Crotale 
-järjestelmillä luodaan ajallisesti 
jatkuva ja alueellinen torjunta-
kyky, jolla vastataan ilmoitse tu-
levan hyökkäyksen uhkakuvaan, 
luo ilmavoimat laajemman tor-
juntakyvyn pääkaupunkiseudun 
suojaksi. Torjuntakyvyn on kui-
tenkin mahdollistettava tilanne, 
jossa yhteisiä suorituskykyjä niin 
hävittäjien kuin ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmien osalta käytetään 
myös samalla torjunta-alueella. 
Tämä vaatiikin tarkkaa suunnitte-
lua eri toimijoiden välillä.

Pääkaupungin 
ilmapuolustuksen 
kehittäminen
Pääkaupunkiseudun ilmapuo-
lustuksen kehittäminen kuuluu 
olennaisena osana niin ilmavoi-
mien kuin ilmatorjunnan kehittä-
miseen. Ilmavoimien ja ilmator-
junnan tulevaisuuden suoritusky-
kyjen tulee ylläpitää ja parantaa 
pääkaupunkiseudun ilmapuolus-
tuksen kokonaisuutta.
 Koska reaaliaikainen ilmati-
lannekuva luo pohjan ilmapuolus-
tuksen toimintojen johtamiselle, 
on lähitulevaisuuden kehityskoh-
teena ilmapuolustuksen ilmatilan-
nekuvan muodostamisen ja tulen-
käytönjohtamisen järjestelmien 
suorituskykyjen parantaminen. 
Suorituskyvyn parantamiseen 
liittyy oleellisena osana tutkajär-
jestelmien ja muiden sensoreiden 
uusinta- ja lisähankinnat.
 Hävittäjätorjunnan suoritus-
kyvyn ylläpitämiseksi toteutetaan 

Hornet -kalustolle kaksi elinjak-
sopäivitystä, joiden tavoitteena 
on pitää hävittäjäkalusto käyttö-
ikänsä loppuun asti uhkakuvaa 
ja muita vaatimuksia vastaavana 
ensilinjan hävittäjänä.
 Ilmatorjunnan suorituskyvyn 
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi 
toteutetaan uuden suorituskykyi-
sen ilmatorjuntaohjusjärjestel-
män hankinta pääkaupunkiseu-
dun suojaksi. Hankinnalla korva-
taan ja täydennetään nykyisten 
järjestelmien suorituskykyä. Han-
ke on tällä hetkellä ilmatorjunnan 
tärkein kehittämishanke.

Päätäntä
Kansallisen puolustuskyvyn kan-
sainväliseen uskottavuuteen liit-

tyy voimakkaasti kyky puolustaa 
omaa pääkaupunkiaan. Pääkau-
pungin ilmapuolustus on taas 
tämän uskottavuuden tukijalka. 
Nykyinen tilanne, jossa pääkau-
punkiseudun ilmapuolustuksen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen 
osallistuminen on kaikkien puo-
lustushaarojen yhteinen tehtävä, 
tukee tätä näkemystä. Pääkau-
pungin ilmapuolustus on koko-
naisuus, jossa niin ilmavoimilla 
kuin ilmatorjunnalla on molem-
milla oma tärkeä roolinsa sen 
käytännön toteuttamisessa.

Everstiluutnantti

Mikko Kauppala
Pääjohtokeskuksen päällikkö

Satakunnan Lennosto

ESITELMÄ SAKSAN 
TURVALLISUUS-
POLITIIKASTA 
26.5.2008

Saksan Suomessa oleva sotilasasiamies 
everstiluutnantti Joachim Timmer pitää 
esitelmän Saksan  turvallisuuspolitiikasta. 
Suomen vapaussotaan liittyen mukana on 
myös lyhyt yhteenveto Saksan sotatoimista 
Suomessa 1918.   

Esitelmä on ma 26.5.2008 klo 18.00 Ka-
tajanokan Kasinolla Karimo salissa ja se 
pidetään englannin kielellä. Tilaisuus on 
avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään 
tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallis-
tumisensa ke 21.5 mennessä e-mail raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 8513.  

Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Vuosaaren Pirtin 
kevätehostus

Tule mukaan itsellesi sopivana päivänä/päi-
vinä, apuasi tarvitaan.
Aikataulu: perjantai 16.5. ilta talkoiden 
alkuvalmistelut, lauantai 17.5. mm. puiden 
pilkontaa, ympäristön siivousta,
sunnuntaina 18.5 loppusiivous
Muuta:  tarjolla ruokaa , kahvia , lämmin/
kuuma sauna ja ulkoilmaa
Lisätiedot ja alustavat ilmoittautumiset  
Soini Hyttinen ,050-3695305

Pirtin isännistö

RUK 83 ja RUK 85 

Tervetuloa kurssiemme välivuositapaa-
miseen keskiviikkona 28.5.2008 klo 12.00! 
Tutustumme  opastetusti Mannerheim-
museoon, Kalliolinnantie 14. Pääsymaksu 10 
euroa. Yhteinen lounas nautitaan Ravintola 
Sea Horsessa, os. Kapteeninkatu 17. Tarjolla 
alkusalaatti sekä liha- tai kalavaihtoehto (e 
25.- tai e 19.-). Juhlaesitelmöitsijä maj Ilkka 
Herranen, pääesikunta, aiheesta Poliisin, 
rajavartiolaitosten ja armeijan yhteistoi-
minta rikosten ehkäisemiseksi Euroopan 
Unionissa. 

Ilmoittautumiset  tietoineen osallistumises-
ta lounaalle 23.5.08 mennessä Matti Jääski-
selle, Tehtaankatu 7 B 6, 00140 Helsinki, puh. 
09-637384 ja 050 597 2603, email: matti.
jaaskinen(pp.inet.fi)

Helsingin 
valtauksesta 
90 vuotta
Helsingin piirit järjestävät opastetun 
kierroksen 7.5.2008 kello 17.30 alkaen. Linja-
auto lähtee Haagan Shelliltä, Vihdintie 21.

Kierros suuntautuu aluksi Leppävaaraan, 
josta hyökkäys Helsinkiin alkoi. Matkan aika-
na tutustutaan myös Pajamäen Patterinmä-
keen sekä Kruununhaan taistelupaikkoihin. 
Kierros päätty lähtöpaikkaan kello 20.00 
mennessä.

Oppaina toimivat Jukka Mattila, Jari Oksman 
sekä Juha Lastu Pajamäen osalta.

Ennakkoilmoittautumiset piirien toimistoon 
(09) 4056 2071 tai (09) 4056 2080 tai email 
kari.talikka@helresp.fi..

Pääkaupungin hävittäjätorjuntaan tarvittavat ilmavoimien koneet tulevat Pirkkalan (SATLSTO) ja Rissalan (KARLSTO) lentokentiltä. Ne ehti-

vät Helsingin ilmatilaan vain noin kymmenessä minuutissa. Tarvittaessa koneet voivat tukeutua Helsinki-Vantaan lentokenttään.

Torjuntahävittäjät pystyvät operoimaan myös varalaskupaikoilta.

KU VAT:  I L M AVO I M AT
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Ahti Lappi  

HelsiNgiN suurpommituksista ja 
niiden torjunnasta helmikuussa 
1944 on julkaistu useita kirjoja ja 
satoja lehtikirjoituksia, tehty tele-
visio-ohjelmia ja pidetty kymme-
niä esitelmiä. Aihe on ollut erittäin 
suosittu, mikä on ymmärrettävää, 
kun tapahtuma koski kymmeniätu-
hansia helsinkiläisiä. Sotahistorian 
tutkimuksen yleinen ongelma on 
kuitenkin tässäkin tullut esille: on 
esitetty vääriä tietoja, kun faktatie-
toja vihollisesta ei ole ollut saata-
villa. Neuvostoliiton kaukotoimin-
tailmavoimien (ADD) arkistotiedot 
pommituksista julkaistiin Suomessa 
ensimmäisen kerran vasta vuonna 
1999 (Sotahistoriallinen aikakaus-
kirja n:o 18, 1999). 

Helsinki ei ollut ainoa 
pommituskohde
Ei tunnu olevan yleisessä tiedossa, 
että strateginen pommitusoperaatio 
Suomen pakottamiseksi rauhaan 
kohdistui useisiin Suomen kau-
punkeihin. Operaation aikataulu 
oli seuraava: Helsinki 6./7.2., Kot-
ka 10./11.2., Oulu, Raahe ja Rova-
niemi 12./13.2., Tampere 15.2. (ei 
toteutettu, huono sää?), Helsinki 
16./17.2., Turku 22./23.2. ja Hel-
sinki 26./27.2.1944. Jotkut koneet 
pommittivat 22.2. myös Tukholmaa 
– pieni suunnistusvirhe? Operaation 
jatkona oli vielä Tallinnan pommi-
tus 9.3.1944. 
 Terroripommituksen luonteinen 
operaatio ei Suomessa tuottanut 
hyökkääjän toivomaa tulosta eikä 
aiheuttanut muutenkaan suuria tap-
pioita. Kotialueen helmikuun pom-
mituksissa kuoli kuitenkin 534 ja 
haavoittui 1409 henkilöä. Ilmapuo-
lustus sai torjuntavoiton. Tallinnas-
sa sen sijaan tuli isot tuhot ja henki-
lötappiot, vaikka sen ilmapuolustus 

oli Luftwaffen vastuulla. 

Konetyypit ja -määrät 
Sodan jälkeen julkaistuissa histo-
riikeissa esitettiin ADD:n kone- ja 
pommimääristä puolustajan omia 
arvioita, jotka eivät voineetkaan 
olla kovin tarkkoja. Konemäärän 
arviointi pimeällä ja senaikaisen tut-
katekniikan avulla oli pääpiirteistä, 
joten virheet ovat ymmärrettäviä. 
Konetyypitkin tunnistettiin osittain 
väärin. 
 ADD:n kokonaisvahvuus oli noin 
1000 konetta, mutta helmikuussa 
lentokuntoisia koneita oli vain 777. 
Yölentokelpoisia miehistöjä oli vielä 
vähemmän, vain 732. Länsiliittoutu-
neiden tapaisia 1000 koneen pom-
mituksia ei saatu aikaan. Pääosa 
ADD:n konetyypeistä oli 2-mootto-
risia taktisia pommikoneita (Il-4, 
Li-2, B-25 Mitchell), joiden pommi-
kuorma oli vaatimaton (1000-1800 
kg). Mukana oli vain parikymmentä 
4-moottorista raskasta pommikonet-
ta (Pe-8), jotka kuljettivat 5000 kg:
n pommikuorman. Ilmatorjunnan 
lamauttamiseen käytettiin  amerik-
kalaisia A-20 Boston -hävittäjäpom-
mittajia (joista tosin ei ole juurikaan 
havaintoja). Pommituksissa ei ollut  
mukana konetyyppejä SB-2, Pe-2 ja 
TB-4, jotka mainitaan joissakin van-
hemmissa lähteissä. 
 Ilmatorjuntarykmentti 1:ssä 
arvioitiin, että ADD suoritti noin 
2000 lentoa ja pudotti noin 20 000 
pommia. Lentojen kokonaismäärä 
osuikin hyvin kohdalleen, mutta 
luvut eri pommituksista olivat ihan 
virheellisiä. Todellisuudessa ADD 
suoritti 2120 lentoa, joista 2007 pää-
si Helsinkiin (muut keskeyttivät len-
non teknisistä tms. syistä). 

Lentosuorituksia (lähteneet/perille 
tulleet) eri kerroilla oli seuraavasti: 

Pommeista suurin osa putosi (on-
neksi) mereen, joten niitä ei voitu 
laskea. Arvioitiin, että koneissa oli 
keskimäärin 10 pommia per kone, 
ja siitä tuli 20 000. Ei se kaukana 
oikeasta ollutkaan, sillä venäläisten 
arkistotietojen mukaan pommeja oli 
16 490 kpl, paino 2604,5 tonnia.                     

Torjunnan onnistuminen 
Pommiosumien määrä tiedetään hy-
vin tarkasti, kun niistä tehtiin kartat. 
Suur-Helsingin alueelle (Vuosaar-
ta myöten) osui noin 800 pommia 
(4,8 % kaikista) ja kantakaupunkiin 
(joka oli maalialue) vähemmän. 
ADD:lle käskettyihin pistemaaleihin 
osui ehkä vain alle prosentti pom-
meista – ei kovin häävi tulos. 434 
rakennusta tuhoutui tai vaurioitui, 
mikä oli 6 % silloisesta rakennus-
kannasta. 
 Osumien perusteella voidaan 
laskea, että vain noin 100 pommiko-
netta 2000:sta tuli torjuntatulen läpi 
kohdealueelle. Ilmapuolustus torjui 
yli 95 % hyökkäyksistä ja pelasti 94 
% rakennuksistakin. Voidaan myös 
arvioida, että ilmapuolustus (yhdes-
sä väestönsuojelun kanssa) pelasti 
tuhansien helsinkiläisten hengen. 

 Ilmatorjuntarykmentti 1 arvioi 
vihollisen menettäneen 22–25 konet-

ta (lisäksi 36:a vaurioitettiin), joista 
saksalaiset yöhävittäjät ampuivat 
alas neljä.  Venäläisten arkistotieto-
jen mukaan ADD menetti 20 konetta 
”sotatappioina” ja 10 konetta ”ei-so-
tatappioina”, joten ollaan samoilla 
lukemilla. Tappiot  olivat hieman 
suuremmat kuin ADD:n keskimää-
räiset tappiot muuten. Torjunta te-
hosi. 

Vuosaaren harhautus
Viimeisen pommituksen aikana 
Nordsjön alueella ollut Ilmatorjun-
takoulun 4-tykkinen raskas (76 mm) 
patteri ”Pommi” tulitti viholliskonei-
ta kiivaasti samalla kun sytytettiin 
valetulipaloja. Vihollisen  harhaut-
tamiseksi käytettiin ajoittain vain 
itäisimpiä valonheittimiä. Näin py-
rittiin antamaan väärä vaikutelma 
kaupungin (maalialueen) sijainnis-
ta. Nordsjön alueelle pudonneiden 
pommien määrästä arveltiin, että 
harhautus onnistuikin. 
 Harhautuksella oli jotain vaiku-
tusta, sitä ei voi kiistää. Sen merki-
tystä on kuitenkin liioiteltu. On huo-
mattava, että harhautusta yritettiin 
vain viimeisen pommituksen aika-
na, jolloin vain osa viholliskoneista 

lensi ko. alueen yli, ja valaisupom-
mit tekivät yöstä päivän, joten Hel-
singin ”piilottaminen” oli vaikeata. 
Suomessa muutama vuosi sitten vie-
raillut ADD:n entinen (Il-4) pilotti, 
kenraalieversti Reshetnikov ei muis-
tanut havainneensa mitään harhau-
tusta pommituslentojensa (5) aika-
na. 
 Yhtä ”urbaanilegenda” on väite, 
että desantti ”Petteri” pelasti Helsin-
gin. Desanttia käytettiin kyllä vääri-
en tietojen viestittämiseen, millä oli-
si voinut olla vaikutusta pommitus-
ten lopettamiseen, mutta siitäkään 
ei ole todisteita. 

Helsingin todelliset 
pelastajat
Pääkaupungin suojana oli helmi-
kuussa 1944 suhteellisesti enemmän 
(pinta-alaan verrattuna)  ilmator-
juntaa kuin missään muussa pää-
kaupungissa toisen maailmansodan 
aikana. Vain yöhävittäjien puute oli 
isompi ongelma. Hyvin järjestetty ja 
tehokas torjunta esti vihollista pom-
mittamasta Helsinkiä tuloksellisesti. 
Viimeisen suurpommituksen aikana 
raskaat ilmatorjuntatykit ampuivat 
taivaalle enemmän kranaatteja kuin 
suomalaisten kenttätykistö yhden 
vuorokauden aikana Talin–Ihan-
talan suurtaistelussa kesällä 1944. 
Ehkä se kuvaa taistelun rajuutta. 
 Torjuntavoittoa ei saavutettu 
vippaskonsteilla, vaan olemalla pa-
rempi kuin vihollinen.

oikeita ja vääriä 
tietoja Helsingin 
suurpommituksista 

-     6./7.2.    785/728 konetta, vanha tieto 350 konetta (lentoa)
- 16./17.2.    406/383     ”                           650    ”
- 26./27.2.    929/896     ”                         1000    ”        

kymen sotavammaisten 
sairaskoti

Kokkokalliontie 2
49400  HAMINA

(05) 755 041
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soTiemme VeTeRaaNiT 2007 val-
takunnallinen keräystulos oli 3,17 
miljoonaa euroa. Nettotulosta ker-
tyi 2,55 miljoonaa euroa. Helsinki 
Vantaan keräystulos oli 157.009 
e, nettotulos 141.668,55 e. Espoo- 
Kauniainenalueen tulos oli 77.807 e 
josta nettotulosta 68.278,26 e.  Net-
totuloksesta on jaettu keräysaluei-
den veteraanijärjestöille 209.000 e 
käytettäväksi keräysluvan mukaisiin 
tarkoituksiin. Varainhankinnan ta-
voitteena oli hankkia varoja sotiem-
me veteraanien, miesten ja naisten 
sekä sotaleskien kotona asumisen 
tukemiseen. Keräysvaroja on käytet-
ty erilaisten apuvälineiden hankin-
taan, lääkekuluihin sekä kuntoutuk-
seen ja virkistykseen.

Keräystoiminta jatkuu 
Avun tarvitsijoita on runsaasti. Hel-
singin Seudun Sotaveteraanipiirin 
alueella oli Kansaneläkelaitoksen 
mukaan vuoden 2007 lopussa so-
tiemme 1939-1945 veteraaneja elos-
sa noin kymmenen tuhatta. Koko 
maan luku vastaavana aikana oli 
75.696 veteraania.
 Vuoden 2008 keräyksen järjes-
täjinä ovat: Suomen Sotaveteraa-
niliitto ry, Sotainvalidien Veljesliitto 
ry, Rintamaveteraaniliitto ry, Rinta-
manaisten Liitto ry ja Kaatuneitten 
Omaisten Liitto ry. Vuoden 2008 ke-
räyksen suojelijana on eduskunnan 
puhemies emeritus Paavo Lipponen. 

Etelä-Suomen lääninhallituksen 
keräyslupa on kaksivuotinen, OKU 
2198A. 
 Helsinki-Vantaa keräystoimikun-
taa johtaa Helsingin Seudun Sotave-
teraanipiirin puheenjohtaja Pentti 
Laamanen. Keräystoimikunnassa 
on veteraanijärjestöjen edustajien 
lisäksi myös reserviläisjärjestöjen 
edustajat. Sotainvalidien Veljeslii-
ton Helsingin piiri järjestää oman 
alueellisen syyskeräyksen, joten he 
eivät ole mukana tässä keräysorga-
nisaatiossa. 

Varusmiehet mukana 
keräyksessä                                                                     
Kaartin Jääkärirykmentin varus-
miesten keräys on jo käynnistet-
ty 6.3 ja keräyskertoja heillä oli 
kaikkiaan  kuusi. Tänä vuonna to-
teutimme Kaartin Jääkärirykmentin 
varusmiesten keräyksen Helsingin 
keskikaupungilla, Vuosaaressa kaup-
pakeskus Columbuksessa ja Vantaal-
la useammassa kauppakeskuksessa. 
Myös Merisotakoulun RUK:n oppi-
laat suorittivat keräyksen Kulosaa-
ressa Itä-Helsingin Reserviupseerien 
opastuksella. Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin varusmiehet keräsi-

vät Lauttasaaressa, oppaanaan Hel-
singfors Svenska Krigsveteraner ja 
Helsingin Reserviläiset ry:n jäseniä. 
Varusmiesten lisäksi keräystoimin-
nassa on viimevuotiseen tapaan mu-
kana keräysalueemme maanpuolus-
tusjärjestöjen edustajia. Vantaalla 
tapahtuneen varusmieskeräyksen 
opastuksen hoitivat tottuneesti 
Länsi-Vantaan Reserviupseerit ja 
Tikkurilan Reserviupseerit. Alueel-
la ilmestyvän Helsingin Reservin 
Sanomien välissä on jaettu keräys-
kirjeitä. Uutena keräyskohteena on 
Helsingin Yrittäjä ja Etelä- Suomen 
Yrittäjä lehtien lukijakunta.
Näiden lehtien osoitteellinen jakelu 
oli 24.500 kpl.

Reserviläisten toimintapäivä
Reserviupseeriliitto ry, Reserviläis-
liitto ry ja Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry ovat kannustaneet yhdis-
tyksiään osallistumaan alueellisiin 
keräystapahtumiin. Valtakunnalli-
nen reserviläisten keräyspäivä oli 
8.3.2008. Helsinki- Vantaa keräys-
alueella oli mukana tempauksessa 
kahdeksan eri maanpuolustusjärjes-
tön  keräysryhmää. Näiden yhteinen 
keräystulos oli 4.472,57 e
 Maanpuolustusjärjestöille oli va-
rattu runsaasti keräyskohteita jois-
sa olisi voinut useampikin yhdistys 
suorittaa luvanmukaista keräystoi-
mintaa.
   Viljo Lehtonen   

soTilasliiTTo NaTo PiTi 20. huippukokouksensa huhtikuun 
alussa. Kokouspaikkana oli Romanian pääkaupungin Bu-
karestin Ceasescu-palatsi. Isolle sotilasliitolle sopi hyvinkin 
kokouspaikaksi tällainen iso rakennus. Presidentti Ceasescu 
aloitti palatsin rakennustyöt 1983 ja osin työt olivat kesken 
kun presidentti menetti virkansa ja henkensä vuonna 1989. 
Eikä kaikki rakennustyöt ole vieläkään tulleet valmiiksi. Nor-
maalisti palatsissa työskentelevät Romanian parlamentin mo-
lemmat kamarit ja tilaa on yhteensä 1100 huonetta. Ulkomitat 
ovat 270 m kertaa 240 m ja korkeutta 86 m sekä maanalaisia 
tiloja 96 m syvyyteen saakka. Tilojen runsaudesta huolimatta 
Nato-kokousta varten tarvittiin taloon lisävessoja.
 Liekö uusimman Nato-maan Romanian ja mahtavan koko-
ustalon syytä, että Nato-kokouksesta oli tuloksena Nato-häm-
mennystä. Uusiksi jäseniksi piti kutsuttaman Albania, Kroatia 
ja Makedonia. Kreikan vastustuksen takia Makedonialle ei nyt 
kutsua annettu. Kokousta varten oli myös valmisteltu Ukrai-
nan ja Georgian kutsumista jäsenyysvalmennusohjelmaan. 
Tämäkin suunnitelma meni pieleen. Vanha-Eurooppa eli eri-
tyisesti Ranska ja Saksa vastustivat tätä hanketta. Ja vaikka 
Venäjä ei ole sotilasliiton jäsen niin sen kielteinen kanta var-
misti sen, ettei Ukrainaa ja Georgiaa kutsuttu vielä valmen-
nukseen. Lupauksia kyllä annettiin.

HUiPPUkokoUksessa keskUsTelTiiN myös Afganistan-ope-
raation joukkojen lisätarpeesta. Yhdysvallathan on jo pitkään 
esittänyt, että liittolaisten tulisi lisätä Afganistan-panostus-
taan. Ranskan presidentti Sarkozy lupasi Afganistaniin 800-
miehisen ranskalaispataljoonan. Muualta ei ainakaan vielä 
luvattu lisätukea jenkeille. Ranska lupasi samassa yhteydessä 
myös tulla uudestaan vuonna 2009 Naton varsinaiseen orga-
nisaatioon. Ranskahan on ollut tositoimista poissa vuodesta 
1966 lähtien.
 Suomalaisessa lehdistössä Bukarestin huippukokousta 
arvioitiin mm. otsikolla ”Venäjä ryöpytti huippukokouksessa 
Naton laajenemissuunnitelmia itään”. Pahiten Venäjän kom-
mentit hermostuttivat meidän eduskuntamme ulkoasianva-
liokunnan puheenjohtajan Pertti Salolaisen mieltä. Salolai-
nen arvioi kokousviikon lauantaina televisiossa, että Suomen 
ei enää kannata miettiä Nato-jäsenyyttä. Salolaisen mukaan 
Suomi on nyt uudessa tilanteessa.

TasaVallaN PResideNTTi Tarja Halonen ja uusi ulkominis-
teri Alexander Stubb suhtautuivat asiaan tyynemmin. Venä-
jän politiikka ei ole muuttunut ja tätä vahvisti myös Venäjän 
suurlähettiläs Aleksander Rumjantsev lausunnossaan 8. huh-
tikuuta: ”Venäjä suhtautuu Naton laajenemiseen kielteisesti. 
Se on periaatteellinen kantamme, joka ei ole muuttunut”. Eli 
Bukarest-kokous puhutti ja hämmensi myös Nato-liiton ulko-
puolisia kuten Venäjä ja Suomi.
 Lisämaustetta Nato-hämmennykseen toi myös meidän Ul-
kopoliittisen instituuttimme arvostettu tutkija Arkadi Moses. 
Hän totesi, että Venäjän linja on ollut sama ainakin vuodesta 
1994. Lisäksi Moses muistutti Venäjän lähtökohdan olevan se, 
että kullakin maalla on oikeus valita tapa, jolla se huolehtii 
turvallisuudestaan, mutta Venäjä puolestaan varaa itselleen 
oikeuden reagoida tähän. Myös Venäjän täytyy huolehtia 
omasta turvallisuudestaan.

kokoNaisUUTeNa BUkaResTiN huippukokous oli Yhdys-
valloille pettymys. Nato ei laajentunut suunnitellulla taval-
la. Kreikan kielteisyys Makedonian jäsenyydelle osoitti, että 
Nato-yksimielisyys puuttui ainakin tässä huippukokouksessa. 
Vanha-Eurooppa oli omalla linjallaan ja samoin oli omalla lin-
jallaan Naton uusien jäsenten Itäinen-Eurooppa. Tosi paljon 
hämmennystä Naton sisälläkin.
 Tähän lisätään Venäjän reaktiot, joita on jatkettu vielä ko-
kousta seuranneella viikollakin. Viimeksi Venäjän asevoimien 
esikuntapäällikkö Juri Balujevski uhkaili sotilastoimilla jos 
Nato jatkaa laajentumista Ukrainan ja Georgian kohdalla. Ve-
näjän mielestä asioita ei ole vielä päätetty, vaikka Bukarestin 
huippukokouksessa Ukrainalle ja Georgialle luvattiin jäsenyys 
tulevaisuudessa. Erimielisyyttä Venäjän ja Naton välillä on 
edelleen myös Puolaan ja Tshekkiin suunnitelluista ohjusjär-
jestelmistä. Venäjä reagoi kuten tutkija Arkadi Moses arvioi.

sUURValTojeN - Yhdysvallat ja Venäjä - vuoropuhelu jatkuu 
ja saa uusia sävyjä varmasti kun maiden presidentit 
vaihtuvat. Toisaalta Bushin seuraajan - kuka 
hän sitten onkaan - virkakauden alkuun on 
vielä aikaa. Uusiakin Nato-hämmennyksiä 
voi sattua sitä ennen. Elämme mielenkiin-
toista aikaa.

NaTo-hämmennystä

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 

toiminut Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun 

johtajan neuvonantajana.

PääkaUPUNkiseUdUN veteraanit 
olivat erinomaisen tyytyväisiä viime 
vuoden keräystulokseen. Keräys-
tavoite saavutettiin hyvin. Valtion 
tavoitteena on, että jokainen vete-
raani pääsee vuosittain kuntoutuk-
seen. Helsingin osalta tavoitteesta 
on jääty jo toisena peräkkäisenä 
vuonna. Viime vuonna valtion osoit-
tama kuntoutusmääräraha loppui 
Helsingissä jo kesällä, minkä seu-
rauksena suuri joukko sotiemme 
veteraaneja ei päässyt vuosittaiseen 
veteraanikuntoutukseen. Keräysva-
roilla kyettiin osittain paikkamaan 
valtiovallalle kuuluvaa vastuuta. 
Seuraavassa keräysvarojen pääasial-
linen käyttö;

Apuvälineet  
2.060,00 8 veteraanille

Lääke- ja hoitokulut 
3.200,00 8 veteraanille

Kuntoutus 
83.000,00, 1250 veteraanille
Virkistys  
39.000,00, 820 veteraanille

Kotiapu  
7.000,00, 70 veteraanille

Sidottu alkuvuodelle 
20.000,00

Huomattava osa keräystuloksesta 
saatiin varusmieskeräyksillä ja eri 
reserviläis- ja maanpuolustusjär-
jestöjen keräystapahtumilla. Huo-
lestuttavaa on, että reserviläisten 
osalta vastuun näyttävät kantavan 
aina samat ”vanhat jermut”. Toki on 
hyvä, että he jaksavat olla mukana, 
mutta aktiivisena vapaaehtoisena 
maanpuolustajana, heitän haasteen 
pääkaupunkiseudun eri reserviläis-
järjestöjen puheenjohtajille ja erityi-
sesti järjestöjen nuorelle jäsenkun-

nalle. Eihän pääkaupunkiseudulla 
voi olla muuta maata vaisumpi halu 
ja tahto huolehtia veteraaneistam-
me. Osallistutaan keräykseen aktii-
visesti, nämä keräykset eivät jatku 
pitkään. Tämän lehden välissä on 
keräyskirje. Toivon, että mahdol-
lisimman moni lukija osallistuu ja 
levittää tietoa käynnissä olevasta 
keräyksestä.

Veteraanipiiri ja sotiemme veteraa-
nit esittävät parhaimmat kiitokset 
aktiivisille ja tuloksellisille keräys-
päälliköillemme, Viljo Lehtoselle 
(Helsinki-Vantaa) ja Raimo Ilveske-
rolle (Espoo-Kauniainen), pyyteet-
tömästä ja mahtavasta keräysvuo-
desta 2007. 

Rauno Loukkola
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin 

toiminnanjohtaja

Kaartin Jääkärirykmentin 

Killan puheenjohtaja

Veteraanit odottavat 
reserviläisiltä tukea!

sotiemme Veteraanit -keräys
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Suomen puolustusvoimilla 
on jo nyt käytössä 
Nato-standardisoiduille 
kaliipereille pesitettyjä 
aseita. Myös mahdollisessa 
kriisitilanteessa tänne ehkä 
saatava apu voi hyvinkin 
tulla Nato-maasta. Jokaisen 
reserviläisen on siis hyvä 
tuntea Nato-maiden pat-
ruunalaatikoissa käytetyt 
merkintätavat, ja sen, mitä 
ne oikeasti tarkoittavat. 
Tällä kertaa tutustumme 
kiväärikaliipereihin.

Teksti, kuvat ja piirrokset: Arto Pulkki

kaikkieN NaToN standardien (STA-
NAG – STANdardization AGree-
ment) yhteisenä tarkoituksena on 
kehittää joukkojen, taisteluvälinei-
den ja toimintatapojen yhteensopi-
vuutta (compatibility) ja yhteistoi-
mintakykyä (interoperability).  Jos-
kus on haaveiltu jopa joukkojen ja 
varusteiden täydellisestä yhteneväi-
syydestä (commonality), mutta se 
on vuosien varrella osoittautunut 
aika utopiaksi - vaikka samoja ase-
järjestelmiä onkin käytössä monissa 
eri Nato-maissa.  
 Tänä päivänä tavoitteena onkin 
lähinnä kehittää ja ylläpitää vaihto-
kelpoisuutta, ja ampumatarvikkei-
den osalta nimenomaan vaihtokel-
poisuutta taistelukentällä (battle-
field interchangeability). 
 Maavoimien asejärjestelmien 
osalta tästä yhteensovittamises-
ta vastaa NATO Army Armaments 
Group, eli NAAG (AC/225). Alle 40 
mm jalkaväen aseiden ja ammus-
ten osalta varsinaisen standardisoi-
mistyön tekee sen alaisena toimiva 
Land Group 3 / Sub Group 1 –ala-
työryhmä.
 Nato-patruunoiden ja aseiden 
käytännön testauksesta ja tyyppi-
hyväksynnästä vastaa kaksi alueel-
lista testauskeskusta. Näistä toinen 
sijaitsee Missourissa Yhdysvalloissa 
ja toinen Walesissa Iso-Britannias-
sa. Ne myös hyväksyvät ja valvovat 
Nato-maiden kansallisia testauskes-
kuksia, joiden tehtävänä on tehdä 
patruunaerien jatkuvaa laaduntark-

kailua.

Tyyppihyväksyttyjä
Ympyrän sisällä oleva risti on mo-
nelle reserviläiselle tuttu Naton yli-
jäämäpatruunoiden kantaleimoista. 
Kyseessä on nk. NATO Design Mark, 
joka kertoo sen, että patruuna on 
valmistettu sellaisen suunnitelman 
mukaan, joka pitäisi täyttää ko. ka-
liiperin STANAG vaatimukset (nk. 
Qualified Design).  Kyseessä on siis 
eräänlainen tyyppihyväksyntämer-
kintä.
 Otetaan esimerkiksi STANAG 
4172 (ed.2) 5.56 MM AMMUNITION 
(LINKED OR OTHERWISE), joka 
määrittelee 5.56 mm:n taistelu- ja 
valojuovapatruunoiden fyysiset 
ominaisuudet ja yleiset suoritusky-
kyvaatimukset. Sen mukaan 5.56 
mm x 45 taistelupatruunan tärkeim-
mät ominaisuudet ovat: 
- osumien keskihajonta 600 m alle 
22,5 cm;
- 3,5 mm rakenneteräslevyn 
(SAE1010/1020, Rockwell RB 55-70) 
täydellinen läpäisy 570 m etäisyy-
deltä;
- iskemäkeskeispiste ei eroa refe-
renssipatruunasta (SS109) 600 met-
rillä yli 300 mm;
- energia E0 vähintään 1500 J
- latauspituus max 57,4 – 0,7 mm, 
hylsy max 44,7 – 0,25 mm
 Sisäballistiikan osalta määritel-
lään lisäksi muun muassa pesä- ja 
porttipaineet sekä eroosiovaikutus 
piippuun. Valmistuksen tasalaatui-
suuteen otetaan kantaan patruunan 
vesitiiveyden, korroosionkeston, 
luodin pitovoiman ja hylsyn kes-
tävyyden osalta. Sama koskee pat-
ruunan energeettisiä materiaaleja 
(ruuti, nalli), joiden toimivuus ja 
toimintanopeus eri lämpötiloissa on 
sekin määritelty ko. standardissa.
samaaN maaliiN päästään kuiten-

kin montaa kautta. Niinpä esimer-
kiksi 5.56 mm NATO kaliiperille on 
SG/1:ssä tyyppihyväksytty tähän 
mennessä 24 hieman eri tavalla 
valmistettua patruunaa, joista tällä 
hetkellä on aktiivisena (tuotannos-
sa) 12 kpl. 
 Näennäisestä tarkkuudestaan 
huolimatta yksittäinen STANAG 
sisältää kuitenkin vain aivan perus-
tiedot patruunan ominaisuuksista 
ja suorituskyvystä. Se ei esimerkiksi 
kerro, miten patruunalta vaadittuja 
ominaisuuksia mitataan tai valvo-
taan. 5.56 mm NATO patruunoiden 
tarkemmat tekniset laatuvaati-
mukset sekä tarkastusmääräykset 
ja -metodit määritelläänkin vasta 
(LG/3-SG/1) D.8 Manual of Proof 
and Inspection procedures for NATO 
5.56 mm ammunition dokumentis-
sa. Tämä ”MOPI” määrittää muun 
muassa tarkastuksessa käytettävät 
eräkoot, hyväksymis- ja hylkäysra-
jat, painemittauksissa käytettävät 
pietsoanturit (nykyään Kistler 6215), 
mittauslämpötilat jne.
 Monilla mailla on näiden Naton 
dokumenttien lisäksi vielä omat, 
yleensä vieläkin tarkemmat stan-
dardit, joita käytetään juuri kysei-
sen maan käyttämien patruunoiden 
hankinnoissa ja laadunvalvonnassa.

Vaihtokelpoinen
NAAG:n määritelmän mukaan 
patruuna on vaihtokelpoinen tais-
telukentällä vasta sitten, kun sitä 
voidaan käyttää turvallisesti ja 
toimintavarmasti missä tahansa 
Nato-maiden ko. kaliiperille hyväk-
symässä aseessa, ilman taistelupak-
kausten (lipas, kampa, vyö) turhaa 
vaihtamista, ilman aseen tähtäinten 
tai itselatausjärjestelmän säätämistä 
ja siinä on tunnettu kantama ja vai-
kutus maalissa. 
 Perustan tähän luo aina ko. ka-
liiperille vahvistettu STANAG ja sitä 
vastaava MOPI. Tärkein yksittäinen 
testi on kuitenkin patruunan toimi-
vuus kaikissa Naton ko. kaliiperille 
tyyppihyväksymissä aseissa (nk. 
NATO Nominated Weapons).  Toi-
mivuus testataan koeammunnoissa, 
jotka suoritetaan -54 C , +21 C ja 
+52 C lämpötiloissa.
 Kun tyyppihyväksytty patruu-
naerä läpäisee kaikki vaihtokelpoi-
suuteen vaadittavat testit, merki-

NaTo-patruunat ja merkinnät

230 kpl 7.62 mm NATO patruunoita M13 vyössä (käy mm. M60, FN MAG/M240 ja MG3). Vyötetty sarjoissa 1 vj- / 2 ps- / 2 

tst-patruunaa. Patruunoilla on NATO-tyyppihyväksyntä, mutta niille ei taata täyttä vaihtokelpoisuutta.
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tään patruunalaatikoiden ulko- ja 
sisäpakkauksiin vaihtokelpoisuutta 
ilmaiseva neliapila-merkintä. 
 Jos ja kun kerran hyväksytty 
erä menettää vaihtokelpoisuutensa 
esimerkiksi varastoinnin aikana, on 
neliapila-merkintä poistettava vä-
littömästi. Jos siis patruunalaatikon 
päällä oleva neliapila on maalattu 
yli, on se varma merkki siitä, että 
sen sisältö ei enää ole 100 % varmas-
ti vaihtokelpoista. Käyttökelpoista 
se toki saattaa siltikin olla.

nato-kaliiperit
Kiväärikaliipereiden standardisoi-
mistyön osalta ensimmäinen virs-
tanpylväs saavutettiin vuonna 1957, 
kun 7,62x51 (.308 Win) ratifioitiin 
ensimmäiseksi viralliseksi Nato-
kaliiperiksi. Viimeisin kiväärikalii-
perinen standardi on 12,7 mm x 99 
(.50 BMG), jonka matka viralliseksi 
Nato-standardiksi onkin sitten ol-
lut hieman pidempi. John Moses 

Browning luonnosteli ko. kaliiperin 
jo 1 .MS aikana, ja se hyväksyttiin 
virallisesti palveluskäyttöön ensim-
mäisen kerran vuonna 1921. Natos-
sakin se on ollut .50 M2 Browning 
-konekiväärin ja sen johdannaisten 
myötä de facto standardi koko puo-
lustusliiton olemassaolon ajan. Vi-
ralliseksi Nato-standardiksi se tuli 
kuitenkin vasta vuonna 1997, ja en-
simmäistä tyyppihyväksyntää saa-
tiin odottaa senkin jälkeen vielä yli 
vuosikymmenen. Vasta tämän vuo-
den helmikuussa General Dynamics 
ilmoitti, että se C162 taistelupat-
ruuna ja C163 valojuova läpäisivät 
ensimmäisenä kaikki ko. kaliiperin 
testit. Nato-kiväärikaliiperit ja niitä 
vastaavat standardit ovat:
9.00 mm NATO (9,00 mm x 19), 
STANAG 4090 ed.2 (alkup. 1962)
5.56 mm NATO (5,56 mm x 45), 
STANAG 4172 ed.2 (alkup. 1981)
7.62 mm NATO (7,62 mm x 51), STA-
NAG 2310 ed.3 (alkup. 1957)
12.7 mm NATO (12,7 mm x 99), STA-
NAG 4383 (1997)
 Näitä standardeja on päivitetty 
vuosien varrella, ja useimmista on 
käytössä jo toinen tai kolmas pai-
nos. 

Patruunamerkinnät
Nato-patruunoiden ja niiden pakka-
usten yleiset merkinnät määritellään 
STANAG 2316 (ed. 4) dokumentissa. 
Sen mukaan eri patruunatyypit koo-
dataan luodin kärkeen maalattaval-
la, vähintään 6 mm kärjestä ulottu-
valla tunnistevärillä. Tarvittaessa 
värejä yhdistetään.

taistelupatruuna ei väriä
valojuova punainen
panssari  musta
panssari-sytytys hopea
tähystys  keltainen
sytytys  sininen

Tämä on kuitenkin vain perusta. 
Esimerkiksi yhdysvaltain uudessa 
M855 (SS109) taistelupatruunassa 
on vihreä tunnisteväri, jotta se ero-
aa aiemmasta M193 taistelupatruu-
nasta (ei tunnisteväriä). Samoin 
uutta taistelupatruunaa ballistisesti 
paremmin vastaavassa M856 valo-
juovassa on punaisen sijaan oranssi 
tunnisteväri.
 Myös patruunan kantaleimat 
on standardoitu - sieltä pitää löytyä 
ainakin Naton tyyppihyväksyntä-
merkintä, valmistajan tunnus (2 kir-
jainta) sekä valmistusvuoden kaksi 
viimeistä numeroa.

Pakkaukset
STANAG 2316 (ed. 4) mukaan kai-
kista Nato-patruunalaatikoista on 
löydyttävä vähintään seuraavat tie-
dot: patruunoiden määrä, kaliiperi, 
luodin tyyppi, pakkaustapa (kam-
pa, lipas, patruunavyö, ammusvyö), 
eränumero (alleviivattu) ja mahdol-
linen Naton tyyppihyväksyntätun-
nus. Varsinaisista varastointi- ja kul-
jetuslaatikosta on löydyttävä lisäksi 
pakkauksen tilavuus ja massa, Na-
ton materiaalinumero (NSN), YK:
n materiaalitunnus ja mahdollinen 
Naton vaihtokelpoisuustunnus.
Jos myös patruunalaatikon sisällä 
mahdollisesti olevat taistelupakka-
ukset (lipas, kampa, vyö) ovat lä-
päisseet vaihtokelpoisuustestit, lai-
tetaan vaihtokelpoisuutta osoittava 
neliapila-merkintä kehyksiin. Tällä 
hetkellä Nato-standardisoituja tais-
telupakkauksia on kuitenkin vain 
kolme:
 7.62 mm NATO katkeava vyö 
(links), STANAG 2329
 7.62 mm NATO latauskampa, 
STANAG 2318
 5.56 mm NATO lipas, STANAG 
4179
 Käytännössä tilanne ei ole ihan 

näin heikko. Esimerkiksi 5.56 mm 
NATO kaliiperille tarkoitettu M27 
katkeava vyö on jo pitkään ollut de 
facto Nato-standardi, sillä se sopii 
useimpien Nato-maiden käyttämään 
FN MINIMI (M249) kevytkoneki-
vääriin ja myös saksalaisten uuteen 
MG4 konekivääriin. Itse asiassa FN 
MINIMI:n patruunataskun kiinnitys-
kiskostakin ollaan juuri tekemässä 
uutta Nato-standardia.
 Muiden kuin kiväärikaliiperisten 
aseiden a-tarvikkeiden merkintöihin 
palataan myöhemmin tässä kirjoi-
tussarjassa.

Lähteet
- Kirjoituksessa viitatut NATO STA-
NAG ja MOPI – dokumentit.
- UK MoD DEFSTAN 00-810 Marking 
of Ammunition and Packages.

TAISTELUPATRUUNA

VALOJUOVAPATRUUNA

PANSSARIPATRUUNA

SYTYTYSPATRUUNA

TÄHYSTYSPATRUUNA (RÄJÄHTÄVÄ)

LYHYTKANTAMAPATRUUNA (EI-METALLINEN LUOTI)

PAUKKUPATRUUNA

PS-SY-VJ-PATRUUNA (API-T)

5.56 mm NaTo vs .223 Remington

Patruunoiden yhtenevästä ulkonäöstä ja yhteisestä kantaisästä huoli-
matta .223 Remington (SAAMI/CIP) ja 5.56 mm NATO (STANAG 4172 
ed.2) eivät ole yksi ja sama kaliiperi.

Eroista tärkein löytyy patruunapesän ja piipun yhdistävästä ylimeno-
kartiosta – siinä missä .223 Remingtonin lyhyellä ylimenolla ja jyrkällä 
kartiolla saavutetaan hyvä tarkkuus pulttilukkoisissa metsästys- ja ur-
heiluaseissa, 5.56 mm NATO (5.56 mm x 45) patruunapesän pidemmäl-
lä ylimenolla ja loivemmalla kartiolla saavutetaan parempi luotettavuus 
itselataavissa sotilasaseissa ja hieman suuremmat lähtönopeudet.

Patruunapesän minimimitoitus on tärkeä tieto patruunoita ladatessa, 
sillä tiukasti rihloihin alkuun tai ylimenokartioon kiinnittynyt luoti ke-
hittää merkittävästi korkeampia paineita kuin lyhyen matkaa vapaasti 
liikkuva luoti. Siviilimaailman CIP/SAAMI käyttöturvallisuusmääräysten 
mukaan rakennetun .223 Rem aseen ylimenokartion pituus saa olla, 
ja tyypillisesti myös on, minimissään vain puolet siitä mitä 5.56 mm 
NATO patruunapesältä vaaditaan. 

Voiko 5.56 mm NATO ja .223 Rem patruunoita ja aseita sitten käyttää 
ristiin? SAAMI/CIP määräysten mukaan rakennettu .223 Rem patruuna 
on suunniteltu toimimaan tiukasti mitoitetussa patruunapesässä, joten 
niitä voi ampua täysin turvallisesti myös väljemmin mitoitetuissa 5.56 
mm NATO kaliiperin sotilasaseissa. ”Väärästä” patruunasta on seu-
rauksena alentunut luodin lähtönopeus ja ehkä myös hieman heikenty-
nyt tarkkuus. 5.56 mm NATO patruuna on taas suunniteltu toimimaan 
väljässä patruunapesässä, joten se voi teoriassa kehittää jopa vaaralli-
sen korkean paineen, jos se ammutaan CIP/SAAMI määräysten minimi-
mitoituksella varustetusta 223 Rem patruunapesästä. 

Toisaalta nykyisten CIP käyttöturvallisuusmääräysten mukaan .223 
Rem patruunaerän suurin sallittu keskimääräinen paine saa olla 430 
Mpa ja yksittäisten laukauksen maksimi 495 Mpa, kun 5.56 mm NATO 
patruunalla vastaavat arvot ovat 405 Mpa ja 420 Mpa. CIP-tarkastetut 
aseet on myös koeammuttu vähintään 25 %:n ylipaineen kehittävillä 
patruunoilla, eli pienestä kurkun ahdistuksesta ei pitäisi vielä tulla ro-
juja silmille. 
Yleensä kohonneesta paineesta seuraavat ongelmat rajoittuvatkin hyl-
syn tiukempaan kiinnittymiseen patruunapesään, eli aseen toiminta-
varmuuden alentumiseen.

On myös hyvä huomata, että .223 Rem patruunapesän turvallisuuden 
(eli minimitat) tarkistava tulkki mahtuu aina myös sitä väljempään 5.56 
mm NATO-mitoitettuun patruunapesään. Kaupallisessa tarkoituksessa 
Suomeen tuodun aseen CIP leimauksen yhteydessä lisätty ”.223 Rem.” 
kaliiperimerkintä ei siis vielä kerro sitä, ettei aseessa voisi olla 5.56 
mm NATO patruunalle hyvin/paremmin sopiva patruunapesä.

TAISTELUPATRUUNA
VALOJUOVA
PANSSARI
PANSSARI-SYTYTYS
SYTYTYS
TÄHYSTYS

Esimerkki pakkausmerkinnöistä (STANAG 2316 ed.4 Annex C)

1. Nato Stock Number (materiaalinumero)

2. Patruunoiden määrä (700 kpl)

3. Kaliiperi (7.62 mm NATO)

4. Patruunoiden tyyppi (ps- ja vj-patruunoita, suhteessa 4/1)

5. Taistelupakkauksen tyyppi (katkeava vyö)

6. Nato Symbol of Interchangeability (patruunat vaihtokelpoisia)

7. Nato Design Mark (patruunat tyyppihyväksyttyjä)

8. Taistelupakkauksen malli (T 89)

9. Eränumero (erä-valmistaja-vuosi)

KATKEAVA VYÖ (KK)

PATRUUNAVYÖ (KK)

PATRUUNASIDE (5 PATR / SIDE)5*

PATRUUNATASKUVYÖ

Taistelupakkauksen tyyppimerkinnät

Nato-tyyppihyväksytyn patruunan 

kannasta pitää löytyä nk. Nato Design 

Mark, valmistajan tunnus ja valmis-

tusvuosi.

 250 kpl 7.62 mm NATO taistelupatruunoita pakattuna viiden patruunan patruunasiteisiin. Kehystetty neliapila kertoo, 

että sekä patruuna että side täyttävät Naton vaihtokelpoisuusvaatimukset.

Patruunoiden tyyppimerkinnät 
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TamPeReeN VaPaUTUs oli vapaussodan käänne-
kohtia. Tampereen vapautus tapahtui 6.4.1918. 
Tapahtuman 90-vuotisjuhlaa vietettiin Tam-
pereella 6.4.2008 teemalla Päivä Tampereella 
1918. Tapahtumassa oli muun muassa kulkue 
sekä teatteri Siperian tekemiä kuvaelmia Finlay-
sonin tehdasalueella.
 Tilaisuuden järjestelyissä oli mukana useita 
kymmeniä yhteisöjä sekä tamperelaisia yrityk-
siä. Helsinkiläisiä reserviläisiä osallistui päivään 
järjestämällä kulkueeseen jääkärijoukon sekä 
esittämällä Finlaysonin alueella alkuperäisiä 
sulkeisia sekä aseita. Mukana oli noin parikym-
mentä reserviläistä pääkaupunkiseudulta. 

Osaston johtamisesta ja varustamisesta vastasi 
kapt res Jukka I. Mattila. Itse kulkueeseen osal-
listui yhteensä noin 150 henkeä pukeutuneina 
alkuperäisen mukaisiin pukuihin. 
Järjestäjien arvion mukaan päivän tapahtumat 
keräsivät 15 000 - 20 000 katsojaa. Erään Suo-
men historian käännekohdan muisteleminen 
elävän historian keinoin onnistui yli odotusten.
 Päävastuun järjestelyistä kantoivat Tampe-
reen Yliopiston Alumnit ry, Teatteri Siperia sekä 
Finlaysonin perinnetoimikunta.

Päivä Tampereella

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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Jukka Rusila

VUodeN 2008 talvijotos ”Willen 
vaellus” kisattiin 14. – 16.3. Kuopios-
sa. Nimensä jotos oli saanut Kuopi-
on piispa Wille Riekkisen mukaan. 
Matkaan lähti 17 partiota. Partiom-
me, Helsingin Reserviupseerien Pio-
neeriosasto, on osallistunut jotok-
siin vuodesta 1997 lähtien. Jotokset 
ovat hyviä tapahtumia sotilaallisten 
tietojen ja taitojen ylläpitämiseen. 
Mitä pidemmällä Helsingistä jotos 
järjestetään, sitä enemmän ehtii au-
tomatkalla kerrata esim. Huomio-
käsikirjojen oppeja.
 Jotos alkoi perjantai-illan pakas-
tuvassa talvisäässä hämärän jo las-
keutuessa. Ensimmäisen illan teh-
tävät olivat melko perinteisiä: tak-
tisia merkkejä, rynkyn kokoaminen 
hämärässä teltassa, Nato-aakkoset, 
pimeätähystys, telamiinan ansoit-
taminen, pikataival järven jäällä ja 
venttiseiskan kuntoon laitto ja vies-
tittäminen Nato-aakkosia käyttäen. 
Myös uusi koordinaattijärjestelmä 
oli käytössä ja kartat olivat 1:25 000. 
Yöpyminen oli poikkeuksellisesti 
puolijoukkueteltoissa eikä omissa 
majoitteissa. Kamiinan lämmössä 
sai kuivattua varusteitakin.  

laUaNTaiNa oli monta mielenkiin-
toista ja toiminnallista rastia. Aamu-
väsymys karisi viimeistään silloin, 
kun piti rynnäköidä rakennukseen 
ja evakuoida sieltä oma taistelija. 
Partiolla ja maalimiehillä oli väri-
kuula-aseet ja oma taistelija oli 50 

kilon painoinen nukke. Ansalankaa-
kin piti osata varoa. Seuraavalla ras-
tilla oli tapahtunut auton ja junan 
törmäys ja palavasta autosta piti 
pelastaa mies vihollisen tulituksen 
alla. Tällä rastilla rekvisiitta oli kun-
nossa! Myöhemmin olleet rynnäk-
kökivääri- ja pistooliammunta oli-
vat myös erinomaisesti järjestetyt. 
Niissä ammuttiin pahvihahmoja ja 
metallipleittejä. Lisäksi oli käsikra-
naatinheittoa, etäisyyden ja paikan 
arvioimista, aseiden kokoamista, 
sirotemiinojen ja ampumatarvikkei-
den tunnistusta ja paljon muuta. Yö-
pyminen oli samassa paikassa kuin 
ensimmäisenä yönä. 

sUNNUNTaiNa oli vielä muutama 
tehtävärasti ennen partiosuunnis-
tusta, jonka aikana partio sai ja-
kaantua kolmeen osaan. Kaikkiaan 
jotokselle kertyi matkaa noin 55 km. 
Jotosreitti kulki varsin laajalla alu-
eella, eikä samoja latuja tarvinnut 
juurikaan tahkota. Tehtävärasteja 
oli 30, joista suuri osa oli toiminnal-
lisia ja noin 80 % sotilaallisia. Vettä 
ja polttopuita oli riittävästi tarjolla. 
Jotoksen järjestelyissä näkyi selväs-
ti, että järjestäjät ovat kierrelleet 
jotoksia ja miettineet asioita. Hyvää 
oli myös useimmilta rasteilta saatu 
välitön palaute.

PaRTiossamme hiihtelivät ltn Jussi 
Arkela, ylil Jari Kekkonen, ylil Tom-
mi Laakkonen ja kapt Jukka Rusila. 
Porukan keski-ikä on ”jo” 35 vuotta, 
joten nuorempia kaivataan mukaan. 

Huippukunnossa ei kuitenkaan tar-
vitse olla pärjätäkseen jotoksilla, 
meistäkin puolet näki sukset tänä 
talvena ensimmäistä kertaa vasta 
lähtöviivalla. Viime vuosina on ollut 
tapana, että jotostelijat voivat tilata 
järjestäjiltä armeijan sukset ja pak-
kaskumisaappaat. Järjestely laskee 
kynnystä osallistua talvijotokselle. 
Osallistuminen ei muutenkaan ole 
varusteista kiinni, ainoastaan ma-

kuupussin on hyvä olla talvilaatua. 

Lopputulokset kärjen osalta:
1. HRU:n Pioneeriosasto 204,95
2. Kyrön seudun reserviupseerit 
181,60
3. Partio 174,35
4. KK-321 157,80

Kapt res Jukka Rusila
partion johtaja

ResUl:n talvijotos kuopiossa 
– HRU:n Pioneeriosasto voitokas

Pioneerit valitsemassa välineitä telamiinan ansoittamiseen

Sunnuntain startissa vasemmalta Laakkonen, Rusila, Arkela ja Kekkonen

HelsiNgiN Reserviupseerien Pionee-
riosasto ry:n kevätkokouksessa 18.3. 
valittiin uudeksi kunniapuheenjoh-
tajaksi maj Seppo Rusila ja uudeksi 
kunniajäseneksi kapt Jaakko Pohjo-
la. Rusila on Pioneeriosaston histo-
rian kolmas kunniapuheenjohtaja, 
aiemmat ovat olleet kapt Asser Tam-
minen ja kapt Jukka Alho. Pohjolan 
lisäksi muut kunniajäsenemme ovat 
kapt Heikki Vehkaoja ja ltn Sakari 
Vanjoki.
 Rusila on toiminut Pioneeriosas-
tossa aktiivisesti 1970-luvun alusta 
lähtien, ollen sihteerinä 1975-79, 
varapuheenjohtajana 1982-84 ja 
1989-91, puheenjohtajana 1986-88 
ja toimien edelleenkin hallituksessa 
perinneupseerina. Rusila toimi Hel-
singin Reserviupseeripiirin ensim-
mäisenä varapuheenjohtajana vuo-
det 1989-1992, majatoimikunnassa 
1987-2000 ja palkitsemisvaliokun-
nassa 1990-2001. 
 
RUl:ssa HäN oN ollut liittovaltuus-
tossa 1987-1991, liittohallituksessa 
1992-2000, toisena varapuheenjoh-
tajana 1996 ja ensimmäisenä vara-
puheenjohtajana 1997-2000. Muista 
lukuisista luottamustoimista mainit-
takoon Katajanokan Upseerikerhon 
varapuheenjohtaja, puheenjohtaja ja 
kerhomestari, Padasjoen harjoitus-
alueen hoitokunnan puheenjohtaja 
1995-2007, MPK:n varapuheenjoh-
taja 1997-99 ja MPY:n hallituksen jä-
sen 2000-2003. Rusila oli myös osal-
taan panemassa alulle pioneerialan 

ensimmäistä sotilaallista lisäkurssia 
maassamme vuonna 1994.

PoHjola Toimi Pioneeriosaston 
hallituksessa yhtäjaksoisesti ja aktii-
visesti vuodesta 1964 vuoteen 2007, 
viimeiset vuodet perinneupseerina. 

HRU:n Pioneeriosaston kannatus-
yhdistyksen puheenjohtajana hän 
toimi vuodesta 1970 yhdistyksen 
lakkauttamiseen asti vuoteen 1986. 
Näiden lisäksi Pohjola on kunnos-
tautunut mm. pioneeripatsastalkois-
sa. Muita luottamustehtäviä hänellä 

on ollut mm. Pioneeriupseeriyhdis-
tyksessä ja Puolustustaloudellisen 
suunnittelukunnan kuljetusjaostos-
sa.

Kapt res Jukka Rusila
sihteeri/tiedotusupseeri

HRU:n Pioneeriosasto

HRU:n Pioneeriosastolle uusi 
kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen

Vasemmalta kunniajäseneksi valittu Jaakko Pohjola ja uusi kunniapuheenjohtaja Seppo Rusila.

Uusi 
rauhanturvaaja-
yhdistys 
Helsinkiin

Joukko pääkaupunkiseudun 
rauhanturvaajaveteraaneja on 
perustanut Helsinkiin uuden 
yhdistyksen, Pääkaupunkiseudun 
Rauhanturvaajat. Ilmoitus perus-
tettavasta yhdistyksestä on jätetty 
yhdistysrekisteriin 4.4.2008. Yhdis-
tyksen toiminnan painopiste tulee 
olemaan liiton- ja muiden kotimais-
ten järjestöjen kanssa toteutettava 
toiminnallinen yhteistyö. Lisäksi 
tarkoituksena on kehittää yhteis-
työtä yhdessä ulkomaalaisten rau-
hanturvaajayhdistysten kanssa.

Toiminnassaan yhdistys tulee 
ottamaan osaa kotimaisten 
rauhanturvaajaveteraanien 
toimintaan sekä pyrkii koulutta-
maan ja ylläpitämään jäsentensä 
rauhanturvaaja-ammattitaitoa 
järjestämällä kursseja yhteistyössä 
MPK:n kanssa. Kurssien sisällössä 
tullaan ottamaan huomioon eri 
rauhanturvaoperaatioista saatu ko-
kemus ja operaatioissa tarvittava 
erikoisosaaminen.

Yhdistyksen toiminnasta tullaan 
kertomaan lisää toukokuun aikana 
erillisessä tiedotustilaisuudessa. 
Tilaisuuden paikka ja ajankohta il-
moitetaan myöhemmin osoitteessa 
www.holkkari.net.
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Huhtikuu
27.4.  Professori, akateemikko, majuri Pekka Jauho 85 v
28.4.  Yrittäjä, ylikersantti Markku Nykänen 60 v
29.4.  Kauppatieteen maisteri, kapteeni Keijo Kiviluoma  50 v

Toukokuu
2.5.  Lentokapteeni, luutnantti Ari Hämäläinen (matkoilla) 60 v
5.5.  Suunnittelija, ylikersantti Lauri Salminen (perhepiirissä) 85 v
13.5.  Toimitusjohtaja, kapteeni Vilho Syrjä (perhepiirissä) 70 v
14.5.  Toimitusjohtaja, luutnantti Matti J.Lumme (matkoilla) 70 v
17.5.  Yliluutnantti evp, liikenneopettaja Erkki Hyvönen 75 v
17.5.  Everstiluutnantti Juha Niemi (Jääkäritalo 14.30-18.00) 50 v
19.5.  Yli-insinööri, yliluutnantti Veikko Keränen 85 v
20.5.  Yliopiston koulun lehtori, yliluutnantti Martti K.Kuikka 
 (matkoilla) 70 v
22.5.  Kauppatieteen maisteri, maajohtaja, kapteeni Timo Kuokka 50 v
23.5.  Sähkötenknikko, majuri Tauno Haapala 90 v
24.5.  Lehtori, kapteeni Matti Hesso 60 v
24.5.  Työterveyslääkäri, luutnantti Kari Wuokko (matkoilla) 50 v
25.5.  Merikapteeni, ylikersantti Eero Karuvaara (matkoilla) 60 v
30.5.  Ylipormestari, kapteeni Kari Rahkamo (matkoilla) 75 v

Kesäkuu
1.6.  Yrittäjä, kersantti Matti Harmanen (perhepiirissä, matkoilla) 60 v
2.6.  Talouspäällikkö, yliluutnantti Aimo Lampola (matkoilla) 70 v
11.6.  Huoltopäällikkö, ylivääpeli Yrjö Velakoski (perhepiirissä) 90 v

Onnittelemme Miten sodankäynti muuttuu - 
V Sotatieteiden päivät 2008

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteelli-
nen Seura jaostoineen järjestävät viidennet Sotatie-
teiden päivät 21. - 22.5.2008. 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina, Helsinki 

Keskiviikkona kansainväliset sotatieteiden nimet 
avaavat keskustelun. Professori Nils Marius Rekke-
dal aloittaa muuttuneesta sodankäynnistä ja tohtori 
Frans P. B. Osinga jatkaa John Boydin strategiakäsi-
tyksestä. Sotatekniikan haasteista alustaa professori 
Stefan Axberg Ruotsista ja johtaja Mihkel Tammet 
Viroon kohdistuneista tietoverkkohyökkäyksistä pat-
saskiistan aikana. Tohtori Peter Foot johdattaa soti-
laskoulutuksen tulevaisuuden haasteisiin ja professori 
Vesa Routamaa pohtii upseerien arvoja. 
 
Torstaina osallistujat jakautuvat sotatieteiden aihepii-
rien mukaisiin ryhmiin. 

Päivien ajan esillä ovat Pienoisaseet- ja Tinasotilaat-
näyttelyt. 

Osallistuminen on avointa kaikille, ja vaatii ennakkoon 
ilmoittautumisen. Ilmoittautumislomake täytetään 
3.3. - 15.5.2008 internetissä. Ulkomaiden kansalaisten 
ilmoittautuminen päättyy jo 2.5.2008. Ilmoittautu-
misohjeet ja ohjelma ovat verkkosivuilla www.mpkk.
fi/fi/ajankohtaista/sotatieteidenpaivat/. 

VARTIOMIEHEN 
VOIMANKÄYTTÖ 
– KURSSI

Aika: lauantai 17.5. klo 10 
Paikka: Sipoon kamppailu-ur-
heiluareena (www.rysky.fi),  Iso 
kylätie, Nikkilä – Sipoo
Aihe:  patukan ja käsirau-
tojen käyttö, kuljetusotteet, pu-
huttaminen, Stressitilanteiden 
hallinta ja ReadMan-pukuharjoi-
te.
Hinta: 20 euroa
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
 Tom Lindblom GSM 040 
5044273
 tom@lindbloms.fi 
Kouluttajana alan ammattilai-
nen.
Kurssin järjestää Vantaan Re-
serviläiset ry. TERVETULOA!

TUlikomeNToja!
Heitin- ja tykkimieskilpailuna tutuksi tul-
lut tapahtuma on saanut uuden nimen. 
KAPTEENI JÄRVI- KILPAILU järjestetään 
tänä vuonna 23.- 25.5.
 Kapteeni Järvi -kilpailu on epäsuoran 
tulen jokavuotinen koulutustapahtuma. 
Tapahtuman koulutustarjonta kattaa ylei-
simmät kranaatinheittimistön ja kenttäty-
kistön erikoistehtävät, kuten mittauksen, 
tulenjohdon, viestivälineiden käytön ja ta-
sotyöskentelyn. Tapahtuman tarkoitukse-
na on parantaa reserviläisten aselajitunte-
musta ja sodan ajan sijoituskelpoisuutta. 
Aikaisempaa koulutusta tehtäviin ei edel-
lytetä. Pääosa kilpailijoista on varusmies-
aikana koulutettu vain yhteen osa- aluee-
seen, kuten esimerkiksi tulenjohtoon.
 Tapahtuma koostuu yhdestä koulutus-
päivästä ja yhdestä kilpailupäivästä. Kil-
pailupäivänä järjestetään reipashenkinen 
partiokilpailu, jossa kolmihenkiset partiot 
testaavat oppimiaan taitoja. Partiot kier-
tävät suunnistusradan, jonka varrella on 
tehtävärasteja. Rastit mittaavat oppimis-

ta koulutuspäivänä opetetuista asioista. 
Voittajapartiolle luovutetaan Suomen So-
tilaan komea kiertopalkinto.
 Tapahtuma on nimetty legendaarisen 
krh- kouluttajan, kapt evp Tapio Järven 
mukaan. Vuosina 1974- 2000 Santahami-
nassa varusmiespalveluksensa suoritta-
neille ylik—kapt Järvi lienee tuttu nimi.
Käy tutustumassa kilpailun nettisivuihin 
ja osallistu esimerkiksi ”hauskin loma- 
anomus-kilpailuun”. Hauskimman loma-
anomuksen lähettänyt palkitaan kilpailun 
palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä.

http://kapteenijarvikilpailu.fi

Sivuilta löydät myös yhteystiedot, joista 
saa lisätietoa tapahtumasta sekä ilmoit-
tautumisohjeet.
 Ota haaste vastaan ja kaiverruta nime-
si Suomen Sotilaan kiertopalkintoon!

Vesa Jääskeläinen
harj. johtaja

Partio valmistautumassa tulenjohtorastille. 
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ViimeiseT laUkaUkseT Viikin am-
pumaurheilukeskuksessa ammuttiin 
syksyllä 2005. Alueen urheiluampu-
jat, metsästäjät ja reserviläiset ovat 
tällä hetkellä käytännöllisesti katso-
en ilman todellisia harjoittelumah-
dollisuuksia.
 Helsingin kaupunki on selvit-
tänyt mahdollisuuksia uuden am-
pumaradan rakentamiseen korja-
takseen Viikin menetyksestä aiheu-
tuneen katastrofaalisen tilanteen, 
mutta toistaiseksi tuloksetta. Suun-
nitelmat olivat jo pitkällä Kivikon 

radan osalta, (mm. ympäristölupa 
oli olemassa), mutta yleinen raken-
nuskustannusten nousu pakotti kau-
pungin hautaamaan hankkeen. Ehkä 
harrastajien onneksi, sillä viimeisten 
suunnitelmien mukaan radalla olisi 
voitu ampua ainoastaan .22 kalibe-
rin aseilla. Kivikon rata olisi näin 
tarjonnut harrastusmahdollisuuden 
vainosalle ampujista. 
 Aikomusta rataongelman ratkai-
semiseksi löytyy Helsingin kaupun-
gilta edelleen, koska vuoden 2008 
budjetissa on osoitettu ampuma-

ratasuunnitteluun 150 000 euroa. 
Periaatepäätös ratahankkeen ratkai-
semiseksi alueen kaupunkien yhteis-
työnä on myös olemassa. 

Reserviläisurheiluliitto ry, Helsin-
gin Reserviupseeripiiri ry, Helsingin 
Seudun Reserviläispiiri ry, Tarkka-
ampujakilta ry ja Helsingin Sotilas-
poliisikilta ry, Länsi-Vantaan Maan-
puolustusnaiset ry ja Itä-Vantaan 
Maanpuolustusnaiset ry ja Suomen 
Ampumaurheiluliitto ry:n jäsenseu-
rat Haukilahden Urheiluampujat 

ry, Helsingin Varuskunnan Ampujat 
ry, Suomen Metsästysyhdistys ry, 
Suomen Kasa-ampujat ry, Ampu-
makerho – 945 ry ja Suomen Me-
tallikuva-ampujat ry esittävät, että 
pääkaupunkiseudulle tarvitaan kan-
sainvälisen tason ampumaurheilu-
keskus, jossa kaikkien harrastajien 
tarpeet tulevat huomioiduiksi. 

Edellä mainittujen tahojen näke-
myksen mukaan sopiva alue löytyy 
Vantaan Petikosta.

Hanketta esitellään verkossa osoit-
teessa www.ampumaurheilukeskus.
fi . Sivusto aukeaa viikolla 17. Sivuil-
ta löytyy lisätietoja alueesta, lasken-
tamalli arvioiduista meluvaikutuk-
sista, esitys oikealla rakennusteknii-
kalla saavutettavasta ampumaradan 
käyttöturvallisuudesta ja ympäris-
töystävällisyydestä, yhteystietoja 
sekä muuta hankkeeseen liittyvää.

niko niemistö

Pääkaupunkiseudun ampumaratahanke

Tatu Korhonen

soTilaskiVääRiammUNNaN ma-
kuuasennosta ja hihnankäytöstä on 
paljonkin annettu ohjeita, ei kuiten-
kaan aivan viime aikoina. Itse aloi-
tin sotilasurani alokkaana Suomen 
Laivastossa kesällä 1975, jolloin oli 
tapana luokka-ammunnoissa muun-
taa Ukko-Pekan yksiosaisesta hih-
nasta ampumahihna, tekemällä siitä 
umpilenkki, joka oli vain etupääs-
tään kiinni aseessa. Takatähtäimen 
etupuolelle, tukin ympärille kiris-
tettiin hihnan päälle repun irtohih-
na hand stopperiksi rukkaskädelle. 
Tämä oli varmaankin Unkka Kurki-
sen (“Kivääriammunnan koulutuso-
pas”) edelleenkehitelmä neuvosto-
sotilaskivääriampujien (A.A.Jurjev: 
“Urheiluammunta”) hihnankäyt-
tötavasta, jossa umpilenkki oli löy-
sästi kiinni etutukin ympärillä irto-
hihnana, mutta ampuma-asennossa 
kiristyi mainioksi ampumahihnaksi. 
Kumpikaan tyyppi ei siis missään ni-
messä täyttänyt sotilaskiväärin kan-
tohihnalle asetettuja vaatimuksia. 
Jos käytössä olisikin ollut vanhoja 
kaksiosaisia Sk.-hihnoja, ei moko-

maa virittelyä olisi tarvittu. Pelkkä 
tavallinen yksiosainen kantohihna 
sopivan kireästi liukumatonta ma-
teriaalia (sarkaa!) vasten kiristet-
tynä voi olla ihan yhtä hyvä, ei kui-
tenkaan kankea rukkanen kädessä. 
Helpointa onkin ampujan syytellä 
hihnaa epäonnistumisestaan, vaikka 
se lukemattomista tekijöistä on vain 
yksi. Jokaisella on mahdollisuus 
tehdä tai hankkia aseeseensa sellai-
nen sääntöjenmukainen hihna kuin 
sillä muka paremmin onnistuneella 
kaverillakin oli. Mutta sen jälkeen 
onkin keksittävä uusia tekosyitä. 
Harvahan kehtaa suoraan tunnustaa 
ampuneensa huonosti esim. harjoit-
telemattomuuttaan, hätäilyn vuok-
si, nuukuuttaan tai laiskuuttaan (la-
data kunnon paukkuja).
 Perinnekiväärin 300 m:n makuu-
kilpailussa maltti on valttia. Hyvä 
ampumasento, jonka edellytyksenä 
on hyvä hihnatuki, tarkka tähtäys ja 
rauhalliset puristuslaukaukset ovat 
perusehto, hyvien patruunoiden li-
säksi. Olen alla tarkastellut hieman 
eri lähteiden mainintoja kiväärihih-
noista, varsinkin kaksiosaisen Sk-
mallin (vanhemman tai uudemman 

m/30) tyyppisistä ampuma- ja kan-
tokäyttöön soveltuvista hihnoista. 
Koska uusia sotilaskiväärin alkupe-
räismallisia tai edes sen tyyppisiä 
hihnoja ei urheilukaupan hyllytava-
rana löydä, on ampujien tyydyttävä 
usein vanhoihin, hauraisiin tai veny-
neisiin 2-osaisiin hihnoihin, joiden 
ehkä jo olisi syytä vetäytyä vanhuu-
den lepoon. Itse tekemällä saa hy-
vän hihnan. Joko täysin alkuperäis-
mallisen tai ainakin –tyyppisen. 

sääntöjen määräykset 
kiväärin hihnasta 
ja sen käytöstä
Suomen Ampujainliiton (SAL) kil-
pailusäännöt vuodelta 1945 mainit-
see sotilaskiväärin hihnasta ainoas-
taan seuraavaa:
 “Sotilaskiväärin kantohihnaa saa 
säännönmukaisesti kivääriin kiinni-
tettynä käyttää aputukena kaikissa 
asennoissa. Pystystä ammuttaessa 
on hihnan oltava niin asetettu, että 
se tukeutuu vain asetta kannatta-
vaan käteen, sikäli kun ampuja ha-
luaa hihnatukea käyttää.”
 Siis, poiketen esim. nykyisistä 
vakiokiväärisäännöistä, on sotilaski-

väärissä ollut aina mahdollista käyt-
tää hihnatukea kaikissa asennoissa, 
myös pystyasennossa.
 Reserviläisurheiluliiton voimas-
saolevat perinneasesäännöt asetta-
vat perinnekiväärin hihnalle seuraa-
vat rajoitukset:
“Sotilaskiväärin kantohihnaa saa 
mallinmukaisesti kivääriin kiinni-
tettynä käyttää aputukena kaikissa 
asennoissa. Hihnan on oltava Suo-
men puolustusvoimissa käytettyä 
tyyppiä eikä sen hihnaosan leveys 
saa ylittää 30 mm:iä. Kantohihna 
voi olla joko yksiosainen tai kaksi-
osainen (suojeluskuntamallia). Hih-
nan kiinnityksen on oltava asemallin 
mukainen.”

Hihnatyypit

ResUL:n perinneasesäännöissä ei 
missään nimessä ole annettu sellais-
ta rajoitusta, että vain tietynmalli-
sessa kiväärissä saa käyttää jotain 
ehkä mallikohtaista historiallisesti 
oikeaoppista hihnaa. Puhutaan hih-
natyypeistä. Hihnan on siis oltava 
vastaavaa tyyppiä kuin täällä on 
puolustusvoimissa (armeijassa ja 

suojeluskunnassa) käytetty. Meil-
lä on käytetty kahta hihnatyyppiä: 
Yksiosaista ja kaksiosaista kivää-
rihihnaa, jotka on valmistettu na-
hasta. Lisäksi alatyyppinä kiinnitys 
aseeseen joko nahkahihnoilla tukin 
läpi tai nappikiinnityksenä aseen 
hihnankiinnikkeisiin, aseen mallis-
ta riippuen. Varsinkin sota-aikana 
muutettiin umpilenkkisiä uudem-
manmallisia Sk-hihnoja myös M/39:
lle sopiviksi ratkomalla ompelukset 
aiki ja lisäämällä nappikiinnitys. 
Normaalisti on hihnojen leveys ollut 
tuuman molemmin puolin, mutta 
säännöt antavat mahdollisuuden 
jopa 30mm:n hihnan käyttöön. 
Luonnollisesti on eri maiden perin-
nekivääreissä mahdollista käyttää 
niiden mallinmukaisia yksi- tai kak-
siosaisia nahkahihnoja, vaikka solki-
mekanismi poikkeaisikin omistam-
me. Perinnekivääriammunnassa on 
kysymys maanpuolustusurheilusta 
eikä asekeräilystä. Kiväärihihnan 
voi siis tässä lajissa valmistaa vaik-
ka itse, vaikkei alkuperäisenmallisia 
solkia saisikaan. 

Perinnekiväärin hihna

ampumatoimintaa



HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT 173/2008  •  25.4.2008

espoo-kauniainen
KOULUTUS 2008
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maan-
puolustuskoulutus.fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Am-
pumavuorot löydät kotisivuilta www.eskapat.net. Katso tapahtumakalenteri ja 
valitse kuukausi. Katso myös keskusteluosuudesta tarkennuksia.

Harjoitusmarssi 5  
Kurssin numero: 0404 08 16027 
Kokoontuminen su 4.5.2008 klo 09:45 Leppävaaran urheilupuiston pysäköinti-
paikalla. Varustus sään mukaan, normaali ulkoiluasu, vaellus-tai varsikengät, 
vettä sekä huolto omasta repusta. Matkan pituus noin 30 km. Koska kyseessä 
on harjoitusmarssi Kesäyön marssiin on painojen (5-13 kg)
käyttö suositeltavaa. Ilmottautuminen www.mpky.fi sivuston kautta.
Lisätietoa: Jan Ek  (09) 8033 600 ja Juha Matikainen  050-5977 139.

Espoon-Kauniaisten koulutusyksikkö
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 

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

Kotisivuosoite: www.eskapat.net

Helsingin maanpuolustuspiirin 
koulutusosastot

HelResP tiedottaa

Ampumaratatilanne

Vantaan Reserviläiset ovat valmistelleet ampumaratahanketta, jota 
on suunniteltu Petikkoon lähelle Kehä III:a. Pääkaupunkiseudulta on 
puuttunut siviiliampumarata, kun Viikin rata suljettiin joitakin vuosia 
sitten. Kivikkoon suunniteltu rata ei saanut ympäristölupaa ja olisi 
muutenkin ollut pieni laajempaan käyttöön. Helsingin kaupunki on va-
rannut budjettiin 150 000 euroa uuden ampumaradan suunnitteluun. 
Jotta suunnitteluraha ei jäisi käyttämättä, on Vantaan Reserviläiset 
päättänyt koota mahdollismman laajan joukon ammunnan harrastajia, 
jotka olisivat mukana ratahankkeen valmistelussa. Pääkaupunkiseu-
dulla lasketaan olevan lähes 50 000 ammunnan harrastajaa. Lisätieto-
ja osoitteesta www.ampumarata.fi 

Matka Karjalaan 

HRUP:n kanssa ollaan järjestämässä sotahistoriallista matkaa Karja-
laan. Matkan ajankohdaksi on tarkentunut 15.-17.8. Matkan kokonais-
hinta on noin 300 e.  Matkaan sisällytetään kaksi luentoiltaa, joissa 
käsitellään mm jatkosodan ajan venäläistä kalustoa sekä organisaa-
tioita. 
Matkalla käytäisiin ainakin Pietarin tykistömuseossa, jossa on run-
saasti jatkosodan ajan kalustoa. Yöpymisiä olisi kaksi, joista toinen 
Terijoella ja toinen Viipurissa.  Tutustumiskohteina olisivat mm Siiran-
mäki ja Tali-Ihantala.

Vapaussodan päättymisestä 90 vuotta

Helsingin piirit järjestävät 7.5.2008 opastetun kierroksen, jossa 
käydään mm Leppävaarassa, Pajamäessä sekä Kruunuhaassa tutustu-
massa taistelujen etenemiseen Helsingissä toukokuussa 1918. Oppaina 
toimivat Jukka Mattila, Jari Oksman sekä Juha Lastu Pajamäen osalta.

Kilpailukutsu VaRes Cup 2008
Vantaan Reserviläiset r.y. järjestää juhlavuonna 2008 VaRes Cup-sar-
jakilpailun. Kilpailu koostuu neljästä osakilpailusta, ja lopputuloksiin 
lasketaan kolmen parhaan tulos. Kilpailuluokat ovat H (vakio ja avoin), 
H50 ja D. Kunkin luokan kolme parasta palkitaan sillä edellytyksellä, 
että vähintään kolme kilpailijaa saa lopputuloksen.  
 
Kilpailupäivät ja -paikat
Cup 1, 4.5.2008 Loppi  
Cup 2, 28.6.2008 Loppi (Helsingin piirien karsintakilpailu)  
Cup 3, 17.8.2008 Loppi  
Cup 4, 31.8.2008 Loppi  
 
Osallistumisoikeus
Kilpailuihin voivat osallistua reserviläisjärjestöjen jäsenet, joilla on 
sra-kortti, voimassa oleva res.järjestön jäsenkortti ja ao. vakuutus.  
 
Säännöt
Sääntöinä käytetään ResUl:n sra-sääntöjä, ampumaradan sääntöjä, 

sekä muita järjestäjän antamia määräyksiä.

Kilpailun johto ja ilmoittautuminen
Kilpailun johtaja on Hannu Ilonummi, joka myös vastaa tapahtumia 
koskeviin tiedusteluihin. Tiedot kilpailujen aloitusajasta, muut lisä-
tiedot ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan Vantaan Reserviläisten 
internetsivuilla www.vantaanreservilaiset.fi. 

Ennakkoilmoittautuminen on tehtävä kilpailun johtajalle viimeistään 
kilpailupäivää edeltävänä keskiviikkona klo 18.00 mennessä joko pu-
helimitse 0400 638 965 tai sähköpostitse hannu.ilonummi@ilonummi.
net. Ilmoittautuessa on kerrottava nimi, yhteystiedot, yhdistys ja 
kilpailuluokka.

Kuhunkin osakilpailuun otetaan 40 kilpailijaa il-
moittautumisjärjestyksessä. Kilpailumaksu on 15 
Euroa/osakilpailu.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA

ti 6.5.2008
ti 20.5.2008
ti 3.6.2008
ti 17.6.2008
ti 29.7.2008
ti 12.8.2008 mest.
ti 26.8.2008
ti 9.9.2008
ti 23.9.2008

SOTILASPISTOOLIN 

PIKA-AMMUNTA
ti 13.5.2008
ti 27.5.2008
ti 10.6.2008
ti 24.6.2008
ti 5.8.2008
ti 19.8.2008 mest
ti 2.9.2008
ti 16.9.2008
ti 30.9.2008

Ohjelma ei ole sitova, ja ampumapäiviin voi tulla 
muutoksia. Niistä ilmoitetaan mahdollisuuksien 
mukaan lehdessä ja radalla.

Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraa-
vasti:
– pienoispistooli torstaina 29.5.2008 klo 17.30
– isopistooli torstaina 5.6.2008 klo 17.30.

HUOM! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana 
yhdistyksen/kerhon/killan v. 2008 jäsenkortti tai 
jäsenmaksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampu-
mavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Näitä voivat 
tarkastaa sekä ammunnanjohtaja että Kaartin Jr:n 
hallitseman radan valvoja.

Kilpailuaika radalla on klo 17.30 – 20.00. Kilpailut 
alkavat klo 17.30. Radalla on oltava 15 min ennen 
kilpailun alkua. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa 
sillan vartiokojulta klo 17.20.
Osallistumismaksu on 3 euroa.
Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja 

paikkalaput.
Kilpailuissa sovelletaan seuraavaa sarjajakoa: H, 
H50, H60, H70, H80, D, D50.
Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme 
jäsentä. Joukkue ilmoitetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulauka-
usta jakautuen: 20 l (4 x 5 l sarjaa) 10 sek. kuvio-
tauluun, 20 l (4 x 5 l sarjaa) 8 sek. kuviotauluun, 20 
l (4 x 5 l sarjaa) 6 sek. kuviotauluun.
Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakiourheilupistooli.

Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelau-
kausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen 10 lauka-
uksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4. 
Ase: sotilaspistooli tai vastaava palvelusase vähin-
tään cal. 7.65, 2 lipasta. Lipastus aina 6+4.
Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta per 
kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa 
näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen 
käännön välissä on lippaan vaihto.
Lajin kilpailusääntöjä noudatetaan ja tullaan 
pistokoeluontoisesti valvomaan myös aseiden 
osalta. Kilpailukohtaisesti voidaan tarkistaa ja 
punnita arvalla valittujen ampujien aseet ja niiden 
liipaisinvastus.
Sotilaspistoolin pika-ammunnan johtaja ja yhteys-
henkilö on Hannu Ilonummi, puh. 0400 638 965.

Pistoolin pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-
ammunta muodostavat kukin erikseen sarjakil-
pailun siten, että kauden kolme parasta tulosta 
laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen. 
Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan sar-
jakilpailuun. Samoin joukkueiden kolme tulosta 
osallistuu joukkueiden kisaan.
Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat 
samalla koulutustilaisuuksia niille kiinnostuneille 
halukkaille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen 
vetämiseen. Vapaaehtoisia tarvitaan kauden ohjel-
man läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita 
pyydetään ilmoittautumaan ampumatoimikunnalle. 
Pistoolin pika-ammunnan johtaja ja yhteyshenkilö 
on Seppo Laitakari, puh. 050 462 6780.

Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

MARSSIAMMUNNAN 
SARJAKILPAILU 
2008

Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja 
HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu 
järjestetään KaartJR:n pistooliradalla Santa-
haminassa seuraavasti:

Kevään osakilpailut:

ke 7.5.2008 (R1), ma 12.5.2008 (R1), ke 
21.5.2008 (R2), ke 28.5.2008 (R1), ke 4.6.2008 
(R2) ja ke 11.6.2008 (R1)

Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdol-
lisia. Syksyn kilpailuohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin.

Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on oltava 
15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumis-
maksu on 4 euroa/osakilpailu
tai 18 euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja 
syksy).

Santahaminaan pääsee näyttämällä silta-
vartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdis-
tyksen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla, 

mihin tilaisuuteen on menossa.

Marssiammunta suoritetaan sarjoissa D, H, 
H40,H50 ja juniorisarjoissa siten, että ensin 
juostaan n. 2,5 km:n lenkki, jonka jälkeen 
ammutaan 10 laukausta koulutauluun. Am-
munnan jälkeen juostaan n. 1,5 km:n lenkki, 
ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan 
vielä lyhyempi lenkki. Kokonaisjuoksumatka 
on n. 5,5 km.  H60 sarjassa juostaan kolme 
lyhyttä lenkkiä, jolloin juoksumatka on 
yhteensä n. 4,5 km. H70 sarjassa juostaan 
kaksi lyhyttä lenkkiä (juoksumatka n. 3 km) 
ja maaliin tullaan suoraan toisen ammun-
nan jälkeen.

Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 laukaus-
ta koulutauluun. Kilpailussa käytettävä ase 
on .22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on 
sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Aseita 
ei kanneta juostessa. Kilpailijan tulos muo-
dostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä 
ammunnan sakko-osuudesta. Sakko on 10 
sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun lasketaan 
mukaan kunkin kilpailijan 6 parasta osakil-
pailutulosta.

Yhteyshenkilö: Harry Haapanen p. 040 
- 7520063

Piirien ampumaohjelma
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esPoo–kaUNiaiNeN 
ReseRViUPseeRiT

13.5. Esitelmäilta: Kenraalimajuri 
Arto Räty: Suomi ja kansainväliset 
kriisinhallintaoperaatiot. Kauniais-
ten kaupungintalo kello 19.00. Tilai-
suus on yleisölle avoin.

10.-12.10. Ekskursio Narvaan ja 
Tarttoon.

kaNTa-HelsiNki

Kerhon kevätkokous ja dosentti 
Alpo Juntusen esitelmä järjestettiin 
Katajanokan Kasinolla 26.3. Kiitos 
kaikille osallistuneille.

Saksan sotilasasiamies evl Joa-
chim Timmer pitää esitelmän Sak-
san puolustusvoimien puolustus- ja 
turvallisuuspolitiikasta. Suomen 
vapaussotaan liittyen mukana on 
myös lyhyt yhteenveto Saksan sota-
toimista Suomessa 1918. Esitelmä on 
ma 26.5.2008 klo 18.00 Katajanokan 
Kasinolla Karimo/salissa ja se pide-
tään englannin kielellä. Tilaisuus on 
avoin kaikkien kerhojen jäsenille. 
Esitelmään tulijoita pyydetään il-
moittamaan osallistumisensa ke 21.5 
.mennessä e-mail raimo.hynynen@
fi.ibm.com tai 040-510 8513.

Kerho järjestää jäsenilleen pe-
rinteisen ampumaleirin Padasjoella 
16.-17.8.2008. Tilaisuudessa mah-
dollisuus tutustua SRA-ammuntaan 
sekä kokeilla erilaisia aseita. Moni-
puoliset ampumaohjelmat soveltu-
vat sekä vasta-alkajille että ammun-
taa ennenkin harrastaneille. Omien 
aseiden käyttö mahdollista.  Paikalle 
siirrytään omilla autoilla Helsingistä 
lauantaiaamuna, paluu sunnuntai-
na. Mahdollisuus myös osallistua 
ilman omaa autoa sopimalla kulje-
tuksesta. Leirillä parakkimajoitus. 
Illanvietto saunomisen merkeissä. 
Valmisteluosasto siirtyy paikalle jo 
perjantaina - ilmoita halukkuudes-
tasi valmistelutehtäviin ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Leirin arvioitu 
hinta jäsenille 50 euroa/osallistuja 
sis. muonitukset ja patruunat. Hin-
ta tarkentuu suunnittelun edetessä. 
Nuoret alle 25 v 20 euroa! Osallis-
tujat mukaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Otamme mukaan myös 
kerhon ulkopuolisia mikäli tilaa jää. 
Ulkopuolisilta leirin hinta 30 euroa 
+ patruunat omakustannehintaan. 
Lisätietoja ampumaupseereilta ja 
ilmoittautuminen heille tai kerhon 
sihteerille 8.8 mennessä

Kevään ampumavuoroista lisätie-
toja ampumaupseereilta.

Kerhon yhteystietoja:
Verkkosivusto: www.khru.net
Sähköposti: khru@khru.net

Sähköpostitiedotteita haluavat voi-
vat ilmoittaa osoitteensa sihteerille.  

Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040 
540 5882, jari.ora@oralaw.fi

Sihteeri Raimo Hynynen, p. 040 
510 8513, raimo.hynynen@fi.ibm.
com

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

läNsi-VaNTaa

Kaatuneiden muistopäivänä sun-
nuntaina 20.5. klo 10.45 alkaen kun-
niavartio ja lippu Pyhän Laurin kir-
kon sankarihaudoilla.

Ampumaratavuoro Töölöntorin 
pistooliradalla jatkuu lauantaisin 
klo 14.30 – 17.00. Lisätietoa toimin-
nastamme sekä kerhon yhteystiedot 
ja vuoden 2008 toimintakalenteri 
löytyvät päivitetyiltä verkkosivuil-
tamme osoitteesta http://lvru.rul.fi 

mUNkkiVUoRi

Munkkivuoren Reservinupseerien 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
dettiin 12.3.2008. Kokous hyväk-
syi kuluneen vuoden toimintaker-
tomuksen ja tilinpäätöksen sekä 
myönsi hallitukselle vastuuvapau-
den.

Kevätkausi on alkanut, samoin 
ammunnat ulkoradoilla.

Kalvolassa ammutaan perinteisin 
kuvioin 10.5. ja 14.6. On mahdollista 
ampua sekä pistooli- että kiväärila-
jeja.

HRUP:n pistooliammunnat alka-
vat Santahaminassa. Reservin Sano-
missa on luettavissa kesän ohjelma, 
joten lukaiskaa se ja tulkaa radalle. 
Muusta piirin toiminnasta on leh-
dessä ja verkkosivuilla.

Poolin 300 m vuorot on lähetetty 
sähköpostilla osoitteensa ilmoitta-
neille. Muut halukkaat ottakaa yh-
teyttä tarpeen mukaan. Lisätietoja 
ampumaupseerilta 050 9662565 tai 
risto.koskinen@orion.fi. 

TikkURila

Tikkurilan Reserviupseerikerho vie-
railee maanantaina 19.5.2008 klo 
14.00 Santahaminassa Kaartin Jää-
kärirykmentin vieraana. Samalla on 
mahdollisuus kalustoesittelyyn ja 
taistelunäytökseen. 

Tilaisuuteen on vielä muutama 
paikka vapaana. Ilmoittautumiset 
12.5.2008 mennessä Matti Passille 
puh. 0400-446210

Seuraa myös kotisivujamme 

www.tiruk.net
Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat 

Tikkurilan Urheilutalon ampuma-
radalla pienoispistooliammunnat. 
Myös pienoiskiväärillä voi tulla har-
joittelemaan. Rohkeasti mukaan!

Lisätietoja antaa ampumaupseeri 
Jukka Luotola puh.0500-455474. 

Tiistaina 6.5.2008 on ilmapistoo-
li- ja ilmakiväärikilpailu. 

Töölö

Yhdistyksemme viettää perustami-
sensa 40-vuotisjuhlaa 22.5. alkaen 
kello 15.00 osoitteessa Bulevardi 2-4 
A, seitsemäs kerros.

Lämpimästi tervetuloa muistele-
maan menneitä ja suunnittelemaan 
tulevaa!

Jos sinulla on valokuvia tai muu-
ta materiaalia erityisesti yhdistyk-
semme alkutaipaleelta toimita ne 
pikaisesti puheenjohtajalle valmis-
teilla olevaa historiikkia varten.

Kevään viimeinen ampumavuoro 
Töölöntorinkadun ampumaradalla 
pidetään 13.5 kello 19.00-21.30. Tule 
mukaan testaamaan kymppien kes-
tävyyttä!

Lisätietoja ampumavastaava Rai-
mo Ahokkaalta p. 050-5114123.

Kansallinen Veteraanikeräys on 
käynnistynyt osaltamme vauhdik-
kaasti. Järjestämme vielä kevään 
aikana pari keräysiskua. Uhraa ajas-
tasi hetki veteraaniemme hyväksi 
ilmoittautumalla lipaskerääjäksi An-
tero Jauhiaiselle p. 050-3683539.

Kaatuneiden muistopäivänä 18.5. 
Virosta tulee 40 Suomen-poikien 
leskeä ja puolisoa kunniavieraina 
muistelemaan miestensä arvokasta 
panosta maamme raskaissa torjun-
tataisteluissa. Töölön RU avustaa 
vierailun käytännön järjestelyissä. 
Tarvitsemme vapaaehtoisia mm. 
kunniavartioon Malmin hautaus-
maalle Suomen-poikien muistopaa-
delle sekä muonitus- ym. tehtäviin 
Järvenpään Sotaveteraanimajalle.

Ilmoittaudu hienoon tapahtu-
maan Hans Gabrielssonille p. 050-
3304005.

Perinteinen Kesäyön marssi pi-
detään 6.-7.kesäkuuta nyt Vantaalla 
uusissa maisemissa.

Joukkueemme perusrunko on 
jo ilmoittautunut mukaan. Liity hy-
vään porukkaan testaamaan mars-
sikuntoasi kevyelle 30 kilometrin 
iltalenkille. Vieraaksemme saapuu 
jälleen Viron Puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen joukkueet. Sp-
jutsundin maja on varattu meille ky-
seisenä viikonloppuna jälkilöylyjä ja 
haastavaa sotilastaitokilpailua var-
ten. Ilmoittautumiset marssiupseeri 
Pertti Elvilälle p. 0400-840889.

Juhlavuoden kunniaksi olemme 
tilanneet rajoitetun erän tyylikkäitä 
mustia t-paitoja tunnuksella ”Töölön 
Reserviupseerit 1968-2008”. Paitoja 
saa lunastaa puheenjohtaja Sampo 
Martiskaiselta hintaan 10 e/kpl.

Keilailusta kiinnostuneet voivat 
sopia harjoitteluajoista Jyrki Ratian 
p. 040-5829127 kanssa.

Toimintaamme koskevat kehi-
tysehdotukset ja toivomukset ottaa 
mielellään vastaan puheenjoh-
taja Sampo Martiskainen p. 040-
7098459, sampo.martiskainen@ta-
piola.fi ja sihteeri Erkki Nikunen p. 
040-7154486, enikunen@welho.com

Tule rohkeasti mukaan poruk-
kaan nauttimaan hyvistä tapahtu-
mista!

iTä-HelsiNgiN 
ReseRViUPseeRiT

Ilma-aseammunnat jatkuvat Tu-
kikohdan radalla Puotilantie 1 D 
keskiviikkoisin alkaen klo 18.00. ja 
ilmahirviammunnat parittomina 
viikkoina torstaisin klo 18.00. ( py-
säköinti kielletty taloyhtiön Puoti-
lantie 1 parkkipaikalla).

Kevään tulevia tapahtumia:
Perinteiset Herrasmieskilpailut 

pidetään Tukikohdan maastossa 8.5. 
klo 17.00. 

Kaatuneitten muistopäivän kun-
nianosoitus Kulosaaressa Lepo-
saaren sankarihaudoilla pidetään  
sunnuntaina 18.5. klo 12.00. alkaen. 
Itä-Helsingin maanpuolustus- ja 
kansalaisjärjestöt osallistuvat ti-
laisuuteen. Yhdistyksemme laskee 
Itä-Helsingin reserviläisjärjestöjen 
kukkalaitteen kaatuneitten muisto-
merkille. Leposaareen pääsee Kulo-
saaren Puistotieltä kävellen Lepo-
saarentietä. Leposaarentie on Kulo-
saaren metroaseman kohdalla.

Toukokuussa järjestetään retki 
Miehikkälään Salpalinjalle, päivä-
määrä 24.5.2008. Ilmoittautumiset 
Keijo Taljalle p. 041 514 9140 huhti-
kuun loppuun mennessä.

Yhteystietoja : nettisivut osoit-
teessa www.ihru.org. Pjoht. Keijo 
Talja p. 041 514 9140, vpjoht. Jukka 
Kantokoski p. 050 332 3687, siht. 
Juha Iiskola p. 050 543 6214.

aselajikeRHoT

HUolToUPseeRikeRHo

Sääntöjen määräämä kevätkoko-
us pidettiin 17.3.08 klo 18 ravintola 
Full Housessa Runeberginkatu 32. 
Hyväksyttiin toimintakertomus vuo-
delta 2007. Hyväksyttiin kerhon tilit 
tilikaudelta 2007.

28.4.08 automiesten kivääriam-
munta Santahaminassa. Paikalla 
aseet ja patruunat. Patruunoista 
veloitetaan omakustannushinta. 
Puomilla klo 16.30 tai klo 17.30, jos-
ta haetaan radalle. Mahdolliset en-
nakkoilmoittautumiset ampumavas-
taava Heikki Heikkoselle puh. 0400 
776 294.

3.5.08 tutustumiskäynti Ajoneu-
vovarikkoon Nokialle. Ilmoittau-
tumiset 28.4.08 mennessä Heikki 
Heikkoselle, joka kertoo tarkemmat 
ohjeet matkasta ja sen toteuttami-
sesta.

12.5.08 klo 18 alkaen Kerhon sau-
nailta vuosipäivän merkeissä Santa-
haminassa Villen saunalla. Puomilla 
klo 17.30. Ilmoittautumiset 5.5.08 
mennessä sihteeri Paavo Virtaselle 
puh. 040 593 1175.

ilmailUkeRHo

Tikkakosken matkan alustava ohjel-
ma 22.5.2008:
8.00 Lähtö Mannerheimin patsaalta, 
11.00 Lounas Tikkakoskella, 12.00 

Tutustuminen Ilmasotakouluun, 
14.00 Kahvi sotilaskoti, 14.30 Tu-
tustuminen tukilentolaivueeseen, 
16.00Majoittuminen Itärannan van-
ha kasarmi, 18.00 Päivällinen ker-
holla
23.5.2008
7.00 Aamupala, 8.00 Tutustuminen 
Ilmailumuseoon (mm. Brewster ), 
10.00 Paluumatka alkaa 13.30 Saa-
puminen Helsinkiin

Ilmoittautuminen 5.5. mennessä. 
p. 0500-843 791 / 014-619 926 tai 
jorma.malila@kolumbus.fi. ilmoita: 
nimi, puhelinnumero, syntymäaika, 
kotipaikka. Matkakustannukset n. 
60 -100 e/hlö; riippuen osallistuja-
määrästä.

Toukokuun haulikkokisan päi-
vämäärä on vielä auki. Ilmoittau-
tumiset ja tiedustelut Martti Eerola 
p. 050-911 4933 tai Viljo Turunen p. 
050-358 9891

ilmaToRjUNTakeRHo

Nyt joukolla mukaan harrastamaan 
reserviläisen perustaitoa ammun-
taa! 

Kerho tekee matkan Lopelle 
24.5., missä käytössämme on 150 
metrin ampumarata sekä reservi-
läismallin rynnäkkökivääreitä. Vaa-
timaton 10 e hinta sisältää niin itse 
radan ja aseet, kuin maalitaulut ja 
jopa riittoisan määrän kuuliakin. 
Ensimmäiset 15 Arttu Niskasaarelle 
(aniskasa@cc.hut.fi)16.5. mennessä 
ilmoittautunutta mahtuvat mukaan. 
Paikalle pääsee kimppakyydein, 
vaikkakin omalla kustannuksella. 
Tähän mennessä varmistunut auto 
lähtee Helsingistä noin kello 08.00 
aamulla.

Tänäkin vuonna kerho kokoaa  
joukkueen Kesäyön Marssille 6.-
7.6.2008, joka järjestetään tällä 
kertaa Vantaan Hakunilassa. Innos-
tunutta joukkueenjohtajaa ja muita 
halukkaita pyydetään ilmoittautu-
maan välittömästi Antti Lilleberg:lle 
(antti.lilleberg@tkk.fi).

Kerhon ammuntavuoro on nyt 
muuttanut Töölöntorinkadulle pii-
rien ampumaradalle, joka on käy-
tössämme parillisten viikkojen kes-
kiviikkoina kello 16-19. Jokaisella 
ampujalla tulee olla vakuutus, jonka 
saa esimerkiksi RUL:n kautta (www.
rul.fi). Lisätietoja ampumaupseeril-
tamme Timo Wiialalta (timo@wii-
ala.com).

Kerhon jäsenten mahdolliset säh-
köpostiosoitteet pyydetään ilmoitta-
maan tiedotusupseeri Topias Uoti-
lalle (yhteystiedot alla).

Lisätietoja kerhon toiminnasta 
antavat mm. puheenjohtaja Antti 
Lilleberg (040 596 2905, antti.lille-
berg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri To-
pias Uotia (040 719 5777, toppari@
saunalahti.fi).

Kerhon verkkosivut löytyvät 
osoitteen www.ilmatorjunta.fi kaut-
ta valitsemalla oikeasta laidasta lin-
kin: Helsinki.

Helsingin Reserviupseerien Il-
matorjuntakerho vastaa pääkau-
punkiseudulla myös ITUY:n paikal-
listoiminnasta. Näin ollen kaikki 
pääkaupunkiseudun it-upseerit ovat 
tervetulleita kerhon tilaisuuksiin.

Mahdollisen osoitteenmuutoksen 
voi tehdä RUL:n kotisivun kautta 
(www.rul.fi). Etusivulta löytyy link-
ki jäsentietolomakkeeseen, johon 
voi päivittää osoitteen lisäksi muita-
kin tietoja. Tarvittaessa ota yhteyttä 

ToimiNTakaleNTeRi

Helsingin 
Reserviupseeripiiri
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jäsenupseeri Patrik Hammaréniin 
(044 592 2982, patrik.hammaren@
helsinki.fi). Osallistumisen iloa!

jääkäRikeRHo

Toukokuun saunailta Santahami-
nan Kiltasaunalla on 6.5.klo 17.00 
alkaen.

20.5. alustavasti suunnitteilla 
retki Marskin Majalle Reposalmen 
Lions Clubin järjestämänä. Lähtö 
klo 17.00 Laajasalon kirkolta ja läh-
tö Lopelta takaisin klo 21.00. Asiasta 
lähemmin saunaillassa.

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

kT-keRHo

KT-kerho on varannut pistooliampu-
mavuoron Maanpuolustusjärjestö-
jen ampumaradalta, osoitteessa Dö-
belninkatu 2. HUOM! Sisäänkäynti 
on Töölöntorinkadun ja Pohjoisen 
Hesperiankadun  kulmauksessa. 
Vuoro on joka toinen maanantai 
(pariton viikko) klo 16-19.

Radan käyttö vaatii valvojan läs-
näoloa. Valvoja huolehtii yleisestä 
turvallisuudesta ja radan käytöstä 
määräysten mukaisesti. Pikaohje 
löytyy ampumaradan seinältä. Käyt-
täjiltä vaaditaan ampumavakuutuk-
sen esittämistä, jonka voi hankkia 
osoitteesta www.reservilaisliitto.
fi/ampumavakuutus hintaan 19 e. 
Itse ampumavuoro on käyttäjille 
maksuton!

Ilmoittautuminen ampumaan 
tapahtuu aina edellisen viikon (pa-
rillinen viikko) torstaihin mennessä 
osoitteeseen ampumavuoro@ktker-
ho.fi

Lisätietoja Kenttätykistökerhon 
toiminnasta: pj. Jyri Vilamo (GSM) 
044-511 04 72, email: puheenjohta-
ja@ktkerho.fi, vpj. Markku Mantere 
(GSM) 040-709 89 02, email: mark-
ku.mantere@iki.fi, sihteeri Erkki 
Vuori (GSM) 040-722 89 24, email: 
sihteeri@ktkerho.fi

www.ktkerho.fi

PioNeeRiosasTo

Pioneeriosaston kevätvuosikokous 
pidettiin 18.3. Toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2007 hyväksyt-
tiin ja hallitukselle myönnettiin tili- 
ja vastuuvapaus. Pioneeriosaston 
uudeksi kunniapuheenjohtajaksi 
valittiin maj Seppo Rusila ja kunnia-
jäseneksi kapt Jaakko Pohjola. Lue 
myös erillinen juttu toisaalla tässä 
lehdessä.

Talvijotos kisailtiin 14.-16.3. tal-
visessa Kuopiossa. Pioneeriosaston 
partio Rusila-Arkela-Kekkonen-
Laakkonen voitti ylivoimaisesti. 
Tehtävistä noin 80 % oli sotilaallisia 
ja majoitus oli tänä vuonna kamii-
nalämmitteisissä puolijoukkuetel-
toissa. Lue myös erillinen juttu jo-
toksesta toisaalla tässä lehdessä.

Pioneeriosasto on valittu vuoden 
2007 kerhoksi Helsingin Reserviup-
seeripiirissä! Viimeksi saimme tuon 
kunnian vuonna 1995.

Järjestämme jäsenistöllemme 
reppujuoksuharjoituksia ma 28.4., 
ke 7.5., ke 21.5. ja ma 26.5. Juoksem-
me metsäteitä ja polkuja n. 10 km 

lenkkejä reppu selässä ja ohessa har-
joittelemme käsikranaatinheittoa. 
Osasto tarjoaa juoksijoille juomaa ja 
hedelmiä. Seuraa sähköposti-ilmoit-
telua ja ota yhteyttä sihteeriin.

Kevätretki Panssariprikaatiin 
ja Tykistömuseoon on lauantaina 
24.5., ilmoittautuminen päättyy 
25.4. Lisätietoja on saatavissa sih-
teeriltä.

Kevään viimeinen ampumahar-
joitusvuoromme on lauantaina 17.5. 
klo 12-14.30, yhteyshenkilö markus.
saarela@sks.fi tai 040-743 1867. 
Osallistu samalla kasakisaan. Si-
säänkäynti on Töölöntorinkadun ja 
Pohjoisen Hesperiankadun kulma-
uksesta. 

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakai-

nen, 040-521 8383, sami.hotakai-
nen@kolumbus.fi

Sihteeri, tiedotusupseeri kapt 
Jukka Rusila, 040-779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi

Ampumaupseeri evl evp Matti 
Mähönen, 040-570 3718, matti.ma-
honen@fonet.fi

RT-keRHo 
joHToReNgas

Kerhon pistoolivuorot Töölön am-
pumaradalla vko: 18, TI klo 19-
21.30, vko: 22, KE klo 19-21.30

Ilmoittautumiset viimeistään 
kunkin viikon maanantaina Kimmo 
Kinokselle. kimmo.kinos@scribona.
com, tai puh: 050-3880282 (iltai-
sin). Kaikki jäsenet ovat tervetul-
leita ampumaan, kunhan ’Reservi-
läisen ampumaturva’ -vakuutus (19 
eur, voimassa 1.3.2008-28.2.2009) 
on maksettu. Vakuutuksen maksu-
lomakkeen voi tilata kotiin osoit-
teesta: http://www.reservilaisliitto.
fi/ampumaturva 

KERHON 70-V. HISTORIIKKI
Historiikki on postitettu kaikille 

vuonna 2007 jäsenmaksunsa mak-
saneille. Kerhon jäsenet voivat halu-
tessaan tilata lisäkappaleita hintaan 
10 e/kpl. Kerhon ulkopuolisille ta-
hoille hinta on 20 e/kpl.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIH-
TEERILLE

Jäsenten mahdollisia sähköpos-
tiosoitteita pyydetään ilmoittamaan 
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikä-
li et ole saanut kerhon tiedotteita 
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililis-
talle.

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 Es-
poo, gsm 040 311 3348, toni.aalto@
iki.fi

seNioRiUPseeRiT

Senioriupseerien vuosikokous pi-
dettiin 26.3.2008 auditoriossa Töö-
löntorinkatu 2. Ennen kokousta 
everstiluutnantti Anssi Vuorenmaa 
esitelmöi aiheesta ”Mika mätti 
suomalaisten tiedustelussa loppu-
keväällä 1944 Kannaksella”. Tavat-
toman mielenkiintoinen esitelmä 
kirvoitti runsaasti kannanottoja 
vuosikokouksen suurelta osanotta-
jajoukolta.

Kerhon hallitukseen valittiin; 
puheenjohtajaksi Klaus A. Raninen, 
varapuheenjohtajaksi Arne Lind-

Helsingin seudun 
Reserviläispiiri

holm, sihteeriksi Pentti Uosukainen 
Ja muiksi jäseniksi Arto Aremo, Erk-
ki Björnman, Pentti Elovaara, Yngve 
Helvamo, Tapio Mäkinen ja Kauko 
Virtanen. Kerhon kunniapuheenjoh-
tajana toimii Risto Lunden.

Kevätretki avec; tehdään maa-
nantaina 26.5.2008 Länsi-Uudel-
lemaalle Pokrovaan. Lähtö klo 9 
Fennian edestä. Matkan aikana tu-
tustutaan mm. Sjundbyn linnaan, 
Igor-museoon, Grefvasin bunkke-
riin. Ruokailu Pokrovan luostarissa. 
Matkan hinta 35 euroa plus ruokai-
lu. – Alustavat ilmoittautumiset Ta-
pio Mäkiselle; heta3@saunalahti.fi 
tai 040 515 4700. Seuraavassa leh-
dessä tarkemmin.

esPooN 

maaNPUolUsTUs-

NaiseT

Tutustumme Kaisankotiin Espoon 
Pakankylässä tiistaina 13.5.2008 klo 
18 alkaen. Vuonna 1938 presidentin 
rouva Kaisa Kallion täyttäessä 60 
vuotta suoritettiin kansalaislahja-
keräys, jonka tuotolla Kaisa Kallio 
perusti lepokodin naisille, jotka 
”elämän vaikeuksista ja ruumiil-
lisista sairauksista masentuneina 
tai henkisesti väsyneinä kaipasivat 
tervehtymistä ja sielunrauhaa”. 
Kuulemme esitelmän kartanon his-
toriasta ja nautimme iltapalan kar-
tanon pianosalissa (hinta 6 euroa). 
Kaisankodin osoite on Bodomintie 
37. Ilmoittaudu Tuija Koivulle, puh 
0400 910 315 tai tuija.koivu@luuk-
ku.com) 9.5.2007 mennessä. Jos 
tarvitset kyytiä, ota yhteyttä.

HelsiNgiN  

ReseRViläiseT

Neljä yhdistyksemme jäsentä oli 
Sotiemme veteraanit –keräyksen 
tempauspäivänä 8.3.  Kolmen Sepän 
aukiolla keräyslippaiden kanssa. He 
saivat kerättyä yli 1500 euroa.

Yhdistyksen kevätkokous oli kes-
kiviikkona 26.3. Katajanokan Kasi-
nolla. Kokouksessa käsiteltiin nor-
maalit tilinpäätös- ja toimintakerto-
musasiat. Sen lisäksi ylimääräisenä 
asiana päätettiin täydentää vuoden 
2008 johtokuntaa kahdella uudella 
jäsenellä, jotka ovat Antti Kosonen 
ja Mika Tunturila. Onnittelut vali-
tuille!

Kokouksen jälkeen oli mahdol-
lisuus jäädä kuuntelemaan Kan-
ta-Helsingin Reserviupseerit ry:n  
järjestämää esitelmää, jonka piti 
Maanpuolustuskorkeakoulun do-
sentti Alpo Juntunen. Aiheena oli 
Venäjän energiapolitiikka. Esitel-
mää oli kuulemassa noin 40 henkeä. 
Sen jälkeen oli vilkas keskustelu. 

Lauantaina 26.4. järjestettävä 
Reserviläispäivä Santahaminassa on 
herättänyt runsaasti kiinnostusta. Il-
moittautuneita on lähes 30.

Yhdistys osallistuu 6.–7.6. Van-
taalla järjestettävän Kesäyön mars-
sin joukkuesarjaan (20 km + 15 
km). Kesäyön marssi on marssita-
pahtuma, joka sopii kaikille. Kesä-
yön marssilla kohtaavat ainutlaa-
tuisella tavalla yksittäiset kävelijät, 
erilaiset joukkueet ja puolustusvoi-
miamme edustavat marssijoukku-
eet. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
24.5.2008 mennessä Kalevi Sorrille, 
puh 040 556 5646, kalevi.sorri@ko-
lumbus.fi. Lisätietoa tapahtumasta 
saa myös internetistä osoitteesta 
www.kesayonmarssi.fi.

Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat varapuheenjohtaja 
Risto Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 

050 541 2007, risto.tarkiainen@re-
sul.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh 
040 830 4097, timo.elolahde@ytv.fi 
tai helsinki@helresp.fi.

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.
lansivuori@vantaanreservilaiset.
fi. Yhdistyksen kotisivut osoitteessa 
www.vantaanreservilaiset.fi.

Kevään värikuulapelit 3.5. ja 
31.5. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set: Mikko Laine GSM 050 4340113, 
mikko.laine@vantaanreservilaiset.
fi. HUOM! peleihin osallistuminen 
ei edellytä VaResin jäsenyyttä!

4.5. VaRes Cup 1 (SRA-sarjakil-
pailun ensimmäinen osakilpailu) 
Lopella. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot: Hannu Ilonummi, GSM 0400 
638965, hannu.ilonummi@ilonum-
mi.net. Katso kilpailukutsu yhdis-
tyksen kotisivuilta. 

17.5. Kurssi aiheesta vartiomie-
hen voimankäyttö. Lisätiedot Tom 
Lindblom GSM 040 5044273,tom@
lindbloms.fi. Kurssille osallistumi-
nen ei edellytä VaResin jäsenyyttä.

4.6. puolustusvoimain lippujuh-
lan päivän kenttäehtoollinen Pyhän 
Laurin kirkolla. Lisätiedot: Petri 
Minkkinen, GSM 050 5531910. Ta-
pahtuma on kaikille avoin! Reser-
viläiset paikalle mahdollisuuksien 
mukaan kotimaisissa maastopuvuis-
sa.

5.-8.6. Kesäyön marssin järjeste-
lytehtävät. Lisätiedot Niko Niemis-
töltä.

Yhdistyksen vakiovuoro Töölön-
torinkadun Luolassa parittomien 
viikkojen keskiviikkoiltoina klo 19-
21.30 Vappuun asti. Radalla voi am-
pua palvelusasekaliberisilla pistoo-
leilla. Lisätiedot Niko Niemistöltä.

Yhdistyksen vakiovuorot Tikkuri-
lan urheilutalon radalla ti 17-19.30, 

to 17-19 ja su 15-17.
Vuorojen käyttö edellyttää val-

vojan paikallaoloa. Katso ajantasai-
nen valvontavuorolista yhdistyksen 
kotisivuilta. Radalla voi ampua .22 
aseilla.

 
 

iTä-HelsiNgiN 
ReseRViläiseT

Seuraavassa Pirtti-illassa 13.5. hal-
lituksen kokous kello 18, jonka jäl-
keen asiaa Maakuntajoukoista.

Viime kokouksessaan hallitus 
päätti antaa tukensa Vantaan Reser-
viläisten ehdotukselle pääkaupun-
kiseudun ampumaratahankkeesta. 
Vantaan Reserviläisten sivuilla on 
hankkeesta hyvä esittely.

Kesäyön marssi on siirtynyt Van-
taalle, Hakunilan Urheilupuistoon. 
Mikäli kiinnostusta löytyy, voimme 
kerätä oman joukkueen tai osallis-
tua voi vaikka järjestelyosastoon. 
Vantaan Reserviläisten sivuilta löy-
tyy tarkemmat ohjeet järjestelyavus-
ta kiinnostuneille.

Muista tapahtumista tarkemmin 
yhdistyksen www-sivuilla osoittees-
sa elisanet.fi/ita-helsinginreservilai-
set

P.S. Olethan hoitanut jäsenmak-
susi ajoissa?

ilmailUosasTo

Tikkakosken matka 22.5-23.5-08. 
Lähtö Paavo Nurmen patsaalta 22.5 
klo 08.00. Majoitus varuskunnassa. 
Matka, lounas, päivällinen sekä aa-
miainen osallistujen määrästä riip-
puen n.60e ++. Menopäivänä tu-
tustuminen Ilmasotakouluun ja seu-
raavana päivänä Ilmailumuseoon 
(mm. Brewster). Takaisin Helsinkiin 
n. 13.30. Ilmoittautuminen 5.5 men-
nessä p. 0500-843791 / 014-619926 
tai jorma.malila@kolumbus.fi. Ilm.
yhteydessä nimi, puh.num, synty-
mäaika ja kotipaikka

meRiReseRViläiseT

Ahvenemme lienee jo tätä luettaes-
sa omassa elementissään, ja tutulla 
laituripaikallaan Katajanokalla jään-
murtajien katveessa. Kannattaa käy-
dä tiistai-iltaisin n. klo 18 aikoihin 
paikalla. Tiistai-kerhoiltoina on tar-
koitus tehdä veneellä pieniä huolto-
hommia, tutustua toisiin jäseniin, ja 
tehdä pikku purjehduksia. 

Ahven 3
Veneemme tarvitsee paitsi kippa-

reita, myös konepäälliköitä. Kaikki 
halukkaat, todistettavasti navigaa-
tiotaitoiset jäsenemme, ovat terve-
tulleita perehtymään alukseen ja an-
tamaan näytön taidoistaan kippari-
oikeuksia varten. Vielä enemmän on 
tarvetta konepäälliköistä. Jos sinulla 
on dieselmoottoreiden tuntemusta 
ja huoltotaitoa, voit perehdytyksen 
ja näytön jälkeen saada Ahven 3:n 
chieffioikeudet. Tavoitteena on, että 
kipparitkin hankkisivat koneoikeu-
den, jolloin aluksen liikuttelu hel-
pottuu. Kipparioikeudet myöntää 
vastuupäällikkö Martti Helamaan ja 
konepäällikköoikeudet vastuukone-
päällikkö Matias Kaivoksen esityk-
sen perusteella Merireserviläisten 
johtokunta. Aluksen minimimiehi-
tys on aina oma kipparimme ja ko-
nepäällikkömme. Kaikkien ei kui-
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tenkaan tarvitse heti tavoitella näitä 
pätevyyksiä. Aina on tarvista myös 
kansi-, sähkö- ja viestimiehille ja 
–naisille. Puhumattakaan matkusta-
jista. Alus on rekisteröity max 12:lle  
henglle, joka on myös nuppiluvun 
ehdoton yläraja. Lisätietoja Ahvenen 
toiminnasta antaa Martti ja Matias.

Tiedotus
Kaikki tapahtumamme sekä suo-

siteltavat kurssit ja ampumahdolli-
suudet löytyvät Sininen Reservi ry:n  
tapahtumakalenterista www.sini-
nenreservi.fi. Kevään ja alkukesän 
ampumavuoroista ja –kilpailuista 
löytyy lisäksi yhteenveto lehden 
edellisestä numerosta palstallamme. 
Ampumisesta ja kurssitarjonnasta 
kiinnostuneiden kannattaa seurata 
myös MPK/Helsingin Maanpuolus-
tuspiirin ja Meripuolustuspiirin net-
tisivuja www.maanpuolustuskoulu-
tus.fi. Ammunnasta antaa lisätietoja 
Tatu ja MP-koulutustoiminnasta 
Seppo Vihersaari.

Venerekisteri, veneliput ja –viirit
Venerekisteriimme, joka voi toi-

mia oman varsinaisen veneily-yh-
distyksesi rinnakkaisrekisterinä, 
mahtuu runsaasti veneitä. Rekiste-
röidyn veneen käyttäjällä on oikeus 
hienoon pursiseuralippuumme, jolla 
voi osoittaa maanpuolustushenkeä 
sopivissa tilaisuuksissa. Ja nimelli-
sellä kustannuksella. Ilman venere-
kisteröintiäkin voit hankkia uljaan 
veneviirimme, joka on jokaisen 
merireserviläisen henkilökohtainen 
“päällikkyysviiri”. Venerekisteriha-
kemukset, lisäohjeet ja viiritilaukset 
hoitaa Timo Arkiomaa.

Merireserviläisten Navigaatio-
jaosto: Vuosikokouksen päätöksen 
mukaisesti pidettiin navigaatiojaos-
tomme perustava kokous 6.3. joh-
tokunnan järjestäytymiskokouksen 
jälkeen. Perustajajäseninä toimivat 
johtokunnan jäsenet. Jaoston pu-
heenjohtajaksi eli kommodoriksi 
valittiin Tatu Korhonen ja varakom-
modoriksi Eero Karuvaara. Muut 
jaoston hallituksen jäsenet ovat 
sihteeri/rahastonhoitaja Martti He-
lamaa ja jäsen Seppo Vihersaari. 
Vastaperustettu navigaatiojaosto 
haki Suomen Navigaatioliiton jäse-
nyyttä, ja liiton hallitus sen hyväk-
syikin 16.3. ja antoi Merireserviläis-
ten Navigaatiojaostolle jäsennume-
ron 148. Jaoston tarkoituksena on 
ryhtyä toteuttamaan sääntöjemme 
velvoittamaa perusmerenkulku- ja 
navigaatiokurssitusta tulevana talvi-
kautena. Kaikki halukkaat jäsenem-
me, joilla on joko jokin Navigaa-
tioliiton laivurintutkinto tai sitten 
ammatillinen merenkulkupätevyys 
tai tutkinto, ovat tervetulleita liitty-
mään jaostoon. Jäsenmaksu on 4,5 
euroa kuluvalta vuodelta. Jäsenet 
ovat oikeutettuja paitsi koulutuk-
seen, toimimaan kouluttajinamme 
sekä käyttämään Navigaatioliiton 
päteyystunnuksia. Yhteydenotot 
sähköpostitse tai puhelimitse Tatul-
le (tatu.korhonen@finnlines.com, 
050-5654408).

Johtokunta
Sähköpostiosoite: merireservilai-

set@helresp.fi
Pj Tatu Korhonen, puh 050-

5654408 -ammunta, tiedotus, na-
vigaatiokoulutus, Reserviläisliitto 
ja –piiri, Vpj Eero Karuvaara, puh 
044-3140952, -alus-sponsorointi, 
navigaatiokoulutus, Sininen Re-
servi, Sihteeri/rahastonhoitaja 
Martti Helamaa, puh 050-3573658, 
-vastuupäällikkö, aluskoulutus- ja 
miehitysasiat, Alushuoltovastaava 
Matias Kaivos, puh 040-5433689 -
alushuolto, vastuukonepäällikkö, 
aluskoulutus- ja miehitysasiat, Me-
rikilpailuvastaava Timo Arkiomaa, 
puh 050-5820798, -merikilpailut, 
venerekisteriasiat, lippujen ja vii-
rien välitys Maanpuolustuskoulu-

tusvastaava Seppo Vihersaari, puh 
0400-253380, -maakuntajoukot, 
meripuolustuspiiri ja MPK-koulutus, 
Pelastusvastaava Vesa Karuvaara, 
puh 041-5012716 -pelastus- ja öljyn-
torjuntakoulutus, aluksen suojava-
rusteet

 Johtokunnan sisäiset työryhmät:
* Ahven 3: Martti Helamaa, Mati-

as Kaivos, Seppo Vihersaari
* Koulutustoiminta: Seppo Vi-

hersaari, Martti Helamaa, Vesa Ka-
ruvaara, Matias Kaivos

* Navigaatiokoulutus: Tatu Kor-
honen, Eero Karuvaara, Martti He-
lamaa

* Jäsenhuolto, ylennysesitykset, 
mitalit ja muut palkitsemiset: Tatu 
Korhonen, Eero Karuvaara

* Ulkopuoliset esiintymiset: Tatu 
Korhonen, Eero Karuvaara 

* Ampumatoiminta: Tatu Korho-
nen, Matias Kaivos

Toimikunnista ja niistä vastaavat 
johtokunnan jäsenistä:

* Ahven 3: Martti Helamaa, Ma-
tias Kaivos 

* Navigaatiojaosto: Tatu Korho-
nen

* Ampumatoikunta: Tatu Korho-
nen

Toimikuntiin kuuluvat kaikki 
niissä aktiivisesti toimivat yhdistyk-
sen jäsenet.

HFoRsNejdeNs sVeNska 

ReseRVUNdeRoFFiCeRaRe

Skytte i ”Luolan” våren 2008 kl. 
17:00-19:00. Torsdagen  22.5 

Triangel kampen 2008
Pistolskytte, tisdagen 6.5, Bagg-

by, heat I kl. 17.00, heat II kl.19.00.
Orientering, lördagen 17.5, sam-

ling vid idrottshuset 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

Övriga tävlingar, lördagen 3.5, 
Gentlemannatävling, Syndalen, kl. 
9.00.

Deltagningsavgift 15 EUR/pers.
Ordförande Markus Liesalho, tel. 

0400-421 002, e-mail. svenska@hel-
resp.fi

VääPelikilTa

Vääpelikilta ry:n marssiharjoitus 
27.4.2008. Lisätiedot: Raimo Puot-
saari, puh. 050 4147 088, raimo.
puotsaari@luukku.com.

Tutustumisretki Puolustusvoi-
mien Ajoneuvovarikolle, Kalkku 
3.5.2008. Autojoukkojen Helsingin 
Kilta ja Helsingin maanpuolustus-
piiri järjestävät tutustumisretken 
Puolustusvoimien ajoneuvovarikol-
le Kalkkuun (Tampereen lähistöllä). 
Vierailulla tutustutaan sekä varikon 
uudempaan että museoituun kalus-
toon sekä myös seuraavalla viikolla 
huutokaupattavaan ajoneuvokalus-
toon. Retki toteutetaan omakustan-
teisesti, matkat osallistujamäärästä 
riippuen jokokimppakyydeillä tai 
jos osallistujia on tarpeeksi, yhtei-
sellä bussilla, jonka kustannuksen 
jaetaan osallistujien kesken. Lisätie-
dot: Heikki Heikkonen, puh. 0400 
776 294

Tutustuminen Töölöntorinkadun 
ampumarataan. Vääpelikilta ry:n 

Taisteluväline- ja ampumajaosto jär-
jestää tutustumisen Töölöntorinka-
dun sisäampumaradalle 4.5. klo 11. 
Tule kuulemaan mahdollisuuksista 
ampumaharrastuksen aloittamiseen. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Mark-
ku Nieminen, puh. 0400 709 782 tai 
Timo Tuomi, puh. 040 5401 625.

Everstiluutnantti Heikki Pohjan 
esitelmä puolustusvoimien alue-
toimistoista ja niiden tehtävistä. 
12.5.2008 Katajanokan Kasinolla 
kello 18. Evl Pohja on Helsingin 
aluetoimiston päällikkö. Esitelmä 
järjestetään osana Helsingin reser-
vipiirien kevätkokouksia. Lisätiedot: 
Kari Talikka, puh. 09 4056 2080, 
kari.talikka@helresp.fi.

Vääpelikilta ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous, Töölöntorinkatu 
2:n auditorio 14.5.2008 klo 18 alka-
en. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen yhtey-
dessä julkaistaan Vääpelikilta ry:n  
historiikki vuosilta 2002 - 2006. 
Lisätiedot: Timo Tuomi, puh. 040 
5401 625, timo.tuomi@gmail.com. 

Reserviläisen kenttäkelpoisuus-
päivä (0400 08 12025), Santahami-
na 17.5.2008. Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen Helsingin piirin 
kurssi. Reserviläisen kenttäkelpoi-
suuspäivä on kaikille reserviläisille 
ja muillekin 18 vuotta täyttäneille 
tarkoitettu oman sotilaskunnon ja 
kenttäkelpoisuuden mittaustilai-
suus. Kokeen osiot ovat 1) Cooperin 
testi (urheiluasu, lenkkitossut) jär-
jestetään ulkona, 2) Lihaskuntotesti 
(etunojapunnerrus, vatsalihasliike, 
toistokyykistys ja puristusvoimates-
ti) ja 3) Mahdollisesti reserviläisille 
ampumataitotesti (RK7), jos ampu-
maradalla tilaa. Lisätiedot: Tomi Sa-
rilahti, tomi.sarilahti@pp.nic.fi.

Tutustuminen Santahaminan so-
tilashistoriaan, Helsinki 19.5.2008 
klo 17 alkaen. Vääpelikilta ry järjes-
tää tutustumisretken Santahaminan 
sotilashistoriallisiin kohteisiin evers-
tiluutnantti Jarmo Niemisen joh-
dolla, joka työskentelee Maanpuo-
lustuskorkeakoulun Sotahistorian 
laitoksen johtajana ja on Santaha-
mina-seuran puheenjohtaja. Ilmoit-
tautuminen ja lisätiedot: Markku 
Nieminen, puh. 0400 709 782, mar-
des@kolumbus.fi

Vierailu Sotilaslääketieteen Kes-
kukseen, Lahti 20.5.2008. Uuden-
maan maanpuolustusyhdistys ry:n  
järjestämä vierailu on avoin myös 
Vääpelikilta ry:n jäsenille. Bussi 
lähtee Rautatientorilta Mikonkadun 
tilausajolaiturista klo 12.00 ja Paa-
vo Nurmen patsaalta noin klo 12.05. 
Perillä Hennalan varuskunnassa 
ollaan noin 13.30. Varuskunnassa 
nautitaan kahvit ennen tutustumista 
kenttälääkintäsimulaattoriin. Luen-
not kenttälääkinnästä ja puolustus-
voimien lääkintähuollon nykytilasta 
sekä Sotilaslääketieteen Keskuksen 
toiminnasta. Päivällinen upseeriker-
holla. Takaisin Helsingissä ollaan 
noin klo 19.30. Matkan hinta on 35 
euroa ja se sisältää matkan, kahvit 
ja päivällisen. Ilmoittautuminen 
15.5.2008 mennessä: Pertti Räisänen  
puh. 040 779 6235, pertti.raisanen@
kolumbus.fi.

Kesäyön marssi, Vantaa 6.-
7.6.2008. Marssikeskuksena toimii 
Hakunilan Urheilupuisto. Marssin 
reitit tukeutuvat Keravajoen varrella 
ja sen ympäristössä kulkeviin ulkoi-
lureitteihin. Matkaksi voit valita yh-
delle tai kahdelle päivälle reittivaih-
toehdoista, jotka ovat 6.6. perjantai-
na 20 tai 30 kilometriä ja vastaavasti 
7.6. lauantaina 15 tai 30 kilometriä. 
Lisätiedot: Risto Tarkiainen, puh 
(09) 4056 2060, info@resul.fi

Vääpelikilta ry:n kivääri-
ammuntapäivä, Santahamina 
8.6.2008.  Ammunnan harrasta-
jille suunnatut kivääriammunnat 

itselataavalla kertatulikiväärillä 
(puoliautomaatti). Paikalla on ko-
keneita ammunnan harrastajia, 
jotka opastavat. Aseen voi saa-
da myös lainaksi. Vääpelikilta ry  
maksaa osan jäsentensä osallistu-
miskustannuksista. Ammunnat jär-
jestetään MPK:n kivääriammuntojen  
yhteydessä (MPK:n kivääriammun-
nat, kesäkuu I (0400 08 12033)). Li-
sätiedot ja ilmoittautumiset: Mark-
ku Nieminen, puh. 0400 709 782 tai 
Timo Tuomi, puh. 040 5401 625.

killaT

HelsiNgiN 
ilmaToRjUNTa-

RYkmeNTiN kilTa

Viime viikonloppuna on kiltalaisia 
osallistunut Parolannummella jär-
jestettyyn  ilmatorjuntaseminaariin 
jossa nähtiin mielenkiintoiset kalus-
toesittelyt ja saatiin luennoilla uu-
sinta ilmatorjuntatietoa. 

Kesäyön marssi on siirtynyt Van-
taalle. Marssipahtuma sopii kaikille. 
Tapahtumassa kohtaavat ainutlaa-
tuisella tavalla yksittäiset kävelijät, 
erilaiset joukkueet ja puolustusvoi-
miamme edustavat marssijoukku-
eet. Vuosi vuodelta ovat yhä use-
ammat yritykset ja yhteisöt ottaneet 
marssitapahtuman osaksi omaa työ-
hyvinvointiohjelmaansa.  11. Kesä-
yön marssi järjestetään  6.-7.6.2008 
marssikeskuksena Hakunilan Urhei-
lupuistossa, jossa marssijat saavat 
totuttujen palvelujen lisäksi käyt-
töönsä uimahallin sekä pukeutumis- 
ja huoltotilat uudessa huoltoraken-
nuksessa. Marssin reitit tukeutuvat 
Keravanjoen varrella ja sen ympä-
ristössä kulkeviin ulkoilureitteihin. 
Matkaksi voit valita yhdelle tai kah-
delle päivälle reittivaihtoehdoista, 
jotka ovat 6.6. perjantaina 20 tai 30 
kilometriä ja vastaavasti 7.6. lau-
antaina 15 tai 30 kilometriä. Mikäli 
kilta saa kasaan 5 henkilöä, osal-
listuu kilta omalla joukkueellaan 
tapahtumaan, muuten voi marssiin 
osallistua ihan henkilökohtaisesti. 
Kiltajoukkueeseen voi ilmoittautua 
killan sihteerille. Lisää tietoa löytyy 
www.kesayonmarssi.fi  - sivuilta.  

HUOM ! Killalla on  UUSI OSOI-
TE; HelItR – kilta ry, PL 100, 00811 
HELSINKI eli KAIKKI posti jatkossa 
tähän osoitteeseen. 

Edelleen otetaan vastaan sähkö-
postiosoitteita osoitteeseen edward.
breitenstein@kolumbus.fi 

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

Ampumatoiminta: HUOM !  UUSI 
PAIKKA ! Ampumatoiminta on siir-
tynyt Töölöntorin katu 2:een (sama 
talo jossa MPKL toimii). Vuoro on 
parillisilla viikoilla keskiviikkoisin 
klo. 16.00-19.00. Lisätietoa ampu-
matoiminnasta Ari Vaarasmaalta, 
GSM 040 502 3754. 

KILLAN BARETTIMERKKI ja 
HISTORIIKKI on nyt tilattavissa tai 
ostettavissa killan tilaisuuksissa. Ba-
rettimerkin hinta on 10 e lisättynä 
postituskuluilla. Maavoimien vihreä 
baretti on myynnissä MP-myymäläs-
sä puh. (09) 4056 2014 tai fax (09) 
4056 2099 ja s-posti:  Pohj. Hesperi-
ankatu 15 (ja Töölöntorinkadun kul-
massa) ja hinta on n.  15 e.  KILLAN 
UUSI HISTORIIKKI ON NYT SAATA-
VANA HINTAAN 10,00 e.  Vanhem-
pia historiikkikirjoja on myös jäljellä 
ja niitä voi myös saada veloituksetta 
paikan päältä (esim. It - museolta)  

niin kauan kun tavaraa riittää tai 
maksa joku sopiva lahjotussumma 
ja lähetyskulut, niin lähetetään niitä 
myös kotiin tai vaikkapa kiltaveljelle 
tai sisarelle lahjaksi. Tilaukset ottaa 
vastaan killan sihteeri Edward Brei-
tenstein (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 ni-
meä niin pääset omille sivuillemme 
nopeasti ja helposti. Sivuilta löytyy 
ajantasaista tietoa killan tapahtu-
mista  (päivitetään säännöllisesti) 
sekä kaikki tärkeät yhteystiedot.  
Käy katsomassa !

Lisätiedot ja tiedustelut killan toi-
minnasta: Puh.joht. Timo Niiranen 
GSM 0400 743 877 timo.niiranen@
gmail.com sihteeri: Edward Breiten-
stein GSM 044 333 1027 tai s-posti: 
edward.breitenstein@kolumbus.fi.  
Sihteerin vastuualueena on myös 
tiedotus sekä  yhteydet Uudenmaan 
Kiltapiiriin.

aUTojoUkkojeN 
HelsiNgiN kilTa

Kevät kelien haparoidessa on taas 
auton keväthuollon sekä kesärenkai-
den vaihdon aika. Rengaspaineiden 
ja kiinnityspulttien oikea tiukkuus 
on syytä varmistaa huolella.

AJK:n Helsingin osaston sään-
tömääräinen kevätvuosikokous on 
pidetty onnistuneesti Santahami-
nassa.

Autojoukkokiltojen liitto ry on 
myös pitänyt kevätvuosikokouksen 
Lahdessa 12.4.2008. Sääntömuutok-
sen johdosta liitto pitää vain yhden 
kokouksen kalenterivuoden aikana.

Päijät-Hämeen Autojoukkojen 
kilta ry on myös viettänyt 40v. juh-
lia Hennalassa. Helsingistä käytiin 
onnittelemassa kunniapuheenjohta-
ja Leo R Laineen johdolla. Paikalla 
oli myös pj. Timo Koukkari seuru-
eineen. Tapahtumaan oli saapunut 
myös kiltasisaria sekä kiltaveljiä 
ympäri Suomea, jotka näin juhlisti-
vat Lahden automiesten hienoa juh-
lapäivää.

Tulossa olevia killan tapahtumia:
Kiväär iammunta ki lpailu 

28.4.2008 Santahaminassa. Ensim-
mäinen kokoontuminen  klo:16.30, 
toinen kokoontuminen klo:17.30 
liikennevartiopuomilla. Ennakkoil-
moittautuminen kv. Heikki Heik-
koselle puh: 0400 776294. Aseet ja 
a-tarvike on järjestäjän puolesta, 
patruunoista veloitetaan.

Retki Nokialle (kuljetusväline-
varikolle). Pikaiset ilmoittautumi-
set 28.4.2008 mennessä kv. Heik-
ki Heikkoselle puh: 0400 776294. 
Retkelle lähdetään la 3.5.2008  klo: 
08:00 ja paluu noin klo: 20:00.Reit-
ti ja tarkempi aikataulu Heikiltä il-
moittautumisen yhteydessä. Joukol-
la mukaan tapahtumiin! 

PääkaUPUNkiseUdUN 
PioNeeRikilTa

Killan kevätkokous pidettiin Döbel-
ninkadun kokoustiloissa 25.3. Ko-
kouksessa hyväksyttiin tilinpäätös 
ja annettiin hallitukselle vastuuva-
paus. Kokouksen jälkeen Petri Kar-
humäki kertoi  Valtakunnallisesta 
Pioneeri- ja suojelujotoksesta  Ran-
nikko 2007, joka pidettiin 4.-5.8.07 
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Syndalenin harjoitusmaastossa  
Hankoniemellä. Kisaan osallistui 
myös killan joukkue, joka sijoittui 
kisassa neljänneksi. Töölöntorin-
kadun luolassa on tänä keväänä 
vielä yksi ampumavuoro yhdessä 
Pioneeriosaston kanssa: 17.5. kello 
12-14.30.  Luolassa voi ampua killan 
pienoispistoolilla ja sotilaskaliiberin 
pistooleilla. Kilta avustaa ammun-
toja maksamalla panokset. Ampu-
javakuutus on pakollinen. Siitä saa 
lisätietoja: jarjesto@rul.fi.

Perinteinen pystykorva-ammun-
ta valitettavasti siirtyy tulevalle syk-
sylle, koska Santahaminan ampu-
marata on täysin varattu, pääasiassa 
puolustusvoimien käyttöön.

Killalla on myynnissä pioneeri-
puukkoja hintaan 45 e, joka sisältää 
postikulut. Puukon voi tilata pu-
heenjohtajalta: Ilpo Ervasti 0500-
184684.

Killan jäsenmaksulomakkeet 
ja jäsentiedote  postitettiin helmi-
maaliskuun vaihteessa. Jäsentie-
dotteessa on lähemmin tietoja kil-
lan toiminnasta. Raha-asianhoitaja 
muistuttaa kaikkia niitä, jotka eivät 
vielä ole suorittaneet maksua hoita-
maan sen ensi tilassa. 

HelsiNgiN siNiBaReTiT

Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, 
t. 020 4835377, p. 040-5867874, tuo-
mo.ruohonen@metso.com;  Mervi 
Aho, vt. sihteeri, mervi.aho@mehi-
lainen.fi; Hannu Juvonen, varapu-
heenjohtaja, jäsen- ja veteraanivas-
taava, p. 050-4921956, hhjuvonen@
hotmail.com;

Messi-illat klo 19. Toukokuun 
messi-ilta 8.5: Sukeltaja Risto Lai-
tinen: Laivaston sukeltajatoiminta. 
Kokoontumispaikkana on hotelli 
Arthurin kabinetti. Vuorikatu 19, 
Kaisaniemi. 

Yhdistyksen rk-mestaruuskilpai-
lut MPKK:N kivääriradalla la 17.5.08 
klo 10-17. Lisätietoja Jari Luosta-
rinen, p. 050 3103347. Maailma 
kylässä –tapahtuma Kaisaniemen 
puistossa 24-25.5.08. HelSB osal-
listuu tilaisuuteen vapaaehtoisten 
esittelijöiden voimin ja omalla stän-
dillä. Yhteys Juha Saloseen, p. 040 
7229804. 

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, Ampu-
mavastaava korpr 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.jacobs-
son@iki.fi) 040 545 1899, vääp Kimmo Karinen (kimmo.karinen@helresp.
fi) 040 564 8143

sissikeRHo 
sissiosasTo

Sissien nettisivut
Stadin Sissien nettisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin 

käyttö.
Sissiparlamentti
Sissiparlamentin seuraava kokous pidetään Jääkäritalolla, Santahami-

nassa perjantaina 30.5. alkaen klo 16.00 ennen Sissien kevätsaunaa.
Kevätasauna taas lämpimänä!!
Sissisauna pe 30.5.2008 alkaen klo 17:41 KAARTJR:n killan saunalla. 

NESTEhuollosta vastaavat joulukuussa ylennetyt sekä silloin tai sen jälkeen 
palkitut sissit! Otamme yhteyttä!!!!! Santahaminan kulunvalvonnasta pää-
set parhaiten sisään, kun esität RUL:n / RES:n jäsenkortin, oman nimesi 
sekä kerrot meneväsi Sissisaunaan. Uudet jäsenet rohkeasti mukaan! Naisil-
le on myös oma vuoro. Muistathan, että saunalla voit myös lunastaa Stadin 
Sissien hihamerkit.

Tiedustelut: Juha Matikainen 050-5977 139 tai juha_matikainen@suo-
mi24.fi

Ampumatoiminta
Suojeluskuntatalon sisä-ampumarata siirtyy kesätauolle!
Uusittu sisärata, joka on vuoden alusta ollut käytössämme, aloittaa ke-

sätauon, kun kesälomat ja kesän muut aktiviteetit vähentävät kävijöitä sekä 
myös valvojia. Tauko käsittää molemmat vuorot (.22-maanantait ja isopis-
tooli-sunnuntait). Viikolla 22 on maanantaina vielä viimeinen piekkari-ilta 
Keinäsen Antin johdolla. Vuorot alkavat taas, kun ilmat alkavat jäähtyä elo-
kuun jälkeen. Tästä tiedotamme erikseen tarkemmin.

Ampumavuorot Santahaminassa
Maanantai 28.4. kivääri, keskiviikko 30.4. pistooli, keskiviikko 7.5. 

pistooli, keskiviikko 14.5.pistooli, keskiviikko 21.5. pistooli, keskiviikko 28.5. 
pistooli, keskiviikko 4.6. pistooli, maanantai 9.6. kivääri, keskiviikko 16.6. 
pistooli, maanantai 23.6. kivääri, sissiammunnat

Sissiammunta 2 Lopella sunnuntaina 1.6. Kts. ammunnasta tarkemmin 
Sissien kotisivuilta!

Ampumatoimikunta toivottaa hyvää kesää kaikille Sisseille! 
Salitoiminta
Harjoitusajat: ma, ke 18-19.30, itsepuolustusharjoitukset, pe 18-19.30 Nit-

rojumppa
Tiedustelut Marko Lehti p.040-5348 264 tai Antti Keinänen p.044-5322 

623, avkeinan@cc.hut.fi
Tiedottaminen
Seuraava Sissisanomat 3/08 ilmestyy viikolla 35 ja sen aineistopäivämää-

rä on 4.8.
HRS 4/08 D.L. 5.toukokuuta (ilm. 16.5.). Huomioittehan tämän sissi-ai-

neiston toimittamisessa!
Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on 

kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-poh-
jalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit 
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. 
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikai-
nen (juha_matikainen@suomi24.fi ). 

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

TaPiolaN ReseRViUPseeRiT 
esPooN ReseRViläiseT

www.TARU.PP.fi

Padasjoen talvipäivät 10 v.
Tarun ja EsResin perinteiset talvipäivät Padasjoella vietettiin nyt jo 10.  

kerran. Säät suosivat ampujia ja osallistujia olikin kiitettävän paljon. Oh-
jelma oli perinteinen, eli ammuntaa, hyvää ruokaa ja tietenkin saunomista. 
Sunnuntaina vietettiin myös SRA-kisa. Kiitokset kaikille osallistujille. Tulok-
set: 1) S. Kaseva (EsRes)     2) H. Kerovuo (EsRes)     3) J. Aaltonen (EsRes) 

Molempien kerhojen kevätkokoukset järjestettiin Reserviläisjärjestöjen 
talossa Töölöntorinkadulla to 10.4. klo.17.30. Lisäksi kerhojen hallitukset 
kokoontuivat vielä omaan kokoukseensa kevätkokouksen ja ampumarata-
kierroksen jälkeen.

Veteraanipäivä su 27.4.2008
Kello 09:00 alkaa pääjuhla kulttuurikeskuksen pihalla. Ohjelma jaetaan 

paikanpäällä. Kuoroesityksiä seuraa lipunnosto sekä juhlapuheet. Kello 
10:00 alkaa Tapiolan kirkossa kaksikielinen messu. Erillinen seppeleenlas-
kuosasto käy viemässä tervehdyksensä muistomerkille veteraanipuistoon 
Espoon vanhan kirkon lähellä. Pääjuhla pidetään kello 12:00 alkaen Kult-
tuurikeskuksen Tapiola-salissa. Tervehdyksensä tuovat kaupunginjohtaja, 
lääninrovasti sekä Puolustusvoimat. Juhlapuheen pitää professori Paavo 
Uronen. Tilaisuuden musiikkiannista vastaavat oopperalaulaja Johann Tilli, 
Espoon musiikkiopisto sekä Espoon sotaveteraanikuoro. 

Kaatuneitten muistopäivä su 18.5. Perinteinen kunnianosoitustilaisuus 
Espoon Vanhalla kirkolla heti kirkonmenojen jälkeen.Yht.hlö: Kari Karjalai-
nen, p. 040 558 1193.

Kesäyön marssi pe 6.6.klo. 19.00 Hakunilan urheilupuisto. Tule mukaan 
kerhojen yhteiseen joukkueeseen. Matka 30km. Yht.hlö: Perttu Salonen, es-
poo@helresp.fi, 0400 280 378. Kerhot hoitavat osallistumismaksun.

AMMUNTA
Töölöntorin pistooliampumaradan käyttömahdollisuus, keskellä Helsin-

kiä on meille etuoikeus. Käy tutustumassa omalla vuorollamme, sunnuntai-
iltana klo 17.00 – 19.30 toukokuun loppuun saakka. Ennakkoilmoittautumi-
nen ja ampujan vakuutus pakollisia. Omat taulut, patruunat, aseet ja suojai-
met mukaan. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (ammunta osiossa).

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, jyr-
ki.helin@luukku.com,  Hannu Kerovuo: 040 547 1515, h.kerovuo@luukku.
com

Su 4.5. ampumapäivät Pusulan Mansikkakuopilla. Omat aseet ja patruu-
nat mukaan. Vain haulikko ja kivääriammunnat. Yhteyshenkilö: Henri Ja-
cobsson (henri.jacobsson@iki.fi) 040 545 1899. Lisätiedot kotisivuilta /  ka-
lenteri.

Su 8.6. ampumapäivät Pusulan Mansikkakuopilla. Omat aseet ja pat-
ruunat mukaan. Vain haulikko ja kivääriammunnat. Yhteyshenkilö: Jussi.
w.Makinen@luukku.com, 0400-277 609. Lisätiedot kotisivuilta / kalenteri.

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

YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi
Puheenjohtaja; ylil Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040-552 9530; 

Aseupseeri ltn Kari.Wuokko@pp.nic.fi, 040-515 0574; Maakuntajoukkoup-
seeri maj kai_haatainen@msn.com, 040-748 7099; Perinneupseeri ltn Erk-
ki.Stenman@gmail.com, 0500-389 850; Jäsenhuoltoupseeri vänr Jussi.
w.Makinen@luukku.com, 0400-277 609; Talousupseeri ylil Ville.Maija-
nen@kolumbus.fi, 040-511 1681; Tiedotusupseeri ltn Panu.Korpela@iki.fi, 
040 557 4747

Helsingin valtauksesta 90 vuotta
Helsingin piirit järjestävät opastetun kierroksen 7.5.2008 kello 17.30 
alkaen. Linja-auto lähtee Haagan Shelliltä, Vihdintie 21.

Kierros suuntautuu aluksi Leppävaaraan, josta hyökkäys Helsinkiin al-
koi. Matkan aikana tutustutaan myös Pajamäen Patterinmäkeen sekä 
Kruununhaan taistelupaikkoihin. Kierros päätty lähtöpaikkaan kello 
20.00 mennessä.

Oppaina toimivat Jukka Mattila, Jari Oksman sekä Juha Lastu Paja-
mäen osalta.

Ennakkoilmoittautumiset piirien toimistoon (09) 4056 2071 tai (09) 
4056 2080 tai email kari.talikka@helresp.fi..
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Oy Mechelin 
Company Ab

Mekaanikonkatu 13
00810  HELSINKI

(09) 755 151

Hammaslääkäri 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

K.Jousmaa Ky
PL  90

10601  TAMMISAARI

OP-Kiinteistökeskus
Länsituuletie 8
02610  ESPOO
010 255 900

Eiran 
Isännöitsijätoimisto Oy

MA-TI Maalaus- ja 
Tasoitetyöt Oy

PL 20
00711  HELSINKI
0400 675 234

Oy Autotank Ab
Nuutisarankatu 4
33900  TAMPERE

(039 231 1200

VARATTU Jeesus Kristus 
Pelastaa

Oy Cronvall Ab
Valkoisenlähteentie 14

01380  VANTAA

0201 260 260

Viking Line Abp
SEK & GREY Oy

Annankatu 28
00100  HELSINKI

(09) 69 571

Omya Oy
Kasarminkatu 22
00130  HELSINKI

(09) 476 476

Automaster Oy
Pakkalankuja 6
01510  VANTAA
0207 614 4000

Sähkösuunnittelu-
toimisto 

Forssell Oy
Larin Kyöstintie 6
00650  HELSINKI

(09) 720 6330

Katajanokan Huolto
Merikasarminkatu 4

00160  HELSINKI
(09) 696 2480

VARATTU

UPO Kodinkoneet
ks 10/07

Oy Western 
Shipyard Ltd

Telakkatie 67
25570  TEIJO
(02) 736 6050

Oy Tecalemit Ab
email

Vallilan Kopio-
Team Oy

Nahkahousuntie 3
00210  HELSINKI

(09) 877 0910

TUemme VaPaaeHToisTa maaNPUolUsTUsTYöTä

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
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TUemme VaPaaeHToisTa maaNPUolUsTUsTYöTä

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11

28100  PORI
(02) 641 8540

Novo Nordisk Farma Oy
Hevosenkenkä 3
02600  ESPOO
020 762 5300

Safe-Team Oy
Hirvastie 34

01450  VANTAA
0500 451 249

Editext Oy Ab
Saharinne 9 B

01860  PERTTULA
0500 318 996

Franke Finland Oy
76850  NAARAJÄRVI

(015) 34 111

Tampereen 
Pienkoneliike 

Ahlmannintie 56
33800  TAMPERE

(03) 222 5585

Avant Tecno Oy
Ylötie 1

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Radial Oy
Kirkonkyläntie 86
00740  HELSINKI

(09) 385 4617

Raispo Oy
Itäinen Pitkäkatu 38-40

20700  TURKU
(02) 232 8432

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900  LAMMI
(03) 633 4064

Pirkkakorko Oy
Naistenmatkantie 261

33950  PIRKKALA
(03) 343 6200

HangTel
Ratakatu 5

10900  HANKO
(019) 248 6494

Pirkanmaan 
Keittiökaluste Oy

Teollisuustie 8
33470  YLÖJÄRVI

0207 209 240

ES-Projektit Oy
Vattuniemenkatu 27

00210  HELSINKI
(09) 4765 0600

Uudenmaan Leipä Oy
PL  69

01801  KLAUKKALA
(09) 276 6710

Teruxcon Ky
Metsätorpantie 5 A 5

02430  MASALA
045 651 6091

Ecopump Oy
Tornaattorintie 3
48100  KOTKA
(05) 218 4596

Porin Putkirakentajat Oy
Lounainen Linjakatu 5

28130  PORI
(02) 630 1800

Mainos Matti Pulkkinen Oy
Vanha Nurmijärventie 118

01730  VANTAA
(09) 510 2727

Mesta Oy
Vespertie 9

00320  HELSINKI
(09) 477 7880

Oy Contender Ltd Ab

Pirkanmaan 
Kirjanpitotoimisto Oy

Satakunnankatau 14 A
33100  TAMPERE

(03) 213 0507

Tarmo-Rakenne Oy
Riihitie 3

90240  OULU
(08) 530 5755

Metso Minerals Finland Oy
PL  548

33101  TAMPERE
0204 845 300

Oy Combinent Ab
Kipinätie 3

06150  PORVOO
0207 311 330

Oy Johnson Metall Ab
PL  4

33961  PIRKKALA
(03) 342 7700

Puistosairaalan 
Silmälääkärit Oy

Puistokatu 4
40100  JYVÄSKYLÄ

(014) 339 0150

M-Optics Oy
Porrassalmenkatu 13 A 2

50100  MIKKELI
0207 559 486

Sydän-Hämeen 
Ensihoito Ky

Kajantilantie 2
36930  AITOO
(03) 536 5065

Suomen Tietokehitys Oy Ab
Robert Huberintie 2

01510  VANTAA
(09) 549 4700

SVS Supervise Service Oy
Radantaus 15

45910  VOIKKAA
(05) 363 3434

Konepalvelu Sohlman
Kokontie 6

04200  KERAVA
0400 311 607

Suursuon Fysikaalinen 
Hoitolaitos & hieronta

Pakilantie 11
00630 HELSINKI

(09) 724 9577

Asianajotoimisto 
Kristiina Lehtonen

Niemenmäentie 2
00351  HELSINKI

0400 906 127

AHU-Tuote Ky
Asetie 2

15550  NASTOLA
(03) 751 3351

Bogatus Oy
Ala-Malminraitti 1 C
00700  HELSINKI

(09) 350 8740

Buslink Oy
Lars Sonckin välitie 3 E

00570  HELSINKI
(09) 454 8878

Auto-Expert Ekroos Oy
Sulantie 5 ja 13

04300  TUUSULA
0207 558 111

Centaurea Oy
PL  89

60101  SEINÄJOKI
(06) 421 2400

Energiainsinöörit 
Strangnäs & Nylund

Maxmontie 242
66640  MAXMO
(06) 345 0270

Finncontainers Oy Ltd
www.kontti.fi

Save Vahinkopalvelut Oy
Kelatie 14 C

01450  VANTAA

Fiskars Brands 
Finland Oy Ab

Hifi Guru Oy
PL  108

05801  HYVINKÄÄ
(019) 418 877
www.hifiguru.fi

Brain Atlet
Nukarinkuja 6

00730  HELSINKI
(09) 346 2506

Helsingin Rudolf Steiner 
koulu

Lehtikuusentie 6
00270  HELSINKI

(09) 477 7070

Inkoo Shipping Oy
Satamatie 454
1021o  INKOO
0207 631 500

Jetsolutions Oy
PL  22

00661  HELSINKI
(09) 777 1850

Jyväskylän 
Maalaiskunta

Puistokatu 35
40200  JYVÄSKYLÄ

(014) 336 5211

Keravan 
Keskusapteekki

Kauppakaari 4
04200  KERAVA
(09) 274 7930

Isku-Yhtymä Oy
PL  240

15101  LAHTI
0290 863 000

Kauppa Osakeyhtiö
Mäkelänkatu 54 B
00510  HELSINKI

(09) 774 3460

Kiinteistöhuolto 
Sami Oy

Karvaamokuja 4
00380  HELSINKI
(09) 4136 6500

Kuljetus A.Taponen Oy
Kalliopolku 10

03850  PUSULA
0400 471 052

Kuusankosken 
Lukko Oy
Hallituskatu 13

45100  KOUVOLA
(05) 535 3400

Lappeenrannan 
Hammaslääkäriasema 

Toikankatu 4 III krs
53100  LAPPEENRANTA

(05) 625 5100

Lasi-Kalle Ky
Kalevankatu 8

40100  JYVÄSKYLÄ
(014) 612 388

Lukas Församling
Vespervägen 12 A

00320  HELSINGFORS
(09) 2340 7100
kl 9-13 må-fre

Länsimäen 
Kiinteistöpalvelu Oy

Kuntokuja 4
01280  VANTAA
(09) 342 4210

Lappeenrannan 
Seurakuntayhtymä

PL  45
53101  LAPPEENRANTA

(05) 612 6263

Geomachine Oy
PL  31

04301  TUUSULA
(09) 274 6710

Metallisorvaamo 
M.Hakala Oy

Juholankatu 3
45130  KOUVOLA
(05) 886 4800

Metallityöliike Juholat
Teollisuustie 14

33470  YLÖJÄRVI
(03) 3125 0400

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

Sanmat 
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460  KUOPIO
(017) 261 1654

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

BMH Technology Oy
PL  32

26101  RAUMA
(02) 83 151

Plast-Service Oy
Yhteystie 

04220  KERAVA
0207 121 480

Alastaron Kunta
Loimijoentie 74

32440  ALASTARO
(02) 76 421

Herttoniemen Lukko Oy
Hitsaajankatu 9

00810  HELSINKI
(09) 3487 0288

Insinööritoimisto 
J.Linnakangas

Mannerheimintie 79
00270  HELSINKI

(09) 607 004

Kristina Cruises
Kirkkokatu 16

48100  KOTKA
(05) 21 144

Torginol- 
teollisuuslattiat Oy

Billskogintie 31
02580  SIUNTIO
(09) 819 0920

Uudenmaan Tilipalvelu
Laurinkatu 45
08100  LOHJA
(019) 347 272

Vilmet Oy
Teollisuustie 14

35700  VILPPULA
(03) 471 7800

Toivokoti
Lönrothinkatu 5

53100  LAPPEENRANTA
(05) 453 0093

Rakentaja IPA Oy
Saikkosentie 21

40250  JYVÄSKYLÄ
(014) 675 747

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3

06450  PORVOO

Merclean Oy
Haapapurontie 75
02880  VEIKKOLA

0400 406 081

PRH Sähkö Oy
Hämeentie 157

00560  HELSINKI
(09) 777 3282

Yhtyneet Insinöörit 
Kutojantie 11

02630  ESPOO
(09) 452 0600

LE-Voiteluhuolto Oy
PL  107

01531  VANTAA
(09) 825 4170

Vuosaaren Apteekki
Vuotie 45/Kauppakeskus

00980  HELSINKI
(09) 343 4400

A-Laatutarvike
Kaivosvoudintie 1 A

01610  VANTAA
(09) 530 8840

Asianajotoimisto 
Markku Tiainen

Kippavuorentie 7
42700  KEURUU

(014) 722 018

Oy Cont-Service Ab
Meripellontie 11 C
00910  HELSINKI

0207 779 440

Maalausurakonti P & M 
Väätäinen Oy

Karhusuontie 41

02810  ESPOO

Aina tarkistetuin hinnoin.
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Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)
 
Toiminnanjohtaja Arto Pulkki 
puh. 4056 2071
arto.pulkki@hrup.fi
Fax: 499 495

Järjestöupseeri Tomi Alajoki 
puh. 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi
 
Helsingin seudun Reserviläispiiri ry (HelResP)

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

kokouskutsu ja esitelmätilaisuus

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n ja
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n 
vuosikokoukset
Vuosikokoukset pidetään maanantaina 12.5.2008 kello 18.00 allkaen Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. 
Ennen kokousten alkua pidetään yhteinen esitelmätilaisuus, jossa Helsingin Aluetoimiston päällikkö, eversti-
luutnantti Heikki Pohja kertoo Aluetoimiston tehtävistä ja toiminnasta.

Kaikki ovat tervetulleita esitelmätilaisuuteen.

Esitelmän jälkeen pidetään piirien varsinaiset kevätvuosikokoukset, joissa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. HELRESP:n kokouksessa käsitellään lisäksi sääntömuutos.

HELRESP:n vuosikokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat, HRUP:n vuosikoko-
uksessa aiemmin valitut piirivaltuutetut.

Molempien piirien piirihallitukset

Töölöntorinkadun 
sisäampumarata 
valmis

amPUmaRadaN ilmasToiNNiN uusinta on 
vihdoin saatu valmiiksi, ja Helsingin Reser-
viupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reservi-
läispiirin yhteisen radan viralliset avajaiset 
päästiin pitämään tiistaina 15. huhtikuuta. 
 Paikalla oli edustukset sekä molemmista 
piireistä, että projektia merkittävästi tuke-
neen Urlus-säätiön hallituksesta. Tilaisuus 
toimi samalla myös säätiön hallituksen perin-
teisenä ampumakilpailuna, joka järjestettiin 
nyt jo 51. kertaa.
 Ampumaradan avajaislaukaukset ampui-
vat 9 mm Glock 17 -palveluspistoolilla säätiön 
puheenjohtaja, ylipormestari Kari Rahkamo, 
HRUP:n puheenjohtaja Ville Maijanen ja HEL-
RESP puheenjohtaja Kimmo Karinen.
 Uusitun ilmastoinnin ansiosta radalle tu-
lee raitista ilmaa lähes kaksi kuutiota sekun-
nissa, eli tiukan sotilaallisestikin leikattu tuk-
ka kyllä liehuu ampumapaikalle. Ilmastoinnin 
hienosäätö tulee varmasti jatkumaan vielä 
jonkin aikaa.

Kaikkien maanpuolustajien

LIPPUJUHLA-PÄIVÄN BUFFET 
keskiviikkona 4.6.2008 Ritarihuoneella, Ritarikatu 1 klo 17.30-20.00
alkudrinkki, buffetpöytä sis. viinin

25 e

Tumma puku, Kunniamerkit 

Järjestää Helsingin Kiltapiiri ry ja Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Lippujen tilaus ennakkoon (ei ovelta) viimeistään keskiviikkona 28.5. P. 
040 554 8805 tai toimisto@mpkl.fi

TERVETULOA!

Molempien piirien ja Urlus-säätiön edustajia ampumaradan avajaisissa.


