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Reservin ylennykset

UUtiSia 70 vUotta SitteN

Uusi Suomi, maanantaina 13. 6. 1938

Suomen stadion vihittiin

”Sisäinen voimamme, isänmaallinen mielemme ja ruumiilli-
nen kuntomme kuvastukoon aina Suomen Stadionilla.”
 Mahtava ja kaunis juhla eilen uudessa urheilupyhätös-
sämme.

Aurinkoa ja raikasta tuulta - siinä Suomen Stadionin vihki-
mispäivän kehys eilen Helsingissä. Välillä tosin hieman sa-
dettakin, jopa suorastaan ryöppyämällä.
 Turuntie oli lippujen koristama ja ihmisjoukkoja samoi-
li ”valkoiseen urheilulinnaan” tutustumaan tuhatmäärin, 
Pohjoiskaarteen katsomo täytyi jo paljon ennen varsinais-
ta juhlan alkamishetkeä ja eteläkaarteeseenkin tuli väkeä 
miltei katsomo täyteen. Pääkatsomossa olivat kutsuvieraat, 
joiden joukossa oli hallituksen ja diplomaattikunnan edus-
tajia, eräiltä maineikkaita urheilijoita ym. Kaikkiaan oli Sta-
dionilla väkeä n. 16.000 henkeä.
 Tasavallan presidentti saapui täsmälleen klo 14 katso-
moon ja Stadion-säätiön puheenjohtaja, kaupunginjohtaja 
E. von Frenckell ojensi hänen puolisolleen kukkakimpun. 
Heti sen jälkeen seurasi avajaismarssi, jossa etummaisena li-
punkantajana oli maailmanmestari-voimistelijamme Heikki 
Savolainen. Marssijoiden rivissä olivat ensimmäisinä pitkän 
viestin viejät, kärjessä Viipurin Urheilijain ja Turun Urheilu-
liiton mustapukuiset joukkueet.

Y
lennys reservissä tun-
tuu aina hyvältä ja se 
varmasti parantaa re-
serviläisten motivaa-
tiota osallistua maan-
puolustustyöhön niin 
vapaaehtoisesti kuin 

käskettynä. Ylennys ei kuitenkaan ole pal-
kinto, vaan ensisijaisesti puolustusvoimi-
en keino pitää yllä sodan ajan joukkojen 
johtajareserviä. Ylennyksellä puolustus-
voimat osoittaa reserviläiselle, että hänet 
on sijoitettu tai hänet voidaan sijoittaa en-
tistä vaativampaan tehtävään sodanajan 
joukoissa. 
 
Ennen ylennystä reserviläisellä tulee olla 
riittävä määrä kertaus- tai muita harjoi-
tuksia, jotta hänen tietonsa ja taitonsa saa-
daan päivitettyä seuraavaan tehtävään. 
Sotilasarvon tulee myös ainakin jollain 

tasolla täsmätä sodan ajan tehtävän kans-
sa. Ei ole järkevää, että jääkärijoukkueen 
johtajana toimii kapteeni tai ryhmänjohta-
jana vääpeli, vaikka tietyissä erityistehtä-
vissä näin onkin.

Edellisestä ylennyksestä tulee pääsääntöi-
sesti olla kulunut vähintään viisi vuotta 
ja kertausharjoitusvuorokausia tulee olla 
puolustusvoimien määräysten mukainen 
määrä. Näiden kahden kriteerin täyttymi-
nen ei välttämättä tuo reserviläiselle ylen-
nystä, koska saattaa olla, että hänen nykyi-
sessä tehtävässään ei tarvita korkeampaa 
sotilasarvoa eikä hänelle ole suunniteltu 
jatkosijoitusta. Automaattisia ylennyksiä 
ei juuri ole.

Tällä kertaa puolustusvoimain lippujuhla-
päivänä ylennettiin silmiinpistävän vähän 
reserviläisiä niin Etelä-Suomen Sotilaslää-

nissä kuin koko valtakunnassa. Kun esi-
merkiksi koko 2000-luvun ajan reservissä 
olevia upseereita on valtakunnallisesti 
ylennetty puolustusvoimain lippujuhlapäi-
vinä keskimäärin 1200 kappaletta, jäi luku 
nyt jo alle kuudensadan. Pudotusta on ol-
lut viimeiset pari vuotta noin kolmannes 
vuodessa. Jopa 1990-luvun erittäin laihoi-
na vuosinakin upseeriylennyksiä oli lähes 
1000 kerrallaan, eli noin 1900 vuodessa. 
Sotilaslääneittäin ylennettävistä aliupsee-
reista ja miehistön jäsenistä ei ole vastaa-
vaa tilastoa, mutta ainakin pääkaupun-
kiseudulla suunta on ollut aivan selkeästi 
sama. 

Syytä tai syitä tähän voi vain arvailla. Uu-
den asevelvollisten valvontajärjestelmän, 
eli nk. AVT-OPJO:n käyttöönotto aiheutti 
ylennyspiikin vuoden 2005 itsenäisyyspäi-
vänä – erään valmistelijan mukaan pajatso 

haluttiin lyödä tyhjäksi ennen remonttia. 
Tämän vuoden vaihteessa Etelä-Suomen 
Sotilasläänin alueelta purkaantui arviol-
ta useita kymmeniä tuhansia sodan ajan 
sijoituksia. Nämä eivät kuitenkaan selitä 
kuin osan totuudesta, sillä on tiedossa, 
että ylennyskelpoisia oli tällä(kin) kertaa 
selkeästi enemmän kuin ylennettiin.
 
Sodan ajan joukkojen pienentyessä olisi 
muistettava, että ylennys on puolustus-
voimille varsin edullinen tapa pitää yllä 
maanpuolustustahtoa sekä positiivista 
suhtautumista puolustusvoimiin. Puolus-
tusvoimat voisi hyvinkin keventää nykyisiä 
säädöksiään ainakin reservin ikähaitarin 
yläpäässä. Vaikka reserviläisellä ei enää 
olisikaan sijoitusta sodanajan joukoissa, 
ei ylennys silti mene hukkaan, koska sen 
vaikutus myönteiseen maanpuolustushen-
keen ja –tahtoon on merkittävä.

40. vuosikerta

495. ilmestymiskerta

Nro 5/2008 ilmestyy 13.6.2008 

Helsingin

etelä-SUomeN vaPaaeHtoiSeN 
maanpuolustuksen neuvottelukun-
ta nimitettiin kesäkuun alussa. Pu-
heenjohtajaksi nimitettiin maaherra 
Anneli Taina ja varapuheenjohta-
jaksi Etelä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja prikaatikenraali Juha-
Pekka Liikola. Neuvottelukunnan 
jäseniksi valittiin edustajat meri-
vartiostosta, eri maanpuolustus- ja 
reserviläisjärjestöistä sekä Suomen 
Punaisesta Rististä. 
 Uudenmaan ja Helsingin piirien 

välillä sovittiin hyvässä yhteistyös-
sä, että tällä kertaa Uudenmaan 
Reserviläispiiristä ja Helsingin Re-
serviupseeripiiristä tulee varsinaiset 
jäsenet, ja Helsingin Seudun Reser-
viläispiiristä ja Uudenmaan reser-
viupseeripiiristä vastaavasti varajä-
senet.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat: 
(varajäsen suluissa)
Markku Haranne (Matti Virpiaro), 
Kauko Aaltomaa (Heikki Lausmaa), 

Matti Möttönen (Juha Vuolle), Ri-
kard Korkman (Martti Mäkelä), 
Mauri Väänänen (Risto Muurman), 
Pirkko Saarto (Martti Laakkonen), 
Anneli Järvinen (Sari Viirto), Heli 
Eräkorpi (Kristiina Slotte), Timo 
Saloranta ( Kimmo Karinen), Mau-
ri Särssi (Seppo Sundberg), Tiina 
Koskinen ( Carita Silvennoinen), 
Heikki Holma (Heikki Pietilä), Ville 
Maijanen ( Markku Kyytsönen), Ilk-
ka Kianto ( Aulis Partanen), Merja 
Rapeli (Ulf Dahlman).

vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
etelä-Suomen 
neuvottelukunta nimitetty
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oNNea kaikille teille, jotka sait-
te ylennyksen puolustusvoiman 
lippujuhlapäivänä. Olette varmasti 
sen ansainneet. Ylennykset eivät 
ole palkintoja. Ylennyksiä reservissä 
tehdään puolustusvoimien tarpeen 
mukaan. Ylennyksiin vaikuttaa eni-
ten puolustusvoimien omat tarpeet, 
joita ovat mm tuleva jatkokoulutus 
ja sodanajan tehtävä. Tulevan tehtä-
vän tulee olla ylempää sotilasarvoa 
vaativa. Puolustusvoimat ei juuri-
kaan ylennä reserviläisiä palkkioksi, 
vaan kaikki ylennykset perustuvat 
tulevien tehtävien sijoituksiin.
 Joskus on reserviläisten kes-
kuudessa epäselvyyksiä ylennysten 
perusteista. Pelkkä vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö ei sinällään ole 
ylennyksen peruste, mutta se auttaa 
lisänä muiden ansioiden mukana. Ei 
se ainakaan haitaksi ole ollut. 

 Sodan ajan joukkoja supistettiin 
voimakkaasti vuoden vaihteessa. 
Syynä supistuksiin esitettiin mm 
sotilasläänien yhdistyminen ja jouk-
kojen kaluston puutteellisuudet. Si-
joitusten purkautuminen tulee väis-
tämättä vaikuttamaan ylennyksiin 
tulevaisuudessa. Me reserviläiset 
emme tietenkään toimi vapaaeh-
toiskentässä pelkästään ylennysten 
vuoksi, mutta kyllä ylennys aina hi-
velee mieltä. Se antaa tavallaan hy-
väksynnän omalle toiminnalle ja sen 
oikeellisuudelle. Lisäksi ylennykset 
ovat puolustusvoimille halvin tapa 
motivoida reserviläisiä jatkamaan 
toimintaa.
 Kaikille niille, jotka ette saaneet 
ylennystä, toivon aktiivista otetta 
vapaaehtoiseen maanpuolustustyö-
hön. Teidän vuoronne saattaa olla 
jo ensi itsenäisyyspäivänä.

toUkokUUSSa oli helsinkiläisten 
vuoro toimia isäntänä Baltic Sea 
Shooting Cup-kilpailussa. Kilpailu 
on aloitettu vuonna 1997 ja se on 
vakiintunut erääksi kevään kansain-
välisistä tapahtumista. Pääkaupun-
kiseudulla kilpailun järjestäminen 
on melko hankalaa johtuen heikos-
ta ampumaratatilanteesta. Onneksi 

reserviläisjärjestöjen Padasjoen lei-
rialue oli käytössämme. Kilpailun 
aikana pystyimme majoittamaan 
niin kilpailujoukkueet kuin toimitsi-
jatkin kohtuullisiin majoitustiloihin. 
Kilpailu ei syntynyt aivan ilman työ-
tä. Haluan tässä yhteydessä kiittää 
ampumarastien henkilöstöä, jotka 
olivat laatineet mielenkiintoiset 
tulisasemat kilpailijoille. Erityiset 
kiitokset Sissien ja Vantaan Reservi-
läisten jäsenille, jotka teitte valtavan 
työn rastien ja ammuntojen eteen.
 Haluan tässä yhteydessä myös 
kiittää tapahtuman huoltoon osal-
listuneita jäseniämme. Te pystyitte 
loihtimaan vaatimattomissa olosuh-
teissa hyvää ja ravitsevaa ruokaa. 
Saunat olivat lämpiminä sovittuina 
aikoina. Ilman teidän panostanne 
tapahtuma ei olisi ollut ulkomaa-
laisten osalta niin mieleenpainuva. 

Suuret kiitokset Vääpelikillan aktii-
veille.

kaNSaiNväliStymiNeN on lisäänty-
mässä myös reserviläistoiminnassa. 
Molemmat piirimme ovat lisäänty-
vässä määrin lisänneet kansainväli-
siä yhteyksiä. Kasvun tulee kuiten-
kin olla harkittua, jotta kulut eivät 
kasva kohtuuttomiksi.
 Kesä saapuu ja toiminta hiljenee, 
mutta syksy tuo taasen täysimittais-
ta toimintaa tullessaan. Kiitoksia al-
kuvuoden toiminnasta ja muistakaa 
pitää reserviläiskuntoa yllä myös ke-
sällä.

Kimmo Karinen 
Vääpeli (res)

Helsingin Seudun Reserviläispiirin 

puheenjohtaja

kansainvälistä toimintaa

lippujuhlaa
PUolUStUSvoimaiN lippujuhlapäi-
vä on meille reserviläisille tärkeä ja 
arvokas merkkipaalu. Ylennystilai-
suudet Helsingin Ritarihuoneella 
ovat aina olleet muistiin painuvia 
kokemuksia, niin tälläkin kertaa. 
Piiri järjesti myös perinteisen palkit-
semistilaisuuden 4.6. aamulla. Isän-
maallinen maanpuolustushenki oli 
käsin kosketeltavissa molemmissa 
tilaisuuksissa. Parhaat onnitteluni 
kaikille 4.6. ylennetyille ja palkituil-
le.

Etelä-Suomen sotilasläänin 
komentaja vaihtui
Kenraalimajuri Jaakko Oksanen luo-
vutti ESSL:n komentajan tehtävät 
30.5. prikaatikenraali Juha-Pekka 

Liikolalle, joka otti tehtävät vastaan 
1.6. alkaen.
 Lämmin kiitos kenraali Oksasel-
le erinomaisesta yhteistyöstä ja me-
nestyksen toivotus heti alkaneisiin 
siviilityöelämän haasteisiin!
 Uusi komentaja Juha-Pekka Lii-
kola tuntee alueemme ja meidät re-
serviläiset jo vanhastaan. Olen var-
ma, että erinomainen yhteistyömme 
ESSLE:n ja sen komentajan kanssa 
jatkuu. Tästä olenkin erittäin hyväl-
lä mielellä. Tervetulotoivotus prkenr 
Liikolalle koko pääkaupunkiseudun 
reserviltä!

Töölöntorinkadun 
ilma-aserata
Sisäampumarata on nyt valmis, jo-

ten piirien yhteinen ilma-aserata on 
seuraava perusparannuksen kohde. 
Projekti on jo käynnistynyt ja kesä 
sekä alkusyksy ovat hyvää aikaa 
suorittaa pintaremonttia. Uusimme 
radan valaistuksen ja maalaukset 

sekä parannamme säilytystiloja. Pii-
rille hankitaan myös kilpa-ampuma-
kiväärejä.
  Mielenkiintoinen lisä radalla tu-
lee olemaan Noptel-laserammunta  
-harjoittelujärjestelmä, joten jatkos-
sa ammunnan harjoittelu ja analy-
sointi onnistuu sekä pistoolia että 
rynnäkkökivääriä käyttäen.
 Ilma-aseradan ja sen yhteydessä 
olevan dojon käyttövuorot tullaan 
jakamaan uudestaan syyskaudelle. 
Harjoitusvuoroja ja perusparannuk-
sia koskevat yhteydenotot järjestö-
upseeri Alajoelle. Huomioikaa, että 
nyt myös ilma-aserata on uusitun 
kulunvalvonnan piirissä, joten käyn-
ti onnistuu ilman perinteistä avain-
rumbaa. Rata on samoin käytettä-

vissä ilta- ja iltapäiväaikojen lisäksi 
myös varhain aamulla sekä virka-ai-
kana.

Kesä
Toivotan kaikille Teille erinomaista 
kesän aikaa, nauttikaa joka hetkes-
tä. Kesämökkielämän, makkaran-
paiston ja kalastuksen lisäksi muu-
tama kiireetön päivä ampumaradal-
la pitää reserviläistaidot kunnossa ja 
mielen virkeänä. 

Ville Maijanen
Kapteeni (res)

Helsingin Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

PRikaatikeNRaali Juha-Pekka Lii-
kola suoritti varusmiespalveluksen-
sa Hämeen Ratsujääkäripataljoonas-
sa vuonna 1974, jonka jälkeen hän 
hakeutui Kadettikouluun kurssille 
61. Kadettikoulun jälkeen Liikola 
määrättiin Hämeen Ratsujääkäri-
pataljoonaan aluksi kouluttajaksi 
ja myöhemmin komppanian päälli-
köksi vuoteen 1985 saakka. Vuonna 
1987 hän suoritti Sotakorkeakou-
lussa yleisesikuntaupseerin tutkin-
non, jonka jälkeen Liikola siirrettiin 
toimistoupseeriksi Sisä-Suomen 
Sotilaslääniin. Hän aloitti Lahden 
Sotilaspiirin esikunnassa toimis-

topäällikkönä vuonna 1989, josta 
tehtävästä hänet siirrettiin Hämeen 
Sotilasläänin esikuntaan Hämeen-
linnaan osastoesiupseeriksi vuonna 
1993. Vuosina 1995-97 Liikola toimi 
Lahdessa Hämeen Rykmentin esi-
kuntapäällikkönä. 
 
liikola SaaPUi Helsinkiin vuonna 
1997, kun hänet määrättiin Maan-
puolustuskorkeakoulun perustutkin-
to-osaston (Kadettikoulu) johtajaksi. 
Kaartin Jääkärirykmentin komenta-
jana hän tuli tutuksi pääkaupungin 
reserviläisille. Komentajana Liikola 
toimi vuoteen 2002 saakka, jolloin 

hän aloitti Maasotakoulun johtajana 
Lappeenrannassa. Lappeenrannasta 
ura vei hänet Hämeenlinnaan, jossa 
Liikola oli vuosina 2006-2007 Länti-
sen Maanpuolustusalueen esikunta-
päällikkönä.
 
edelliNeN teHtävä ennen soti-
lasläänin komentajan tehtävää oli 
Maanpuolustuskorkeakoulun vara-
rehtorin tehtävä.
 Prikaatikenraaliksi Juha-Pekka 
Liikola ylennettiin vuonna 2006.
 Liikola toimii myö Kadettikun-
nan puheenjohtajana. 

Sotilasläänin 
komentaja vaihtui
Prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola (53) määrättiin 1.6.2008 Etelä-Suomen Soti-
lasläänin komentajaksi. Hän seuraa tehtävässään kenraalimajuri Jaakko Oksasta, 
joka ehti toimia Helsingin Sotilasläänin komentajan vuodesta 2006 lähtien.
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töölöN ReSeRviUPSeeRit juhlistivat 
tänä keväänä 40-vuotista taivaltaan. 
Kerhon perustamisen alkuaikoina sen 
toiminta keskittyi pääasiassa eri ur-
heilumuotojen ja ammuntalajien har-
rastamiseen, esitelmiin ja vierailui-
hin. Tänä päivänä kerho on erikoistu-
nut veteraani- sekä heimotoimintaan 
niin maamme itä- kuin etelärajan yli. 
 Töölön Reserviupseerit ovat myös 
monena vuonna menestyneet omassa 
kokosarjassaan Suomen Reserviup-
seeriliiton toimintapalkkioiden jaos-
sa. Kerhon nauttimasta arvostuksesta 
kertoi paljon sen 40-vuotis syntymä-
päiväjuhliin saapunut arvovaltainen 
vierasjoukko koti- ja naapurimaista. 
Puheenjohtaja kuitenkin toteaa nyt 
julkaistun historiankirjoituksen pää-

kirjoituksessa, että nuorten reser-
viupseerien saaminen mukaan 
kerhon toimintaan on ollut haas-
teellista koko sen toiminta-ajan, 
ja jos mahdollista, niin vuonna 
2008 se on vieläkin haastavam-
paa kuin vuonna 1968. 

keRHoN HiStoRiaN saaminen 
ainakin osaltaan yksiin kansiin 
on hieno saavutus, mistä iso 
kiitos koko kerhon historiikki-
toimikunnalle ja sitä avustaneil-
le kerhon jäsenille. Piiri on postitta-
nut 60-sivuisen historiikin kaikille 
kerhon jäsenille ja lähettää sen vielä 
kaikkien alueemme RU-kerhojen pu-
heenjohtajille ja sihteereille.

mPkk:N Strategian laitoksella työs-
kentelevät majuri, VTT Jyri Raitasalo 
ja FM Joonas Sipilän kokosivat kir-
joittajaryhmän tarkastelemaan so-
dan kuvan ja muutoksen tarkastelua 
ensimmäisen kerran jo vuonna 2005. 
Nyt julkaistu uusi kirja on eräänlai-
nen jatko- tai laajennusosa tuolloin 
julkaistulle Muuttuva sota –teokselle. 
Tällä kertaa käsitellään muun muas-
sa sodan yksityistämistä, sotilaallisen 
kriisinhallinnan muutosta, itsemur-
haiskuja ja asevoimien ammatti-
maistumista. Tarkasteltava ajanjakso 
on siis sodan kuvan muutos kylmän 
sodan jälkeen. Vaikka valittu näkö-
kulma on nimenomaan länsimainen, 
on aihetta pyritty lähestymään myös 
kirjoituksilla Venäjästä, Kiinasta ja 
Hamasista.
 Monissa kirjoituksissa heijastuu 
pitkälti Yhdysvaltojen tapa hahmot-

taa sodan kuva ja so-
dankäynnin muutosta, 
eli nk. sodankäynnin 
vallankumousta. Tätä 
on perusteltu sillä, ettei 
maailman ainoa soti-
laallisen supervallan 
näkökulmaa voi yk-
sinkertaisesti ohittaa, 
vaikka se olisikin mah-
dollisesti väärä.
 
PUHtaaSti akatee-

miSeN itseisarvonsa 
lisäksi kirjoitusten käsittelemillä tut-
kimuksilla on pyritty luomaan perus-
taa Suomen puolustusvoimien tule-
vaisuuden suorituskykyvaatimuksille 
ja kehittämistarpeille. Ne ovatkin osa 
evl Mika Kerttusen johtaman MPKK 
Strategian laitoksen tutkimusohjel-
maa.

 

kirjat

Näkökulmia sodan 
muutokseenvääpelikillalta jo 

toinen julkaisu
vääPelikilta on hieman runsaan 10 vuoden ikäinen yhdistys, 
johon voivat liittyä huollon tehtäviin sijoitetut tai niistä kiinnostu-
neet reserviläiset. Yhdistys on päättänyt julkaista pienen historii-
kin viiden vuoden välein. Huolto pelaa!-kirja on jo toinen julkaistu 
teos. Kirja käsittelee vuosia 2002-06. 
 Tekijät, Terhi Latva-Käyrä, Veikko Hiiri ja Niko Huttunen, ovat 
koonneet kirjan, jossa esitellään aluksi vuosien 2002-06 merkittä-
vimpiä tapahtumia. Oman lukunsa ovat saaneet Vääpelikurssien 
esittely ja kehittyminen vuosien kuluessa. Killan ulkoisten tun-
nusten ja niiden syntyhistoriaa esitellään kaikkien valmistuneiden 
merkkien ja tunnusten osalta. Esimerkiksi lipusta esitellään eri 
suunnitteluversioita. Tämä on tulevan historian kirjoituksen kan-
nalta erittäin merkityksellistä, koska usein nämä ”hylätyt” versiot 
jäävät unholaan.

meRkittäviN kaPPale kirjassa on kuitenkin sodan ajan vääpelei-
den toimintaa kuvaava osa. Osan on kirjoittanut Niko Huttunen 
osin Juha E. Tetrin haastatteluiden perusteella tekemistä muis-
tiinpanoista. Artikkelista selviää perusyksikön vääpeleiden niukka 
koulutus tehtäväänsä. Usein heidät määrättiin tehtävään huolto-
joukkueen ryhmänjohtajan tehtävästä, jolloin pahimmillaan kir-
juri perehdytti vääpelin tehtävään. Useinkaan he eivät tunteneet 
kaikkia alansa huoltolajeja läpikotaisin, vaan ryhmänjohtajat toi-
mivat varsin itsenäisesti. 
 Liitteenä on luettelot yhdistyksen puheenjohtajista ja hallitus-
ten jäsenistä sekä muista toimihenkilöistä. Mielenkiintoisia ovat 
myös tilastot, joissa esitellään mm jäsenmäärän kehitys, jäsenistön 
ikäjakautuma sekä sotilasarvojakautuma.
 
yHdiStykSeN tavoite 
julkaista kirja viiden 
vuoden välein on kun-
nianhimoinen, mutta 
ainakin tämä toinen 
osa puoltaa paikkaan-
sa ja tulee kertomaan 
yhdistyksen toimin-
nasta myös tuleville 
sukupolville. Erityi-
sen ansiokas kappale 
oli sodanajan vää-
peleiden tehtävien 
esittely.

töölön reserviupseerit 
40 vuotta — 1968—2008

Jyri Raitasalo & Joonas 
Sipilä (toim.): Sota – teoria ja 
todellisuus.

MPKK, Strategian laitos 2008. Julkaisusarja 1: 
Strategian tutkimuksia No 24, 348 sivua. ISBN 
978-951-25-1893-7

Reserviläisen ampumaturva
Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Suomen Rauhanturvaaja-
liiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten liiton alle 70-
vuotiaille jäsenille. 

Ampumaturvan hinta on 19 euroa. Hinta on sama riippumatta siitä, milloin 
kauden aikana turvan hankkii. Ampumaturvan voi tilata Reserviläisliiton 
www-sivujen kautta osoitteesta http://www.reservilaisliitto.fi/yhdistys-
palvelut/ampumaturva tai jäsenrekisteristerin hoitajalta puhelinnumeros-
ta (09) 4056 2010. 

Reserviläisten ampumaturvaan kuuluu tapaturma- ja vastuuvakuutus. Li-
sätietoja Reserviläisliitosta puhelin (09) 4056 2040.

latva, käyrä, Hiiri, Hiltunen — Huolto Pelaa! vääpelikilta ry:n 
toimintaa ja perinteitä 2002—2006

ISBN 978-952-92-3797-5. 52 sivua, kuvitusta, Tyylipaino 2008

töölön reserviupseerit ry  
40 vuotta

Töölön Reserviupseerit ry 2008. 60 sivua. ISBN 
978-952-92-3864-4
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Väite 1: Poliisi on löytänyt ase-
kätkön. 
Etelä-Suomen lääninhallitus on 
hyväksynyt kyseisen henkilön am-
puma-aselain mukaiseksi asekeräi-
lijäksi. Tähän liittyen Vantaan kihla-
kunnan poliisilaitos on vuonna 2000 
hyväksynyt hänen asuntonsa ampu-
ma-aselain vaatimaksi säilytystilak-
si. Toisin kuin on väitetty, Vantaan 
kihlakunnan poliisilaitos on myös 
kerran uusintatarkastanut asunnon 
säilytystilat.
 Vantaan kihlakunnan poliisilai-
tos on myös myöntänyt ko. henkilöl-
le luvat kaikkiin asunnossa säilytet-
tyihin luvanvaraisiin ampuma-asei-
siin.
 Kyseinen henkilö asioi aselupa-
asioissa Vantaan kihlakunnan po-
liisilaitoksen kanssa useita kertoja 
vuodessa ja oli käynyt henkilökoh-
taisesti tapaamassa aselupa-asioista 
vastaavaa Vantaan apulaispoliisi-
päällikköä viimeksi 5.5.2008.

Väite 2: Paikalla oli tuntematon 
määrä luvattomia ja luvallisia 
aseita.
Ko. henkilöllä oli ja on Vantaan 
kihlakunnan poliisilaitoksen myön-
tämät hallussapitoluvat jokaiseen 
huoneistossa olleeseen luvanvarai-
seen ampuma-aseeseen ja asuntoon 
tulleella poliisipartiolla on ollut 
mahdollisuus tarkistaa tämä välittö-
mästi.

Väite 3: Paikalla oli satoja, ellei 
tuhansia laittomia patruunoita. 
Kyseisellä henkilöllä oli ja on ampu-
ma-aselain perusteella lupa hankkia 
ja pitää hallussa kiväärin, pistoolin 
ja revolverin patruunoita. Vantaan 

kihlakunnan poliisilaitos on lisäksi 
myöntänyt hänelle ampuma-aselain 
mukaisen ampumatarvikeluvan (ha-
kemus ja lupapäätös patruunoiden 
ja erityisen vaarallisten ammusten 
keräilyyn), joka kattaa kaikki ampu-
ma-aselain ja ampuma–aseasetuk-
sen tuntemat erityisen vaaralliset 
patruunat ja ammukset väljyyksissä 
2,7 – 17,8 mm (2,7 mm Kolibri - .700 
Nitro Express). 

Väite 4: Aseet olivat lukitsemat-
tomassa ja liian pienessä tilassa. 
Asunto oli lukittu ja kaikki luvanva-
raiset ampuma-aseet olivat asian-
mukaisissa säilytyskaapeissa. Van-
taan kihlakunnan poliisilaitos on 
hyväksynyt ko. asunnon ampuma-
aseiden ja patruunoiden säilytysti-
laksi kaksi kertaa ja on myöntänyt 
hallussapitoluvat jokaiseen siellä 
säilytettyyn ampuma-aseeseen. 

Väite 5: Aseiden varastointi on 
ollut määräysten vastaista.
Vantaan kihlakunnan poliisilaitos 
on hyväksynyt ko. asunnon ampu-
ma-aseiden ja patruunoiden säi-
lytystilaksi kaksi kertaa. Kaikki lu-
vanvaraiset ampuma-aseet olivat 
asianmukaisissa säilytyskaapeissa. 
Näin ei olisi edes tarvinnut olla juuri 
tapahtumahetkellä, koska asunto oli 
lukittu ja aseiden omistaja oli pai-
kalla.
 Sisäasianministeriön ohjeiden 
mukaisesti pysyvästi toimintakel-
vottomaksi tehtyjä entisiä ampuma-
aseita (nk. dekoja) oli asunnon sei-
nillä. Ne eivät vaadi hallussapitolu-
paa eikä niiden säilytys ole millään 
tavoin säädeltyä.

Väite 6: Asunnossa oli varastet-
tua puolustusvoimien omaisuut-
ta. 
Suurimmalla osalla aktiivireservi-
läisistä on hallussaan samanlaisia 
varusesineitä, joita myös puolustus-
voimat käyttää. Esitutkinnan yhtey-
dessä Puolustusvoimien edustaja on 
nyt esittänyt, että kaikki nk. torni-
leimatut esineet ovat valtion omai-
suutta. 
 Todellisuudessa Puolustusvoi-
mat myy vuosittain runsaasti hylät-
tyjä, nk. tornileimattua varusesinei-
tä sekä vaarattomia taisteluvälineitä 
tai niiden osia omissa myymälöis-
sään sekä erilaisten tukkurien kaut-
ta. Tämän lisäksi niitä myydään 
tai luovutetaan koko ajan henkilö-
kunnalle ja näitä esineitä myydään 
reserviläisille mm. kansainvälisten 
kriisinhallintatehtävien yhteydessä. 
Vanhojen esineiden lisäksi varusesi-
neiden valmistajat myös myyvät 
kauppoihin myös ylijäämäeriä ja/tai 
pintaviallisia varuseriä, joissa on vä-
lillä nk. tornileima. Pelkästään sen 
perusteella ei siis mitenkään voida 
ohittaa esineen hallintaan perustu-
vaa omistajaolettamaa.

Väite 7: Asunnosta on löytynyt 
puolustusvoimilta varastettuja 
ilmatorjuntakiväärin ammuksia.
Venäläisiä 12,7 mm x 108 patruu-
noita, joita käytetään muun muassa 
12,7 mm ilmatorjuntakivääri m/96:
ssa, myydään Suomessa yleisesti. 
Ampumatarvikelupa oikeuttaa li-
säksi siirtämään (EU:n sisältä) ja 
tuomaan (EU:n ulkopuolelta) Suo-
meen luvassa mainitut patruunat ja 
ammukset ilman eri lupaa. Ko. hen-
kilöllä oli ja on näihin patruunoihin 

Vantaan kihlakunnan poliisilaitok-
sen myöntämä ampumatarvikelupa 
ja ne on ostettu laillisesti.

Väite 8: Asunnosta löytyi kra-
naatteja, räjähteitä ja ruutia, 
joita ei saisi laisinkaan säilyttää 
siellä. 
Asunnossa oli vitriinissä ja kirjahyl-
lyllä tyhjiä kranaatinkuoria, jotka 
eivät vaadi minkäänlaista hankinta- 
tai hallussapitolupaa ja joita myy-
dään muun muassa Puolustusvoimi-
en omissa myymälöissä, useissa eri 
kaupoissa sekä messuilla. Näiden 
muisto- ja keräilyesineiden säily-
tystä ei ole millään tavoin säädelty. 
Kyseiset esineet olivat myös aivan 
vastaavalla tavoin esillä silloin, kun 
ko. henkilön säilytystilat viimeksi 
tarkastettiin Vantaan kihlakunnan 
poliisilaitoksen toimesta.
 Asuinhuoneistossa saa räjähde-
aineasetuksen mukaan säilyttää 2 kg 
ruutia, 20 000 ampuma-aseissa käy-
tettävää patruunaa, 1000 nallia ja 5 
kg ilotulitusvälineitä ja muita pyro-
teknisiä valmisteita, joita kaikkia oli 
vähemmän kuin asetuksen sallimat 

enimmäismäärät. 

Väite 9: Poliisi ei ole löytänyt 
asunnosta kaikkia luvallisia asei-
ta. 
Kaikki luvanvaraiset ampuma-aseet 
olivat huoneistossa olleissa asekaa-
peissa - yhtään ei puuttunut, eikä 
yhtään ollut liikaa. 

Väite 10: Tavaraa oli yltympä-
riinsä ja niin paljon, että jalansi-
jaa oli vaikea löytää.
Mahdollisesti totta – mutta miten 
tämä kotirauhan ja yksityisyyden 
suojan piiriin kuuluva asia ja siitä 
tiedottaminen voi kuulua Vantaan 
poliisille? Kyseinen henkilö on yksin 
omassa asunnossaan asuva keräilijä, 
joka ei odottanut vieraita maanan-
tai-iltana. Sen sijaan hän oli val-
mistautumassa keskiviikkona 28.5. 
pidettäväksi sovittuun näyttelyyn, 
jonka häneltä olivat tilanneet elo-
kuun Kannaksen matkaan liittyen 
Helsingin Reserviupseeripiiri ja Hel-
singin Seudun Reserviläispiiri (ks. 
HRS 4/08).

NäiN HieNoSti ja kaupunkilaisen 
järkeen käyvästi määrittää poliisila-
ki poliisitoiminnan yleiset periaat-
teet. 
 Maanantaina 26. toukokuuta 
omassa kodissaan illalla nukkumaan 
mennyt vantaalainen aktiivireservi-
läinen koki poliisitoiminnan käytän-
nön hieman eri tavalla. Nukuttuaan 
hetken aikaa hän heräsi johonkin 
ääneen ja havaitsi, että parvekkeella 
ollut tuhkakuppi savusi. Savunmuo-
dostus loppui kun hän kaatoi tuhka-
kuppiin lasin vettä.
 Paikalle saapunut palokunta 
pyysi päästä sisälle tarkastamaan 
tilanteen. Hän päästi kotiinsa sekä 
palokunnan että sen mukana tulleen 
poliisipartion. Poliisin tiedusteltua 
huoneistossa seinillä ja vitriinissä 
olleista esineistä, totesi hän olevan-
sa hyväksytty asekeräilijä, seinillä 
olevien esineiden deaktivoituja en-
tisiä ampuma-aseita ja kranaattien 
kuorien tyhjiä. Luvanvaraiset ampu-
ma-aseet olivat kaapeissa, niihin oli 
kaikkiin hallussapitoluvat ja säily-
tystilat oli hyväksytty Vantaan polii-
sin toimesta.
 Vantaan kihlakunnan poliisin 
tämän jälkeen käynnistämät toimet 
olemme valitettavasti kaikki saaneet 

lukea lehdistä ja katsoa televisiosta. 
Reserviläisten ja aseharrastajien pii-
rissä erittäin arvostettua henkilöä 
pidettiin kiinniotettuna Vantaan po-
liisivankilassa pisin lain sallima aika, 
eli kolme vuorokautta. Tänä aikana 
hänet pidettiin täysin eristettynä 
- hänelle ei suostuttu välittämään 
tietoa ystäviensä hänelle hankki-
masta asianajajasta eikä hänelle 
edes kerrottu, että hän saa ilmoittaa 
kiinniotostaan omaisilleen. Pakko-
keinolaki ehkä sallii tämän, yleinen 
oikeustaju ei.
 Kuten Jokelan tapauksen jäl-
kiselvittelystä olemme saaneet lu-
kea, on poliisin tiedottamisen sel-
keä yleisohje, että keskeneräisistä 
ja epäselvistä asioista ei tiedoteta 
eikä voida tiedottaa. Jo nyt on aika 
selvää, että tässä tapauksessa Van-
taan kihlakunnan poliisilaitoksen 
työntekijät ovat esittäneet kyseisen 
henkilön yksityiselämästä ja ampu-
ma-aseluvista selkeästi paikkaansa 
pitämättömiä tietoja ja vihjauksia, 
ilman, että niitä oli edes yritetty 
tarkistaa. Puhumattakaan nyt siitä, 
että monet näistä asioista ovat lisäk-
si ampuma-aselain mukaan salassa 
pidettäviä.
 Joukkotiedotusvälineet ovat 

sitten julkaisseet näitä poliisin an-
tamia ”tietoja” ilman mitään lähde-
kritiikkiä ja asioita joko tahallisesti 
tai tahattomasti vääristellen. Näillä 
toimilla on aiheutettu kyseiselle re-
serviläiselle huomattavaa vahinkoa 
ja kärsimystä.
 Maanpuolustusjärjestöjen tehtä-
vänä on tukea Suomen valtakunnan 
turvallisuutta edistävää toimintaa, 
ja läheiset sekä luottamukselliset 
välit poliisin kanssa ovat yksi tämän 
toiminnan kulmakiviä. Poliisin omis-
ta riveistä löytyy runsaasti aktiivisia 
reserviläisiä, ammunnan harrastajia 
ja jopa asekeräilijöitä - monia hie-
noja miehiä ja naisia. Pääkaupunki-
seudun reserviläisaktiivit ja poliisit 
harjoittelevat myös usein samaan 

aikaan Santahaminan ampumara-
doilla ja SRA- sekä IPSC -kilpailuissa 
otetaan toistemme ampumataidois-
ta mittaa. Lukemattomat ovat myös 
ne tunnit, jotka mm. allekirjoittanut 
on viettänyt Poliisiammattikorkea-
koulun ampumaradalla.
 Omat ja yhteiset asiat aina tin-
kimättömästi hoitaneen, runsaasti 
aikaa ja vaivaa maamme turvalli-
suuden eteen vapaaehtoisesti ja pal-
katta tehneen henkilön kohtelu on 
aiheuttanut runsaasti hämmennystä 
kentällä. Kyseisen reserviläisen ja 
hänen keräilyharrastuksensa hyvin 
tuntevana sekä hänen esimiehenään 
ja kouluttajatoverina useasti eri har-
joituksissa ja tilaisuuksissa toimi-
neena myös minun on hyvin vaikea 

ymmärtää saati hyväksyä Vantaan 
kihlakunnan poliisin toimia tässä 
asiassa. Mikä oli se asia, jota ei voi-
tu silloin maanantai-iltana tai vii-
meistään tiistaiaamuna selvittää ja 
tarvittaessa neuvoin ja kehotuksin 
korjata?
 Ohessa on laatimani luettelo ta-
pauksesta julkisuudessa esitetyistä 
väitteistä, sekä näiden oikaisut. Pel-
kään, että paljon pitää vettä virrata 
Vantaassa, ennen kuin tämä unoh-
tuu.

Arto Pulkki
toiminnanjohtaja

Helsingin Reserviupseeripiiri ry 

vantaan 
asetakavarikko
Poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin 
pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta. 
Poliisi ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin 
poliisin tehtävän suorittamiseksi on tarpeen.

vantaan asetakavarikosta julkisuudessa 
esitetyt väitteet, sekä näiden oikaisut

Tämä pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty entinen ampuma-ase (PPS-43) ja omalle sekä naapurivaltion sotavaltiolle joskus 

kuuluneet esineet on ostettu kaupasta, ja niitä voi lain mukaan säilyttää niin piiritoimiston hyllyllä kuin lattialla. 

Nämä uudet hellemaiharit ostettiin Helsingissä toimivasta liikkeestä ma 2.6.2008. 

Sinne ne olivat tulleet suoraan tehtaalta.
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medlemmaR i HSR samt släkt och 
vänner, inalles 18 personer, samla-
des på lördagsmorgonen klockan 
9.30 i Syndalshamnen för att stiga 
ombord på Marinens trupptran-
sportbåt av ”Jurmo”-klassen. Redan 
9.45 gjorde båten en elegant sväng 
ut över Hallfjärden och vi fick en 
första aning om vad de ca 840 häs-
tkrafterna (630 kW) kunde gå för. 
Färden gick västerut längs faret på 
södra sidan av Hangö udd. Då vi 
passerat Hangö stad och lämnat det 
inre faret och dess skyddande hol-
mar och skär bar det av vidare mot 
sydväst och den öppna sjön gjorde 
nu färden betydligt gungigare. 
 Redan klockan 10.45 var vi fram-
me vid Bengtskär och Jurmons be-
sättning körde vant upp båtens för 
rakt på en klippa på västra sidan i 
lä för vinden, och vi kunde gå i land 
över den förliga rampen.

väl UPPe vid gårdsplanen och i lä 
av själva fyrhuset fick vi först av en 
medlem av den därvarande perso-
nalen en snabb historisk översikt 
över fyrens tidigare och även senare 
fredstida öden. Därefter tog Pehr-

Erik Nyman vid för att redogöra om 
de dramatiska händelser som uts-
pelade sig på Bengtskär med början 
tidigt på morgonnatten den 26:e  
juli 1941, då en grupp på dryga 30 
finländska soldater under ledning 
av löjtnant Fred Luther med stöd 
av batterier på Örö och Granskär 
och senare också ytterligare stödt-
rupper lyckades avvärja ett av de 
i Hangö belägna sovjetryska trup-
perna utfört anfall mot ön – ett an-
fall vars mål med all säkerhet hade 
varit att spränga hela fyren och 
således försvåra den finska spa-
ningen över Hangö-området och 
norra delen av inloppet till Fins-
ka viken. Ryssarna hade anlänt 
mitt i natten och i skydd av lugnt 
men disigt väder från s.k. MO-bå-
tar lyckats sätta iland trupper på 
södra udden, varvid en blodig strid  
som fortsatte långt till följande ef-
termiddag hade vidtagit.
 Det gör sig inte att här försöka 
återge stämningarna och detaljer-
na i Nymans föreläsning. För den 
intresserade kan påpekas att YLE 
tillhandahåller en år 1991 inspelad 
intervju med Fred Luther (se länk 

nedan).
  Precis då Nyman redan höll på 
att avsluta öppnades ett fönster ba-
kom oss och värdinnan Paula Wilson 
ropade in oss till grytan med rykan-
de fisksoppa. Efter lunchen valde 
många att klättra upp för fyrtornets 
252 trappsteg för att beundra utsik-
ten från Nordens högsta fyrtorn (52 
m.ö.h.). Vi kunde också bekanta oss 
med museet i fyrbyggnaden, samt 
klättra omkring på klipporna och i 
skrevorna på ön.
Min yngsta son Erik (9) hann ännu 
tillsammans med föreningens ordfö-

rande Markus Liesalho försedd med 
en liten ficklampa utforska källarvå-
ningen på bunkern belägen på öns 
nordvästra udde, men tvangs åter-
vända med lite våta skor. Vått höll 
det också på att bli för de två ådor 
som valt att ruva i sågspånet på her-
rarnas pissoar!

klockaN 13.30 var det dags att igen 
stiga ombord, kränga på sig den 
gröna flytvästen och spänna fast sä-
kerhetsbältet som hindrar en från 
att bokstavligen flyga i taket. Nu var 
det mera motvind så vi fick verkli-

gen gunga. Sätenas fjädringsfunkti-
on kom till sin fulla rätt då Jurmon 
i det närmaste skuttade fram i 30 
knop. Pojkarna intygade att det här 
nog var både tuffare och roligare än 
ett besök på Borgbacken.

Mikael Hellström

Länkar:
http://yle.fi/elavaarkisto/
?s=s&g=7&ag=65&t=159&a=1862
http://www.bengtskar.fi/
http://www.mil.fi/merivoimat/esi-
kunta/toim_kalusto_jurmo.dsp

Helsingforsnejdens 
Svenska 
Reserunderofficerare rf:s  
utfärd till Bengtskär

lUiN mieliHaRmikSeNi Helsin-
gin Reservin Sanomista nro 3 
(15.4.2008), että Helsingin Kivik-
koon suunniteltu ampumaratahan-
ke ei toteudu. Päätös on mielestäni 
järjetön, mikäli se on lopullinen. 
Suunniteltu ampumaratahanke tu-
lisi toteuttaa 22 kaliberisten aseiden 
ratojen osalta.
 Olin 1970-80 luvulla SVUL:n 
Helsingin piirin ampumahiihtoja-
ostossa ja jo silloin yritimme saada 
ampumahiihtäjille harjoitus- ja kil-
pailurataa. Kivikon alue oli mieles-
tämme erittäin sopiva. Sen maastos-
sa oli hyvä polku- ja hiihtoverkosto 
lähes valmiina. Valaistuskin oli jo 
osittain kunnossa. Lahden tien me-
luun nykyisellään hukkuisi 22 kali-
berisen aseen laukauksen ääni täy-
sin. 

 Ampumahiihtäjät, ampuma-
juoksijat sekä ampumasuunnistajat 
ampuvat pienoiskiväärillä tai vas-
taavalla (22 kaliberisella pistoolil-
la). Kaikkia yllämainittuja lajeja voi 
Kivikon alueella harrastaa
 Kilpailukaudella ampumahiihto-
harjoittelussa noin 90 % on rasituk-
sen alaista ammuntaa, ja harjoitte-
lu on suoritettava lähes päivittäin. 
Huipulle pyrkivän laukausmäärät 
ovat vuodessa vähintään 10 000 lau-
kausta, joten harjoittelupaikan tulee 
sijaita sopivalla etäisyydellä. Julki-
set liikenneyhteydet Kivikkoon ovat 

hyvät, eikä omaa ajoneuvoakaan 
välttämättä tarvita.
 En vastusta lehdessä mainittua 
ampumarahahanketta. Toivon kui-
tenkin, että Kivikkoon rakennettai-
siin ampumahiihtäjien harjoittelua 
ja mahdollista kilpailutoimintaakin 
varten ampumarata.
 Suomen ampumahiihto ei nou-
se aallon pohjalta aallon harjalle, 
vaikka kuinka monta ampumarataa 
rakennettaisiin asutuskeskusten ul-
kopuolelle. Malmin ampumaradal-
la ammuttiin v 1952 olympialaisten 
ammuntoja, joten alueen historian-
kin vuoksi siellä tulisi jatkaa ampu-
maurheilua jossain muodossa.

Aapo Tajasvuo
Lappeenranta 

Pääkaupunkiseudun 
ampumaratahanke

lUiN mieleNkiiNNolla Ville Maija-
sen kirjoituksen (HRS, 3/2008) Hel-
singin ja Uudenmaan reserviupseeri - 
ja  reserviläispiirien jäsenhankinta- 
ja tiedotuskampanjasta. Kampan-
ja on tervetullut lisä vanhempien 
reserviläisten aktivoimiseksi toi-
mintaan, mutta keskeinen ongel-
ma ei kuitenkaan liene ”sodanajan 
sijoituksista purkautunut reservi”, 
vaan täysin uuden jäsenkannan 
haaliminen nuorista reserviläisistä. 
Erityisesti nuorten reservin upsee-
rien saaminen mukaan aktiiviseen 
vapaaehtoiseen maanpuolustustoi-
mintaan on nykyisin hyvin vaikeaa 
ja toiminnalle olisikin etsittävä ak-
tiivisesti uusia muotoja, jotta uudet 
reserviläiset kokisivat piiritoimin-
nan omalta kannaltaan mielekkääk-
si. Nuorten aktivointi vaatii reser-
viläispiireiltä sekä markkinointi- ja 
myyntitaitoja että kykyä fokusoitua 
tiettyihin jäsenryhmiin muita enem-
män.
 Osallistumiskynnystä on pyrit-
tävä aktiivisesti madaltamaan, sillä 
yhä edelleen hyvin useille nuorille 
reserviläisille hakeutuminen aktiivi-
seen maanpuolustusharrastukseen 
on vaikeaa, koska siitä ei uskota ole-
van juuri minkäänlaista hyötyä. Re-
serviläisyhdistysten olisi pyrittävä 
hakeutumaan aktiiviseen yhteyteen 
tulevien reserviläisten kanssa jo en-
nen asepalvelusta ja sen aikana - ak-
tiivisempi ote tulevien varusmiesten 
ja varusmiespalvelustaan suorittavi-
en parissa luo pohjaa reserviläistoi-
minnan tulevaisuudelle. Tärkeää on 

lisäksi muistaa, että kotiutuessaan 
yhä suurempi joukko varusmiehis-
ta tuntee putoavansa tyhjän päälle; 
siirtymävaihe on tehty järjettömän 
hankalaksi. Reserviläisjärjestöjen 
olisi pyrittävä aktiivisesti vaikutta-
maan valtakunnallisella tasolla sii-
hen etteivät nuoret reserviläiset jäisi 
yksin, vaan että heiltä löytyisi tarvit-
tavaa tukea vertaisistaan. Tämän li-
säksi ampumaharrastus ja muu har-
rastetoiminta, opiskelija- ja nuoriso-
toiminta, ajankohtaiset luennot ja 
tapahtumat, oikeat tiedotusväylät ja 
selkeät nettisivut ovat erinomainen 
tapa saavuttaa nuoria sukupuoleen, 
aselajiin, sotilasarvoon tai tarkkaan 
kulttuuritaustaan katsomatta.
 Tärkeintä on kysyä nuorilta itsel-
tään, mikä heitä juuri nyt kiinnostaa 
ja pyrkiä rakentamaan reserviläis-
piireihin aktiivinuorista koostuvia 
ryhmiä, joiden asiantuntemusta 
voidaan käyttää hyväksi nuorten 
reserviläisten toimintaa kehitettäes-
sä. Reserviläistoiminta pitää saada 
muutettua luonnolliseksi win-win 
-tilanteeksi, jossa nuori voi aktii-
visesti rakentaa omaa vaikutus- ja 
kontaktiverkostoaan ja vanhemmat 
reserviläiset voivat luottaa reservi-
läistoiminnan jatkumiseen ohjaaji-
na, kouluttajina ja kannustajina.

Thomas Brand
tekn. yo.

vänrikki reservissä (se II/06)

Helsinki

thomas.brand@sorites.fi

Nuorissa 
reserviläisissä 
on tulevaisuus

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

Stockmannin 6. krs ravintoloissa.
Tarjous on voimassa 31.12. 2008 asti.

Helsingin maakunta-
komppanian harjoitus oli 
suunniteltu pidettäväksi 
taisteluharjoituksena 
komppanian organisaation 
mukaisilla joukkueilla. Kou-
lutusvastuu oli tällä kertaa 
joukkueenjohtajilla. 

komPPaNiaN vääPeli ilmestyi pai-
kalle taas kaksi tuntia etuajassa ja 
aloitti toiminnan etupainotteisesti. 
Kun muut harjoitukseen valmiste-
luun kutsutut saapuivat paikalle, pi-
dettiin alkupuhuttelu, jossa sovittiin 
mitä ja miten tehdään. Osa johtajis-
ta lähti maastontiedusteluun, osa 
ottamaan vastaan komppanian ma-
teriaalia. Iltapäivän aikana saatiin 
valmistelut tehtyä ja oltiin valmiit 
ottamaan komppania vastaan. 
 Ilmoittautuminen ja varusta-
minen sujuivat hyvin ja pääsimme 
siirtymään komppanian ryhmitys-
alueelle ajoissa. Miesten vähyyden 

vuoksi jätimme kuitenkin tällä ker-
taa kolmannen torjuntajoukkueen 
perustamatta.
 Ensimmäinen ja ainoa yhteis-
käsky annettiin komentopaikalla klo 
22:00, jolloin myös sain ensimmäi-
set ilmoitukset valmiudesta. Asemia 
oli jo katsottu, vartiointi aloitettu ja 
jotkut joukkueet olivat jo pystyttä-
mässä telttoja. Huolto oli myös taas 
tulessa. Piti kuljettaa puuta, vettä ja 
muuta tarvittavaa materiaalia. Kaik-
ki kuitenkin näytti toimivan. Vaikka 
komppanian henkilöstö pääosin tuli 
suoraan omista työpaikoistaan, ei 
kellään näyttänyt olevat kiire, vaan 
maltettiin odottaa jotta asiat saa-
daan kunnolla tehtyä. 
 Lauantaina jatkettiin koulutusta 
joukkueittain. Pääteemana oli puo-
lustukseen ryhmittyminen. Koulu-
tukseen lisättiin vielä erityisteemoja 
kuten ajoneuvopartiointi, jalkaparti-
ointi, lääkintäkoulutus, TETRA–pää-
telaitekoulutus, sinkokoulutus sekä 
annettiin perusteet ilmatorjuntako-
nekiväärin käsittelystä. 

 Vaikka olimme taisteluryhmi-
tyksessä, ei meillä ollut tilannetta 
päällä, vaan harjoittelimme eri toi-
mintoja normaalioloissa. Yhtenä 
opetustarkoituksena oli opetella te-
kemään havaintoja omasta alueesta. 
Käskytyksen jälkeen alkoikin eri-
laisia ilmoituksia tulla jalka- ja ajo-
neuvopartioilta kiitettävästi myös 
komentopaikalle asti. Näinhän sen 
pitäisi toimia.
 Sää suosi meitä koko viikonlo-
pun ajan ja joukkojen mieli oli kor-
kealla. Komppanian varusteiden ja 
kaluston palauttaminen sujuivat 
ripeästi ja pääsimme kotiuttamaan 
henkilöstön ajoissa - viimeiset taiste-
lijat saivat passinsa käteensä jo kello 
14.00. Taas oli HELMAAKK suoritta-
nut mallikkaasti yhden vapaaehtoi-
sen harjoituksen päätökseen. 

ltn Markku Virtanen
komppanian päällikkö

HELMAAKK

maakuntakomppanian 
veH-harjoitus 18.-20.4.

kymen 
Sotavammaisten 

Sairaskoti
Kokkokalliontie 2
49400 HAMINA

(05) 755 041
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toUkokUUN 21. Ja 22. päivinä kokoontui Maanpuolustuskor-
keakoululle Helsingin Santahaminaan useita satoja henkilöi-
tä. He osallistuivat viidensille Sotatieteiden päiville. Osanot-
tajia oli peräti 22 eri maasta. Mukana oli useita Suomen puo-
lustusvoimien palveluksessa olevia sotilaita, mutta runsaasti 
oli myös tavallisia, sotatieteistä kiinnostuneita, naisia ja mie-
hiä. Urheilutermiä tapaillen - ilmassa oli suuren sotatieteelli-
sen seminaarin tuntua.
 Suomalaiset yleisesikuntaupseeritutkinnon suorittaneet 
upseerit ovat yhdistyneet Suomen Sotatieteelliseksi Seuraksi. 
Kuluva vuosi on jo seuran 81. toimintavuosi. Yleisesikuntaup-
seerien lisäksi seuraan voivat nykyisin kuulua myös siviilit, 
jotka ovat kiinnostuneita sotatieteistä. Seuran tarkoituksena 
on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimusta ja sotatieteiden 
harrastusta sekä seurata niiden kehitystä. Yhteistyö Tieteellis-
ten seurain valtuuskunnan kanssa on vilkasta ja on jatkunut 
jo vuosia. Seuralla on myös yhteydet Ruotsiin ja Viroon. Kan-
sainvälistymistä kuvaa sekin, että seuran omassa julkaisussa 
”Tiede ja Ase” on tänään myös aikaisempaa enemmän englan-
ninkielisiä tutkimusraportteja.

SotatieteideN Päivät seura organisoi yhteistyössä Maan-
puolustuskorkeakoulun kanssa. Yhteistyökumppani eli San-
tahaminan sotakouluhan kuuluu tänään suomalaisten yli-
opistojen joukkoon ja sen virallinen englanninkielinen nimi 
on jo ”National Defence University”. Suomenkielisen ”sotila-
syliopisto” nimen Maanpuolustuskorkeakoulu saanee asetus-
muutoksen jälkeen. Suomen Sotatieteellinen Seura ja Maan-
puolustuskorkeakoulu sopivat mainiosti sotatieteiden päivien 
järjestäjiksi sillä seuran jäsenet ovat sotatieteisiin perehtynei-
tä ja Maanpuolustuskorkeakoulu tekee päivittäin upseeris-
tomme opetustyötä ja samassa yhteydessä upseerit myös suo-
rittavat sotatieteellistä tutkimustyötä.
 Upseeristomme ja Maanpuolustuskorkeakoulun valmiut-
ta sotatieteelliseen tutkimustyöhön kuvannee parhaiten se, 
että tänä päivänä ei tohtoritutkinnon suorittanut upseeri ole 
enää mikään harvinaisuus. ”Tohtoriupseereita” on puolustus-
voimien palveluksessa ja myös reservissä. Tohtoriopintoja on 
suoritettu aikaisemmin vain siviiliyliopistoissa, mutta viime 
vuosina sotatieteiden tohtoriksi on voinut opiskella ja omaa 
väitöskirjatutkimusta puolustaa myös Maanpuolustuskorkea-
koulussa. Puolustusvoimat ja sen henkilöstö on hyvin mukana 
oman erikoisalansa kehittämisessä myös tieteen mielenkiin-
toisella saralla. Totuushan on, että tulevaisuudessa ei maata 
voida puolustaa vain vanhoin konstein. Uhat ovat aikaisem-
paa teknisempiä ja haastavampia. Tarvitaan oman alansa hal-
litsevia asiantuntijoita - tarvitaan sotatieteiden tohtoreita.

viideNSieN SotatieteideN PäivieN ensimmäinen päivä oli 
yhteinen kaikille osanottajille. Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtorin tervetulotoivotusten ja puolustusvoimain komen-
tajan avauspuheenvuoron jälkeen keskityttiin sodankäyn-
nin muutokseen. Esitelmöitsijät olivat alansa asiantuntijoita 
Ruotsista, Norjasta, Hollannista, Virosta ja Englannista sekä 
Suomesta edustaen eri maiden puolustusvoimia ja tutkimus-
laitoksia sekä korkeakouluja. Englanninkieliset esitykset oli-
vat korkeatasoisia ja kuulijoiden kysymykset sekä saadut vas-
taukset osoittivat, että päivillä haluttiin antaa ja saada tietoa 
mahdollisimman paljon.
 Toisena päivän osanottajat jakaantuivat jaostoittain pie-
nempiin ryhmiin ja esityksiä sekä keskusteluja käytiin johta-
misen, sotahistorian, sotatalouden ja huollon, sotatekniikan, 
sotilaspedagogiikan, sotilassosiologian, strategian, asehisto-
rian ja taktiikan aloilla. Halukkaat saivat myös tutustua ase-
harrastajien esittelemään asenäyttelyyn. Mielenkiintoa riitti 
sotatieteiden kaikille osa-alueille. Muut alat käyttivät esityk-
sissään suomenkieltä, mutta sotatekniikka esitelmöi ja kes-
kusteli englanniksi.

SaNtaHamiNaN SotatieteideN PäivieN esityksiin voivat 
netin avulla tutustua nekin asiasta kiinnostuneet, jotka ei-
vät tulleet mukaan paikan päälle. Internetissä sivuilla www.
mpkk.fi/fi/ ovat esillä päivien esitykset. Samoilta sivuilta löy-
tyy myös tietoja Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisemista 
tutkimusraporteista, jotka omalta osaltaan kertovat sotilaiden 
ja puolustusvoimissa palveluksessa olevien 
sotatieteellisestä työstä. Suomen Sotatie-
teellisen Seuran nettisivut löytyvät osoit-
teesta www.pro.tsv.fi/sotatiedeseura/. 
Luettavaa riittää meille kaikille.

Sotatieteitä

Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi 

toiminut Tartossa Viron Maanpuolustuskorkeakoulun 

johtajan neuvonantajana.

Taustaa
Historiallisista syistä Suomessa on 
useita yhdistyksiä niin upseereille, 
aliupseereille kuin miehistöllekin. 
Perinteinen jako on ollut upseerit 
– muut. Kahtiajako on tietyissä ta-
pauksissa lyönyt kiilaa reserviläis-
toimintaan. Kahtiajaolle on toki 
olemassa perusteita, jotka juon-
tuvat aikojen taakse. Menemättä 
historiassa pidemmälle oli sotien 
jälkeen luontevaa, että samanlaisen 
koulutustaustan omaavat henkilöt 
kokoontuivat yhteen. RUK ei noina 
aikoina ollut ainoa yhdistävä tekijä. 
Tyypillistä oli, että ylioppilaat, joita 
tuolloin oli huomattavasti nykyistä 
vähemmän, menivät RUK:uun ja ar-
meijasta päästyään opinnot jatkui-
vat yliopistossa tai korkeakoulussa. 
Aikanaan kun valmistuttiin, oli ura 
auki päällikkö- ja johtajatehtäviin 
kohtuullisen vaivattomasti. Tätä 
taustaa vasten oli luontevaa, että 
jako esimiesten ja ”duunarien” välil-
lä jatkui reserviläisyhdistyksissä.

Ajat muuttuvat    
 Puolustusvoimien käytössä ole-
va 6/12kk palvelusaika on johtanut 
siihen, että RUK:n oppilaiden sivii-
litausta on tänä päivänä huomatta-
vasti moninaisempi. Tuplasti pidem-
pi palvelusaika aiheuttaa sen, että 
moni potentiaalinen upseerinalku 
valitsee mieluummin lyhyen palve-
lusajan ja käyttää ”säästyneen” ajan 
opiskeluun tai työntekoon. Myös 
ylioppilaiksi kirjoittavien määrä on 
aivan toista luokkaa kuin aiemmin. 
Em. syistä reservinupseerit ovat ai-
empaa heterogeenisempi ryhmä ja 
yhdistystoiminnassa mukana ole-
vien ja tulevaisuudessa mukaan 
tulevien nuorten siviilitausta on 
yhä moninaisempi. Puolustusvoi-
mien koulutuskin perustuu myös 
yhteistoimintaan eri sotilasarvojen 
omaavien henkilöiden välillä. Näitä 
muuttuneita taustatekijöitä vasten 
Kenttätykistökerho ry:n (upseeri-
kerho) ja Uudenmaantykistö Kilta 
ry:n (jäseninä miehistöä, aliupsee-
reita ja upseereita) hallitukset ovat 
yksissä tuumin päättäneet tehostaa 

yhteistoimintaa epäsuorantulen re-
serviläisten keskuudessa. 

Mitä on jo tehty?
KT-kerho ja Tykistökilta ovat use-
amman vuoden ajan harjoittaneet 
yhteistyötä erilaisten tapahtumien 
ja kurssien järjestelyissä. On kuiten-
kin ollut tapahtumia, joihin pääsy 
on ollut rajoitettua toisen yhdistyk-
sen jäseniltä. Vuonna 2007 nämäkin 
rajoitteet purettiin ja kaikki tilaisuu-
det ovat olleet avoimia molempien 
yhdistysten jäsenkunnille. 
 KT-kerhon ja Tykistökillan hal-
litusten mielestä on keinotekoista 
rajoittaa innokkaiden ja aktiivisten 
osallistujien toimintaa esim. sotilas-
arvon perusteella. Olemmehan me 
kaikki tykkimiehiä ja aatteemme on 
yhteinen. Miksi emme siis toimisi 
yhdessä?
 Yhteistoimintaa on tehostettu 
muutamana viime vuotena, mut-
ta toisen yhdistyksen tilaisuuksiin 
osallistuminen ei ole toiminut toivo-
tulla tavalla. Osasyy on ollut tiedot-
tamisessa, mutta yhtenä tekijänä on 
ollut tavallisen jäsenen korkeampi 
kynnys lähteä mukaan ”toiseen” po-
rukkaan.
 KT-kerho ja Tykistökilta ovat ak-
tiivisesti pitäneet yhdessä varuskun-
tainfoja etenkin KarTR:ssä. Näissä 
info- ja jäsenhankintatilaisuuksissa 
on huomattu, että varusmiehiä ih-
metyttää, että paikalla on kaksi yh-
distystä, jotka tavallaan kilpailevat 
heistä. Samoin yhdistysten tarjoa-
mat edut ja jäsenmaksu poikkeavat 
toisistaan. Toimintamme markki-
nointi ja vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustyöhön osallistuminen olisi 
helpompaa, jos esiintyisimme yhtei-
sen nimen alla.

Suunnitelma
Muun muassa näistä lähtökohdista 
KT-kerhon ja Tykistökillan halli-
tukset ovat hahmottaneet alkaneen 
vuoden aikana tiiviimpää ja tehoste-
tumpaa yhteistyötä, jolla jäsenkun-
nalle saataisiin tarjottua parempia 
etuja ja osallistujamäärät kasvaisi-
vat tilaisuuksissa ja kursseilla. Alla 

on lueteltu hankkeen pääkohdat, 
joita hallitukset tavoittelevat:
- Kenttätykistökerho ja Uuden-
maan tykistökilta säilyvät juridisesti 
erillisinä yhdistyksinä. 
- Jäseneksi liittymisen vaatimuk-
set säilyvät ennallaan.
- Killan ja kerhon toiminta suun-
nitellaan ja mahdollisuuksien mu-
kaan rahoitetaan yhteisesti. Kaikissa 
tilaisuuksissa otetaan huomioon mo-
lempien yhdistysten jäsenet. Tavoit-
teena on järjestää vuosikokoukset 
yhdessä siten, että yhdistyksille va-
litaan samoista henkilöistä koostuva 
hallitus sekä yhteinen puheenjohta-
ja ja varapuheenjohtaja ja laaditaan 
yhteinen toimintasuunnitelma.
- Yhdistyksille sovitaan yhteinen 
”markkinointinimi”, jota käyte-
tään esimerkiksi varuskuntainfois-
sa, web-sivuilla, edustamisessa ja 
muussa päivittäisessä toiminnassa.
- Jäsenille tarjottavat edut ja 
palvelut sekä velvoitteet ovat yhte-
neväiset molemmissa yhdistyksissä.
- Pääkaupunkiseudulla toimi-
va Sissikerho on elävä ja toimiva 
esimerkki kahdesta yhdistyksestä, 
jonka toimintamalli on vastaava 
kuin nyt esitettävä. Molempien yh-
distysten jäsenistöä on informoitu 
hankkeesta jäsenkirjeellä ja säh-
köpostilla. Hallitusten saama ensi 
palaute on rohkaisut viemään asiaa 
eteenpäin. Myös MPK ja HRUP ovat 
ilmaisseet tukensa hankkeelle. 
 Kenttätykistökerho ja Uuden-
maan Tykistökilta järjestävät yhtei-
sen infotilaisuuden asiasta HRUP:n 
Auditoriossa Töölöntorinkatu kah-
dessa, tiistaina 2.9.2008 kello 18.00. 
Tilaisuudessa on mahdollisuus esit-
tää kysymyksiä ja antaa ehdotuksia 
asiaa valmistaville hallituksille. 

Jyri Vilamo
Kenttätykistökerho ry

puheenjohtaja

Pekka Vasara
Uudenmaan Tykistökilta ry 

puheenjohtaja

kenttätykistökerho ry ja Uudenmaan 
tykistökilta ry suunnittelevat 
tehostettua yhteistoimintaa
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tilaiSUUS JäRJeStettiiN 30.5. 
Faba Jalostuksen tiloissa Tikkuri-
lassa. Merkille pantavaa on, että Ti-
RUK on saanut kokoontua samassa 
osoitteessa Urheilutie 6:ssa eli Kar-
jatalossa aina kerhon perustamis-
vuodestaan 1955 lähtien.  
 Tikkurilan Reserviupseeriker-
hon puheenjohtaja Erkki Puuma-
lainen avasi tilaisuuden toivottaen 
kunniavieraat Faba Jalostuksen toi-
mitusjohtaja Antti  Latva-Raskun ja 
Alkiokeskus Oy:n toimitusjohtaja 
Hannu Myllymäen tervetulleiksi 
tähän reserviupseerien palkitsemis-
tilaisuuteen. Puheessaan Puumalai-
nen korosti pyyteettömyyttä, joka 
kohdistui yhtäältä Faban  pyy-
teettömyyteen antaa reserviupseeri-
kerholle 53 vuoden ajan kokoustila 
sekä toisaalta pyyteettömyyteen, 
jolla vapaaehtoinen maanpuolus-
tustyö toimii. Asian merkitys ko-
rostuu nykyolosuhteissa, kun joka 
paikkaan on asetettu tulosvastuita, 
jotka vaatisivat jakamaan aikamme 
ja varamme toisin. Yhdistyksemme 
haluaa silti rohkaista jatkamaan 
osoittamalla kiitollisuutta tämän ti-
laisuuden myötä, sillä on vielä yksi 

asia, suurempi tulosvastuu - se on 
vastuu isiemme työstä. Se oli tulos, 
johon koko nykyelämämme perus-
tuu. 
  
PalkitSemiStoimikUNNaN puheen-
johtaja Vesa Kotilainen esitteli toi-
mikunnan palkitsemisperiaatteet. 
Toimikunta halusi palkita tällä ker-
taa kerhon niitä jäseniä, jotka ovat 
osallistuneet monella saralla ja mo-
nella tavoin vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön useiden vuosien 
aikana.
 
Vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn ansiomitalin saivat
Penttilä Liisa
Markkula Pekka
Mattson Taru
Tuikka Risto
Kuokkanen Seppo
Passi Matti
Yli-Rahko Sakari

Maanpuolustusmitalin saivat
Kääriäinen Tomi
Kaipainen Mikko
Passi Matti
Puumalainen Erkki

Juutilainen Tapio
Luostarinen Topi
Eerikäinen Pauli
Jääskeläinen Harry
Leppänen Lauri 
Luostarinen Timo
Muona Harry
Salminen Eero
Töyrylä Kari 

tammeNleHväSUkUPolvea edusta-
vat Liisa Penttilä, hän toimi lottana 
jatkosodassa. Penttilä on hoitanut 
kokouskahvitukset aivan kerhon 
alkuajoista lähtien. Lauri Leppänen 
panssarivaunun ampujana ja johta-
jana jatkosodassa ja Pauli Eerikäi-
nen ilmatorjunnassa jatkosodan ai-
kana Kotkan sotilaspojissa.

 Mitalien saaneiden puolesta 
esitti kiitokset Lauri Leppänen. Hän 
halusi kiittää TiRUKia myös erittäin 
hienosta ja juhlallisesta palkitsemis-
tilaisuuden järjestämisestä. 

tiRUk palkitsi ansioituneita 
jäseniään vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitalein ja 
maanpuolustusmitalein

S-RyHmäN Maanpuolustuskerho 
järjesti vuotuisen maanpuolustus-
harjoituksen Russarössä. Harjoi-
tukseen osallistui noin 70 henkeä. 
Harjoituksen kouluttajina toimivat 

S-Ryhmän aktiivit täydennettynä 
Etelä-Suomen Sotilasläänin henki-
lökunnalla. Opetusaiheina oli mm 
ensiapu ja ammunta.

Harjoitus 
Russarössä

Tikkurilan Reserviupseerikerhon kunniapuheenjohtaja Vesa Kotilainen (oik.) ja puheenjohtaja Erkki Puumalainen luovuttivat 

Faba Jalostukselle Suomen Reserviupseeriliiton kunniakilven. Sen ottivat vastaan Antti Latva-Rasku ja Hannu Myllymäki.
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maJURikSi yleNNettiiN HRUP:n  
piirivaltuuston varapuheenjohta-
ja, Pohjois-Helsingin kerhon Jorma 
Loimukoski. Samaan sotilasarvoon 
ylennettiin myös Kanta-Helsingin 
sihteeri Raimo Hynynen sekä Sissi-
kerhon pitkäaikainen aktiivi Urho Il-
monen. Komentajakapteeniksi ylen-
nettiin Merireserviläisten puheen-
johtajana toiminut Ilkka Tiihonen. 
 Myös Uudenmaan Reserviupsee-
ripiirin puheenjohtaja Markku Kyyt-
sönen on tuore majuri.
 Kapteeniksi ylennettiin HRUP:
n puheenjohtaja Ville Maijanen, 
Helsingin Reserviupseerien Pionee-
riosaston hallituksen jäsen Tommi 
Laakkonen sekä Viestiosaston kou-
lutustoiminnassa aktiivisesti mu-
kana oleva Jyri Putkonen. Yliluut-
nantiksi ylennettiin Antti Castrén 
(Viestiosasto), Harri Heikkonen 
(Huoltoupseerit), Mikko Hyppö-
nen (Espoo-Kauniainen), Lauri 
Kaski (Reservimeriupseerit) sekä 
Topi ”Ltn Dan” Tuominen (Tapio-
la). Luutnantiksi ylennettiin muun 
muassa Janne Saarinen (Tikkuri-
la) ja Tomi Valkonen (Sissikerho). 

Kersantiksi ylennettiin Helsingin 
Reserviläisten Jari Gerasimoff sekä 
Vantaan Reserviläisten Sami Mark-
kanen. Kersantiksi ylennettiin myös 
Kokonaismaanpuolustuksen Timo 
Soininen. Alikersantin arvon sain 
Vääpelikillan Heikki Pöyhönen.
 
Kunnia- ja ansiomerkein 
palkittuja 
Kaartin Jääkärirykmentin komenta-
ja, eversti Hannu Liimatta palkittiin 
Suomen Leijonan (SL) komentaja-
merkillä. HRSK:n puheenjohtaja, 
kapteeni Caesar von Walzel palkit-
tiin SL 1. luokan ritarimerkillä. Pää-
kaupunkiseudun Maanpuolustajien 
sotilasmestari Erkki Andersson sekä 
Tapiolan reserviupseerien luutnant-
ti Kari Wuokko palkittiin puolestaan 
Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ri-
tarimerkeillä. 
Puolustusvoimain komentajan 
myöntämän sotilasansiomitalin sai-
vat majurit Kari Heiskanen (Kanta-
Helsinki) ja Risto Piekka (Töölö), 
kapteeni Kari Talvitie (Lauttasaari) 
sekä aliluutnantti Mika Kuutti (Me-
rireserviläiset). Sotilasansiomitali 

myönnettiin myös Helsingin Alue-
toimiston päällikölle, everstiluut-
nantti Heikki Pohjalle sekä Kristiina 
Slottelle (Sininen Reservi).

PUolUStUSmiNiSteRi myöNSi 4.6. 
muun muassa seuraavat RUL:n an-
siomitalit.
 Suomen Reserviupseeriliiton 
kultainen ansiomitali soljen kera: 
maj Raimo Kinnaslampi (Kt-kerho), 
komkapt Pekka Roine (Meriup-
seerit), kapt Arne Lindholm (Län-
si-Vantaa) sekä ltn Seppo Seppälä 
(Pohjois-Helsinki).
 Suomen Reserviupseeriliiton 
kultainen ansiomitali: kapt Marko 
Puumalainen (Tapiola), kapt Ant-
ti Jäntti (Meriupseerit), ylil Juhani 
Kunnas (Länsi-Vantaa), ylil Juha Iis-
kola (Itä-Helsinki), ylil Jaakko Sie-
vänen (Pohjois-Helsinki), ltn Hans-
Göran Gabrielsson (Töölö) sekä ltn 
Esko Sillankorva (Itä-Helsinki).
 Reserviläisurheiluliiton hopei-
nen ansiomitali myönnettiin Stadin 
Jotoksen johtajana toimineelle ylil 
Keijo Taljalle (Itä-Helsinki) ja rasti-
vastaavana ansioituneesti toimineel-

Tasavallan presidentti on ylen-
tänyt seuraavat reservin upseerit 
04.06.2008

KOMENTAJA
Malinen Tommi Jukka (Espoo)

MAJURI
Aukia Antti Väinämö (Espoo), Hai-
mi Jukka Kalevi (Helsinki), Hyny-
nen Raimo Juhani (Espoo), Ilmonen 
Urho Kustaa (Helsinki), Kousa Han-
nu Urho Juhani (Nurmijärvi), Kyyt-
sönen Markku Kaleva (Mäntsälä), 
Loimukoski Jorma Tapio (Helsinki), 
Mähönen Iiro Tapani (Tuusula), Ok-
sanen Matti Toivo (Tuusula), Saas-
tamoinen Juha Pekka (Helsinki), 
Sailas Harri Matti (Helsinki), Sihvo-
nen Hannu Jaakko Olavi (Nurmijär-
vi), Vartiainen Anssi Aimo Juhana 
(Tammisaari), Viitanen Veli-Matti 
(Vantaa), Virtanen Seppo Sakari 
(Vantaa)

KOMENTAJAKAPTEENI
Rajamäki Ari Petri (Mäntsälä), Tii-
honen Ilkka Juhani (Kirkkonummi), 
Varama Marko Olavi (Espoo)

KAPTEENI 
Damski Pekka Juhani (Vantaa), Har-
jula Asko Eerik (Helsinki), Hänni-
nen Kari Kullervo (Sipoo), Jaakkola 
Pekka Kaarlo (Järvenpää), Juhala 
Matti Juhani (Espoo), Kuutsa Jussi 
Kaleva (Tuusula), Laakkonen Tom-
mi Kristian (Porvoo), Laine Jouni 
Juhani (Lohja), Luosujärvi Pekka 
Henrik (Espoo), Maijanen Ville Mik-
ko (Nurmijärvi), Mäkinen Olli An-
tero (Helsinki), Nenonen Kari Matti 
Juhani (Helsinki), Nurmi Lauri Petri 
(Inkoo), Putkonen Jyri Antero (Hel-
sinki), Rantanen Kimmo Olavi (Hel-

sinki), Rosendahl Juha-Pekka (Es-
poo), Rämä Jukka Kalevi (Porvoo), 
Sirviö Heikki Juhani (Kauniainen), 
Svento Reijo Peter (Helsinki), Vuo-
rensola Risto Timo (Nurmijärvi)  
 
KAPTEENILUUTNANTTI
 Kiviniemi Mikael (Espoo)
  
FARMASIAKAPTEENI 
Summanen Jari Olavi (Espoo) 
 
YLILUUTNANTTI 
Bäckström Klaus Markus (Espoo), 
Castrén Antti Jussi Henrik (Espoo), 
Forsman Jukka Jaan (Helsinki), 
Heikkonen Harri Lassi (Helsinki), 
Herva Jouni Tapani (Lohja), Hyppö-
nen Mikko Hermanni (Espoo), Hyy-
salo Jussi Petteri (Vantaa), Hämeen-
aho Tero Juhani (Helsinki), Ilvonen 
Mikko Jouko Petteri (Helsinki), 
Kalliokoski Terho Jaakko (Kirkko-
nummi), Kantola Timo Einari (Hel-
sinki), Kaski Lauri (Helsinki), Kaup-
pinen Esa-Pekka Paavali (Helsinki), 
Korpela Riku Tapani (Hyvinkää), 
Käpylä Petri Samuli (Vantaa), Laak-
so Kari Mikael (Vantaa), Lahti Arto 
Tapio (Tuusula), Leponiemi Timo 
Henry Tapio (Hyvinkää), Lind Jari 
Antero (Vantaa), Lindstedt Oskari 
Tapani (Espoo), Mattlin Håkan Kris-
tian (Helsinki), Mikkola Eero Tapio 
(Järvenpää), Miranto Viljo Antero 
(Kirkkonummi), Mustaniemi Rainer 
Eerik (Espoo), Mälkiä Hannu Pekka 
(Järvenpää), Mäntylä Juha Pekka 
(Espoo), Nihtilä Antti Ilmari (Hyvin-
kää), Nikula Antti Joonas (Helsin-
ki), Obiora Okey Kimmo (Helsinki), 
Pentikäinen Juha Mikael (Helsinki), 
Pulkkinen Marko Tapio (Helsinki), 
Purjo Tiina Anneli (Vantaa), Pursiai-
nen Pasi Olavi (Kirkkonummi), Rai-

tis Teppo Pentti Kalevi (Hyvinkää), 
Rantanen Jarno Antero (Hyvinkää), 
Rintala Jari Pekka (Espoo), Ryy-
nänen Perttu Kullervo (Helsinki), 
Räisänen Mikko Kullervo (Espoo), 
Sarvilinna Sami Petteri (Helsinki), 
Syrjänen Ari Juhani (Mäntsälä), 
Taalas Jukka Petteri (Espoo), Tam-
misto Sami Tapani (Helsinki), Tervo 
Vesa-Pekka (Mäntsälä), Toivonen 
Aaro Otto Mikael (Porvoo), Tuo-
minen Topi Kalle (Helsinki), Turku 
Petri Antti Olavi (Espoo), Törnkvist 
Niklas Erik Tomassan (Espoo), 
Uomala Markus Timo (Helsinki), 
Vainio Taito Ilari (Espoo), Valto 
Juha Allan (Espoo), Valtonen Mia 
Eveliina (Helsinki), Venho Tuomas 
Kalervo (Espoo), Viemerö Janne 
Jaakko (Järvenpää), Vuoksenturja 
Tapio Kalervo (Vihti), Vuori Santtu-
Pekka (Helsinki), Westerlund Wal-
ter Kristian (Pernaja), Zaerens Klaus 
Peter (Helsinki), Åkerlund Timo Ta-
pani (Nurmijärvi), Österberg Mar-
cus Mikael (Lohja)   
 
FARMASIAYLILUUTNANTTI
 Ojala Antti Samuli Kauniainen 
 
LUUTNANTTI 
Ahonen Ville Tuomas Petteri (Hel-
sinki), Andersson Björn Henrik 
(Kirkkonummi), Antinoja Markku 
Olavi (Helsinki), Elsinen Santtu 
Jarkko Juhani (Helsinki), Eskola 
Jaakko-Veikko (Helsinki), Haapa-
niemi Pietari Tapio Henrik (Espoo), 
Hakamäki Lasse Sakari (Helsinki), 
Havia Jussi Akseli (Helsinki), Heik-
kilä Arttu Sakari (Vantaa), Heino-
nen Aku Petteri (Helsinki), Huh-
tanen Lauri Sakarias (Helsinki), 
Huovinen Henri Juhani (Espoo), 
Hänninen Antti Juhani (Helsinki), 

Innanen Mikko Petteri (Espoo), 
Juhola Joakim Johannes (Espoo), 
Jussila Tatu Juhana (Espoo), Jylhä 
Juha Matti (Espoo), Kaasalainen 
Mikko Olavi (Kerava), Kaikkonen 
Esa Antero (Espoo), Kajala Jyri Mik-
ko Ensio (Helsinki), Kananen Ant-
ti-Lauri (Järvenpää), Karjalainen 
Vesa Pekka (Myrskylä), Kaukoranta 
Tuomas Petteri (Vantaa), Kero Juha 
Markus (Helsinki), Kesälä Kalle Pet-
teri (Vantaa), Kevin Marcus Björn 
Johan (Kirkkonummi), Kilpeläinen 
Janne Tapani (Nurmijärvi), Kilpirin-
ne Veli Eero (Porvoo), Kivilahti Kal-
le Jarno Artturi (Hyvinkää), Kopo-
nen Raimo Olavi (Espoo), Kovanen 
Lauri Tuomas (Espoo), Kulomäki 
Jaakko Ilmari (Tuusula), Kuntonen 
Veli-Matti Petteri (Espoo), Kurvinen 
Perttu Ville Antero (Espoo), Kyllö-
nen Kimmo Kristian (Helsinki), Käki 
Janne lauri (Espoo), Lampinen Kim 
Tapani (Vantaa), Lauriala Sakari 
Matias Paavali (Helsinki), Lehtinen 
Teppo Terje (Kirkkonummi), Leh-
tonen Lasse Petteri (Helsinki), Le-
pomäki Jukka Pentti (Espoo), Levo-
ranta Timo Antti (Espoo), Lindgren 
Kim August (Myrskylä), Lång Risto 
Eero Juhani (Järvenpää), Malmberg 
Juho Erkki Magnus (Helsinki), Mau-
temps Nicolas Erik Johan (Espoo), 
Metsoila Markku Juhani (Sipoo), 
Mykkänen Kai Aslak (Espoo), Mä-
kelä Jarmo Olavi (Kerava), Mäkelä 
Klaus Antero (Hyvinkää), Mäki Jan-
ne Petteri (Järvenpää), Nyberg Petri 
Kalevi (Helsinki), Nybäck Teemu 
Johannes (Lohja), Oikarinen Keijo 
Juhani (Vantaa), Ontto Petri Matias 
(Helsinki), Pajunen Petri Jorma Kul-
lervo (Hyvinkää), Partanen Tuomo 
Antero (Helsinki), Pesonen Seppo 
Antero (Mäntsälä), Piekkola Emilia 

Anniina (Helsinki), Pyykkönen Risto 
Väinö Kalevi (Kirkkonummi), Ran-
tala Juha Aleksi (Helsinki), Rikberg 
Peter Julius (Inkoo), Roininen Ville 
Tapio (Vantaa), Ronkainen Jukka 
Antero (Helsinki), Rontu Mark-
ku Henrik (Espoo), Ruhanen Antti 
Juhani (Helsinki), Ruutu Sampsa 
Johannes (Espoo), Ryyppö Tommi 
Antero (Helsinki), Saarinen Janne 
Mikko Juhani (Vantaa), Saarinen 
Markus Teemu Juhani (Sammatti), 
Salminen Turo Kalervo (Vantaa), 
Saukkonen Mika Kalevi (Espoo), 
Schildt Esa Ilari (Helsinki), Simolin 
Joonas Jouko Tapani (Helsinki), Si-
piläinen Ari Juhani (Espoo), Sund-
berg Jan Harry (Kauniainen), Talas-
maa Roope Samuel (Helsinki), Tall-
qvist Torsten Birger (Kirkkonummi), 
Tiensuu Mikko Matias (Mäntsälä), 
Tolvi Timo Väinö Ilmari (Helsinki), 
Tonteri Pekko Matias (Ulkomaat), 
Turunen Kimmo Kristian (Helsin-
ki), Urrila Penna Petteri (Helsinki), 
Vaahtoranta Pauli Petteri (Helsin-
ki), Vainioranta Mikko Niilo Tapa-
ni (Helsinki), Valkonen Tomi Mika 
Petteri (Espoo), Vanhanen Olli An-
tero (Loviisa), Vatanen Juha Heikki 
Tapani (Helsinki), Virtanen Tomi 
Tapio (Lohja), Vuola Hannu-Pertti 
Samuli (Helsinki), Väyrynen Ville 
Veikko (Helsinki), Westerlund Den-
nis Alexander (Kirkkonummi), Wii-
ala Eero Ilmari (Helsinki), Wörlund 
Alexander Björnsson (Helsinki) 
Åstedt Per-Olof Mikael (Espoo) 
 
LÄÄKINTÄLUUTNANTTI 
Jousi Mikko Oskari (Helsinki), Laan-
koski Tapani Juhani (Porvoo), Lep-
pänen Roope Antero (Helsinki)  

loimukoski, Hynynen ja 
ilmonen majureiksi
Tiihonen komentajakapteeniksi, Maijanen ja 
Laakkonen kapteeneiksi, Gerasimoff ja  
Markkanen kersanteiksi
Etelä-Suomen sotilasläänin alueella ylennettiin 4.6. satoja reserviläisiä, joukossa 
luonnollisesti suuri joukko Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin aktiiveja. Lukuisia maanpuolustajia palkittiin lisäksi isänmaan eteen 
tehdystä työstä kunnia- ja ansiomerkein.

le kapt Jyrki Uutelalle (Itä-Helsinki) 
myönnettiin vastaavasti RESUL:n 
pronssinen ansiomerkki.
Reserviläisliiton ansiomerkit myön-
netään perinteisesti 6.12.

Irma Petterssonille myönnettiin Suo-

men Valkoisen Ruusun I lk:n mitali.

Vasemmalta kersantti Jari Gerasimoff, 

majuri Urho Ilmonen, korpraali Timo 

Järvinen ja kapteeni Jyri Putkonen.
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Etelä-Suomen Sotilasläänin komen-
taja on ylentänyt seuraavat reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön kuu-
luvat 4.6.2008

YLIVÄÄPELI 
Seppänen Kari Juhani (Vantaa), 
Vänskä Harri Olavi (Helsinki), Åk-
man Timo Kalervo (Järvenpää)
 
VÄÄPELI 
Eklöf Fredrik Michael (Helsinki), 
Forss Jari Tapio (Tuusula), Hytönen 
Hannu Juhani (Vihti), Jatkola Esko 
Niilo Johannes (Vantaa), Julkunen 
Mika Eemil (Nurmijärvi), Kotoaro 
Markku Tapio (Lohja), Lampinen 
Keijo Hannu Tapani (Porvoo), La-
pakko Janne Antti Johannes (Van-
taa), Lehtonen Esa Tapani (Mänt-
sälä), Mäkelä Ville Paavali (Espoo), 
Perttula Niko Matti-Mikael (Järven-
pää), Ryöppy Pentti Tapio (Mäntsä-
lä), Salminen Kari Tapio Villehard 
(Nurmijärvi), Sandström Henrik 
Gustaf Valdemar (Siuntio), Suomi-
nen Pasi Pentti Tapani (Järvenpää)
 
PURSIMIES
Mäenpää Kalle Matias (Vihti)
 
YLIKERSANTTI 
Ailas Heikki Veikko Juhani (Järven-
pää), Avomäki Karri Petri (Espoo), 
Brandt Pasi Olavi (Helsinki), Bro-
man Harry Johan (Helsinki), Elonen 
Juha Anssi (Vihti), Forsskåhl Kaj Os-
kar Petter (Helsinki), Haanpää Pauli 
Antero (Helsinki), Halme Jari Petri 
Juhani (Vantaa), Halttunen Timo 
Antero (Helsinki), Hartell Jaakko Il-
mari (Vihti), Haurinen Timo Heikki 
Olavi (Helsinki), Hirvonen Jaakko 
Tapio (Porvoo), Huopio Kauto Mart-
ti Juhani (Vantaa), Häkkinen Janne 
Antero (Helsinki), Häkkinen Mika 
Antero (Helsinki), Ilmolahti Joonas 
Rudolf (Helsinki), Inkinen Petri Ta-
pio (Hyvinkää), Jokinen Petri Ante-
ro (Tuusula), Julkunen Viljo Johan-
nes (Helsinki) Kanerva Timo Olavi 
(Karjaa), Kattan Robert Elias (Kirk-
konummi), Kervinen Lasse Veikko 
Johannes (Tuusula), Kinnunen Ari 
Arvi (Helsinki), Kivelä Jari Juhani 
(Nurmijärvi), Kohtanen Juha Kalevi 
(Vantaa), Koivu Ari Pekka (Vihti), 
Konstig Juho Viljami (Helsinki), 
Kotimaa Juha Petteri (Helsinki), Ko-
tomäki Jari Juhani (Espoo), Kuikka 

Jorma Ensio (Mäntsälä), Kummu 
Eero Eelis (Hyvinkää), Kylänlah-
ti Henry Pellervo (Espoo), Laakso 
Juha-Pekka (Vantaa), Laitala Jan-
ne Ilari (Helsinki), Laukkanen Juha 
Marko (Loviisa), Lautala Veikko 
Petteri (Espoo), Luopa Lasse Heik-
ki Antero (Espoo), Maaranniitty 
Kimmo Kalervo (Helsinki), Mäkelä 
Jukka Tapani (Järvenpää), Mäke-
lä Ville Samuli (Espoo), Niskanen 
Mika Pekka (Helsinki), Nurminen 
Kimmo Eerik (Vantaa), Nyman An-
dreas Martin (Espoo), Ojala Aarni 
Ilkka (Tuusula), Oksanen Jari Juha 
Olavi (Helsinki), Paaso Mirka Kris-
tian (Porvoo), Palonen Juha Jaak-
ko (Nurmijärvi), Palosvirta Mikko 
Kalervo (Hyvinkää), Pelkonen Tuo-
mas Antti (Vantaa), Peltola Vesa 
Juhani (Helsinki), Pelttari Antti-
Juha (Helsinki), Pircklén Teemu 
Mikael (Pornainen), Pohjanvuori 
Risto Mikael (Kirkkonummi), Päi-
vinen Reima Pekka Ensio (Vantaa), 
Pönni Juha Matias (Porvoo), Repo 
Antti Olavi (Vantaa), Ronkainen 
Arto Tapio (Tuusula), Räsänen 
Sami Tapani (Vantaa), Sahikallio 
Mika Petri (Lohja), Salminen Jere 
Pekka (Myrskylä), Sillanpää Mark-
ku Juhani (Vihti), Sinervä Martti 
Samuli (Espoo), Sintonen Risto Ka-
levi (Karkkila), Soini Kimmo Reima 
Ilari (Espoo), Taipale Atso Sakari 
(Järvenpää), Tamminen Mika Tomi 
(Sipoo), Tihtonen Ari Juhani (Loh-
ja), Tirkkonen Jari Juhani (Kirkko-
nummi), Toivola Towo Johannes 
(Järvenpää), Tulimaa Mika Heikki 
Kristian (Espoo), Tulonen Markus 
Ilmari (Helsinki), Tuominen Mika 
Tapani (Helsinki), Turunen Ant-
ti Topias (Järvenpää), Vainionpää 
Tuomo Antero (Vantaa), Vehokari 
Juha Antero (Espoo), Vehviläinen 
Antti Juhani (Espoo), Vilkman Kai 
Tapio (Espoo), Virtanen Mika Tuo-
mas (Espoo), Väänänen Tomi Kris-
tian (Tuusula), Willberg Owen Ald-
rick (Helsinki), Yrjönen Risto Ilmari 
(Kerava)
 
KERSANTTI
Aarnikunnas Johannes Sakari 
(Helsinki), Aarnio Tarmo Kalervo 
(Kirkkonummi), Alhola Matti Jussi 
(Helsinki), Aro Timo Aatto (Helsin-
ki), Ekebom Lars Leifsson (Hanko), 
Gerasimoff Jari Paavo (Helsinki), 

Haanpää Jani Jarmo Juhani (Han-
ko), Hakala Esko Tapio (Vantaa), 
Hakkila Joonas Kristian (Helsinki), 
Hartikainen Juha Matti (Helsinki), 
Heinonen Tiina Johanna (Vantaa), 
Hetemäki Martti Sakari (Helsin-
ki), Hippi Pekka Jussi (Järvenpää), 
Holm Claes Magnus Johannes (Hel-
sinki), Huvilinna Markku Juhani 
(Tuusula), Hyyhö Jukka-Pekka 
(Vantaa), Iirola Jukka Olavi (Vihti), 
Ilkka Juha Markus (Espoo), Ikonen 
Risto Sakari (Helsinki), Juslén Jyri 
Erik (Helsinki), Kaija Kauno Kalevi 
(Nurmijärvi), Kallio Tuomas Mika-
el (Helsinki), Karinen Vesa-Pekka 
(Helsinki), Kauppinen Ari Mikko 
(Vantaa), Kemppainen Aki Ante-
ro (Helsinki), Kemppainen Jouni 
Petteri (Kirkkonummi), Keränen 
Teemu Ensio (Lohja), Knuth Tero 
Ville Juhani (Vantaa), Koivula Ilpo 
Sakari (Helsinki), Kolkkinen Juha 
Kalevi (Helsinki), Koskikallio Tom 
Kalevi (Helsinki), Kuula Matti Jo-
hannes (Helsinki), Kytömaa Eero 
Sakari Johannes (Helsinki), Köyk-
kä Timo Antti Johannes (Helsinki), 
Lahikainen Tauno Valtteri (Espoo), 
Lamminpää Arttu Tapani (Espoo), 
Laurila Vesa Mikael (Vantaa), Leh-
tinen Otso Olavi (Vantaa), Lehtonen 
Raimo Tapani (Hyvinkää), Liimatai-
nen Jarno Kalevi (Espoo), Liimatai-
nen Sami Heikki (Espoo), Liljemark 
Klaus Mikko Olavi (Porvoo), Löp-
pönen Mikko (Lohja), Markkanen 
Sami Sakari (Mäntsälä), Martiskai-
nen Timo Tapio (Helsinki), Mat-
tila Paulo Veikko Ensio (Porvoo), 
Melasniemi Pasi Markus (Vantaa), 
Meriö Matti Kalervo (Espoo), Merjo-
maa Sauli Kalevi (Vihti), Metsäaho 
Tuukka Tapio (Helsinki), Moilanen 
Ari Tapani (Vihti), Moilanen Esa Ju-
hani (Vihti), Murhu Anttipekka Au-
lis (Espoo), Mäensivu Tapio Rainer 
(Espoo), Mäkinen Jarmo Johannes 
(Tuusula), Nieminen Jari Tapani 
(Mäntsälä), Paakkarinen Toni Sep-
po Tapani (Loviisa), Pihonen Jukka 
Emil (Espoo), Piikkilä Sulho Allan 
(Hyvinkää), Raitio Juha Tapani 
(Helsinki), Rajala Ossi Kalevi (Hel-
sinki), Rakennus Toni Tapani Ensio 
(Porvoo), Rautiainen Pasi Marko Ju-
hani (Vantaa), Romakkaniemi Juho 
Jalmari (Helsinki), Ruohonen Pert-
tu Ahto Aarne (Hyvinkää), Rusa-
nen Jouko Jorma Kalevi (Helsinki), 

Salo Jarno Juhani (Karkkila), Selin 
Jarkko Juhani (Pornainen), Seppälä 
Osmo Tapio (Espoo), Sippola Erk-
ki Kalevi (Helsinki), Soininen Timo 
Olavi (Helsinki), Sopen-Luoma Jar-
ki Kalervo (Pohja), Stening Mikael 
Jan Lauri (Helsinki), Sällström Petri 
Ossian (Sipoo), Särkelä Esa Tapio 
(Vantaa), Tanskanen Timo Olavi 
(Karkkila), Tirkkonen Tero Juhani 
(Siuntio), Tirkkonen Timo Tapa-
ni (Lohja), Torkkeli Lasse Juhani 
(Helsinki), Tsokkinen Mika Seppo 
(Tuusula), Uhrman Jussi-Heikki 
(Ulkomaat), Uronen Karri Veli-Matti 
(Vihti), Urtti Pekka Heikki (Vantaa), 
Utunen Eero Juhani (Espoo),
Vakkamaa Jouko Olavi (Mäntsä-
lä), Varis Juhani (Vantaa), Vierik-
ko Tommi Pentti (Porvoo), Viikari 
Veikko Viljami (Espoo), Viinanen 
Jari Petteri (Helsinki), Virtanen Jus-
si Kalevi (Espoo), Vuorenmaa Heikki 
Olavi (Pornainen), Väätäinen Erkki 
Juhani (Espoo), Wesslin Erkki Kale-
vi (Helsinki), Öhman Sture Henrik 
(Siuntio)

ALIKERSANTTI 
Eerola Jussi Juhana (Kerava), Eero-
la Risto Eljas (Helsinki), Elo Mark-
ku Juhani (Vantaa), Hannonen 
Petri Kalevi (Vihti), Hava Jari Olavi 
(Pornainen), Hiltunen Kari Tapio 
(Hyvinkää), Honkanen Raimo Ta-
pani (Vantaa), Huhta Markku Antti 
Juhani (Vihti), Huusko Kari Ilma-
ri (Vantaa), Itkonen Juha Jalmari 
(Järvenpää), Jakonen Helge Pentti 
Kalervo (Tuusula), Johansson Petri 
Olavi (Helsinki), Johansson Timo 
Juhani (Askola), Junttonen Ant-
ti Juhani (Helsinki), Jääskeläinen 
Kari Petri Antero (Helsinki), Kaijola 
Mikko Markus (Vihti), Kelottijärvi 
Rami Esko Antero (Tammisaari), 
Korhonen Kari Juhani (Porvoo), 
Kurko Eino Olavi (Hyvinkää), Kurvi 
Kimmo Olavi (Vantaa), Kähärä Jou-
ni Arto Kalevi (Pernaja), Laitinen 
Janne Markus (Espoo), Lepistö Toni 
Artturi (Vihti), Lindfors Tero Juha-
ni (Vihti), Lunden Jaakko Hannu 
Aleksi (Helsinki), Lönnqvist Jukka 
Tapani (Lohja), Mäkinen Jarno An-
tero (Porvoo), Nikunen Vesa Antero 
(Tuusula), Palola Antti Matias (Hel-
sinki), Parviainen Pasi Waldemar 
(Lohja), Paunio Mikko Kalervo (Hel-
sinki), Pietola Pasi Juhani (Helsin-

ki), Pöyhönen Heikki Viljo (Espoo), 
Seväkivi Olli Matti (Helsinki), Skyt-
tä Lauri Joonas Artturi (Helsinki), 
Takki Jari Eino Antero (Tuusula), 
Tolonen Harry Tapani (Tuusula), 
Virkkunen Matti Antero (Kerava), 
Välitalo Jarmo Ate Lauri (Pohja), 
Wargelin Kai Antero (Vantaa), Yles-
mäki Mikko Juhani (Vantaa)
 
KORPRAALI 
Bergholm Toni Kristian (Helsinki), 
Estola Kai Mikael (Espoo), Hahl Kal-
le Juhani (Helsinki), Hakkarainen 
Jouni Sakari (Kirkkonummi), Hen-
ni Jari (Karkkila), Hiippala Tuomo 
Johannes (Helsinki), Iijalainen Arto 
Sakari (Vantaa), Inkeroinen Pekka 
Ilari (Porvoo), Isomäki Pentti Kauko 
Mikael (Espoo), Johansson Stefan 
Ingvar (Helsinki), Juhel Axel Martti 
Didier (Espoo), Järvinen Timo Toi-
vo Tapani (Helsinki), Kaskela Ari 
Tapani (Vantaa), Kivi Jussi Jalmari 
(Espoo), Koivunen Jaakko Tuomas 
(Espoo), Korhonen Mikko Juha 
Tapani (Kerava), Kuusela Sami 
Juhani (Hyvinkää), Laitinen Ilpo 
Olavi (Järvenpää), Laitinen Kris-
tian Mikael (Espoo), Lehtinen Isto 
Kristian (Nummi-Pusula), Liikanen 
Olli Petteri (Helsinki), Lintinen Kai 
Peter (Helsinki), Liukko Lari Pet-
teri (Espoo), Mankisenmaa Sami 
Olavi (Vantaa), Manninen Tapio 
Seppo (Espoo), Mikkola Mika Ola-
vi (Helsinki), Nissinen Juho Paavo 
Petteri (Lapinjärvi), Nordbäck Jani 
Asseri (Helsinki), Pauna Ari Juhani 
(Helsinki), Penttilä Jarno Johannes 
(Helsinki), Pylväs Timo Sakari (Ul-
komaat), Rihu Jyrki Olavi (Vantaa),
Ropponen Toni Juhani (Nurmijär-
vi), Saari Petri Tapani (Helsinki), 
Saastamoinen Jani Juhani (Espoo), 
Sainio Sami Juhani (Helsinki), Sep-
pänen Timo Antero (Hyvinkää), Si-
vula Harri Nikolai (Helsinki), Tau-
pila Juhani Hemminki (Hyvinkää), 
Vattulainen Jukka Pekka (Vantaa), 
Viisanen Yrjö Antero (Helsinki), Yli-
nen Jukka-Pekka (Kirkkonummi)
 
YLIMATRUUSI 
Bergman Mikael Karl Erik (Lohja), 
Ekström Ari (Helsinki), Ihanus Juk-
ka Mikael (Helsinki), Lång Jan Ove 
(Kauniainen), Tuononen Pekko Iiro 
Samuli (Vantaa) 

Alikersantti Heikki Pöyhönen Vasemmalta yliluutnantit Harri Heikkinen ja Topi Tuominen, majuri Raimo Hynynen sekä kapteeni Ville Maijanen.

Majuri Jorma Loimukoski
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Baltic Sea SHootiNg cUP on ampumakilpai-
lu, joka on järjestetty jo vuodesta 1997 lähtien. 
Kilpailussa oli aluksi tarkoitus kilpailla vain 
Tallinnan Malevan ja Helsingin Seudun Reser-
viläispiirin välillä, mutta pikkuhiljaa kilpailu 
laajeni siten, että nyt voidaan jo puhua Itäme-
ren Baltic Sea kilpailusta. Kilpailu järjestetään 
vuorottain eri maissa. Osallistujajärjestöjä on 
nykyisellään Helsingin Seudun Reserviläis-
piirin lisäksi Kaitseliiton Tallinna Malevas-
ta, Hjemmevaernetin Militärpolitikompagni 
Fredrikssundista Tanskasta sekä Panevezysis-
tä Liettuasta tuleva suojeluskuntaosasto. Vuo-
sia mukana on ollut Hemvärnetin pataljoona 
Tukholmasta, mutta se jätti paikkansa jollekin 
muulle ruotsalaiselle joukolle. Mukaan on yri-
tetty saada myös joukkuetta Latviasta, mutta 
vielä se ei ole onnistunut. 
 Kilpailu ammutaan ns sovellettuna kil-

pailuna, jossa käytetään eri tyyppisiä puolus-
tusvoimien käyttämiä aseita. Suomessa puo-
lustusvoimat ei lainaa aseitaan, vaan kaikki 
käytössä olevat aseet olivat yksityisiä, mutta 
samantyyppisiä kuin puolustusvoimat käyttää. 
Tosin sarjatuliaseita ei käytetty, vaan aseet 
olivat puoliautomaatteja. Joukkueet ovat ne-
lihenkisiä. Kilpailu on joukkuekilpailu, jossa 
jokaisen ampujan tulos ratkaisee. 

tämäN vUodeN kilPailU järjestettiin Padas-
joella Iso-Taruksen leirialueella 24.5. Käytös-
sä olivat kaikki ampumaradat. Pistoolirastilla 
ammuttiin suojaseinien takaa SRA-tauluihin 
sekä metallisiin pleitteihin. Maaleja oli kaik-
kiaan 12. Tulokseen vaikutti sekä osumat että 
nopeus. Tuliaseman paras oli Suomen Timo 
McKeown. Toiseksi parhaat pisteet ampui 
Viron Kalvi Abel ja kolmanneksi ampui myös 

virolainen Steve Kümnik. Rastiin käytetty aika 
vaihteli runsaasti. Nopein oli Timo McKeown. 
Hän käytti aikaa suoritukseen 19,57 sekuntia, 
kun hitain Liettuan Stasys Juodka käytti aikaa 
84,96 sekuntia. Rastin suunnitteli ja johti Jou-
ko Lahtela. 

Seuraavan rastin johtivat Kari Savolainen ja 
Seppo Siimeslehto. Rastilla ammuttiin sekä 
pumppuhaulikolla että MP5-konepistoolilla. 
Rastilla edettiin ennalta merkittyä reittiä ja 
suoritettiin annetut ampumatehtävät. Hauli-
kolla ammuttiin aluksi kolmesta tuliasemasta 
yhteensä 9 keilaa, jonka jälkeen ase vaihdet-
tiin. MP 5:llä ammuttiin eri etäisyyksillä olevia 
SRA-tauluja ja lopuksi vielä liikkuvaan hirvi-
kuvioon. Rastin paras oli Suomen Mika Riste, 
joka käytti aikaa rastin suorittamiseen 50,11 
sekuntia. Lisäksi hän ampui parhaan osuma-
kertoimen. Toinen oli Samuel Kaseva (Suomi) 
ja kolmas Timo McKeown.
 
kolmaNNeSSa PaikaSSa ammuttiin sekä 
TRG tarkka-ampujakiväärillä että puoliauto-
maattisella Sakon M/92-kiväärillä. TRG:llä  
ammuttiin 150 metrin päähän kuusi pientä 
maalia. Maalin halkaisija oli n 6 cm. Tuliase-
man nopein oli Mika Riste. Toinen oli Steve 
Kümnik ja kolmas Samuel Kaseva. Rastin toi-
nen osa ammuttiin 100 metrin vallilta. Tehtä-
vä alkoi lyhyellä syöksyllä tuliasemaan, josta 
piti mahdollisimman nopeasti ampua makuul-
ta pahvimaalit ja siirtyä sen jälkeen toiseen 
tuliasemaan, jossa ammuttiin polviasennosta 
SRA-tauluihin. Tämän jälkeen kilpailijan tuli 
siirtyä hieman lähemmäksi ja ampua seisten 
maalit. Vielä lyhyt siirtyminen ja loput maalit 
ammuttiin seisten ryömintähaudasta noin 30 
metrin päähän. Rastin paras oli Kalvi Abel, 
toinen oli Samuel Kaseva ja kolmas Mika Ris-
te. Rastin johti Hannu Kerovuo Espoosta.
 Joukkuetuloksissa Helsinki oli paras voit-

taen Tallinnan Malevan joukkueen runsaalla 
130 pisteellä. Kolmas joukkue oli Fredrikssun-
din joukkue häviten voittajalle jo runsaat 400 
pistettä. Liettua jätettiin neljänneksi.

Helsinkiläiset tylyjä isäntiä

Tulokset
Henkilökohtainen kilpailu:

1.  Mika Riste, Hel, 368,7450
2.  Timo McKeown, Hel, 337,5764
3.  Samuel Kaseva, Hel, 335,4643
4.  Steve Kümnik, Tal, 322,4598
5.  Oliver Purik, Tal, 298,4600
6.  Kalvi Abel, Tal, 289,3845
7.  Argo Altmäe, Tal, 281,8329
8.  Stig Heltborg, Fre, 234,1005
9.  Allan Hausmann, Fre, 213,9820
10. Teemu Lainiola, Hel, 194,8795
11.  Brian Klarskov, Fre, 183,0952
12.  Zilvinas Kripaitis, Pan, 111,2866
13.  Benny Matson, Fre, 72,0257
14.  Stazyz Juodka, Pan, 58,0387
15.  Violeta Pavarotnikiene, Pan, 50,4645
16.  Audrone Vaitkeviciene, Pan, 0,0000

Joukkuekilpailu:

1.  Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
 1041,7857
2.  Kaitseliit Tallinna Malev 
 910,3481
3.  Fredrikssund Politikompagni 
 631,1777
4. Panevezio Aspkrities Sauliu 
 219,7898
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Helsingin reserviläispiirien (HRUP, 
HelResp) ampumaohjelma kaudel-
la 2008 kaartin JR:n pistooliradalla 
Santahaminassa

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA 
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 24.6.2008
ti 5.8.2008
ti 19.8.2008 mest
ti 2.9.2008
ti 16.9.2008
ti 30.9.2008

Pistoolin pika-ammunnan johtaja ja yhteyshenkilö on Seppo 
Laitakari, puh. 050 462 6780.
 Sotilaspistoolin pika-ammunnan johtaja ja yhteyshenkilö 
on Hannu Ilonummi, puh. 0400 638 965.
 Tarkemmat osallistumistiedot aikaisemmissa lehdissä 3 ja 
4.
 Helsingin reserviläispiirien ampumatoimikunta

ampumataito on sotilaan tärkein tai-
to!

Tähän on koostettu muutama www-linkki avuksesi alueemme 
ammuntojen yhteystiedoista, harjoituksista, kilpailuista ja tu-
loksista.

Vaatimuksena osallistumiseen ovat: jäsenyys, ampujanva-
kuutus (www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus), omat 
suojaimet ja kalusto. SRA-ammuntoihin ja harjoituksiin tarvi-
taan lisäksi turvallisen ampujan kortti. Osa tapahtumista on 
maksullisia. Tärkeä uusi asia Santahaminan ammunnoissa on 
ilmoittautuminen tapahtumaan ajoissa etukäteen. Lisätietoa 
saat Vantaan Reserviläisten linkistä.

www.vantaanreservilaiset.fi
www.mpkry.fi
www.khru.net  
www.eskapat.net
www.taru.pp.fi    
www.toiminta-ampujat.fi  
www.eralle.net   
www.geocities.com/helressra
www.lipas.net/sra 

Terveisin Ampumatoimikunta

Tarkka-ampuma rastilla ammuttiin TRG 22:lla (.308).

Tanskan Allan Hausmann ampumassa 9.00 mm:n Glockilla.

Pumppuhaulikko oli monille ulkomaalaisille uusi tuttavuus. 
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Kesäkuu
14.6.  Everstiluutnantti K.H.Pentti 90 v
18.6.  Valokuvaaja, luutnantti Kari T.Piela (matkoilla elokuussa) 60 v
19.6.  IT-johtaja, kapteeni Erik Wallin (ei vastaanottoa) 60 v
24.6.  Taidemaalari, sotilasmestari Pentti Sirviö 75 v
24.6.  FK, kapteeni Tapani Kontuniemi (perhepiirissä) 70 v
24.6.  Kehityspäällikkö, alikersantti Jussi Metsä 60 v
24.6.  Telejärjestelmäasiantuntija, matruusi Reijo Hyvönen 
 (mökkimaisemissa)  50 v
25.6.  Pääkonsuli, vänrikki Harry Blässar (perhepiirissä) 75 v
27.6.  Professori, luutnantti Peter Holmberg 70 v

Heinäkuu
4.7.  Toimitusjohtaja, ylikersantti Erkki Kuronen (matkoilla) 80 v
6.7.  Diplomi-insinööri, luutnantti Pentti U. Lehtinen 
 (lähipiirissä) 80 v
10.7.  Channel Manager, luutnantti Seppo Järvelä 50 v
13.7.  Alikersantti Mikko Ijäs (mökillä) 75 v
15.7.  Eläkeläinen, alikersantti Jorma Kuntsi (matkoilla) 70 v
21.7.  Filosofian maisteri, kapteeni Juha Mänttäri (matkoilla) 50 v
26.7.  Operaattori, kersantti Kalle Lahtinen (matkoilla) 50 v
27.7.  Varastomies, alikersantti Olavi Utter (perhepiirissä) 70 v
28.7.  Vuorineuvos, majuri Sakari Mikkola (matkoilla) 85 v
28.7.  Lentokapteeni evp, ylikersantti Eero Sillankorva 
 (kesäasunnolla)  75 v
28.7.  Valtiotieteen maisteri, kapteeni Nikolai Marschan 70 v
30.7.  Toimitusjohtaja, alikersantti Jouko Hietanen 60 v

Elokuu
2.8.  Opetusneuvos, yliluutnantti Pertti Porenne (perhepiirissä) 75 v
2.8.  Valtiotieteen lisensiaatti, luutnantti 
 Jarmo Vitikainen (veneilemässä)  60 v
4.8.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Esa Vitikainen 
 (suvun piirissä) 60 v
5.8.  Ekonomi, kapteeni Tage Blåfield 95 v
9.8.  Hovioikeudenlaamanni, yliluutnantti Ukko Kiviharju 
 (matkoilla)  70 v
10.8.  Eläkeläinen, vänrikki Arno Inkeroinen 75 v
12.8.  Lentokapteeni ylikersantti Tapio Paukku (perhepiirissä) 75 v
13.8.  Valtiotieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, 
 vänrikki Kauko Parkkinen (ei vastaanottoa) 70 v
18.8.  Tiedotusjohtaja, yliluutnantti Erkki Seitovirta (14-19)  80 v
19.8.  Ylijohtaja, yliluutnantti Jouni J. Särkijärvi (ei vastaanottoa) 60 v
20.8.  Vääpeli Paavo Räisänen(matkoilla) 60 v
22.8.  Eläkeläinen, ylikersantti Pekka Tynkkynen 60 v
24.8.  Valtiotieteen maisteri, majuri Matti Kuula(matkoilla) 70 v
25.8.  Varatuomari, luutnantti Markku Markkula (matkoilla) 50 v

Onnittelemme

MERIVOIMIEN VUOSIPÄIVÄN 
ILTAJUHLA 9.7.2008 TURUSSA
Merivoimien vuosipäivää vietetään tänä vuonna Turussa. 

Sininen Reservi ry järjestää  

ILTAJUHLAN SUOMEN 
JOUTSENELLA, TURUSSA

keskiviikkona 9.7.2008 klo 19.00-24.00 
 
Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja väyliä; Perinteinen 
ja samalla rento tunnelma ja lyhyet puheet. Buffetin jälkeen voi 
seurustella mukavassa seurassa tai pyörähdellä kannella nauttien 
kesästä ja nostalgisesta ja merellisestä miljööstä. 

Ruokaisan buffetin hinta on 28 euroa. Buffetkortti sisältää nou-
topöydän ruokajuomineen (alkumalja, ruokaviini sekä kahvi ja 
avec).

 
Asu on vierailupuku tai tummapuku. Pyydämme ystävällisimmin 
huomioimaan, että korkokenkien käyttö Suomen Joutsenen kan-
sirakenteen vuoksi on kielletty.
 
Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan tehdään sähköpostitse osoit-
teeseen ilmoittautuminen@sininenreservi.fi tai Jarmo Holm 0400 
524 253 (iltaisin). Tanssiaiskortti tulee maksaa 27.6. mennessä 
tilille Nordea 219918-199726 / Sininen Reservi ry. Mainitkaa lisätie-
doissa osallistujien nimet, puhelinnumero ja sähköposti.
 
Lisätiedot: Jarmo Holm, varapuheenjohtaja1@sininenreservi.fi 
0400 524 253 tai Arno Hakkarainen, puheenjohtaja@sininenreser-
vi.fi puh 050 383 5486 
 
SININEN RESERVI RY TOIVOTTAA LÄMPIMÄSTI TERVETULLEIKSI 
KAIKKI TUTUT SEKÄ UUDET JUHLIJAT. TAVATAAN SUOMEN JOUT-
SENELLA!

keNRaali yRJö keiNoNeN on ollut yksi kiistellyim-
mistä puolustusvoimain komentajista. Sotatieteiden 
tohtori, prikaatikenraali Pentti Airio on tohtorin-
väitöskirjallaan ”Yrjö Keinonen – uudistajaksi ase-
tettu” ratkaisevasti rikastuttanut hänestä aiemmin 
vallinnutta kuvaa. Airion tutkimusaihe on erittäin 
perusteltu ja osuva, ja se on vaatinut myös suurta 
tutkijanrohkeutta. Sinnikkäästi ja ennakkoluulotto-
masti puurtamalla Airio on onnistunut upottamaan 
tutkimuksellaan monta myyttiä, mutta tuonut sa-
malla päivänvaloon paljon uutta, kovaa ja dramaat-
tistakin tietoa.
 Yksi Pentti Airion tutkimuksen tärkeimpiä saa-
vutuksia on se, että sen tiedot tulevat hyödyttämään 
merkittävällä tavalla sitä tulevaa tutkimusta, joka 
pureutuu 1960-luvulla harjoitettuun YYA-sopimuk-
seen pohjautuvaan puolustuspolitiikkaan sekä puo-
lustusvoimain korkeimman upseerijohdon ja toisaal-
ta ylipäällikkö presidentti Urho Kekkosen, tämän po-
liittisten luottomiesten ja Neuvostoliiton asevoimien 
edustajien välisiin suhteisiin.

eNSimmäiNeN PeRiNNeSäätiöN sotahistorian pal-
kinto myönnettiin vuonna 2006 FT, dosentti Lasse 
Laaksoselle hänen kirjastaan ”Eripuraa ja arvoval-
taa. Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja 
johtaminen”.
 Päätöksen palkittavasta työstä tekee säätiön hal-
litus erillisen valintatoimikunnan esityksestä. Tämän 

vuotisen palkinnon 
valintatoimikuntaan 
kuuluvat säätiön hal-
lituksen edustajina 
kenraalimajuri Sami 
Sihvo (valintatoimi-
kunnan puheenjoh-
taja) ja pääsihteeri 
Pekka Kouri sekä 
historiatutkimuksen 
asiantuntijoina pro-
fessori Ohto Man-
ninen Maanpuolus-
tuskorkeakoulusta 
ja VTT, dosentti Jari 
Leskinen. Seuraavan kerran sotahistorian palkinto 
jaetaan vuonna 2010.
 Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö 
on vuonna 1973 perustettu säätiö, jonka tärkeimpä-
nä tehtävänä on Suomen Marsalkka Mannerheimin 
muiston vaaliminen. Lisäksi säätiö tukee taloudelli-
sesti Suomen sotia koskevan sotahistorian tutkimus-
työtä sekä suomalaisten upseerien koulutusta. Sääti-
ön puheenjohtajana toimii kenraaliluutnantti R.W. 
Stewen.
 Lisätietoja Suomen Marsalkka Mannerheimin 
perinnesäätiön sotahistorian palkinnosta antaa sää-
tiön asiamies Janne Kosonen, puh. 050 – 5810 819 tai 
www.mannerheiminperinnesaatio.fi . 

Suomen marsalkka 
mannerheimin perinnesäätiön 
sotahistorian palkinto 
Pentti airiolle

Edistääkseen sotahistoriallista tutkimusta Suomen Marsalkka Mannerheimin 
perinnesäätiö myöntää joka toinen vuosi sotahistorian palkinnon, jonka suuruus on 
5.000 euroa. Järjestyksessään toinen palkinto on myönnetty Pentti Airiolle hänen 
tohtorinväitöskirjastaan ”Yrjö Keinonen – uudistajaksi asetettu”. 

Talkookutsu Ilma-aseradan parannustöihin.
 
Nyt kun ruutirata on saatu valmiiksi, parannamme ilma-aseradan järjestystä ja maalaamme sei-
nät.
 
Paikka: Töölöntorinkatu 2, piirien yhteinen ilma-aserata.
Aika: 23-25.6. klo 12-19. rata on suljettu talkoiden ajaksi muulta käytöltä.
 
Talkoiden 2. vaiheessa lomien jälkeen maalataan katto ja asennetaan uudet valot.
 
Ilmoittaudu mukaan ! : tomi.alajoki@hrup.fi 045-1283636
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espoo-kauniainen

KOULUTUS 2008
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.maanpuolus-
tuskoulutus.fi sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuorot 
löydät kotisivuilta www.eskapat.net. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi. 
Katso myös keskusteluosuudesta tarkennuksia.

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

Naisten valmiusliiton 
Helsingin alueneuvottelukunta

KVaikka kesä ja lomat lähestyvät, nyt on aika ilmoittautua syksyn koulutuksiin!

Liikenteen polttonesteiden säännöstelykoulutus (LIPO)

Erittäin vakavan kriisitilanteen aikana Suomessa voidaan joutua turvautumaan tie-
liikenteen polttonestesäännöstelyyn. Säännöstelyorganisaatiota on mahdollista 
täydentää poliisin ja verohallinnon virkailijoiden ohella Naisten Valmiusliiton jäse-
nistöstä koulutetuilla vapaaehtoisilla henkilöillä. Heidät varataan hoitamaan virka-
miesvelvoitteella lupakäsittelyä.

LIPO-koulutuksessa käsiteltäviä asioita ovat
- Huoltovarmuusjärjestelyt
- Suomen polttoainehuolto ja sen uhat
- Polttonesteiden säännöstelyjärjestelmä ja säännöstelytekniikka
- Lupakäsittely ja polttonestesäännöstelyn valvonta

Koulutus kestää kaksi päivää. Seuraavat koulutukset ovat 10.9.- 11.9.2008 Tampe-
reella ja 7.11.-9.11.2008 Kuopiossa. Pelastusopisto vastaa liiton lähettämien osallis-
tujien kurssi-, matkustus- ja majoituskustannuksista. Tehtävät edellyttävät paineen 
sietokykyä, hyvää kuntoa, ATK-taitoa, hyvää suomen kielen taitoa ja joustavuutta. 
Osallistujan tulee lisäksi itse varmistaa, ettei hänellä ole jo poikkeusolojen sijoitusta. 
Koulutettujen naisten tiedot kirjataan Naisten Valmiusliiton henkilörekisteriin ja he 
sitoutuvat tarvittaessa suorittamaan tehtävää.

Kurssille haetaan Naisten Valmiusliiton verkkosivuilla (//www.naistenvalmiusliitto.fi)  
olevalla lomakkeella.. Lähetä lomake Kristiina Slottelle (Merivirta 16, 02320 Espoo).

Tammi 2008 NASTA-harjoitus

Tammi 2008 -harjoitus järjestetään 19.-21.9.2008 Tammisaaressa, Dragsvikissä, Uu-
denmaan Prikaatissa. Harjoitus koostuu kuudesta koulutusaiheesta, joista osallistu-
jat valitsevat yhden. Koulutus on peruskoulutusta eikä edellytä ennakkotietoja tai 
-taitoja. Aiheet ovat 
- Toimintakyky kriisitilanteissa
- Johtamisen perusteet
- Etsintä ja maastoensiapu
- Kuljetus
- Katuturvallisuus
- Viesti
Ilmoittaudu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen verkkosivujen kautta (www.mpky.
fi/uusimaa).

Aurinkoista kesää kaikille! Kerätkää voimia syksyn ja talven toimintaa varten!

Kristiina Slotte
Naisten Valmiusliiton Helsingin Alueneuvottelukunta

Ilmainen kokeilutarjous 2008 Sinulle Reserviläinen
Kokeile toimintaa Stadin Sisseissä! Olemme varmoja, että Stadin Sissien toiminnasta löytyy sinulle mielekkäitä 
tehtäviä ja unohtumattomia elämyksiä. Ellet usko, kokeile edes! 
Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden liittyä Sissikerhoon (RUL) tai Sissiosastoon (RES) täysin kuluitta vuoden 2008 
ajan. Kun olet liittynyt Stadin Sisseihin ja olet suorittanut liiton veloittaman jäsenyhdistys- ja liittomaksun, Stadin 
Sissit hyvittää sinulle koko jäsenmaksun kokonaisuudessaan vuoden 2008 osalta. 
Ehdot ovat:
•	 Sitoudut	osallistumaan	ainakin	yhteen	Stadin	Sissien	jäsentapahtumaan.	
•	 Tarjoukseen	ovat	oikeutettuja	200	ensin	ilmoittautunutta.	
•	 Tarjous	koskee	vain	vuoden	2008	jäsenyyttä.
•	 Tarjous	ei	koske	jo	johonkin	toiseen	RUL:n/RES:n	yhdistykseen	kuuluvaa	ja	sellaiseen	jäsenmaksunsa	jo	mak-
sanutta.
•	 Tarjous	ei	koske	Stadin	Sisseistä	eronnutta	tai	erotettua	henkilöä	taikka	nykyistä	Stadin	Sissien	jäsentä.
•	 Hyvityksen	saamiseksi	on	esitettävä	yhdistykselle	maksutosite	Stadin	Sissien	ja	RUL:n/RES:n	jäsenmaksun	
suorittamisesta. 
Ei kun toimeen! Katso ohjeet jäseneksi liittymisestä http://www.stadinsissit.fi/html/jasenet.html

PAHKIS KUTSUU
Vekaranjärvi 19.9.-21.9.2008

Vekaranjärven maastossa on nähty outoja kulkijoita valokuvien ja karttojen kanssa, mitähän mahtavat etsiä? 
Epäilynä on Espoon Vanhakartanon metsissä paljastuneiden huumekätköjen siirtyminen pois pääkaupunkiseudul-
ta. 

Haluatko olla mukana kitkemässä toiminnan pois Vekarajärveltäkin? Ota pikaisesti yhteyttä kitkijöihin ja liity 
joukkoon.

Osasto Keltainen  Osasto Vihreä Osasto Valkoinen
Tuukka Paasivirta  Antti Brax  Matti Huomanen
tuukka.paasivirta@helsinki.fi 050 5700843 matti.huomanen@iki.fi
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kaNta-HelSiNki

Kerho järjestää jäsenilleen perintei-
sen ampumaleirin Padasjoella 16.-
17.8.2008. Tilaisuudessa mahdolli-
suus tutustua SRA-ammuntaan sekä 
kokeilla erilaisia aseita. Monipuo-
liset ampumaohjelmat soveltuvat 
sekä vasta-alkajille että ammuntaa 
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

Kerhon yhteystietoja: Verkkosi-
vusto: www.khru.net, Sähköposti: 
khru@khru.net

Sähköpostitiedotteita haluavat 
voivat ilmoittaa osoitteensa sihtee-
rille. 

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@hel-
sinki.fi

läNSi-vaNtaa

Keskiviikkona 27.8. teemme iltaret-
ken Hangon rintamamuseoon, joka 
sijaitsee Lappohjassa Hankoniemel-
lä. Lähtö Toimintakeskuksesta klo 
17.00. Kuljetustapa riippuu lähtijöi-
den määrästä. Varatkaa jo nyt päivä 
kalentereihin. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut: Seppo Kulmala, sähkö-
posti: seppo.kulmala@xerox.com, 
puhelin: 040-5869252. Ilmoittau-
tumiset 20.8. mennessä. Lisätietoa 
retkikohteesta osoitteista http://
www.jatkosota.fi/rintamamuseo/ ja 
http://www.mannerheim.fi/13_eri-
ty/s_hanko.htm 

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2007 

toimintakalenteri löytyvät verkkosi-
vuiltamme osoitteesta http://lvru.
rul.fi 

mUNkkivUoRi
 

Hallitus toivottaa jäsenille hyvää ja 
aktiivista kesää reserviläistaitoja ko-
hottavan toiminnan parissa. Loma-
kauden jälkeen jatketaan perinteistä 
ampumatoimintaa.

Tulevaa ampumatoimintaa:
Kalvolassa ammutaan perinteisin 

kuvioin 14.06 ja 9.8. Mahdollisuus 
ampua sekä pistooli- että kiväärila-
jeja.

Santahaminan ammunnoista leh-
den muissa ilmoituksissa

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com

töölö

Vietimme 22.5. yhdistyksemme 
perustamisen 40-vuotisjuhlaa vel-
jellisen arvokkaasti toimistohotelli 
Office Housen tiloissa Bulevardilla. 
Paikalla oli runsaasti ystäviä myös 
sidosryhmistä. Kansainvälistä vä-
riä edustivat mukana olleet kolme 
Suomen-poikaa ja Viron Rajavartio-
koulun sekä Paldiskin varuskunnan 
edustajat. Tilaisuudessa julkistettiin 
kerhomme 40-vuotishistoriikki ja se 
tullaan postittamaan kaikille jäse-
nillemme kesän aikana.

Ansioituneita jäseniä palkittiin 
yhdistyksemme standarilla, joka 
luovutettiin myös kapteeni Maido 
Rajangille kiitoksena hyvästä ja pit-
käaikaisesta yhteistyöstä.

Parhaat kiitokset myös kaikille 
kerhomme jäsenille, jotka osallis-
tuivat 18.5. lähes neljänkymmenen 
Suomen-poikien lesken virkistys-
matkan järjestelyihin. Saamamme 
kutsun mukaisesti kerhostamme 
lähtee kolme edustajaa Suomen 
Sotaveteraanien Viron Yhdistyksen 
Upseerikerhon vuosikokoukseen 
Tallinnaan 14.6. 

Esitetyn toiveen mukaisesti 
teemme ”kulttuuripiston” Suomen-
linnaan 6.8. kello 19.00 alkavaan 
kesäteatterin Tuntematon Sotilas-
esitykseen. Liput ostetaan itse ja 
kokemuksen mukaan ne kannattaa 
hankkia hyvissä ajoin.

Lisätietoja saa Antero Jauhiaisel-
ta p. 050-3683539.

Viime kesäisten hyvien kokemus-
ten perusteella järjestämme melon-
tatapahtuman kesän aikana. Sopi-
van ajankohdan varmistamiseksi 
asiasta kiinnostuneita pyydetään ot-
tamaan yhteyttä puheenjohtajaan.

Huomio myös 27.7.-3.8. järjes-
tettävä Hamina Tattoo. Jos tapah-

tumasta kiinnostuneita löytyy tar-
peeksi, niin matkalla voidaan tehdä 
esim. opastettu tutustuminen Salpa-
linjan museoihin. Lisätietoja Antero 
Jauhiaiselta tai www.haminatattoo.
com

Ampumavuoromme Töölöntorin-
kadun ampumaradalla jatkuvat seu-
raavasti: tiistai 19.8., ti 16.9, ti 14.10, 
ti 11.11. ja ti 9.12. Vuoromme alkaa 
kello 19.00. Yhdistykseltä löytyvät 
tarvittavat välineet, tule mukaan 
kokeilemaan kymppien kestävyyttä! 
Lisätietoja ampumavastaava Raimo 
Ahokkaalta p. 050-5114123.

Yhdistyksemme juhlavuoden t-
paitoja on vielä jonkin verran jäljellä 
ja niitä voi lunastaa puheenjohtajal-
ta hintaan 10 e/kpl.

Parhaat onnittelut kaikille 4.6. 
ylennetyille sekä muuten ansiois-
taan huomioiduille!

Kerhomme toimintaa koskevat 
kehitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo Mar-
tiskaiselle p. 040-7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri 
Erkki Nikuselle p. 040-7154486, eni-
kunen@welho.com 

itä-HelSiNgiN 
ReSeRviUPSeeRit

IHRU:n syyskauden ammunnat 
ilma-aseradalla alkavat viikolla 34 
keskiviikkona 20.8.2008 klo 18. ja 
ilmahirviammunnat parittomina 
viikkoina alkaen viikolla 35 torstai-
sin klo 18. Ilmarata sijaitsee Tuki-
kohdassa Puotilantie 1D, (pysäköinti 
kielletty Puotilantie 1 parkkipaikal-
le).

Syysjotos on tänä vuonna Piek-
sämäellä 12-14.9.2008 yhteyshen-
kilönä toimii Klaus Koivu p. 050 
562 3211. Lisätietoja ” Kukkarojotos 
2008” www.paso.fi/kukkarojotos, 
katso myös ilmoitus Reserviläinen 
lehdestä. Ilmoittaudu Klaus Koivulle 
elokuun alkuun mennessä. 

Yhdistykselle on varattu ampu-
mavuoroja Töölön ruutiaseradalle 
lokakuun puolivälistä eteenpäin, 
tarkemmat ajat ilmoitetaan syksyllä. 

Yhdistyksen nettisivut: www.
ihru.org 

Sopivaa liikuntaa kannattaa har-
rastaa myös kesällä, että voimia riit-
tää myös syyskauden toimintaan.

Yhteystietoja: pjoht. Keijo Talja 
p. 041 514 9140, vpjoht. Jukka-Pek-
ka Kantokoski p. 050 332 3687, siht. 
Juha Iiskola p. 050 543 6214.

HUoltoUPSeeRikeRHo

Turvallisuusmessut Lahdessa 26.-
28.9.2008. Varaa kalenterista aika, 
tarkemmat ohjeet syksyllä.

ilmatoRJUNtakeRHo

Kerhon toiminta hiljenee tältä erää 
kesätauolle ja myös ammuntavuoro 
pitää tauon. Jatkamme jälleen tar-
mokkaasti syksyllä. Syyskuussa 
tulemme järjestämään ammunta-
kilpailut, minkä jälkeen lokakuussa 

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

vierailun KarPr:ään.
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 Uotila (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 ITY: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 
jäsenupseeri Patrik Hammaréniin 
(044 592 2982, patrik.hammaren@
helsinki.fi).

JääkäRikeRHo

Kuukausisaunaa ei ole heinäkuussa, 
seuraava saunailta on 5.8. klo 17.00 
alkaen.

20.5. suoritettu retki Marskin 
majalle oli erinomaisen onnistunut, 
jopa sää suosi. Saimme erittäin kat-
tavan kuvauksen Marskin tavoista 
ja majan historiasta, kiitokset Re-
posalmen Lionsklubille matkan jär-
jestämisestä. Kerhon yhteystiedot: 
Pj. Juha Koiranen, puh. 745 3907 tai 
040 503 4804, siht. Yrjö Saulamo, 
puh. 349 3162 tai 050 344 5635.

kt-keRHo

Lähde tutustumaan Viron Tykistö-
joukkoihin Tapaan! 26.-28-9.2008 
- ILMOITTAUDU MUKAAN! Samas-
sa yhteydessä Perussuunta 2008 kil-
pailu. Paikan päällä näet ja pääset 
omakohtaisesti käsittelemään Nato-
kalustoa, ties vaikka siitä olisi kohta 

hyötyä täällä kotimaassakin. Matka 
on lähtökohtaisesti kohdennettu 
20-45 v jäsenille, mutta varttuneem-
pikin väki on tervetullut mukaan. 
Osallistujamäärää voidaan joutua 
rajoittamaan järjestelijän kapasitee-
tista riippuen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
puheenjohtaja@ktkerho.fi tai 044-
5110472 Aiempien vuosien matka-
kertomukset luettavissa kerhon in-
ternet sivustolta www.ktkerho.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 partio Kekkonen-
Laakkonen-Pulkki-Saarela tuli kol-
manneksi Italian Alpeilla 16.–17.5. 
käydyn Lombardia 2008 -sotilas-
taitokilpailun reserviläissarjassa. 
Yleiskilpailussa joukkue oli viides. 
Partioita osallistui yhteensä noin 60. 
Onnittelut! 

Parolan retkelle osallistui yh-
teensä 14 henkeä, joista 7 oli jäse-
niämme. 

Kesän aikana voi ampua Santaha-
minassa vakiovuoroilla. Katsot päi-
vät tästä lehdestä tai http://www.
taru.pp.fi/ kohdasta Ammunta.

Partiomme Kekkonen-Laakko-
nen-Rusila muodostaa yhden RUL:n  
kolmesta partiosta reserviupseeri-
en PM-kisoissa Norjassa 27.-29.6. 
Markus Saarela on ”lagledare”. Pio-
neeriosaston partio Taipale-Vata-
nen-Teittinen osallistuu Pioneeri- ja 
suojelujotokselle Keuruulla 26.-27.7. 
Syysjotos on 12.-14.9. Pieksämäellä. 
Jos haluat mukaan, ota yhteyttä sih-
teeriin.

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

HelSiNgiN  

ReSeRviläiSet

Reserviläisliiton tiedotus- ja per-
heliikuntapäivä on lauantaina 6.9. 

Helsingin Seudun Reserviläispiiri 
ja Helsingin Reserviupseeripiiri jä-
senyhdistyksineen esittelevät toi-
mintaansa kaikenikäisille. Helsin-
gin Reserviläisten vastuulla ovat 
lihaskuntotestit klo 10–15. Merkitse 
päivä kalenteriisi. Lisätietoja saa tä-
män lehden seuraavasta, elokuussa 
ilmestyvästä numerosta. 

Hyvää kesää kaikille jäsenille! 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

toimiNtakaleNteRi
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Lisätietoja yhdistyksen toiminnas-
ta antavat varapuheenjohtaja Risto 
Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 050 
541 2007, risto.tarkiainen@resul.fi 
ja sihteeri Timo Elolähde, puh 040 
830 4097, timo.elolahde@ytv.fi tai 
helsinki@helresp.fi.

meRiReSeRviläiSet

Hyvää kesää ja onnea niille, joita 
on muistettu reservin ylennyksillä. 
Muistathan, etteivät ylennykset ole 
mikään ansiomerkkiin verrattava 
palkinto. Ne eivät ole automaa-
tio, vaan niitä on jonkun esitettä-
vä ja niiden on perustuttava pv:n 
ylennyskriteereihin, joihin kuuluu 
paitsi moitteeton kansalaiskunto, 
myös riittävä kertausharjoitus- tai 
maanpuolustuskurssikoulutus. 
Ylennysten välillä on yleensä olta-
va vähintään 5 vuotta. Sekä reser-
vin aliupseeri- että upseeriarvojen 
yläpäässä on ylennettävällä oltava 
myös kyseistä arvoa vastaava sodan-
ajan sijoitus. Merireserviläiset tekee 
vuosittain jäsenistään ylennysesi-
tykset 4.6. ja 6.12. varten. Ongelma 
on siinä, ettei yhdistyksellä ole mah-
dollisuutta saada selville kenenkään 
koulutus- tai kh-tietoja, usein ylen-
nysvuositiedot ja sotilasarvotkaan 
eivät jäsenrekisterissä ole ajan tasal-
la. Mikä lääkkeeksi? Jos koulutus-
vuorokausia puuttuu, on kesä-/syk-
syaika mitä parhainta aikaa hankkia 
kertausharjoituksiin rinnastettavaa 
koulutusta. Myös pitkä toiminta re-
serviläisyhdistyksen jäsenenä voi 
olla perusteena yhteen ylennykseen.

OSALLISTU MERIPUOLUSTUS-
PIIRIN KURSSEILLE!

MPK/Meripuolustuspiirin kurs-
sit ja esim. Ahven-regatta merivoi-
miemme 90-vuotisjuhlille Turkuun 
ja takaisin on täyttä kertausharjoi-
tuksiin rinnastettavaa koulutusta. 
Vielä on punkkapaikkoja jäljellä. 
Lähemmät tiedot löydät netin kaut-
ta MPK:n Meripuolustuspiirin kurs-
sisivuilta: www.maanpuolustus-
koulus.fi . Suositeltavia kursseja on 
otettu myös omaan tapahtumaka-
lenteriimme, jotka löytyvät Sinisen 
Reservin nettisivuilta www.sininen-
reservi.fi . Ainoastaan MPK-kurssit 
antavat näitä ylennyksissä huomioi-
tavia koulutuspäiviä. Myös muiden 
MP-piirien kursseille voi osallistua!

YLENTÄMISEN EDELLYTYKSE-
NÄ OLEVAT KOULUTUSVUORO-
KAUDET

Miehistö: Ylim/korpr – kh; Alik 
– 7 kh-vrk; 

Res.Au:t: Kers – 10 kh-vrk; Ylik 
- 20 kh-vrk; Pursim/vääp – 40 kh-
vrk; Ylip/yliv – 50 kh-vrk+sijoitus; 
Sotmest – koulutus, sopivuus ja 
vastaava sa-sijoitus. (Varusmiesker-
santeilla kh-vrk-vaatimus 10 vrk vä-
hemmän).

Res.Ups:t: Ltn – 10 kh-vrk; Ylil 
– 30 kh-vrk; Kaptl/kapt – 60 kh-vrk; 
Komkapt/maj - koulutus, sopivuus 
ja vastaava sa-sijoitus.

MAAKUNTAJOUKKOON

Kursseihin osallistumalla voi saa-
da itselleen sa-sijoituksen ja pääsyn 
kh-putkeen. Alle 35-vuotiaille suo-
sitellaan hakeutumista maakunta-
joukkoihin. Meitä lähellä olevan 
merivoimien joukon, Merikuljetus-
joukkueen, asioista vastaa Seppo 
Vihersaari, jolta voi kysellä myös 
muusta “virallisesta” koulutuksesta, 
puh 0400-253380.

AHVEN 3

 Purjehduskausi on hyvällä alul-
la, ja Ahvenemme on täydessä käy-
tössä. Tiistait ovat yhdistyksen ker-
hoiltoja n. klo 18 alkaen Ahvenella 
Katajanokan jäänmurtajalaiturilla, 
jolloin voi tutustua alukseen ja mui-
hin meriressuihin. Silloin tehdään 
huoltohommia ja pieni harjoitusajo. 
Lauantaina 5.7. on mahdollisuus 
päästä ajamaan Ahvenella Upin-
niemeen, jonne paatti jätetään seu-
raavan päivän kurssilaismiehitystä 
varten. Paluu bussille. Hyvä mah-
dollisuus treenata merimiestaitoja. 
Ilmoittautua voi vastuukippari Mart-
ti Helamaalle, joka tietää kaikesta 
muustakin Ahveneen liittyvästä, 
puh.050-3573658. Merireserviläiset 
osallistuvat Ahvenella Navigaatio-
liiton kilpailuihin ja syksymmällä 
Reserviläisurheiluliiton Merimesta-
ruuskilpailuun. Jos tämä toiminta 
kiinnostaa, kysy lisätietoja Martilta.

KIPPARI- JA KONEPÄÄLLIKKÖ-
OIKEUDET

Johtokunta myönsi kuluvalle pur-
jehduskaudelle seuraavat Ahvenen 
päällikköoikeudet: Martti Helamaa 
(vastuupäällikkö), Seppo Vihersaa-
ri, Ilkka Tiihonen, Pekka Aarniaho, 
Ville Mäenpää, Eero Karuvaara, 
Vesa Karuvaara ja Tatu Korhonen. 
Konemestarioikeudet: Matias Kai-
vos (vastuukonepäällikkö), Martti 
Helamaa, Ville Mäenpää, Seppo 
Vihersaari, Jaakko Maavuori, Vesa 
Karuvaara ja Pekka Aarniaho. Ahve-
nen minimimiehitys on aina (myös 
MPK-kursseilla ja VEH:eissä) oma 
kipparimme ja konemestarimme.

KEVÄÄN LUOLA-SARJAKILPAI-
LUTULOKSET

Pienoiskivääri (avotähtäin) 30 
ls pysty: H60: 1. Jaakko Maavuori 
189+196+195=580; 2. Vesa Karu-
vaara 171+180+174=525. H50: 1. 
Tatu Korhonen 258+257+254=769; 
2. Jukka Soini 245+242+233=720. 
H: Matias Kaivos 147+149+158.

Pienoispistooli 30 ls koulu: D: 1. 
Sari Fabricius 228+221+222=671; 2. 
Nina Maavuori 204+196+202=602. 
H60: 1. Raimo Häyrinen 
240+230+249=719; 2. Jaakko Maa-
vuori 244+235+228=707; 3. Vesa 
Karuvaara 217+212+216=645; 3. 
Eero Karuvaara 210+234+201=645. 
H 5 0 :  1.  J u k k a  S o i n i 
283+278+279=840; 2. Tatu Korho-
nen 269+277+272=818. H: 1. Jou-
ni Toivanen 261+272+239=772; 2. 
Matias Kaivos 251+252+247=750.

Isokaliiperinen pistooli 30 ls 
koulu: H60: 1. Eero Karuvaara 
112+106+99=317; 2. Vesa Karuvaa-
ra 99+106+101=306. H50: 1. Tatu 
Korhonen 275+268+275=818; 2. 
Jukka Soini 243+236+239=718.

Syksyllä alkavat Luola-vuoroil-
lamme uudet sarjakilpailut. Vuo-
roista tiedotetaan myöhemmin. 
Ampumatoiminnasta ja –mahdolli-
suuksista tiedotetaan myös Sinisen 
Reservin tapahtumakalenterissa. 
Ase- ja ampuma-asioissa voit kään-
tyä Tatu Korhosen puoleen, puh. 
050-5654408, tatu.korhonen@finn-
lines.com. 

RESUL:N PERINNEASEMESTA-
RUUSKILPAILUT

Ampujamme osallistuivat Reser-
viläisurheiluliiton Perinneasemes-
taruuskilpailuihin Mikkelissä 10.5. 
kahdella kiväärijoukkueella ja yhdel-
lä pistoolijoukkueella. Heikki Tam-
menmaa ampui hienosti 300m:n  
perinnekiväärissä mestaruuden sar-
jassa H60, tuloksella 245, joka on 

myös uusi ResUL:n ennätys. Tatu 
Korhonen ampui samassa lajissa, 
sarjassa H, pronssia tuloksella 248. 
Kilpailuissa oli vajaa parisataa osan-
ottajaa.

Perinnekivääri 300m 30 ma: 
H60: 1. Heikki Tammenmaa 245; 14. 
Vesa Karuvaara 189; 18. Eero Karu-
vaara 175. H50: 12. Eero Kurjennie-
mi 222; Jukka Soini 184. H: 3. Tatu 
Korhonen 248; 40. Jari Luostarinen 
204; 49. Jouni Toivanen 195; 53. 
Janne Karuvaara. Joukkuekilpailu: 
7. MeriRes 1; 13. MeriRes 2.

Perinnekivääri 150m 3x10: H60: 
6. Heikki Tammenmaa 246; 18. Eero 
Karuvaara 216; 24. Vesa Karuvaara 
197. H50: 25. Eero Kurjenniemi 227; 
27. Jukka Soini 219. H: 27. Jouni Toi-
vanen 245; 33. Tatu Korhonen 242; 
35. Jari Luostarinen 242; 64. Janne 
Karuvaara. Joukkuekilpailu: 11. Me-
riRes 1; 16. MeriRes 2.

Perinnepistooli 30 koulu: H50: 5. 
Jukka Soini 277. H: 19. Tatu Korho-
nen 277; 25. Jouni Toivanen 265; 29. 
Jari Luostarinen 252.

Perinnepistooli kaksintaistelu: 
H50: 5. Jukka Soini 240. H: 9. Jouni 
Toivanen 234; 22. Jari Luostarinen 
197.

YHTEYSTIEDOT
Merireserviläiset ry:n johtokun-

nan sähköpostiosoite on merireser-
vilaiset@helresp.fi, jonka kautta ta-
voittaa kaikki johtokunnan jäsenet.

Puheenjohtaja Tatu Korhonen (+ 
ammunta) 050-5654408. Varapu-
heenjohtaja (+ alus-sponsorointi) 
Eero Karuvaara 0443140952. Sihtee-
ri/taloudenhoitaja (+ vastuupääl-
likkö) Martti Helamaa 050-3573658. 
Alushuoltovastaava (+ vastuuko-
nepäällikkö) Matias Kaivos 040-
5433689. Merikilpailuvastaava (+ 
venerekisteri) Timo Arkiomaa 050-
5820798. Pelastuskoulutusvastaava 
Vesa Karuvaara 041-5012716. Maan-
puolustuskoulutusvastaava Seppo 
Vihersaari 0400-253380

HfoRSNeJdeNS SveNSka 

ReSeRvUNdeRofficeRaRe

Skytte i ”Luolan” hösten 2008 kl. 
17:00-19:00. 

Skyttet fortsätter på hösten va-
rannan torsdag (parlösvecka), bör-
jande vecka 37.

Triangel kampen 2008
Terränglöpning
Onsdagen 6.8, Kasaberget Gran-

kulla, samling kl. 18.00, start 18.30
Luftgevärsskytte
Torsdagen 2.10, Västerby skytte-

hall, samling 18.00
Avslutningsfest
Lördagen 18.10, Dragsvik, kl. 

19.00
Ordförande Markus Liesalho
Tel.  0400-421 002
E-mail. svesnska@hel-

resp.fi

vääPelikilta

Vääpelikurssi 
Helsinki 20.8.-7.9.2008. Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
Helsingin piirin kurssi. Kurssi on 
kohdennettu Etelä-Suomen sotilas-
läänin valitsemille sijoitetuille tai 
sijoituskelpoisille yksikön vääpeleil-

le ja yksikköupseereille. Kurssin ta-
voitteena on kehittää reserviläisten 
osaamista yksikkönsä huollon johta-
misessa. Kurssilla perehdytään pe-
rusyksikön huollon eri osa-alueiden 
järjestämiseen ja yhteistoimintaan 
yksikön johdon kanssa. Kurssi muo-
dostuu teoriailloista ja soveltavasta 
harjoituksesta Santahaminassa 5.-
7.9.2008. Kurssille voidaan ottaa 
muitakin kuin sotilasläänin kutsu-
mia henkilöitä, jos tilaa on. Kurssin 
toteutuksesta vastaa Vääpelikilta 
ry. Lisätiedot: Ari Hautala, puh. 045 
1142 058, ari.hautala@kolumbus.fi.

Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro Töölöntorinkadun sisäampu-
maradalla sunnuntaisin klo 12.00-
14.30. Mahdollisuus ampua ruu-
tiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. 
Kysy ratavuoroista Markku Niemi-
seltä, puh. 0400 709 782, mardes@
kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä, 
puh. (09) 753 7837.

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www.re-
servilaisliitto.fi/vaapelikilta tai ota 
yhteyttä: pj. Juha Parkkonen, puh. 
040-866 3055, juha.parkkonen@
gmail.com ja sihteeri Timo Tuomi, 
puh. 040-540 1625, timo.tuomi@
gmail.com.

killat

HelSiNgiN 
ilmatoRJUNta-

RykmeNtiN kilta

Killan hallitus toivottaa hyvää kesää 
kaikille kiltajäsenille, vapaaehtoi-
sille maanpuolustusorganisaatioille 
sekä muille yhteistyökumppaneille. 
Palataan taas syksyllä pirteinä ja 
täynnä uusia ideoita sekä työintoa 
uusiin haasteisiin.

Seuraava tiedote ilmestyy 15.08. 
joten syksyn ajankohtaiset asiat ote-
taan silloin tarkemmin esiin. 

Pyydän huomioimaan että killal-
la on UUSI OSOITE; HelItR – kilta 
ry, PL 100 00811 HELSINKI eli kaik-
ki posti jatkossa tähän UUTEEN 
OSOITTEESEEN ! 

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

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

Ampumatoiminta: HUOM ! UUSI 
PAIKKA ! Ampumatoiminta on siir-
tynyt Töölön torin katu 2:een (sama 
talo jossa MPKL toimii). Vuoro on 
PARILLISILLA viikoilla keskiviikkoi-
sin klo. 16.00-19.00. Vuorot jatkuu 
kesällä samoilla ajoilla kun muuten-
kin. Lisätietoa ampumatoiminnasta 
sekä mahdolliset tiedustelut; Ari 
Vaarasmaa - GSM 040 502 3754. 

KILLAN BARETTIMERKKI ja 
HISTORIIKKI on nyt tilattavissa tai 
ostettavissa killan tilaisuuksissa. 
Barettimerkin hinta on 10 e lisät-
tynä postituskuluilla. Maavoimien 
vihreä baretti on myynnissä MP-
myymälässä puh. (09) 4056 2014 tai 
fax (09) 4056 2099 ja s-posti: Pohj. 
Hesperiankatu 15 (ja Töölöntorin-
kadun kulmassa) ja hinta on n. 15 
e. KILLAN UUSI HISTORIIKKI ON 
NYT SAATAVANA HINTAAN 10,00 
e. Vanhempia historiikkikirjoja on 
myös jäljellä ja niitä voi myös saada 
veloituksetta paikan päältä (esim. It 
- museolta) niin kauan kun tavaraa 
riittää tai maksa joku sopiva lahjo-
tussumma ja lähetyskulut, niin lähe-
tetään niitä myös kotiin tai vaikkapa 

kiltaveljelle tai sisarelle lahjaksi. Ti-
laukset ottaa vastaan killan sihteeri 
Edward Breitenstein (yhteystiedot 
alla). 

Killan internetsivut löytyy Maan-
puolustuskiltojen liiton yhteydes-
sä osoitteessa www.mpkl.fi. Sieltä 
kannattaa etsiä jäsenkillat (vasen 
reuna) ja hakea esim. aakkosjärjes-
tyksessä. Klikkaa killan nimeä niin 
pääset omille sivuillemme nopeasti 
ja helposti. Sivuilta löytyy AJANTA-
SAISTA TIETOA KILLAN TAPAHTU-
MISTA (päivitetään säännöllisesti) 
sekä KAIKKI TÄRKEÄT YHTEYSTIE-
DOT. KÄY KATSOMASSA !

Lisätiedot ja tiedustelut killan 
toiminnasta saa puuheenjohtaja 
Timo Niiraseltalta GSM 040 074 
3877 timo.niiranen@gmail.com tai 
killan sihteeriltä: Edward Breiten-
stein GSM 044 333 1027 tai s-posti: 
edward.breitenstein@kolumbus.fi. 

Sihteerin vastuualueena on myös 
tiedotus sekä yhteydet Uudenmaan 
Kiltapiiriin.

PääkaUPUNkiSeUdUN 
PioNeeRikilta

Kesän aikana mahdollisesti järjes-
tettävistä tapahtumista tiedotetaan 
sähköpostitse ja myös suullisesti. 
Syksyllä syyskuun 13. päivänä meil-
le on varattu Santahaminasta jäl-
leen ampumarata perinneaseille. 
Ammuntaa johtaa vanha kiltamme 
jäsen nyt reservissä oleva, mutta 
aikanaan minun, rahastonhoitajan 
Antero Pesosen ja puheenjohtajan 
Ilpo Ervastin varusmiesaikainen 
komppanian päällikkö kapteeni 
Veikko Kivi. Kokemuksesta voin sa-
noa, että homma toimii.

Tervetuloa toimintaan Veikko. 
Ammunnasta tarkemmin elokuun 
lehdessä.

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 . Heinä- ja elokuun 
epäviralliset messi-illat ravintola 
Juttutuvan terassilla torstaina 3.7 
sekä 7.8. Syyskuun messi-ilta ho-
telli Arthurin kabinetissa to 4.9 klo 
19.00. Everstiluutnantti Petri Matti-
la kertoo tuoreista kokemuksistaan 
Afganistanissa. Lokakuun messi-ilta 
to 2.10 eduskunnassa Juha Hako-
lan vieraana. Tarkemmat tiedot 
myöhemmin. YK-päivän juhla pe 
24.10.2008 klo 18.00 ulkoministeri-
ön Merikasarmin tiloissa. Tilaisuus 
on toteutetaan yhteistyössä UM:n 
kanssa osana heidän 90-vuotisjuh-
liaan.Tilojen koosta johtuen meidän 
kiintiömme on 200 henkilöä avecit 
ja omat kutsuvieraamme mukaan-
lukien. Kutsut postitetaan syyskuun 
alussa.

RK-ammuntakilpailu Santahami-
nassa 17.5.-08. Tulokset :

M60: 1. Holttinen Mauno 161, 2. 
Tamminen Kalevi 145. M50: 1. Soini 
Jukka 179. 

M 1. Luostarinen Jari 186, 2. Toi-
vanen Jouni, 3. Smolander Åke 170, 
4. Matinheikki Esa 169, 5. Löfman 
Kimmo 152. Depparit: Holttinen 
Mari 162, Soini Antero 181.
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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

Heinon Tukku Oy
Niittytie 12

01510 VANTAA
0207 17 000

taPiolaN ReSeRviUPSeeRit 
eSPooN ReSeRviläiSet

www.taru.pp.fi
Kevät oli perinnetapahtumien aikaa. Yhdistyksemme jäsenet osallistuivat 

Veteraanipäivän ja Kaatuneitten muistopäivän juhlallisuuksiin. 4.5. ja 8.6. 
järjestettiin ampumapäivät Pusulan Mansikkakuopilla. Ensi syksyn aikana 
järjestämme samassa paikassa kaksi (2) ampumatapahtumaa.

Tarun jäsen vänr Veijo Rautio nimitettiin HRUP:n Vuoden Nuoreksi Up-
seeriksi. Onnittelut Veijolle suuresta työpanoksesta maanpuolustustaitojen 
kehittämisen puolesta. Kesäyön marssi järjestettiin tänä vuonna Vantaan 
Hakunilassa. Kerhojemme jäseniä oli mukana marssilla eri joukkueissa mm 
Team Eskapatissa.

Espoo 550v. juhlaviikkoa vietetään elokuussa. Kerhomme ovat mukana 
juhlaviikkojen päätapahtumassa pe 29.8. Talkoolaisia tarvitaan nyt mukaan 
levittämään maanpuolustuksen ilosanomaa tavallisen kansan pariin. Ota 
yhteyttä Perttu Salonen, 0400 280 378, espoo@helresp.fi ja kysy lisätiedot 
tapahtumasta.

Perinteikäs Hiidenmarssi järjestetään jälleen Länsi-Uudellamaalla la 
13.9. Tavoitteena on osallistua kisaan yhteisellä joukkueella (vahvuus: 4-5 
henk). Marssiin sisältyy erilaisia rastitehtäviä. Viime vuonna kerhojemme 
jäseniä oli mukana Espoon Paikallisosaston joukkueessa saavuttaen toisen 
sijan kilpailussa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Perttu Salonen, 0400 280 
378, espoo@helresp.fi

AMMUNTA
Padasjoen Kesäpäivät järjestetään pe 8. – su 10.8. Lisätiedot ja ilmoittau-

tumiset: h.kerovuo@luukku.com 040 547 1515.
Töölöntorin pistooliampumaradan ammunta siirtyy kesä-heinäkuussa 

ulkoradoille, mutta tarvittaessa kilpailuja tai harjoituksia voidaan ampuma-
vastaavien toimesta järjestää. Kerhojen vuorot sunnuntai-iltaisin klo 17.00 
– 19.30. Ennakkoilmoittautuminen ja ampujan vakuutus pakollisia. Omat 
taulut, patruunat, aseet ja suojaimet mukaan. Tarkat rataohjeet kotisivuilla 
(ammuntaosiossa).

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 040 515 90574, Hannu Ke-
rovuo 040 547 1515.

YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: toimisto@taru.pp.fi
Puheenjohtaja; ylil Heikki.t.Valkonen@kolumbus.fi, 040-552 9530.
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja alik Perttu.Salonen (espoo@helresp.fi), 0400 280 378
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Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry (HelResP)

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

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

www.maritim.fi 
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Veneilijän tavaratalo

Puolustusvoimien Vartioparaatit ja 
Esplanadin lavan konsertit alkavat

Suuren suosion saavuttaneet Helsingin varuskunnan perinteiset vartioparaatit pidetään 
tänäkin kesänä joka perjantai (16.5.-29.8.2008). Vartioparaateissa esiintyvät joko vuorollaan 
tai yhdistettynä kaikki maamme sotilassoittokunnat joukko-osastolippuineen. 

Vartioparaatikulkueet lähtevät Helsingin Senaatintorilta kello 12.30 (15.8 kello 10.45). Osastot 
marssivat Senaatintorilta Kauppatorin kautta päävartioon sekä sieltä takaisin Esplanadia 
pitkin paraatin päättyessä Kasarmitorille. Soittokunnat tarjoavat vartioparaatien jälkeen 
perjantaisin (paitsi 15.8.) kello 14.00 noin tunnin mittaisen konsertin Esplanadin lavalla.

Vartioparaatien soittokunnat:

- 13.06. Karjalan Sotilassoittokunta ja Rakuunasoittokunta
- 27.06. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
- 04.07. Savon Sotilassoittokunta
- 11.07. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
- 18.07. Laivaston Soittokunta
- 25.07. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
- 01.08. Pohjanmaan Sotilassoittokunta ja Rakunnasoittokunta
- 08.08. Kaartin Soittokunta
- 15.08. Kaartin Soittokunta (Huomio: alkaa kello 10.45)
- 22.08. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
- 29.08. Kaartin Soittokunta

Uudenmaan 
tykistökilta ry 
järjestää perinteisen vierailun Suomen 
Tykistömuseoon Hämeenlinnaan lauan-
taina 6.9. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Jussi Sorsa 050 465 6920, jussi.sorsa@
kolumbus.fi.

Maanpuolustus-
naisten Helsingin 
Piiri ry
Hei Sinä Helsingin Piirin jäsen ja maan-
puolustusnainen. Olen Marja Enkvist 
ja aloitin tämän vuoden 2008 alusta 
toiminnan Helsingin piirin puheenjoh-
tajana. Emme varmaan ole vielä tavan-
neet toisiamme jutellaksemme naisten 
maanpuolustuksesta, piiriämme koske-
vista ja Sinua kiinnostavista asioista. 
Tervetuloa kahville kotiini Museokadun 
kulmaan keskiviikkona 18.6.2008 klo 18.
Osoitteeni on Runeberginkatu 30A5, 
ovisyvennyksessä sukunimeni ja sum-
meri. Ole hyvä ja ilmoita tulostasi niin 
osaan varata kahvia. Puh. 040-7390396 
ja sähköposti: maarossi.enkvist@gmail.
comErikoismatkojen asiantuntija 

JaPi - Matkat  Oy 
Laatokan kierros                                 4 pv  14.-17.7.                    395 €   
Karjalan Kannas                                 3 pv   11.-13.8.                   299 € 
Uhtua – Kiestinki – Kostamus           5 pv  25.-29.6.                     439 €  
JR8,Tuntemattoman taistelupaikoilla  4 pv 3.-6.7.                      385 € 
Jääkäreiden jäljillä /Riika-Liepaja    4 pv   4.-7.8.                       427 € 

Hintaan sisältyy: kuljetus, majoitus, ryhmäviisumi, 
hoitokuluvakuutus, puolihoito, oppaana sotahistorian asiantuntija     

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

puh/fax: 05 35593 65

Testaamme painolaatua
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tUemme vaPaaeHtoiSta maaNPUolUStUStyötä

Oy Autotank Ab
Nuutisarankatu 4
33900 TAMPERE

(03) 231 1200

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy

MA - TI maalaus- ja 
Tasoitetyöt Oy

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI

(09) 765 735

Jeesus Kristus 
Pelastaa Viking Line Abp

Sähkösuunnittelu-
toimisto 

Forssell Oy
Larin Kyöstintie 

00650 HELSINKI
(09) 720 6330

Finnzymes 
Keilaranta 16 A
02150 ESPOO
(09) 584 121

Kuopion 
Yliopistollinen 

Sairaala
PL 1777

70211 KUOPIO
(017) 173 590

SEK & GREY Oy
Annankatu 28

00100 HELSINKI
(09) 69 571

Yrjö Pirilä Oy
Pohj.Esplanadi 25 A

00100 HELSINKI
(09) 4130 0700

Energico Oy
Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

Teokon Oy
Hyttitie 5

00700 HELSINKI
(09) 374 3641

Rymättylän 
Osuuspankki

Viluntie 3
21140 RYMÄTTYLÄ

(02) 274 4500

Editext Oy Ab
Saharinne 9 B

01860 PERTTULA
0500 318 996

Scan-Boss Oy
Maneesikatu 2 b A
00170 HELSINKI
(09) 684 4610

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595

16900 LAMMI
(03) 633 4064

Oy Johnson Metall Ab
PL 4

33961 PIRKKALA
(03) 342 7700

Gühring Oy Ab
Lämmittäjänkatu 4 A

00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

Hammaskääkäri 
Jussi Kuusisto

Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMMI

(09) 298 9796

He-Lå Oy
Kuormakuja 2

03100 NUMMELA
(09) 225 2400

Hellmanin Konepaja Oy
www.helkone.fi

Herttoniemen 
Putkivaruste 

Karhutie 23
00880 HELSINKI

(09) 759 7020

Insinööritoimisto 
J.Linnakangas

Mannerheimintie 79
00270 HELSINKI

(09) 607 004

Insinööritoimisto 
Sassicon Oy

Tietäjäntie 4
02130 ESPOO
(09) 439 3650

Insinööritoimisto 
Stacon Oy

Lepolantie 14
00660 HELSINKI

(09) 720 6660

Iskuasfaltti Oy
Neliökuja 4

04300 TUUSULA
(09) 274 4600

JT Kaivoskoneet Oy
Kytkintie 51

00770 HELSINKI
(09) 343 4970

Kymen 
Teollisuuskoneistus Oy

Moreenitie 3
45200 KOUVOLA

(05) 321 2334

Latama Ky
Risto Rytinkatu 23
32700 HUITTINEN

(02) 566 221

MVR-Yhtymä
Valtakatu 22
28100 PORI

(02) 633 4620

Sten & Co Oy Ab
Tuusula

Mikrolog Oy Ltd
Ennekuja 2

02270 ESPOO
042 474 401

Lohkoasennus Oy
PL 25

21101 NAANTALI
(02) 432 7327

Plymac Oy
Kansankatu 8

15870 HOLLOLA
(03) 780 6606

PVK-Kaivu Oy
Härkäsuontie 112
47200 ELIMÄKI
0400 552 141

Sanmat 
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
(017) 261 1654

TGO Pro Oy
PL 218

01301 VANTAA
0400 452 627

Total Balance
Malminkaari 23 B
00700 HELSINKI
(09) 3508 3210

AV-Kopiset 
Robert Huberintie 7

01510 VANTAA
010 680 5800

Bogatus Oy
Ala-Malminraitti 1 C
00700 HELSINKI

(09) 350 8740

Eläinlääkäri 
Tuija Salminen

Sopulitie 2 B
00800 HELSINKI

(09) 784 713

Uudenmaan Leipä Oy
PL 69

01801 KLAUKKALA
(09) 276 6710

A-Klinikka Säätiö
Paasivuorenkatu 2 A

00530 HELSINKI
(09) 6220 2942

ES-Projektit Oy
Vattuniemenkatu 27

00210 HELSINKI
(09) 4765 0600

Espoon 
Lattiapinnoite Oy

Aloskatie 10
02680 ESPOO
0400 429 642

Expedit Finland
Laippatie 19 B

00880 HELSINKI
0207 433 640

Finnsukellus Oy
PL 16

33401 TAMPERE
0400 238 632

Kartiopuu Oy
Kuutostie 2

53850 LAPPEENRANTA
(05) 610 3200

Kiimingin Kunta
(08) 819 3111

Kiinteistöhuolto 
Nerola Oy
Tuokkostie 4 A
02710 ESPOO
(09) 505 1783

Metsäpalvelu 
Rantanen Oy

Ansatie 14
07170 PORNAINEN

0400 816 462

Nuudelikuu Oy
PL 324

00151 HELSINKI
(09) 278 1808

Avant Tecno Oy
Ylötie 1

33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Vantaan 
Luonnonkivi Oy

Nauharinne 13
01260 VANTAA
(09) 876 4237

Sähkö-Jussi Oy
Kauppalantie 22
00320 HELSINKI
(09) 588 5455

Tilitoimisto 
Terttu Pöysti Oy

Urttilantie 1
05200 RAJAMÄKI

(09) 276 6620

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

Suomen Ortodoksinen 
Kirkkomuseo

Karjalankatu 1
70110 KUOPIO
0206 100 266

Sähköinsinööritoimisto 
Delta Oy
Ruosilantie 14

00390 HELSINKI
010 820 3400

Arkkitehtitoimisto 
SARC Oy

Tammasaarenlaituri 3
00180 HELSINKI

(09) 622 6180

Peltisepänliike 
Hyvönen Oy

Pietarinkatu 9
00140 HELSINKI

(09) 638 559

Ylivieskan Kaupunki
PL 70

84101 YLIVIESKA
(08) 42 941

Finn-Valve Oy
PL 1

54101 JOUTSENO
0207 436 900

Keravan 
Keskusapteekki 

Kauppakaari 4
04200 KERAVA
(09) 274 7930

Environics Oy
Graanintie 5

50100 MIKKELI
0201 430 430

Hifi Guru Oy
PL 108

05801 HYVINKÄÄ
(019) 418 877

Huonekalutehdas 
Korhonen Oy
Uusi Littoistentie 2-4

20660 LITTOINEN
(02) 275 1200

Indref Oy
Metallitie 2

10440 BOLLSTA
(019) 212 9100

Inkoo Shipping Oy
Satamatie 454
10210 INKOO

0207 631 500

Insinööritoimisto 
Racon

Bergeninkatu 4
20320 TURKU
(02) 239 7715

Hirvensalmen Kunta
Keskustie 2

52550 HIRVENSALMI
(015) 72 711

Jätehuolto Jorma 
Eskolin

Myllynummentie 10
04250 KERAVA
(09) 274 5740
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Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Piiritoimisto avoinna 1.6.—31.8. klo 8—15. Heinäkuun suljettu.

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

tällä keRRalla meitä ei oltu vas-
tassa satamassa, joten suoritimme 
moottorimarssin Männikun radalle 
taksilla. Jälkeenpäin kuulin että KL:n  
autot oli jonkin harjoituksen käytös-
sä koko viikonlopun ajan.
 Kilpailu on SRA-tyyppinen, ase 
palvelusasetyyppinen 9mm pistooli 
ja tällä kertaa tuliasemia oli raken-
nettu vain kolme. Mukana oli eesti-
läisten lisäksi joukkueet Suomesta, 
Liettuasta ja Tanskasta.
 Joukkueellamme ei ollut kuin 
yksi oma ase mukana ja pyynnöstä 
saatiin yksi HK:n USP lainaan, On-
neksi Geralla oli mukana oma ase 

ja 50 toimivaa patruunaa, muilla 
vain asevyö ja kotelo. Kaitseliiton 
kiintiöstä kuitatut IMI:n patruunat 
osoittautuivat varsin epävarmaksi 
a-tarvikkeeksi. Kilpailun aikana tuli 
toiminta/syöttöhäiriöitä runsaasti ja 
osa stageista meni ihan ketuille. Sil-
ti yksi stage, joka ammuttiin omilla 
patruunoilla, meni kohdalleen. Kol-
josen Ilkka oli siinä paras ja muilla-
kin suoritus meni hyvin, ilman häiri-
öitä. 
 
viime vUoNNa Tallinnan Malevan 
ykkösjoukkue vaihtoi paremmat 
patruunat meille omistaan silloisten 

KL:n asevarastosta saatujen ruotsa-
laisten ylijäämä patruunoiden tilal-
le. Nyt eivät edes ehdottaneet, kos-
ka voitettiin heidän useasti voittama 
kiertopalkinto. Voittivat sen taas täs-
sä kilpailussa Tallinnaan takaisin.

JoUkkUekilPailUSSa sijoituksem-
me oli neljäs, muutama piste jäi 
puuttumaan kolmannesta sijasta ja 
noilla a-tarvikkeilla oli kokonaissuo-
ritus kiitettävä. Kolme mitalijouk-
kuetta oli eestiläisiä. Ensi vuonna 
otetaan omat a-tarvikket mukaan. 
Henkilökohtaiset sijoitukset koko-
naiskilpailussa, jossa oli 48 ampujaa 

yhdeksässä eri joukkueessa seuraa-
vasti: 8. Ilkka Koljonen, 21. Kari Sa-
volainen, 22. Jari Gerassimof ja 30. 
Janne Kulmala. Tulokset löytyvät 
www.ipsc.ee sivuilta. 
 Joukkueen jäsenet ehtivät vielä 
ampumaan KL:n 2. luokan ampuma-
merkin kokeen ennen suomeen läh-
töä ja kolme ampujaa neljästä on-
nistui tässä suorituksessa. Lähtiessä 
huomattiin että KL:n harjoituksesta 
meille ajoneuvoksi tulleen pakun ta-
kakumi oli tyhjä, joten paluumatka 
tehtiin Tallinnaan taksilla.

Olli Korkalainen

Jüriöön ammuntakilpailu 
tallinnassa
Helsingin Seudun Reserviläispiiri sai kutsun Tallinnaan Jürinyön ampu-
makilpailuun tänäkin vuonna. Tapahtuma on Kaitseliiton Tallinnan Male-
van järjestämä ja kilpailu ammuttiin jo seitsemännen kerran. Ajankohta 
oli tällä kertaa 20.04.2008 sunnuntaina. Meillä oli Tallinnaan viemisinä 
edellisellä kerralla voittamamme suurikokoinen kiertopalkinto. 


