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Pääkirjoitus
12. 9. 2008

Tahto ratkaisee

R

eserviläistoiminnan
uutta normiohjausta
käsitellyt lehtemme
viime pääkirjoitus sai
puolustusvoimien ylimmän johdon huomion.
Toivottavasti se osaltaan johtaa korjaaviin toimenpiteisiin, eli
puolustusvoimien ohjeistuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain pikaiseen
muuttamiseen.
Kirjoituksen sisältö yllätti varmasti
suurimman osan jäsenistöstämme. Saamamme tiedon mukaan Pääesikunnan
laista tekemät tulkinnat ja niiden perusteella antamat käskyt ja ohjeet tulivat täysin puun takaa myös niin Maavoimien esikunnalle kuin Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle, eli niille käytännön toiminnan
toteuttajille. Kuten hyvään johtamistapaan
ilmeisesti nykyään kuuluu, alajohtoportaiden kanssa ei asioista liiemmin neuvoteltu, eikä annettu turhia esikäskyjä. Nyt
maanpuolustuspiireissä haalitaan lainaan
kerhojen omistamia aseita ja mietitään
kuumeisesti miten tämä vuosi hoidetaan
loppuun edes jollain tavalla. Samalla aloitetaan kokonaan uudestaan ensi vuoden

kurssien suunnittelu.
Reserviläinen-lehdessä kirjoittavan
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtajan, eversti (evp) Pekka
Majurin mukaan PE:n ohjeet ovat vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta niin kielteisiä, ”että on perusteltua epäillä konservatiivisten voimien astuneen esiin”. Hänen
mukaan PE:n vapaaehtoislaista tekemät
tulkinnat johtavat ”täysin päinvastaiseen
kuin toivottiin, uskottiin ja lainsäätäjän
tarkoitus lienee ollut”.

tarmolla normitarkkuutta ja yritetään
vielä vierittää vastuuta eduskunnalle. Todellisuudessa ilman eduskuntaa ja sen
erinomaisen hyvin vastuunsa kantanutta
puolustusvaliokuntaa meillä olisi ollut käsissämme vielä paljon surkeampi säädöspohja. Suurimman vastuun lain epäonnistumisesta kantavat nimenomaan Puolustusministeriö ja Pääesikunta, toimikunnan
johtajan lisäksi erityisesti edellisen lainsäädäntöjohtaja ja jälkimmäisen silloinen
koulutuspäällikkö.

vapaaehtoistoimintaa huomattavasti vahingoittavat tulkinnat eivät kuitenkaan tulleet yllätyksenä.
Muun muassa tämän lehden lain varsin
heikkotasoiseen valmisteluun kohdistama
kritiikki kuitattiin sitä valmistelleessa työryhmässä useimmiten, että ”niinhän siinä
tietysti lukee, mutta tätä sillä kyllä tarkoitetaan”. Se, miten tällaista lakitekstiä tultaisiin tulkitsemaan virkamiesten toimesta
PE:n oikeudellisella osastolla ja aluevastuussa olevissa esikunnissa, oli kuitenkin
jo tuolloin aivan selvää.
Nyt puolustusvoimien ylimmässä
johdossa painotetaan stahanovilaisella

Toki myös meillä järjestöillä on oma likapyykkimme. Lain puutteisiin huomionsa
kiinnittäneille vaadittiin erään liiton toimesta ”jäitä hattuun”, koska sen ainoa tavoite lainvalmistelussa oli se, että MPK ei
saa henkilöjäseniä ja siten muodosta uhkaa Suomen suurimman reserviläisliiton
omalle jäsenkasvulle. Reserviupseeriliitossa lain suurimmat ongelmat kyllä tunnistettiin, mutta siellä noudatettiin vielä
tuolloin ”korrektiivirohkeuden” linjaa ja
haluttiin ”kuunnella herkällä korvalla” ministeriön ja pääesikunnan johtoa, eli tehtiin pää pensaassa olemisesta hyve. MPK:n
palkatulle johdolle taas kävi mikä tahansa

Ihan kaikille nämä

lain irvikuva, kunhan se takaisi yhdistykselle täydellisen autuuden tuovan ja kaikki ongelmat ratkaisen julkisoikeudellisen
aseman. Oppia ikä kaikki, sanotaan.
on lakitekstistä aina mahdollista tehdä hyvin erilaisia tulkintoja ja näissä tulkinnoissa näkyy
aina tulkinnan tehneen osapuolen oma
tahto. Varsinais-Suomen reserviupseeri- ja
reserviläispiirin toiminnanjohtaja, everstiluutnantti (evp) Jukka Eskola kysyykin
piirinsä Parivartio-lehdessä olennaisen
kysymyksen: ”Onko tapahtunut lapsus, vai
onko tarkoituksena ajaa vapaaehtoinen
kouluttautuminen alas ja samalla saattaa
myös kansan maanpuolustustahto Eurooppalaiselle tasolle?” Saman alueen maanpuolustuspiirin päällikkö, entisessä sotilasvirassaan puolustusvoimien tuulimyllyjä vastaan taistellut everstiluutnantti (evp)
Mauri Ikonen laskee puolustusvoimien
tuen olemattomaan laskevan ohjeistuksen
vaikutuksia sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen ja kysyy, ”Kuinka paljon asevelvollisen on maksettava, että voi
harjoitella sodan ajan tehtäväänsä?”

Vaikka toisin on väitetty,

Ampumaurheilukeskus etenee
Kunnallisvaaliehdokkaille järjestettiin 28.8. pääkaupunkiseudun
ampumaurheilukeskusta koskeva
keskustelutilaisuus Töölöntorinkadun auditoriossa. Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja uutiskynnyskin
ylittyi jälleen niin lehdistössä kuin
radiossa.
Kunnallisvaaliehdokkailta saatu
positiivinen ja kannustava palaute
vahvisti entisestään puuhamiesten
luottamusta hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen.
Tekninen selvitystyö on saatava käyntiin pikaisesti ja tähän ovat
Helsingin kaupungin ampumaurheilukeskushankkeen suunnitteluun
jo varatut 150 000 euroa tarpeen.
Selvityksen tuloksena syntyy myös
kustannusarvio, joka konkretisoi
hankkeen rahassa.
Näin vaalien alla on tärkeätä
yhdistystasolla käydä läpi ja ottaa
yhteys tuttuihin vaaliehdokkaisiin ja
muihin asiaan paikallisesti vaikutta-
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dollisesti ensimmäinen ja viimeinen
todella sotilaallinen jotos.

maan kykeneviin henkilöihin.
Tarkastettua teknistä taustatietoa saat ampumaurheilukeskus.fi
-nettisivuilta ja/tai piiritoimistosta.
Hanke etenee. Nyt on aika olla
aktiivinen ja varmistaa, että tieto
tarpeistamme tavoittaa päättäjät
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla,
unohtamatta eri viranomaistahoja.

Meillä ja veljespiirillämme on erittäin monipuolinen ja kansainvälinen
yhteistoiminta muun muassa Viron,
Saksan, Itävallan ja Tanskan suuntiin. Uuden ohjauksen myötä ollaan
ajautumassa tilanteeseen, jossa meidän on kohta helpompi saada käyttöömme näiden maiden armeijoiden
aseita, ratoja ja koulutusta, kuin kotimaassamme.

Piirin syyskokoukset
Kuljemme pikkuhiljaa kohti piirikokousta ja piirivaltuuston kokousta
10.11. Puheenjohtajisto valitaan, samoin uuden piirihallituksen jäsenet.
Kiinnittäkää erityistä huomiota
omien yhdistystenne ehdokkaiden
ajankäytön mahdollisuuksiin ja yleiseen kykyyn saada aikaan konkreettisia tuloksia.
Luottamusmiehiin kohdistuvat
vaatimukset ja odotukset ovat nousseet vuosien mittaan aika tavalla ja
vastuuta hallituksen sisäisesti on
varmasti jaettava useammille harti-

Päätoimittaja
Kari Talikka
p. (09) 4056 2080
Toimituspäällikkö
Arto Pulkki
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Ulkoasu ja taitto
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oille jatkossa.

Normiohjaus jalkautuu
Useista piireistä on jo kantautunut erittäin huolestuttavia viestejä
puolustusvoimien uuden normiohjauksen käytännön vaikutuksista.
Nyt näyttää muun muassa siltä, että
viime vuoden Stadin Jotos oli mah-

Toimitus
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
Puh (09) 4056 2080
reservinsanomat@helresp.fi
Osoitteenmuutokset
HRUP:n jäsenet
p. (09) 4056 2011
Virpi Kukkonen
jasenasiat@rul.fi
HelResP:n jäsenet
p. (09) 4056 2010
Sara Väinölä
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Tämänkin lehden ilmestyessä piirimme kolme joukkuetta ovat juuri
osallistumassa Viron Reserviupseeriliiton (EROK) ampumakilpailuun
Tallinnassa. Ohjelmassa on muun
muassa partion puolustusammunnat Viron puolustusvoimien rynnäkkökivääreillä ja konepistooleilla.
Valitettavasti uusi ohjeistus näyttää pitää huolen siitä, että virolaiset
veljemme eivät voi enää jatkossa

Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä klo 16.30 mennessä.
Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän
jälkeen saapunutta materiaalia
ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin
liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat
mielellään joko originaaleina
tai tif-muotoisina 200 dpi-re-

osallistua Suomessa mihinkään sotilaalliseen kilpailu- tai kurssitoimintaan.
Tätä kehitystä on vastustettava
kaikella tarmolla. Meidän ei tule
suostua mihinkään nykyistä toimintaa rajoittavaan kehitykseen.

Pysy kenttäkelpoisena
Reservissä olevan sotilaan on huolehdittava kenttäkelpoisuudestaan,
eli fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan sekä ampumataidostaan.
Itse pidän syksyisin huolta omasta
kenttäkelpoisuudestani mm. metsästämällä neljä viikkoa eri puolilla
Suomea.
Älä jää sohvalle tuleen makaamaan. Syksy on oikeasti hienoa aikaa.
Ville Maijanen
Kapteeni (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

soluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.
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Ylös, ulos ja liikkumaan
myötä ruska. Nyt on viimeistään aika etsiä
pölyttyneet ulkoiluvarusteet vaatekomeron pohjalta ja lähteä ihailemaan kaunista pääkaupunkiseudun luontoa. Edellisessä Reservin
Sanomissa (7/08) oli useampi juttu
reserviläisen kunnon testaamisesta.
Niistä kannattaa ottaa vaari ja lähteä kokeilemaan, että mihinkäs minusta taasen olikaan. Ja jos näyttää
siltä, että jotain pitäisi tehdä, niin
sitten vaan on otettava itseään niskasta kiinni ja lähdettävä luontoon
liikkumaan.

Syksy saapuu ja sen

Ammunta
pääkaupunkiseudulla
Piirit järjestivät yhteisen keskustelutilaisuuden pääkaupunkiseudun
kunnallisvaaliehdokkaille. Illan
aiheena oli ’Ampumaratatilanne
pääkaupunkiseudulla’. Töölöntorin
kadun auditorioon oli saapunut kii-

tettävä määrä ehdokkaita useasta
eri puolueesta. Tilaisuuden puheenjohtajana ja keskustelun virittäjänä
toimivat Vantaan Reserviläiset. Jos
iltaa istuneet poliitikot saisivat nyt
päättää, niin pääkaupunkiseudulle
rakennettaisiin heti miten kansainväliset normit täyttävä ampumaurheilukeskus. Sen verran huomiota
ja mielenkiintoa ilta sai aikaiseksi,
että seuraavan päivän Helsingin
Sanomat (29.8.) oli uutisoinut ko.
tilaisuuden.
Tämä ampumaurheilukeskushanke vaatii tukijoita ja toimijoita.
Nyt on hyvä hetki yhdistää voimat
ja lähteä ’Yhdessä liikkeelle Yhteisen
asian puolesta Yhdessä’. Jos sinulla
on yhteyksiä pääkaupunkiseudun
kuntien päättäjiin, niin asiasta pitää
ja kannattaa olla yhteydessä heihin.
Lue lisää hankkeesta http://www.
ampumaurheilukeskus.fi/

Nyt maksetaan RES2015suunnitelmaa
Sahaako Reserviläisliitto omaa oksaansa, kun suunnitelmissa on nostaa jäsenmaksua kolmella eurolla?
Toisaalta pitäisi saada nostettua jäsenmäärää, jotta olisi jäseniä jotka
maksaisivat jäsenmaksua. Näillä toimilla liitto on pienentämässä merkittävästi perusyhdistyksien toimintamahdollisuuksia. Perusyhdistykset

ovat kuitenkin juuri niitä organisaatioita, joissa jäsenet toimivat. Mitä
hyötyä jäsenet saavat tästä kolmen
euron korotuksesta? Tällä hetkellä liittomaksu on jo kahdeksan ja
puoli euroa ja siitäkään ei ole paljoa
hyötyä jäsenistölle. Korotuksesta n.
puolet tullee menemään liiton toimihenkilöiden palkkoihin ja lopuilla
maksetaan RES2015-suunnitelman
edellyttämiä toimenpiteitä. Tällä
muutaman euron korotuksella päästään vain jokunen vuosi eteenpäin,
sillä RES2015-suunnitelma sisältää
vielä useita kalliita toimenpide-ehdotuksia.
Nyt olisi aika miettiä uusia ja
halvempia toimintamuotoja, joista
olisi todellista hyötyä yhdistyksille
sekä jäsenistölle. RES2015-suunitelma ei niitä kovin paljoa sisällä. Ja
toisaalta, jos toimintaan pitää saada lisää rahoitusta, niin miksi sitä ei
sitten hankita liiton ulkopuolelta?

Liiton toimistossa on kolme henkilöä, joten resursseja ulkopuolisen
rahoituksen löytämiseen kyllä olisi.
Kysymyksessähän olisi vain resurssien uudelleen organisointi. Toisaalta,
jos rahaa haluttaisiin säästää ilman
toiminnan pienentämistä, niin liittojen (RES ja RUL) yhdistymisellä
resursseja pystyttäisiin ihan oikeasti
säästämään.
Liittomaksusta päätetään lopullisesti Hämeenlinnan syyskokouksessa 15. marraskuuta. Piiri tarjoaa
jäsenyhdistyksien edustajille mahdollisuuden lähteä mukaan kokoukseen. Ottakaa yhteyttä piiritoimistoon, niin saadaan bussi täyteen ja
pääsemme vaikuttamaan yhteisiin
asioihimme.
Kimmo Karinen
Vääpeli (res)
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
puheenjohtaja

Pääesikunnan normiohjauksesta
Lehtenne viime numeron pääkirjoitus käsitteli reserviläistoiminnan
normiohjausta.
Vuoden 2008 alusta tulivat voimaan sekä laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta että puolustusministeriön laista antama asetus. Säädöspohjan uudistamisen
tarkoituksena oli selkeyttää vapaaehtoistoiminnan asemaa sekä puolustusvoimien reservin koulutusjärjestelmän ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittamista
osaksi joukkotuotantojärjestelmää.
Säädösuudistuksen keskeisin
muutos oli MPK:n aseman määrittäminen julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi, mikä mahdollistaa tiettyjen
viranomaiselle kuuluvien julkisten
hallintotehtävien antamisen yhdistyksen vastuulle. Tällainen tehtävä
on mm. osavastuu puolustusvoimien sodan ajan joukkojen koulutuksessa. Uudistuksen seurauksena
puolustusvoimat ja MPK solmivat
vuoden 2008 alkupuolella kumppanuussopimuksen, jossa määritellään
yhteistoiminnan puitteet, keskeiset
menettelytavat yhteistoiminnan
järjestämiseksi ja toiminnan suhde
puolustusvoimien normiohjaukseen.
Kumppanuussopimuksen lisäksi
pääesikunta on antanut toimintaa
täsmentäviä normeja.
Lakiuudistuksen ja normien julkaisun aiheuttamat käytännön toimenpiteet lienevät olleet kimmokkeena pääkirjoituksenne laatimiselle. Sinällään tervetulleen kritiikin
kärki kohdistui erityisesti reservin
koulutusjärjestelmää ohjaavaan
normiohjaukseen ja koulutuksen
toteutukseen. Erityistä huolta tuntui
aiheuttavan ammuntojen järjestäminen reservin koulutustapahtumien
yhteydessä, sotilaspukineiden käyttö ja koulutustapahtumien yleisjärjestelyt.
Säännöllisellä harjoittelulla ylläpidettävä ampumataito on keskeisin
osa sotilaan perusosaamista. Puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämisen kannalta ammuntojen järjestäminen ei ole kuitenkaan läheskään
jokaisen koulutustapahtuman ”vetonaulana” perusteltua. Lainsäädäntö

velvoittaa yksiselitteisesti puolustusvoimat johtamaan jokaisen omistamillaan aseilla, ampumatarvikkeilla
tai räjähteillä tapahtuvan koulutustapahtuman. Johtovastuuseen liittyy myös tapahtumiin osallistuvien
reserviläisten vakuutusturvan määrittyminen sotilastapaturmalain
perusteella. Säädöspohja edellyttää
tällöin puolustusvoimilta reserviläisen kutsumista tai käskyttämistä
joko vapaaehtoiseen harjoitukseen
tai kertausharjoitukseen.
kiusanteosta vaan
on osa viranomaisen velvollisuutta
hoitaa hallintotehtävät voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Ammuntoja sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla voidaan siis yhä
edelleen järjestää, mikäli ammunta
on koulutettavan joukon osaamisen
ylläpidon kannalta perusteltua ja
muut edellä mainitut toimet toteutetaan.
Lainsäätäjän tavoitteena on ollut palvelusturvallisuuden ylläpito
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
koulutustapahtumissa. Asiakokonaisuutta on normiohjauksen tasolla
lähestytty kolmivaiheisesti: kouluttajien hyväksyminen, osaamisen
tuottaminen ja näyttöjärjestelmä.
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta edellyttää, että puolustusvoimat hyväksyy johtovastuullaan olevissa koulutustapahtumissa käytettävät kouluttajat. Tähän

Kysymys ei ole

menettelyyn kuuluu vuoden 2009
alusta kouluttajien taustan selvittäminen. Taustaselvityksissä kiinnitetään erityistä huomiota henkilön
sopivuuteen, nuhteettomuuteen ja
osaamiseen. Vaatimukset ovat käytännössä samat, joita noudatetaan
ammattisotilaidenkin valinnassa,
eikä niiden käytössä ole syytä toimia
”kansalaisten yleisen oikeuskäsityksen mukaan”.
Osaamisvaatimukseen kuuluvat
todennettavissa oleva kouluttajakoulutuksen hankkiminen ja harjaantuminen kouluttajatehtävissä.
Korostetusti nämä vaatimukset painottuvat ammunnanjohtajaoikeuksia saavien reserviläisten valinnassa.
Kouluammuntojen johtajaksi koulutettavien valinta tulee perustumaan
puolustusvoimien tarpeeseen, lupiin ja hyväksyttyihin näyttöihin perustuvaan osaamiseen. Aikaisempaa
osaamista voidaan toki soveltuvin
osin lukea koulutettavien hyväksi.
Velvoite koulutuksen antamiseen ja
taitojen ylläpitämiseen on määrätty
puolustusvoimien tehtäväksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa ja asetuksessa.
Pääkirjoituksessa otettiin kantaa
myös sotilaspukujen ja arvomerkkien käyttöön vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutustapahtumissa. Asia on, ymmärrettävistä
syistä johtuen, reserviläisille hyvin
tärkeä. Nykyistä sotilaspukeutumista ohjaavana pääsäädöksenä on laki
puolustusvoimista, joka määrittää
ammattisotilaan. Säädöstasolla on
erityisesti haluttu vaikuttaa siihen,
että muiden kuin ammattisotilaana
palvelevien pukeutuminen ei luo
pukineen käyttäjästä harhaan johtavaa vaikutelmaa puolustusvoimien
sotilasviran haltijasta. Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen säädöstä
on erillisellä Pääesikunnan antamalla määräyksellä täsmennetty siten,
että reserviläisellä on sotilaspuvun
käyttöoikeus niissä koulutustapahtumissa, jotka ovat puolustusvoimien johtamia. Tämä oikeus koskee
myös niitä MPK:n järjestämiä koulutustapahtumia, joissa on ns. puolustusvoimien johtama sotilaallinen
jakso. Rajaus on selkeä ja on omalta
osaltaan poistamassa epäselviä käy-

täntöjä siitä, milloin sotilaspukeutumista ja arvomerkkejä voidaan
koulutuksessa käyttää. Sotilaallisesta luonteestaan huolimatta kaikki
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
koulutus ei ole sellaista, että univormun ja arvomerkkien käyttö olisi
perusteltua.
Reservin koulutusjärjestelmän uudistus on haasteellinen. Muutosten
ymmärtämisessä ja hyväksymisessä
jokaisella toimijalla on omat vaikeutensa. Nykyisten käytäntöjen taustalla on kuitenkin lainsäädäntö, jota

puolustusvoimissa yksikäsitteisesti
noudatetaan, ei sovelleta tai tulkita. Hyvää tahtoa ja ymmärrystä
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
tärkeydelle ei puolustusvoimissa
kuitenkaan puutu. Totuttautuminen
ja mukautuminen muutokseen on
kuitenkin niin vapaaehtoistoimijoiden kuin viranomaisten yhteinen
päämäärä, joka toteutuessaan palvelee koko sotilaallisen maanpuolustuksen etua.
Hannu Herranen
Kenraaliluutnantti
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Uutisia 70 vuotta sitten
Uusi Suomi, maanantai 12.9.1938

Chamberlain varoittaa Hitleriä.
Englanti liittyy sotaan, jos Saksa
hyökkää Tsekkoslovakiaan.
Ministerineuvotteluja Lontoossa eilen.
Uusi Suomi, maanantai 12.9.1938

Asiantuntevalla taholla vahvistetaan tieto, että Englannin hallitus on von Ribbentropin kautta mitä vakavimmin huomauttanut
Hitlerille, että Englanti liittyy sotaan Ranskan rinnalla, jos Saksa hyökkää Tsekkoslovakiaan.
Englannin Berlinin-suurlähettiläs Henderson ei ole Nürnbergissä keskustellut Hitlerin, vaan sen sijaan melkein kaikkien johtavimpien kansallissosialistien kanssa asiasta.
Käydessään tänään Chamberlainin puheilla Yhdysvaltain
Lontoon-suurlähettiläs Kennedy totesi, että suhteet Yhdysvaltain ja Englannin välillä eivät milloinkaan ole olleet niin sydämelliset kuin nykyään.
Downin Streetillä oli tänään aamulla ministerikokous, johon
osallistuivat Chamberlain, Halifax, Simon, Hoare, Vansitart ja
Cadogan. Halifax, Simon ja Hoare jäivät pääministerin kanssa
lounaalle. Myöhemmin päivällä Halifax meni ulkoministeriöön,
jonne myös Eden saapui viipyen pari tuntia.

Englantilainen kannanilmaisu
Lontoo 11.9. (STT) Ulkomainen lehdistö sai sunnuntai-iltana
hyvin auktoritatiiviselta taholta selvityksen kansainvälisestä
tilanteesta ja Englannin kannasta. Ensi selitettiin, ettei Englannin hallitus ole epätietoinen levottomuudesta, jonka vallassa
Englannin kansa on nykyisten olosuhteiden vallitessa, jotka kiistattomasti merkitsevät sodan vaaraa. Hallitus on selvillä siitä,
että Tsekkoslovakian kysymys voidaan saada ratkaistuksi rauhaomaista tietä.
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Kirjat

Päämajan tiedustelija
lähes koko sodan ajan talvisodasta Lapin sotaan tiedustelijana. Hän kirjoitti muistelmat
1980-luvun lopulla. Niitä ei tosin koskaan
julkaistu. Pekka Turunen sai käsikirjoituksen käyttöönsä ja päätti julkaista ne
tutkittuaan ja verrattuaan Paukkusen
tekstejä sotahistorian kulkuun. Turunen
on tarkistanut lukuisan joukon asioita ja
korjannut ilmiselvät muistivirheet.
Olavi Paukkunen toimi talvisodassa
8.Divisioonan ns hiihtopataljoonassa, johon oli koottu rohkeita mestarihiihtäjiä.
Joukko oli siis eräänlainen Päämajan kau-

Olavi Paukkunen toimi

kopartioiden edelläkävijä. Jatkosodassa
Paukkunen toimi Mannerheim-ritari Paavo Suorannan kanssa samassa joukossa.
Erillinen pataljoona 4:n riveissä hän teki
peräti 14 partiomatkaa vihollisen selustaan. Kirja kuvaa hienosti talvipartioinnin fyysisyyttä ja raskautta. Lapinsodassa
vihollisen vaihtuessa, jatkoi Paukkunen
retkiään hankkien tietoja sodanjohdon
käyttöön.
Olavi Paukkusen sota päättyi varsinaisesti marraskuussa 1944, siis hieman
ennen ErP4:n lakkauttamista, mutta hän
jatkoi vielä puolustusvoimien tarvikkei-

den hajavarastointitehtävissä. Tapahtumasta on käytetty myös nimeä asekätkentä. Hieman epäselvää on se, kuinka
laajasti Olavi Paukkunen osallistui asekätkentään.
Kirja on erittäin autenttinen kuvaus
kaukopartiomatkoista. Kaikista niiden
onnistumisista ja epäonnistumisesta.
Olavi Paukkunen; Päänmajan
tiedustelija, toimittanut Pekka Turunen
Ajatus Kirjat, 2008, ISBN 978-951-20-7594-2, 237 sivua,
kuvaliite

Eino Polónin elämä
käsiteltäväkseen erään monipuolisen, osin traagisen osin taas menestyksekkään sotilashenkilön elämänkerran. Teos perustuu
pääosin Polónin omiin muistiinpanoihin,
joita tämä jääkärinä Saksassa sotilaskoulutuksen saanut henkilö kirjoitti usean
vuosikymmenen ajan.
Eino Polón syntyi Helsingissä säätyläisperheeseen. Eino Polón osallistui
ennen lähtöään Saksaan myös etappien
järjestämiseen Merenkurkun ja Perämeren alueella. Hän ehti myös työskennellä
Liisankatu 17 sijainneessa värväystoimistossa. Itse hän lähti jääkäriksi tammikuussa 1916 Haaparannan kautta. Kuri ja
olosuhteet Saksassa olivat rankat, mutta
menestyksekäs sotilasura oli alkanut.

Jussi Jalonen on ottanut

Nuori jääkäriluutnantti osallistui
Vapaussotaan mm Karjalan rintamalla.
Vapaussodan jälkeen Eino Polón jäi isänmaan palvelukseen aluksi sotaministeriön keskusosastoon osastopäälliköksi.
Vuonna 1919 hänet määrättiin Karjalan
Kaartin Rykmenttiin komppanian päälliköksi. Hänet lähetettiin opiskelemaan li-

sää sotilasalaa Ranskaan vuonna 1920.
Ranskasta hän palasi takaisin Helsinkiin sotaväen koulutusosastolle. Tiukan
opiskelun ja ilmeisesti vapaussodan aiheuttamien traumojen vuoksi Polónin mielenterveys alkoi järkkyä, joka kulminoitui erään kotiapulaisen pahoinpitelyyn.
Tapahtumien jälkeen Polón vapautettiin
sotaväen palveluksesta.
muutti Kangasalalle, jossa hän toimi maanviljelijänä.
Sotilaan tarmolla tilalla käynnistettiin
monia uudistustoimia.
Vuonna 1931 hänet kutsuttiin kertausharjoitukseen Kannakselle. Sotilaselämästä kymmenen vuoden tauon jälkeen
kiinnostunut Polón päätti tiedustella
mahdollisuutta päästä takaisin puolustuslaitoksen palvelukseen. Lähes nelikymppinen jääkärikapteeni hyväksyttiin
maaliskuussa 1935 Keski-Suomen Rykmenttiin koeajalle.
Talvisodassa Polón toimi pataljoona
nkomentajana Taipaleenjoella. Hänet
opittiin tuntemaan miehistään huolehtivaksi ja rohkeaksi komentajaksi. Jatko-

Eino Polón perheineen

sodassa Polón palveli aluksi pataljoona
komentajana ja myöhemmin rykmentin
komentajana. Traagista Polónin kohdalla
oli se, että hänen nuorempi poikansa kaatui jo vuonna 1941 Valkeasaaressa.
Toimistaan Eino Polón nimitettiin
Mannerheimristin-ritariksi nro 80 elokuussa 1942. Eino Polónin vanhempia
poika Tauno osallistui saksalasien Wiking-divisioonan riveissä taisteluihin.
Takaisin Suomen armeijaan Tauno Polón
palasi lokakuussa 1943. Hän kaatui kesällä 1944 vihollisen suurhyökkäyksessä.
Sodan jälkeen Eino Polón toimi sosiaalipäällikkönä Nokian Kummitehdas Oy:ssä.
Kirja on mielenkiintoinen melko vähän
tunnetuista sotasankarista, joka on joutunut kokemaan monet itsenäisen Suomen
historian merkkitapahtumat omakohtaisesti.

Jussi Jalonen, Haavoitettu ritari
Apali Oy, 2008, Tampere, ISBN 978-952-5026-75-7, 192
sivua kuvitusta.

Teräsmyrskyssä
sitten kuollut saksalainen Ernst Jünger (1895-1998)
oli ensimmäisen sodan rintamaveteraani. Hän yleni sodan aikana rivimiehestä
luutnantiksi, haavoittui 14 kertaa ja sai
ansioistaan Preussin korkeimman kunniamerkin Pour le Merite’n. Samalla Keisarin myöntämällä merkillä palkittiin
myös nuori Ernst Rommel.
Jünger kuvaa omaa päiväkirjaansa
perustuvassa kirjassa maailmansodan
arkea; juhlien silloin tällöin värittämää
pitkäveteistä odottelua ja toisaalta kaiken rationaalisen käsityskyvyn ylittävää
taistelutoimintaa ja valtavia tappioita.
Yhdellä komppanian jouluaterialla Jünger muun muassa laskee, että aiemman
vuoden vastaavasta tilaisuudesta on koko
komppaniassa jäljellä enää viisi miestä.
In Stahlgewittern ilmestyi alun perin

Vasta kymmenen vuotta

pienenä omakustanteena vuonna 1920,
mutta 14 painoksen myötä siitä tuli nopeasti 1920-luvun Saksan toiseksi eniten
myyty kirja. Kirja kuvaa sodan tapahtumia rintamasotilaan näkökulmasta ja
käytännössä yhden komppanian näköhorisontista. On helppoa ymmärtää, miten
Hitler ja sadat tuhannet muut rintamaveteraanit löysivät juuri siitä oman eepoksensa.
jälkeen lehtimies ja yksi Saksan uusnationalistisen
liikkeen johtohahmoja. Myös monet johtavat kansallissosialistit ihailivat Jungerin
teoksia, mutta itse hän lähinnä halveksi
näiden puoluepoliittista toimintaa.
Markus Långin suomennos on varsin
hyvä vaihtoehto niille meistä, joille Jüngerin proosan lukeminen alkuperäiskie-

Jüngerista tuli sodan

lellä ei ole vaihtoehto. Erityismaininnan
ansaitsee ensimmäisen maailmansodan
kuvauksissa niin olennainen kenttä- ja
kantalinnoitussanasto, joka on kerrankin
suomennettu oikein.
Kirjan mielenkiintoiset ja kirjailijan
elämää sekä asemaa sotien välisessä Saksassa erinomaisen hyvin valoittavat jälkisanat on kirjoittanut professori Marjatta
Hietala. Hietala on muun muassa haastatellut Jüngeria ja tehnyt hänestä väitöskirjansa.

Ernst Jünger. Teräsmyrskyssä.
ISBN 978-951-20-7024-4, Ajatus Kirjat / Gummerus 2008,
344 sivua
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Kapteeni Järvi -kilpailu testaa
epäsuoran tulen taidot
Teksti: Juha Vehokari
Kuvat: Otto Hietaharju

Santahaminassa vuosittain kisattava
Kapteeni Järvi -kilpailu tarjoaa mainiot puitteet epäsuoran tulen taitojen opiskeluun.
Kapteeni Järvi -kilpailussa
punnitaan epäsuoran tulen taidot.
Kymmenen kilometrin mittaisen
suunnistusradan varrelle sijoitetuilla tehtävärasteilla osallistujat joutuvat selviytymään rynnäkkökivääriammunnasta, tulen johtamisesta,
suuntakehämittauksesta, tähti- tai
aurinkomittauslaskun laskemisesta,
viestittämisestä radiolla ja sanomalaitteella, oman sijainnin määrittämisestä ja noin kilometrin mittaisesta pikamarssista. Kisa käydään kaksihenkisin partioin, ja voittajapartio
saa maineen sekä kunnian lisäksi
kiinnityksen Suomen Sotilaan kiertopalkintoon.

viikonlopun rakenne mahdollistaa
myös asiaan vihkiytymättömämmän
reserviläisen osallistumisen. Edellisenä päivänä opetetut asiat ovat
kirkkaana mielessä kisaan lähtiessä,
vaikkei varusmiesaikana olisi tykkiä
tai heitintä nähnytkään.

Onko opetettu?
Vuosien saatossa kilpailu on kerännyt sankan joukon osanottajia.
Tämän vuoden kilpailuun starttasi
kaikkiaan kahdeksan partiota. Kaikki partiot pääsivät kunnialla maaliin, ja kilpailun pistekeskiarvo oli
historian korkein. Voittajaksi seuloutui yliluutnantti res Jarkko Tikka
ja vänrikki res Antti Härmä.
Asioita oli siis opittu, siitä kielii
erinomainen pistekeskiarvo ja kil-

pailun loppupuhuttelun yhteydessä
vastaanotettu positiivinen palaute.
Tapahtuman järjestelytyöryhmän
vetäjä ja harjoituksen johtaja vänrikki res Vesa Jääskeläinen voikin
olla ylpeä joukoistaan. Erityiskiitoksen Jääskeläinen antaa kilpailun
järjestämisen kannalta elintärkeille
toimitsijoille, jotka valmistelevat kilpailuradan ja valvovat kilpailijoiden
suorituksia.

Lisää tietoa netissä
Kapteeni Järvi -kilpailun verkkosivut löydät osoitteesta www.kapteenijarvikilpailu.fi. Sivuilla on kuvia ja
videota tämän vuoden kilpailusta, ja
löytyypä sieltä taustatietoja mystisestä kapteeni Järvestäkin.

Kilpailun voittajapartio, yliluutnantti res Jarkko Tikka ja vänrikki res Antti Härmä,
vastaanottaa kapteeni Järven ojentaman Suomen Sotilaan -kiertopalkinnon. Partio
taittoi kilpataipaleen ajassa 2:05:05 ja keräsi tehtävärasteilta yhteensä 746 pistettä.

Ensin harjoitellaan,
sitten kisataan
Kapteeni Järvi -kilpailu on kahden ja puolen päivän mittainen
kokonaisuus - ensimmäinen päivä
harjoitellaan kilpailussa tarvittavia
taitoja ammattitaitoisten reserviläiskouluttajien johdolla ja toinen päivä
kuluu kilpailun tiimellyksessä.
Heitin- tai tykkimiestaustasta
on kilpailussa etua, mutta kilpailu-

Maalin virkaa hoitaneet ilmapallot saavat kyytiä, kun kapteeni res Arto Oja on kilpasuorituksen parissa.

Tulenjohtaminen kuuluu tykki- tai heitinmiehen perustaitoihin. Yliluutnantti res
Jyri Korhonen ja luutnantti res Paavo Heiskanen paikantavat maaleja.

Naiskodukaitsen Tarton osaston jäseniä
Vantaan Reserviläisten vieraana
Niko Niemistö
Naiskodukaitse on Viron naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, joka on perustettu
uudestaan vuonna 1991. Se on rinnakkainen,
oma organisaationsa Viron suojeluskuntien,
Kaitseliitin kanssa, ja jaettu 15 paikalliseen
yksikköön. Naiskodukaitsen yksiköillä on kriisiajan tehtäviä mm. huollossa, lääkinnässä ja
viestissä. Uudet jäsenet käyvät läpi peruskurssin, jossa opetellaan sotilaan perustaidot.
VaResilla oli ilo saada vieraakseen parikymmentä Naiskodukaitsen Tarton- osaston
jäsentä 18.-19.8.2008. Vierailun ohjelmassa oli
mm. tutustuminen Lottamuseoon, Sotamuseoon, rajavartioston Malmin lentueeseen sekä
pistoolikilpailu VaResin naisjoukkuetta vastaan. Kilpailussa ammuttiin kiertopalkinnosta,
joka jäi Vantaalle tuloksella 506 – 386. Seuraavan kerran kiertopalkinnosta kisataan Tartossa
kesällä 2009.
VaRes kiittää vieraitaan mukavasta ta-

pahtumasta, ja Helsingin Reserviupseeripiiriä
Spjutsundin majan lainasta vieraiden majapaikaksi.
Pistoolikilpailun tulokset (koulu 20 laukausta)
1. Anne Tammimäki
VaRes
(viisi viim. laukausta 43)
2. Eija Härkönen		
VaRes
(viisi viim. laukausta 33)
3. Merlit Maask		
NKK
4. Annastina Reims
VaRes
5. Eva Nessler		
NKK
6. Anne-ly Matinheikki
VaRes
7. Helen Saal		
NKK
8. Aleksandra Zaverjuhha NKK
9. Terhi Anttila		
VaRes
10. Tiina Tûrk		
NKK

137
137
136
107
98
84
68
44
41
40

Joukkueet:
VaRes naiset			506
Naiskodukaitse Tartu		
386

Ampumakilpailun voittaja Anne Tammimäki (keskellä), vasemmalla Eija Härkönen ja Merlit Maask.

ELOKUVATEATTEREISSA
26. SYYSKUUTA 2008
Vieraat olivat tyytyväisiä ohjelmaansa.

6

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

Helsingin Aluetoimisto –
ensimmäinen toimintavuosi
täydessä vauhdissa
Puolustusvoimien johtamis- ja
hallintojärjestelmä muuttui vuoden
2008 alussa. Pääkaupunkiseudun
toimintojen ja turvallisuuden viitekehyksessä lakkautettiin Helsingin Sotilasläänin Esikunta. EteläSuomen sotilaslääni muodostettiin
Helsingin ja Uudenmaan sotilaslääneistä ja Etelä-Suomen sotilasläänin
alueelle perustettiin kolme aluetoimistoa. Entisten sotilasläänien tehtäviä siirrettiin perustetuille aluetoimistoille. Helsingin Aluetoimisto
otti vastuulleen aikaisemman Helsingin sotilasläänin toimintaalueen
ja tehtäviä. Helsingin Aluetoimisto
perustettiin hallinnollisesti osaksi
Santahaminassa sijaitsevaa Kaartin
Jääkärirykmenttiä. Monet aluetoiston tehtävistä ovat limittäin joukkoosaston tehtävien kanssa.
Yksi Helsingin Aluetoimiston
keskeisistä vuoden 2008 tehtävistä
on verkottuminen pääkaupunkiseudun yhteiskuntaan sekä alueella
toimiviin viranomaisiin ja maanpuolustusjärjestöinin. Vuoden viestinnälliseksi tavoitteeksi asetettiin
Helsingin Aluetoimiston tunnetuksi
tekeminen pääkaupunkiseudun asevelvollisuusasioiden hoitajana sekä
linkkinä viranomaisiin, reserviin,
erilaisiin maanpuolustus- ja veteraanijärjestöihin, jne.

Toimintavuosi käynnistynyt
onnistuneesti
Helsingin Aluetoimiston ensimmäinen toimintavuosi on täydessä
vauhdissa. Helsingin Reservin Sa-

nomien tämän numeron ilmestyessä
on aluetoimiston alueella aloitettu
yksi tunnetuimmista ja näkyvimmistä tapahtumista, kutsuntatilaisuudet. Tämän syksyn aikana Helsingin Aluetoimiston kutsuntoihin
Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa
ja Vantaalla osallistuu lähes 6000
asevelvollista, jotka saavat palvelukseen astumismääräyksen seuraaville kolmelle vuodelle. Kutsuntoihin
osallistuu vuonna 1990 syntynyt ikäluokka.
Helsingin Aluetoimiston toimintavuoden kaksi ensimmäistä
vuosikolmannesta ovat olleet asevelvollisuusasioiden käsittelyssä
työntäyteisiä. Asiakaspalvelu on
palvellut asevelvollisia satojen asiakaskäyntien ja tuhansien puhelintiedusteluiden osalta. Erilaisia hallinnollisia päätöksiä on niin ikään tehty tuhansia. Tarkasteluajanjaksoon
sisältyy myös kahden saapumiserän
palvelukseen astuminen ja kolme reserviinsiirto päivää. Aluetoimisto on
järjestänyt myös naisten vapaaehtoisen palveluksen valintatilaisuuden, johon osallistui noin 70 naista.
Helsingin Aluetoimisto ei ole
unohtanut myöskään pääkaupunkiseudun sotaveteraaneja. Aluetoimisto on tukenut kahta Finnairin
lentävän henkilökunnan junailemaa
veteraanien rosvopaistitapahtumaa
Oulunkylän kuntoutussairaalassa ja
Kaunaialan Sairaalassa. Molempiin
tapahtumiin osallistui useita satoja
sotiemme veteraaneja puolisoineen.
Aluetoimiston reserviläisille
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Ensimmäisen toimintavuoden
onnistuminen on perustunut aluetoimiston osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön. Jokaisen työntekijän työpanos on ratkaiseva lenkki
ketjussa. Toinen menestykseen vaikuttanut tekijä on sidosryhmiemme tuki. Kirjoituksen alussa mainitsemani verkottuminen on ollut
helppoa, koska pääkaupunkiseudun
maanpuolustushenkiset toimijat
ovat ottaneet alueen uuden sotilasorganisaation lämpimästi vastaan.

Reserviläiset joukkojen
suorituskyvyn avaintekijöitä

suuntautuvista toimista näkyvin
lienee palvelukseen astumismääräykset kertausharjoituksiin sekä kutsut vapaaehtoisiin harjoituksiin ja
Helsingin maanpuolustuspiirin johtamiin puolustusvoimien tilaamiin
opetustapahtumiin. Kertausharjoituksen käytännön järjestelyihin
liittyy myös vapautushakemusten
käsittely, joissa päätöksentekijänä
on palvelukseen käskenyt aluetoimisto. Aluetoimiston henkilöstö on
osallistunut useisiin Kaartin Jääkärirykmentin koulutusvastuulla oleviin
kertausharjoituksiin sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle annettaviin tukitoimiin.

Puolustuksemme yhtenä peruspilarina on yleinen asevelvollisuus.
Ilman reserviläisjoukkoja ei pääkaupunkiseudun eikä Suomen sotilaallinen puolustus ole järjestettävissä. Palkatun sotilashenkilöstön
osuus sodan ajan puolustusvoimien
kokonaisvahvuudesta on vain pari
prosenttia. Näin ollen koulutetun ja
osaavan reservin merkitys on välttämätön ja ratkaiseva kivijalka puolustusvoimien poikkeusolojen valmiuden luomisessa ja tarvittaessa
toimeenpanossa.
Puolustusjärjestelmämme vahvuutena on, että voimme sijoittaa
sodan ajan joukkoihimme korkeatasoisen sotilas- ja siviilikoulutuksen
saaneita reserviläisiä. Osa reserviläisistä varataan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi yhteiskunnan
muissa tehtävissä.
Kertausharjoitusharjoitusten ja
muun reserviläiskoulutuksen osuus
joukkojen suorituskyvyn luomisessa ja ylläpidossa on välttämätöntä.
Olemme tänä vuonna palaamassa
aikaisemmalle vuoden 2005 tasolle
kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten osalta. Vapaaehtoinen kouluttautuminen Helsingin
maanpuolustuspiirin järjestämissä
toiminnoissa ja reserviläisjärjestöjen aktiviteetit ovat kahden viime
vuoden aikana onneksi osin paikanneet reserviläiskoulutusta uhannut-

ta aukkoa.
Vapaaehtoinen maanpuolustus
on uusituin lainsäädännön myötä
saanut lisää jykevyyttä pilareihinsa.
Lainsäädännön jatkeena on myös
puolustusvoimien normisto alkukesästä jaettu päivitettynä kentän
käyttöön. Helsingin Reservin Sanomat kirjoitti elokuun numeron pääkirjoituksessa varsin varauksellisesti
puolustusvoimien reserviläistoiminnan normiohjauksesta. Aluetoimiston päällikkönä en ole nähnyt ohjeistusta niin pessimistisesti. Helsingin
Aluetoimiston tahtotilana on saada
kytkettyä vapaaehtoinen maanpuolustus entistä kiinteämmäksi osaksi
joukkojen muuta koulutusta. Samanaikaisesti meidän on kuitenkin
mahdollistettava myös reservimme
muu omaehtoinen kouluttautuminen. Arvostan suuresti sitä koulutustyötä, mitä eri reserviläisjärjestöissä
tehdään.
Uusien lakien, asetusten ja puolustusvoimien normien jalkauttaminen käytäntöön on alkamassa.
Niiden perusteella aloitamme lain
ja asetuksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksessa mukaisten sitoumusten hyväksynnän. Yhtenä esimerkkinä teemme syyskuussa Helsingin
Maakuntakomppanian reserviläisten kanssa sitoumukset, mikä mahdollistaa henkilöstön käytön virkaaputehtäviin.
Vastaavasti käynnistetään syksyn
aikana myös käytännön suunnittelu
vapaaehtoisen maanpuolustuskouluksen edellyttämän kouluttajahenkilöstön osaamisen varmistamiseksi
tuleville vuosille. Reserviläiskouluttajien yhtenä oppimistavoitteena on
saada oikeudet johtaa kouluammuntoja. Näiden oikeuksien myöntämisessä on vielä odotettava Pääesikunnan lopullinen ohjaus oikeuksien
myöntämisen edellytyksistä.
Heikki Pohja
Everstiluutnantti
Helsingin Aluetoimiston päällikkö

VAIN VÄLITTÄMÄLLÄ
VAIKUTAT

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho järjestää:

Esitelmätilaisuus:
Kiinan
kansanarmeijan
puolustusdoktriini
Aika: 7.10. 2008 klo 18
Paikka: Sampo-pankin auditorio,
Kaupintie 3, Pohjois-Haaga
Paikalla ev Wang sekä ev Yao vastaamassa yleisön kysymyksiin.
Erittäin mielenkiintoinen tilaisuus maailmanpolitiikasta kiinnostuneille.
Kaikkien yhdistysten jäsenet tervetulleita!
Lisätietoja: Antti Lilleberg 040 596 2905
antti.lilleberg@tkk.fi

Peruspalvelut,
turvallisuus ja
kuntalaisten
oikeudenmukainen
kohtelu turvattava
Espoolaisille myös
tulevaisuudessa.
Valitse asiamieheksesi
kokenut, osaava ja
aktiivireserviläinen
(Erna Retk 1997, lama,
avioero jne)
Ahti Hurmalainen
Yrittäjä, toimitusjohtaja
+358 400 617843,
e-mail ahti.hurmalainen@pp.inet.fi
-

Elatusvelvollisten Liitto ry:n pj
Leppävaara-Seuran varapuheenjohtaja
Helsigin Suomi-Kreikka yhdistyksen pj
Leppävaaran Kokoomus ry:n pj.
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Perusyhdistyksen kotisivut
”Päivitetäänpä kuukauden päästä olevan ammuntatapahtuman yhteystietoja. Mitäs minun tarvitsikaan tehdä…? Otan yhteyttä siihen ainoaan
henkilöön, joka osaa päivityksen tehdä. Hän tarttuu kehittyneeseen
Notepad-editoriin ja muokkaa tiedot suoraan HTML-lähdekoodiin.”

eli
hankalaa oli web-sivujemme päivittäminen vielä kuukausi
sitten. Yksittäisissä
muokkaustarpeissa
tilanne ei varsinaisesti ollut kovin paha,
koska sivuista tietävä
henkilö oli hyvin tavoitettavissa ja tunsi
tehtävänsä. Kuitenkin
seuraavat, tyypilliset
vaatimukset olivat
käytetyllä toimintatavalla ylivoimaisia:
• Ulkoasun muuttaminen – Sivuston ulkoasu oli erityisesti etusivun osalta hankalakäyttöinen
• Useat muokkaajat –
Erillisiä
käyttäjiä ei järjestelmään voinut mitenkään
helposti tehdä, ei ainakaan siten että heillä
olisi eri käyttöoikeudet
• Selkeä navigointirakenne ja sen muutosmahdollisuudet – Vaatii työlästä ja virheherkkää HTML-lähdekoodin muokkaamista
• Kehittyneempi toiminnallisuus – Tapahtumakalenterit, kuvagalleriat, dokumenttiarkistot, … Kaikki toiminnallisuus vaatisi omaa
ohjelmointia, mikä ei työmäärän, ylläpidettävyyden ja monen vuoden elinkaaren vuoksi
olisi järkevää.
Tapiolan Reserviupseereilla (TaRu) ja Espoon Reserviläisillä (EsRes) on jo useita vuosia ollut yhteiset kotisivut ja toteutustapa on
ollut yllä kerrotun kaltainen. Pallukoissa esitetyt vaatimukset ovat kuitenkin nousseet esille
jatkuvasti, joten nyt kevään ja kesän aikana
päätimme uudistaa sivuston toteutuksen.

Näin helppoa

Toteutusvaihtoehtoja
Tarpeisiimme nähden näytti järkevimmältä,
että valitsisimme toteutukseksi jonkinlaisen
sisällönhallintajärjestelmän (ks. tietolaatikko). Vaikka työskentelenkin sovelluskehityksen parissa, eivät nämä järjestelmät ole
itselleni etukäteen kovinkaan tuttuja. Tämän
vuoksi aloitimme selvityksen Reserviläisliiton
tarjoaman kotisivupalvelun pohjalta. Totesimme palvelun kuitenkin tarpeisiimme turhan
rajatuksi, koska omia toimintamoduuleja ei
järjestelmään voi lisätä. Lopullisen kuoliniskun vaihtoehdolle antoi samamme tieto, että
palvelun alle voisi tehdä ainoastaan EsRes:n
sivut, ei TaRun.
Olin kuullut, että RUL tarjoaa myös vastaavanlaista palvelua ja soitin piiriin kysyäkseni tästä lisää. Puhelusta selvisi, että palvelu on

todellakin olemassa, mutta että
sekään tuskin riittäisi tarpeisiimme. Sain suosituksen tutustua suoraan RUL:n käyttämään
järjestelmään nimeltä Joomla, koska kyseistä
järjestelmää saa käyttöön hyvin edullisin vuosimaksuin Suomessa usealtakin palvelutarjoajalta.

Valittu tekniikka
Tein tilanteessa upseeripäätöksen ja päätin
tilata kotisivupalvelun HRUP:n toiminnanjohtajan suosittelemalta palvelutarjoajalta. Vuosimaksu 47 euroa oli mielestäni erittäin kohtuullinen ja tiesin saavani tarvittaessa piiristä
ainakin jonkinlaista tukea ongelmatilanteisiin.
Minkä ratkaisun valitsisit omalle yhdistyksellesi?
Oman näkemykseni mukaan valintaa rajaa eniten yhdistyksen ydinryhmästä löytyvä
tekninen osaaminen. Mikäli tuntemusta Unixpohjaisista järjestelmistä, HTML-kielestä ja
CSS-tyylisivuista ei liiemmälti ole, suosittelen
reserviläisjärjestöjen jäsenpalveluiden hyödyntämistä. Jonkin kaupallisen kokonaispalvelun hankkiminen voisi myös olla mahdollista, mutta kustannukset noussevat hyötyyn
nähden aivan liian suuriksi.
Reserviläisliiton tarjoama palvelu on hyvin helppokäyttöinen; tekniikkana on suomalainen Poutapilvi. Käytössä ovat vain perusmoduulit, joten se on piirteiltään kohtalaisen
vaatimaton. Lisähankaluutena on aiemmin
mainittu rajaus vain reserviläisyhdistysten
käyttöön, reserviupseeriyhdistykset eivät voi
tehdä sisältöä sen alle.
RUL:n vastaava, Joomla 1.0 -perustainen
järjestelmä on taas selkeästi laajempi ja sivujen sisältöä ei ole rajoitettu Reserviläisliiton
tavoin. Järjestelmästä on mahdollista käyttää
kahta eri versiota, ns. ”tee itse mitä osaat” pa-

Web-sisällönhallintajärjestelmä
(Web Content Management System, CMS) Web-sisällönhallintajärjestelmälle ei itse asiassa
ole olemassa tarkkaa määritelmää. Tyypillistä on sisältöjen, rakenteiden ja ulkoasun erottaminen toisistaan. Sivupohjien (template) avulla toteutettava kokonaisuus mahdollistaakin
ulkoasun yhtenäisyyden ja keskitetyn ylläpidon. Esimerkkejä tyypillisistä sivupohjien sisällöistä ovat muun muassa navigaatio-elementit, kaikilla web-sivuilla toistuva grafiikka kuten
logot, taustavärit ja muotoilut, web-sivujen otsikot, pudotusvalikot, linkit yhteystietoihin ja
web-sivuilla olevat vaihtuvat mainokset. Suurin osa web-sisällönhallintajärjestelmistä sisältää mahdollisuuden muokata web-sivujen sisältöä suoraan selaimen kautta eli käyttäjät eivät tällöin tarvitse työasemalleen mitään erillistä muokkausohjelmaa.

kettia tai valmiiseen
mallisivuun perustuvaa rajoittuneempaa pakettia.
Mukana olevista
moduuleista löytyy
esimerkiksi tapahtumakalenteri ja
laajemmassa versiossa jopa omien
moduulien asentaminen on mahdollista. Ainoana
rajoituksena on
tiettyyn Joomlaversioon sitoutuminen sekä
matalan tason
cPanel- ja komentorivikäytön rajautuminen pois.
Päivitys uudempaan Joomla-versioon tapahtuu tulevaisuudessa, jolloin järjestelmä siirtyy
käyttämään sen hetken uusinta (tai toimivinta) versiota.

Jos taas osaamista on, en itse pitänyt Joomla
1.5:n käyttöönottoa mitenkään merkittävän
työläänä. Etuna on täysi vapaus käytettävän
järjestelmän piirteiden, ulkoasujen, varmistusten/palautusten etc. suhteen. Palvelutarjoajia löytyy helposti tekemällä Googlella haku
”webhotellipalvelut”. Minulta saa tarvittaessa
lisätietoja; tarkoitukseni on lisäksi dokumentoida itse käyttämämme kokonaisuus mahdollisimman tarkkaan.

Lisätietoja
Joomla!: http://www.joomla.org/
RUL:n kotisivupalvelu:
Järjestösihteeri Tommi Verho, jarjesto@rul.fi
Reserviläisliiton kotisivupalvelu:
http://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistyksille_omat_kotisivut
Poutapilvi: http://www.poutapilvi.fi/
Panu Korpela
luutnantti (res)
tiedotusupseeri / Tapiolan Reserviupseerit ry
panu.korpela@iki.fi
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S-ryhmän Reserviläiset
Oulunkylän Kuntoutussairaalassa

Salaista tietoa
Georgiasta
pääuutisia olivat Pekingin olympiakisat ja
Georgian tapahtumat. Olympiakisoista saavutimme sen mitä tavoittelimme. Georgiasta emme kai ole paljoa tavoitelleet, mutta
olemme saaneet jotain. Varsinaisia lopputuloksia saamme odottaa
vielä pitkään. Ensimmäiseksi pitäisi kuitenkin purkaa Georgia salaisuuksia. Jollain taholla on paljonkin salaista tietoa Georgiasta.
Minulla ei ole salaista tietoa Georgiasta, mutta seurattuani elokuun viimeisen viikonvaihteen uutisia totesin, että jossain muualla
sitä kyllä on. Olisipa mukavaa päästä lukemaan näitä salaisia raportteja. Sieltä voisi löytyä vaikka mitä. Minä aloin purkaa salaisia
Georgia-asioita Suomen radiouutisten jutusta 31.08.2008, jossa
kuulimme, että ETYJ-tarkkailijat olivat kertoneet Georgian hyvin valmistellusta operaatiosta Etelä - Ossetiaan jo ennen Venäjän
aseellista interventiota.
Päättyneen elokuun

on Georgian yleisesikunta, joka
olisi tämän ETYJ-tarkkailijoiden tiedon mukaan valmistellut omaa
sotilasoperaatiotaan jo pidempään. Ja kun Georgialla on yhteydet
moneenkin muuhun maahan niin tuskinpa salaisuus olisi ihan vain
georgialainen. Olisiko amerikkalaisilla, ukrainalaisilla, virolaisilla
ja joillakin muillakin salaista tietoa Georgiasta?
Venäjän sotilastiedustelu on tunnetusti korkeatasoista. Joten
on aivan varma juttu, että Moskovan yleisesikunnassa on ollut tieto
Georgian suunnitelmista jo ennalta. Se, että millä tavalla venäläiset
ovat tietoaan käyttäneet onkin jo toinen juttu. Mutta todennäköistä
on, että venäläinen oppitunti Georgialla oli myös hyvin valmisteltu.
Sotilasoperaatioita ei yleensä aloiteta ilman hyvin suoritettuja valmisteluja. Venäjällä oli käytössään myös 40 vuotta vanhat neuvostosuunnitelmat miten hoitaa Tsekkoslovakian asiat. Silloin venäläisten mukana olivat muutkin Varsovan-liiton liittolaisjoukot. Nyt
Venäjä ei ole operaatiolleen saanut paljoakaan tukea.

Eli yksi salaisen tiedon lähde

Yhdysvallat on avoimesti ollut Georgian liittolainen. Yrityksistä huolimatta ei Naton Bukarestin huippukokous päättänyt Georgian hyväksymistä Naton kandidaattijäseneksi. Mutta vaikka Nato
sanoikin ei niin tuskinpa Yhdysvallat sanoi ei Georgialla - ei ainakaan ihan suoraan. Washingtonin ja Pentagonin salaisuuksia emme
tunne, mutta siellä on varmaan useita asiakirjoja, jotka valaisisivat
asioiden valmistelua ja kehittymistä.
Euroopan unioni on heikko. Sillä ei ole yhtenäistä ulkopolitiikkaa ja niinpä ei EU:n puolella taida olla erityistä salaista Georgia- muistiota. Ja jos olisikin niin Unionissa on niin monta jäsenmaata, että salaisuus olisi vuotanut julkisuuteen ennen aikojaan.
Samanlainen ollee tilanne ETYJ-järjestön osalta. Vaikka sainkin
vinkin omille arvioilleni ETYJ-sotilastarkkailijoiden raportista niin
oma arvioni on, että tässä järjestössä jäsenkenttä on vielä Euroopan unioniakin hajanaisempi ja yhteisen tahdon sekä päätöksen
aikaansaaminen on hankalaa. Kun tosiasiat tunnetaan niin ETYJkin voi tulla julkisuuteen omilla tiedoillaan kuten tapahtui nyt 31.
päivänä elokuuta.
Virolaisillakin on salaista Georgia-tietoa. Veljeskansamme on
aktiivisesti ollut tukemassa georgialaisia. Entinen pääministeri
Mart Laar on pitkään ollut Georgian valtiojohdon neuvonantajana.
Virolaisessa lehdistössä Laarin toimia on arvostellut mm. hänen
kolleegansa eli ex-pääministeri Tiit Vähi. Viron presidentti Toomas-Hendrik Ilves on myös ollut aktiivisesti tukemassa Georgiaa ja
syyttämässä Venäjää. Kolleegoina Ilveksellä ovat olleet muut Baltian johtajat ja Ukrainan sekä Puolan johtajat. Eli millaisia Georgiasalaisuuksia voisimmekaan löytää Tallinnasta, Riigasta, Vilnasta,
Kievistä ja Varsovasta.

ja Helsingistä salaista tietoa Georgiasta? Ei ja kyllä. Ei siksi, että suomalaisen ulkopolitiikan pitäisi olla
täysin läpinäkyvää eli kaikki se, mitä meillä tehdään ja mitä meillä
tiedetään pitäisi olla julkisuudessa. Meillä ei siten saisi olla mitään
georgialaisia salaisuuksia. Mutta kun tiedetään, että ulkoministerimme on ETYJ- puheenjohtaja ja suurlähettiläs Heikki Talvitie on
Georgiassa ja muissa sen alueen maissa ollut pitkää suomalaisena
edustajana niin voihan näissä valmistelutöissä olla jotain, jota ei
ole kerrottu julkisuuteen.
Suomen osallistumisesta Georgian asioiden selvittämiseen on
keskusteltu paljon. Omana hämmennyksenään on ollut osallistumisemme EU:n huippukokoukseen. Uskon kaikille suomalaisille löytyvän jakkaran kokoussalista. Mutta ongelmallisempaa on se, että
osataanko meillä arvioida mitä Georgian tapahtumat vaikuttavat suomalaiseen turvallisuuspolitiikkaan. Meiltä annetaan kyllä neuvoja mm.
Ruotsille, mutta miten ovat Suomen omat asiat. Toivotaan asioille ja erityisesti päätöksille
läpinäkyvyyttä.

Entä löytyisikö Suomesta

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

S-ryhmän Reserviläiset järjestivät, Helsingin Sinibarettien tukemana, perinteisen
kesäpäivätapahtuman Oulunkylän Kuntoutussairaalan veteraaneille. Tilaisuus oli
20. päivänä elokuuta. Tapahtuman alkuun
Kaartin Soittokunnan varusmieskvintetti esitti kanttorinsa johdolla alkusoitot.
Tämän jälkeen oli Rauno Tiaisen tervehdyspuhe. Sotilaspojat pitivät vielä lyhyen
soittotuokion lauluesityksineen. Musiikin
loputtua veteraanit avustajineen siirtyivät
nauttimaan muurinpohjalettuja, hillon,
kermavaahdon ja kahvin kera. Samanaikaisesti heillä oli mahdollisuus osallistua laserammuntaan ja tarkkuusheittoon. Kaikki
osallistujat tietysti palkittiin. Sponsoreina
olivat järjestäjien lisäksi Maan Auto/Peugeot ja kahvipaahtimo Meira. Tilaisuus oli
lämminhenkinen, mutta myös arvokas. Perinnettä tullaan vielä jatkamaan.

Veteraanit pääsivät kokeilemaan laser-aseita.

Erna Retk 2008
Virossa järjestettävä Erna Retk on
suurimpia sotilastaitokilpailuita koko
Euroopassa. Sen tarkoituksena on
mitata joukkueitten kykyä toimia
vihollisuhan alla, suorittaa tiedustelua sekä erilaisia tehtäviä rasteilla.
Siis vähän niin kuin Sissien Pahkis,
mutta kovempi.
Itse kisa alkaa perinteisesti laivasta kumivenein rantautumisella ja niin oli myös tänä vuonna. Rannalle oli valmistettu erittäin laaja tulenkuvauskenttä – itse en ole Suomessa kokenut
mitään vastaavaa. Kestoltaan tuo kenttä oli vielä
lähes puoli tuntia.
Paukkuja oli sijoitettu myös veteen ja onkin
todettava, että kyllä tuollainen 3 kg TNT ”tulenkuvauspaukku” tekee poikkeuksellisen näyttäviä
vesipatsaita (n. 30 m korkeita). Näitä oli vedessä
useita kymmeniä. Myös rantahiekkaan oli piilotettu satoja vastaavan kokoisia ja pienempiä latauksia.
Itse rantautuminen suoritetaan ripeästi, ja
aseet laulaen. Merkillepantavaa on, että rantautumista saivat seurata myös siviilit. Itse asiassa
yleisö pääsi katsomaan tapahtumaan vain n. 20
m päähän rannasta laitetun lippusiiman takana.
Ei olisi ihan onnistunut täällä vaara-alueiden luvatussa maassa.
Joukkueiden piti aloittaa rantautumisen
jälkeen välitön rasteille hakeutuminen suunnistamalla ja tilanteen mukaisesti vihollisuhan
alaisena. Tämä johtaa luonnollisesti siihen että
varusteiden määrä on oltava melko pieni - 3,5
vrk aikana ei halua raahata ylettömästi lastia.
Mukana on kuitenkin oltava koko ajan määrätty
minimivarustus, joka myös aika ajoin tarkastettiin pistokokeilla.
Yleisesti ottaen kisa on kilpailijoille hyvin
raskas, eli ihan joka reijo-reserviläisen kisa Erna

ei ole. Suunnistustaitoakin tulee löytyä, vaikka
kaikki käytännössä kaikki joukkueet tukivat toimintansa myös GPS-paikantimeen.
Toisin kuin monissa muissa sotilastaitokilpailussa, Ernassa joukkueet toimivat aina omilla aseilla ja varusteilla. Näin ampujana kiinnitin
itse huomiota erityisesti aseisiin; mukana oli
mm. H&K 416 (tulenuusi M16 klooni!), FN2000,
AKSU yms. erikoisuuksia. Taisteluvöitä oli myös
useita meillä ennennäkemättömiä versioita, erityisesti USA:n joukkueella.
Joka kilpailijalla oli myös pistooli sekä kovat
A-tarvikkeet aseisiinsa. Aseiden ja varsinkaan ladattujen sellaisten kantaminen ei kuulemma ole
mikään riski Virossa, koska järjestäjän mielestä
kilpailijat ovat ammattilaisia eikä heiltä kannata kenenkään mennä yrittämään aseita pois
ottamaan. Näin siis silti, vaikka reitti kulki avoimissa metsissä, valtaväylien tuntumassa sekä
taajamienkin lähistöillä. Luottamusta reserviläisiin tuntuu löytyvän aika paljon enemmän kuin
meiltä Suomesta.
Itseeni teki suuren vaikutuksen myös se, että
harjoitusalueen siviiliväestö suhtautui tapahtumaan erittäin positiivisesti, voisi jopa sanoa että
innostuneesti. Kysyttyäni asiasta paikallisilta,
vastasivat he lähes aina samoin: ”meillä vielä
muistetaan hyvin mitä se on, jos asioita ei osata, taikka niitä ei tehdä” tai ”on syytä olla omaa
osaamista, että vanhat ajat eivät palaisi”. Onko
niin, että nämä seikat ovat jo jossain määrin
Suomessa päässeet unholaan pitkään jatkuneen
rauhan ja hyvinvoinnin takia?
Joukkueita oli tänä vuonna 29 kpl eri maista.
Stadin Sisseiltä oli delegaatio tuomaritehtävissä,
mihin tehtävään oli tullut kutsu Sinibarettien
kautta.
Lisätiedot: www.erna.ee

Kari Savolainen
ylikersantti (res)
Stadin Sissit
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Miten sujuu reserviläisjohtajalta ampuminen?
Reserviupseeriliiton perustehtävänä on pitää yllä reserviupseerien
sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja
valmiuksia. Vastaavasti myös Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää ja
kehittää kansalaisten maanpuolustustahtoa sekä reserviläisten kenttäkelpoisuutta. Viime vuosina tämä
on käytännössä tarkoittanut voimavarojen kohdentamista kansainväliseen kontakteihin, johtamiskoulutukseen sekä kouluttajaresurssien
tarjoamiseen ja välittämiseen Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kursseille. Reserviupseerit ja aliupseerit
ovat olleet aktiivisesti rakentamassa
myös maakuntajoukkoja.
Tieto, taito, osaaminen ja kokemus kulkevat käsi kädessä. Oma
opetus- ja ehkä oppimisnäkemykseni perustuu näkökulmaan, että tiedollisia valmiuksia voimme hankkia
käymälä kursseilla ja opiskelemalla
luokkahuoneessa. Taidollisia valmiuksia ja kokemusta emme voi saada kuin tekemällä käytännössä. Olen
yrittänyt kuvata asiaa esimerkillä
soittimen rakentamisesta. Kuinka
voimme oppia rakentamaan viulun?
Vastaus on: rakentamalla viulun,

tai useampia. Sama kielikuva pätee
erityisesti johtamiskoulutukseen,
joka on Reserviupseeriliiton painopistealueita. Johtamista oppii johtamalla, eli kokemuksen kautta. Liitto
onkin tehnyt uraauurtavaa työtä
yhteistyössä MPK:n kanssa suunnitellessaan uusia johtamisen alaan
liittyviä kursseja ja yhdenmukaistaessaan kurssien sisältöä.
Sotil a allisten

valmiuksien

osalta kurssitarjonta on myös monipuolinen. Reservin johtaja kykenee
pätevöitymään esimiehen asemaan
harjoituksissa, suunnittelutyössä,
”esikuntahommissa”, junailuvastuussa. Rivin edessä tapahtuvaa johtamistoimintaa ei korvaa mikään,
sillä silloin puhutaan harjaantumisesta. Ja mitä lähemmäksi harjoittelussa päästään oman kriisiajan
tehtävää, sitä paremmin järjestelmä
palvelee maanpuolustuksen etua.
Yksi paha kompastuskivi löytyy
pääkaupunkiseudulla reserviläisen
sotilaallisten taitojen ylläpitoon. Se
on ampumaradan puute. Helsingin kaupunki päätti 29.5.08, ettei
se rakenna Kivikkoon suunniteltua

ampumarataa. Käytännössä tämä
tarkoittaa ettei Santahaminan lisäksi pääkaupunkiseudun reserviläisten ja ampumaurheiluharrastajien
käytössä ole yhtään kiväärirataa. Se
on vakava puute, sillä harrastajien
määräksi lasketaan noin 40000 henkeä.
Ampuminen on sotilaan perustaito. Aseenkäsittely ja ammunnan
johtaminen ovat reserviläisjohtajien
ehdotonta ja vaadittavaa osaamista.
Reserviläiskoulutuksen kasvusuunta on olut käytäntöön painottuvassa
toiminnassa, joissa tilanteen salliessa ammunta on ollut osana ohjelmaa. Myös kurssien ulkopuolinen
oman ammattitaidon ja osaamisen,
eli reserviläisvalmiuksien ylläpito
on taattava. Sotilaalliset valmiudet
ilman ampumataitoa ovat puutteelliset ja siksi kasvavaan käytännön
kouluttamiseen reserviläiset tarvitsevat osaavia ase- ja ampumakouluttajia. Reservin päällystön tehtävänä
taasen on, tarpeen niin vaatiessa,
siirtää oma osaamisensa ja kokemuksensa miehistölle.

Veteraanit haastavat
reserviläiset rauhan
päivän kävelyyn
kansainvälinen rauhan päivän kävely järjestetään ensimmäistä kertaa sunnuntaina 21.
syyskuuta. Kaikki Suomen valtakunnalliset veteraanijärjestöt haastavat
maaotteluhengessä maamme reserviläiset mukaan rauhan päivän kävelyyn. Rauhan puolesta kävellään
yhtä aikaa liki 80 maassa, ja samalla
tehdään tunnetuksi YK:n rauhan-

Veteraanien

työtä. Helsingissä tapahtuma järjestetään Käpylän urheilupuistossa klo
12.00 alkaen.

Helsingin Sinibaretit
kantavat järjestelyvastuun
”Tapahtumasta tehdään koko perheen ulkoilutapahtuma. Mukaan
liikkumaan sopii tulla vauvat ja vaarit” toteaa järjestelyistä päävastuun

kantava Hannu Juvonen. Käpylän
urheilupuisto sopii erinomaisesti kävelytapahtumapaikaksi, sillä siellä
on turvallista kävellä. ”Urheilupuistoon olemme merkinneet 500 metrin kävelylenkistä lähes viiden kilometrin lenkkiin” Juvonen selventää.

Vuosittain toistuva
tapahtuma
Kävelystä on tarkoitus tehdä vuosittain toistuva koko kansan yhteinen
tapahtuma. Mallia näyttävät sotiemme veteraanit omalla panoksellaan.
Paikalle kannattaa tulla ajoissa, sillä
tilaisuus aloitetaan klo 12.00 tervehdyksillä ja Helsingin Sotaveteraanikuoron kuoroesityksellä. Tapahtumassa on myös muuta ohjelmaa.
Kävelytapahtuman järjestelyjä tukevan Käpylän Pallo ry:n buffetista saa
mm. makkaraa. ”Helsingin Sinibaretit jakavat jokaiselle rauhan päivän
kävelyyn osallistuneelle muistoksi
tapahtumaa varten valmistetun
pinssin” toteaa itsekin kokenut rauhanturvaaja ja tuloksellista veteraanityötä tekevä Hannu Juvonen.

Veterans Walk for Peace
Juliste_UUSI_14_8.indd 1
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kumattoman tahdon päälle.
Reserviläisen sotilaallisten ja
johtajavalmiuksien takaamiseksi
Helsingin, Espoon ja Vantaan alueen yleinen ampumarata on ehdottoman tarpeellinen. Meidän on
taattava harrastajille mahdollisuus
huippuluokan harjoitusratoihin ja
turvalliseen ammunnan harjoitteluun. Samalla ylläpidämme käytännön maanpuolustusvalmiuksia.
Jukka I. Mattila
kapteeni (res.)

ESITELMÄ 30.10.2008 SUOMEN
PUOLUSTUSVOIMIEN KEHITTÄMISESTÄ
Pääkaupunkiseudun puolustukseen hyvin perehtynyt, Kaartin Pataljoonan komentaja everstiluutnantti Ahti Kurvinen pitää esitelmän Suomen puolustusvoimien kehittämisestä. Esitelmässä käsitellään myös pääkaupunkiseudun puolustuksen erityispiirteitä.
Esitelmä pidetään to 30.10.2008 klo 18.00 Katajanokan Kasinon Karimo salissa. Tilaisuus on
avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa ma 27.10 mennessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 8513.
Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Teräsveteraani Joonas
Syrjänen takaa vauhdin
82 -vuotias Joonas Syrjänen on lupautunut vetämään kävelyä. Kymmenen kilometrin viikkolenkkejä
sauvakävelevällä Syrjäsellä on kokemusta kävelymarsseista. ”Olin
nuorena sotilaspoikana mukana jo
vuonna 1941 järjestetyssä maaottelumarssissa” kertoo Syrjänen. Tuleva
rauhan päivän kävely on Syrjäselle
jo kolmas vastaavanlainen tapahtuma. ”Minulla oli kunnia olla kävelemässä myös vuonna 2001 Suomen
Sotaveteraaniliiton ja Suomen Ladun toteuttamassa veteraanimarssilla. ”Presidentti Tarja Halosen kanssa
marssimme joukon kärjessä”, toteaa
hyväkuntoinen Syrjänen

Veteraanikävely
21.9.2008

viulun rakentamisesta. Kuinka opitaan ampumaan? Vastaus ampumalla - eli riittävällä harjoittelulla. Kun olosuhteet
ovat hyvät, suomalainen osaaminen
riittää maailman huipulle. Tästä hyvänä todisteena on haulikkoampuja
Satu Mäkelä-Nummela. Ja me kaikki
luonnollisesti haluamme, että Suomen maanpuolustuskyky on maailman parasta. Mahdollisuudet siihen
meillä on, jos rakennamme puitteet
oikeanlaiseksi. Maanpuolustuskyky
rakentuu hyvien sotilaallisten valmiuksien, osaavan reservin ja vank-

Palaan kielikuvaan

Jaakko Valve
Tahtoa - Taitoa – Toimintaa
Harrastukset:
Kuntoliikunta
v Vapaaehtoinen
maanpuolustustyö ja muu
järjestötoiminta
v Matkailu
v

syntynyt Helsingissä 1939
maisteri
v reservin majuri
v asunut Siltamäessä 38 vuotta
v

v yhteiskuntatieteiden

Työelämä:
Mukana työelämässä 37 vuotta,
josta ajasta noin puolet henkilöstöhallinnon tehtävissä useissa
suurissa yrityksissä, toisen puolen valtakunnallisten järjestöjen
edunvalvonta- ja johtotehtävissä.
Eläkkeelle vuonna 2004 Suomen
Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtajan tehtävästä, jota hoidin 10
vuotta.

Olen uuttera, luotettava ja
tunnollinen, yhteistyökykyinen ja
neuvottelutaitoinen,
hyvä kuuntelija ja kokenut
edunvalvoja
Tarkat tiedot minusta ja toiminnastani löydät kotisivuiltani:
www.jaakkovalve.fi
Yhteystiedot:
Kaksostentie 5 E 95, 00740 Helsinki,
puhelin (09) 3861 362
tai 050 500 3060,
sähköposti: jaakko.valve@luukku.com
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Helsingin Reservin Sanomat on esitellyt lehdessään vuosina 2006–07
Santahaminan sotilassaaren historiaa. Kirjoittajana on ollut Jarmo
Nieminen, everstiluutnantti, Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian
laitoksen johtaja. Hän on usean vuoden ajan tutkinut Helsingin sotilassaariston historiaa ja valmistelee väitöskirjaansa sotatieteiden tohtorin
koulutusohjelmassa Helsingin merellisestä puolustuksesta. Nieminen
toimii alueen asukasyhdistyksen, Santahaminaseura ry:n puheenjohtajana. Seuraavassa artikkeli kirjoittaja kertoo uusista tarkentuneista
tiedostaan Santahaminan 90-vuoden takaisista tapahtumista.

Santahamina 1918
OSA XI
Prologi
Tiistaina,
syyskuun 17. päivä
vuonna 1918
Syyskesällä 90 vuotta sitten
Santahaminan satamissa oli kymmeniä erikokoisia venäläisiltä takavarikoituja aluksia ja saksalaisia
sota-aluksia, niistä suurimpina saksalaiset raivaajat Regulus ja Wulff.
Aiemmin keväällä huhtikuussa 1918
saksalaiset olivat perustaneet saarelle vankileirin ja ottaneet saaren
koulutus- ja huoltotukikohdakseen.
Suomalainen tykistöosasto oli
miehittänyt Itäniemen Itälinnakkeen, jonka 6-tuuman kantalinnoitettu Canet-tykkipatteri oli muutama vuosi aikaisemmin valmistunut
osaksi Viaporin tykistöpuolustusta.
Lukuisat ammusluolat saaren etelä- ja pohjoisrannan kallioissa olivat
vartioituja kätkien uumeniinsa tuhansia 6 – 9 tuuman rannikkotykkien ammuksia ja pienempikaliiberisten ratsuväkitykkien laukauksia.
Ne kaikki olivat jääneet venäläiseltä
linnoitustykistöpataljoonalta keväisen hätäisen saarelta lähdön jäljiltä.
Suomen armeijan radistit – vapaussodassa kovia kokeneet radioamatöörit – virittelivät Santahaminan raskaalla radioasemalla
Suomelle elintärkeitä ulkomaan
viestiyhteyksiä. Muulta maailmalle
ei Suomesta vielä oikein reaaliaikaisesti päästykään.
Saaren länsirannalla oli käynnissä kiivas rakennustoiminta. Sinne
pystytettiin ensimmäisiä suojia lentokoneille, tasoitettiin rullausteitä
ja rakennettiin koneille laskusiltoja. Merilentoaseman olisi pitänyt jo
olla valmis. Suomen Ilmailuvoimien
komentaja Hauptmann Carl Seber

Teloitus Santahaminassa kesällä 1918.

Evl Jarmo Nieminen

oli niin käskenyt.
Santahaminan pohjoisen kasarmialueen ala- ja yläkentällä kaikuivat saksalaiset sulkeiskomennot.
Ausbildungskommando Sandhamnissa koulutettiin suomalaisista
merisuojeluskuntalaisista, asevelvollisista ja vapaaehtoisesti värväytyneistä merisotilaita. Seekadettenschulen suomalaiset merikadetit
olivat juuri lähdössä jalkaväkiharjoitukseen Tornimäelle.
Saaren metsissä ja rantaniityillä laidunsi venäläisiltä jäänyt karja. Sen mukana kulki paimenessa
saaren viimeiset punavankileirin
naisvangit. Osa heistä oli korjaamassa kaalisatoa Puhelinkeskuksen
risteyksen suuressa kasvitarhassa.
Sää oli omituisen utuinen ja sitä
säesti Torra Mjölön [Kuivasaaren]
tykinlaukaukset – kymmentuumaisia. Saksalaisessa tykistökoulutuskeskuksessa Ausbildungskommando
Torra Mjölössä koulutettiin suomalaisille tykkimiehille järeiden venäläisten rannikkotykkien käyttöä.
Ensimmäiset

maalentokoneet

testailivat Santahaminan keskustasanteelle venäläisten rakentaman
tykistöampumaradan soveltuvuutta
lentokentäksi. Yksi taisi olla ranskalainen Nieuport 10 -tiedustelukone.
Sen moottorin räpisi oudosti. Mutta
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niin tekivät kaikki 80 hevosvoiman
9-sylinteriset pyörivät Le Rhone Ctähtimoottorit.
Kentän reunalle oli kuitenkin
toisenlaista toimintaa. Avoimessa
hietikossa oli jo kymmenien paalujen rivistöt. Näyn teki lohduttomaksi 31 arkkua, jotka odottivat maan
uumeniin kätkemistään. Osin maan
sisällä urakoi kahdeksan laihan miehen ryhmä. Heitä vartio nuorenoloinen sotamies kivääri olalla.
Työ oli jo rutiinia. Viime perjantaina haudattiin hieman vähemmän
15, viikko sitten tiistaina 24 ja edeltäneillä viikoilla joka tiistai ja joka
perjantai yli 20 suomenlinnalaista.
Elokuun alku oli ollut vähän rauhallisempaa mutta onneksi ei oltu enää
alkukesässä – silloin oli hurjimpana
päivänä 100 arkkua. Kaverit olivat
kertoneet! Nyt oli vainajat tuotu
Suomenlinnasta ja joku tuntematon
mies Katajanokalta.
Niin se urakka! Kolmekymmentäyksi arkkua tuli latoa kolmeen
kerrokseen ja kerrokset rinnakkain
– tarvittiin siis hieman vajaan kymmenen metrin mittainen ja kahden
metrin levyinen ja syvyinen kaivanto. Aiemmasta oppineina kaivajat
tiesivät, että ampumaradan hiekkamaa oli kuivuessaan hyvin lomoavaa. Kannatti kaivaa nopeasti ja heti
sovinnolla jo leveämpi kaivanto.
Vielä menisi kuitenkin useita tunteja ennen kuin paalu numero 28:n
hautaus olisi valmis.

Santahaminan hautausmaa
Santahaminaan haudattujen määrää on vuosikymmenten saatossa ollut erilaisten arvailujen ja luulottelujen varassa. Julkisuudessa esitetyt
luvut ovat vaihdelleet muutamasta
”ryssästä” kaikkiin Etelä-Suomessa
kadonneisiin tuhansiin punaisiin
asti. Ja varmaa tietoa ei ole vielä
nytkään.
Oman ongelmansa asian selvittämiseksi tuo se, että osa Santahaminaan tuoduista vainajista kaivettiin
ylös ja heidät haudattiin uudelleen
omaisten toimenpitein Malmin hautausmaalle ja osa muualle. Täyttä
varmuutta ei ole myöskään Helsingin vankileireillä kuolleiden vankien
henkilötiedosta. Erityisen vajavaista
tiedot ovat venäläisten vankien osalta ja niiden osalta, jotka eivät tietäneet omaa sukunimeään – jos sitä
nyt olikaan – ja syntymäaikaansa.
Valtiollista väestörekisteriä ei tuolloin, eikä useallakaan vangilla ollut
minkäänlaisia henkilöpapereita mukanaan! Oman lisänsä tähän problematiikkaan tuo pidätys-, karkaamis-

tai kurinpitotilanteissa tapahtuneet
ampumiset ja samassa yhteydessä
toteutetut hautaukset tai vainajien
siirrot.
Helsingin leireillä menehtyi 1
500 vankia sairauksin, nälkään ja
teloituksiin. Heidän päähautauspaikkanaan oli Santahamina. Muita hautauspaikkoja olivat Isosaari
ja Malmi. Valtaosa Santahaminaan
haudattavista tuotiin Suomenlinnasta, mutta myös Isosaaresta ja Katajanokan vankileiriltä, muualtakin.
Isosaaren leirillä menehtyneitä haudattiin myös kuolinsaarelleen.
Kesäkuussa perustettiin Suomeen Valtiorikosoikeus toimeenpanemaan vankien tutkimukset ja
oikeudenkäynnit. Kuolemantuomion saaneet vangit siirrettiin Suomenlinnaan odottamaan tuomionsa toimeenpanoa. Heistä ne, jotka
anoivat Valtirikosylioikeudelta armoa, siirrettiin anomuksen käsittelyajaksi Isosaareen. Suomenlinnassa
ammuttiin 71 kuolemantuomittua.
Säilyneen valokuva-aineiston perusteella myös Santahaminassa toteutettiin teloituksia keväällä 1918.
Isosaareen eristettiin myös
erityisen vaarallisena pidetyt suomalaiset poliittiset vangit. Heiksi
katsottiin punaisten hallinnossa
toimineet ja julkisuudessa olleet vasemmistolaiset. Heistä tunnetumpia
olivat sosiaalidemokraattisen puoleen kansanedustajat Kaarle Mänty
ja Antti Mäkelin sekä Sulo Wuolijoki, aktiivinen sosiaalidemokraatti
hänkin. Isosaaressa menehtyneistä
vajaasta 200 suomalaisesta haudattiin Santahaminaan 188 vainajaa.
Valtioneuvoston Suomen sotasurmat 1914–22 -tutkimuksen
(19.5.2004) mukaan Helsingin
vankileireillä kuoli 1 468 henkilöä.
Heistä Santahaminaan haudatuiksi
ilmoitetaan 922 ja Isosaareen haudatuiksi kahdeksan henkilöä. Saarille haudattujen määrä on kuitenkin tutkimuksen mukaan tuntuvasti
suurempi.
Marraskuussa 2005 löydettiin
Sota-arkistosta 37 sivun mittainen
luettelo vuosina 1918–19 Suomenlinnassa ja Isosaaressa kuolleista hen-

kilöistä, jotka oli haudattu Santahaminaan. Samassa arkistoyksikössä
sijaitsi myös poliisikomisario Lehtimäen kertomus Santahaminan hautauspaikan tarkastamisesta. Listauksessa oli esitetty Santahaminaan
haudattujen nimet sekä heidän kuolin- ja hautauspäivätiedot. Asiakirja
sisälsi 1 024 nimeä Suomenlinnasta
ja 257 nimeä Isosaaresta. Luettelo ei
kuitenkaan ole aukoton. Esimerkiksi
siitä puuttuu aiemmin varmuudella
Santahaminaan haudatuksi todistetun Algot Tietäväisen, Algot Untolan, Ilmari Rantamalan – siis Maiju
Lassilan tiedot.
Helsingin lääninvankilan pastorina toiminut Johannes Kunila laati
luettelon Suomenlinnan Vankilassa
1918–1919 kuolleista jo vankileirien
aikana. Hän täydensi listaa kevättalven 1919 aikana lehti-ilmoitusten
ja kuulutusten perusteella. Listaan
kertyi 1 410 henkilön nimet. Heidän kuolinpaikakseen oli ilmoitettu
Suomenlinna, Iso-Mjölö [Isosaari],
Santahamina, Katajanokka tai nimeämätön paikka. Santahaminassa
ilmoitettiin kuolleeksi 13 henkilöä.
Listaa säilytetään Työväen arkistossa.
Santahaminan vankileirin kesän kuolleisuus poikkeaa vastaavan
ajanjakson Suomenlinnan paljon
suuremmasta kuolleisuudesta. Yhtenä syynä eroavuuteen on esitetty,
että laajalti Euroopassa ja myös Suomessa riehunut espanjantauti, harvinaisen tappava influenssa, oli syynä yleensäkin suurin kuolinlukuihin
kaikilla vankileireillä.
Mutta miksi Santahaminassa ei
näin käynyt? Johtuiko vähäisempi
tautikuolleisuus siitä, että Santahaminan vangit olivat nuoria naisia?
Tuhannesta vangista yli 800 oli 15–
20 ikävuoden ikäisiä.
Santahaminan osalta syy saattaa
olla kuitenkin hyvin yksinkertainen.
Saarella laidunsi venäläiseltä sotaväeltä jäänyt karja. Naiset työskentelivät saarella karjan paimenina ja
juuresmaalla. He siis pystyivät hyödyntämään paimenessa olleessaan
saaren antimia. Muilla Helsingin leireillä naiset ja miehet olivat täysin
riittämättömän ravinnon varassa.

den taustalähteiden olemassaolo
sekä luotettavuus ovat toistaiseksi
tarkistamatta.
Tällä hetkellä luotettavimman
oloinen listaus on Hämeenlinnan
Vankilamuseosta löydetty siellä vuosia jo esillä ollut vihko Santahaminaan haudatuista. Vihko oli sijainnut Sörnäisten vankilan ullakolla
muun materiaalin seassa. Mielenkiintoisen näköisen vihkosen paljastuttua vuonna 1995, se toimitettiin
Hämeenlinnaan. Vihkon kirjanpito
kattaa haudatut elokuun 8. päivästä
maaliskuuhun 1919. Listan mukaan
Santahaminaan haudattiin tuona
aikana 575 henkilöä. Heistä 53 oli
teloitettu tai ammuttu ja 44 vainajaa
palautettu omaisille. Listalla ei ole
yhtään venäläistä nimeä.
alkuosa on tietymättömissä. Lisäksi kirjanpidon tekijät ovat osin tuntemattomia. Asiakirjan sisällöstä voidaan
kuitenkin olettaa, että vihkossa
olevaa listaa on täytetty Santahaminassa tilanteen mukaisesti. Säilynyt
kirjanpito alkaa paalusta numero 17
viimeisten hautausten tapahtuessa
maaliskuussa 1919 paalulle numero 52. Paalu on tarkoittanut yhden
hautauspäivän hautausta. Kyseisenä
ajanjakson suurin hautausmäärä oli
syyskuun 17. päivä, jolloin Santahaminaan haudattiin 31 vainajaa. Suurin vankileirikuolleisuus ajoittuu
kuitenkin kesä–heinäkuulle – siis
ilmeisesti paalujen 1–16 alle!
Edellä kuvattujen listojen ja vihkon paljastuminen vasta nyt vuosikymmenten jälkeen, kertoo asian
tutkimattomuudesta. Toisaalta muita dokumentteja erityisesti Santahaminan hautauksista ei toistaiseksi
ole olemassa – tai ehkä voisi sanoa
paremminkin: niitä ei ole edes etsitty.
Valtiorikosoikeudet perustettiin ratkaisemaan vankien käsittely
oikeusvaltio-periaatteen mukaisesti.
Kuulustelijoita ja tutkijoita ei Suomessa kuitenkaan ollut riittävästi
ratkomaan lähes 80 000 vangin
tutkinnat. Helsingin vankileireillä-

Harmillisesti kirjanpidon

Yksi vanhimmista Santahaminan ilmakuvista, kuva vuodelta 1922.

Helsingissä työssäkäyvien vankien
ruoan kalorimäärät olivat 800 – 1
000 kaloria vuorokaudessa ja kesäkuussa noin 1 400 kaloria. Suomenlinnassa ja Tammisaaressa naisten
kuolleisuus ei poikennut miesten
vastaavasta. Santahaminan vangit,
huolimatta samasta pandemia-altistuksesta, olivat siis vastustuskykyisempiä kuin muiden leirien vangit!

1 400 vainajan rivihaudat
Yhdistämällä aiemmin esittämieni
listausten tiedot voidaan arvioida,
että Santahaminaan on haudattu
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noin 1 400 Helsingin vankileireillä
menehtynyttä vankia. Heistä suomalaisia on noin 1 200 ja venäläisiä
ehkä noin 200 vankia. Kyseessä on
siis arvio. Edellä esitetyissä listoissa
ja tietokannoissa on yhteensä noin
1 600 menehtyneen henkilön tiedot. Heistä noin 1 500:lle on kirjattu
kuolinpäivä ja 700 hautauspäivä.
Osa nimistä on kirjattu useampaan
kertaan ja kirjoitettu eri listoissa eri
tavalla. Erityisen suuri epävarmuus
on venäläisten nimien osalta. Listausten ja tietokantojen nimitiedot
eivät siis ole täysin yhtenevät ja nii-

Ilmari Rantamalan (Maiju Lassila) hautaus keväällä 1918.

kin vangit – syylliset tai syyttömät
– kuolivat odottaessaan omaa oikeudenkäyntiään. Kansalaisuutensa
säilyttäneinä, heidät haudattiin arkuissa Santahaminan keskustasanteen hietikon – nykyisen Saharan
– silloin puuttomana olleelle länsireunalle.
Aluksi arkut sijoitettiin venäläisten rakentamaan taisteluhautaan
ja sen korsurakenteisiin. Niiden
täyttyessä vainajat haudattiin rivihautoihin kolmeen arkkukerrokseen
ja arkut vierekkäin. Rivihautojen
yhteenlaskettu pituus on hieman vajaat 300 metriä. Aiemmin mainitsemani paalu oli kyseisen rivihaudan
päiväkaivuun mittainen. Seuraava
hautaus tehtiin päättäen uuteen
paaluun. Läpi kesän hautauspäivät
olivat tiistai ja perjantai.
Valtiorikosoikeudessa kuolemaantuomitut menettivät samalla myös kansalaisluottamuksensa
ikuisesti. Heitä ei haudattu numeroituun ”paalumaahan”. Santahaminan hautausmaatoiminta jatkui
maaliskuuhun 1919 asti, jolloin Suomenlinnassa vankileiritoiminta loppui.
Santahaminan hautausmaiden alueeseen tuo, että
Saharan keskiosat olivat toimineet
hautauspaikkana jo aiemmin. Uusin
tutkimustieto osoittaa, että vuoden
1906 Viaporin kapinassa kuolleiden satojen venäläisten ja kapinaan
osallistuneiden Kuninkaansaaren–
Vallisaaren taistelussa kadonneiden
kymmenien suomalaisten punakaartilaisten hautaukset sijaitsevat
samaisella Saharan länsireunalla,
tosin alueen eteläosassa. Lisäksi vielä vuonna 1943 punavankihautausmaan alueelta siirrettiin ”kaksi ammuslaatikollista luurankoja” Malmin
hautausmaalle. Raskaan ilmatorjuntapatterin majoitusalueelta oli paljastunut keväällä lumien sulettua
lukuisia hautauksia.

Oman lisänsä

Epilogi
19. päivän hautauksessa haudattiin
todellakin kolmekymmentä Suo-

menlinnasta laivattua miesvainajaa
ja lisäksi yksi Katajanokan leiriltä
tuotu tuolloin tuntematon mies.
Hän osoittautui myöhemmin 3.9.
menehtyneeksi helsinkiläiseksi viilari Mauno Kolehmaiseksi.
Hautauserän muutkin vainajat
olivat 18–53 vuoden ikäisiä suomalaisia miehiä. Heidän keski-ikänsä
oli 31 vuotta. Miehet olivat kuolleet
3–8 vuorokautta aikaisemmin Suomenlinnan leirillä. Kuollut sairauteen oli 21:n kuolinsyy, kahdeksan
kuolinsyyksi oli kirjattu ”kuollut
vankileirillä”, yhden vainajan kuolinsyyksi oli merkitty ”kuollut matkalla vankileirille”. Kaikki vainajat
olivat työmiehiä. Heistä valtaosan
ammatiksi oli merkitty sekatyömies
tai työmies, joukossa oli myös maalareita, suutareita ja tehtaan työmiehiä. Olipa joukossa maanviljelijä,
torppari, yövartija ja veneenveistäjäkin. Helsinkiläisiä heistä oli kaksi,
etäisimmät olivat tulleet Turusta,
Porista, Tampereelta, Jääskestä ja
Virolahdelta.

Lopuksi
Majuri Marko Niemisen kirjoittama
ja allekirjoittaneen toimittama Santahamina – Viaporin linnoituksen
itäinen lukko –kirja loppui saman
tien heti julkaisemisensa jälkeen.
Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisee kirjasta nyt lokakuussa toisen
painoksen. Kirja on tilattavissa Sotahistorian laitokselta osoitteesta
helena.hamalainen@mil.fi. Kirjan
hinta on laitokselta tilattaessa 30
euroa (+ postituskulut).
Syyskuussa 2009 julkaistaan Santahaminan varuskunnan
200-vuotisjuhlissa Sotilassaaren
suomalaisesta historiasta kertova
uusi kirja, Santahamina 2 –teos.
Siksi toivonkin yhteydenottojanne
saaren ja sen ympäristön historiaan
liittyen. Erityisen tervetulleita ovat
valokuvat, artikkelit, muistiinpanot,
ääninauhat, päiväkirjat (yms.), jotka esittävät tai kertovat sotilassaaresta ja sen varuskuntaelämästä.
Miellyttävää syksyä toivotellen
jarmo.nieminen@santahamina.fi
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COMBINED JOINT TASK FORCE
Naton CJTF
HQ (CJ-esikunta)
(CJ‐esikunta)

Kansainvälinen yhteistoimintakyky niin kotimaassa
kuin ulkomailla helpottuu, kun asejärjestelmien lisäksi
myös esikunnat ja niiden työskentelytavat ovat ainakin jossain määrin yhteensopivia. Monikansallisessa
taisteluosastossa esikunnan osien ja henkilöstön
pitää olla jopa vaihtokelpoisia.
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Puhutaanpa mistä maasta tai maanosasta tahansa, niin esikunnan tehtävänä on auttaa komentajaa tekemään ja toteuttamaan päätöksiä.
Suomessa on jo jonkin aikaa
ajettu sisälle esikuntien uutta operatiivisen suunnittelun prosessia (FINGOP), joka on kansallinen sovellus
Naton esikuntien käyttämästä Bi-SC
Guidelines for Operational Planning
(GOP) -ohjeesta. Se, kuinka hyvin
tämä resursseiltaan ylivoimaisen toimijan strategisen-operatiivisen tason esikuntien käyttöön tarkoitettu
työkalupakki soveltuu suomalaiseen
yhtymätason tehtävätaktiikkaan,
jää vielä nähtäväksi. Sen perimmäisenä tarkoituksena lienee kuitenkin
saattaa esikuntien työskentelytavat,
esikuntaupseerit sekä esikuntien

n

Teksti ja piirrokset: Arto Pulkki
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laatimat operatiiviset suunnitelmat
ja niistä johdetut operaatiokäskyt
mahdollisimman Nato-yhteensopiviksi.
ei kuitenkaan
määrittele suoraan esikuntien kokoonpanoa – eikä sitä tee mikään
muukaan Naton standardi tai liittou-
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TION REST
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tien, rykmenttien ja pataljoonien
(vast.) esikunnissa.
Viimeisen parin vuoden aikana
aiemmin mainittu Nato-malli tai nk.
J-malli on otettu käyttöön myös Yhdysvaltojen ylemmissä esikunnissa.
Tässä mallissa eri puolustushaarojen yhteisoperaatioihin kykenevä
yleisesikunta käyttää J-tunnusta
(JOINT), maavoimien esikunnat
perinteistä G-tunnusta (GROUND),
ilmavoimat A-tunnusta (AIR) ja merivoimat N-tunnusta (NAVY).
Silloin kun kyseessä on Naton, tai
vaikka Yhdysvaltojen Irakissa johtaman liittouman, nimenomaan
monikansallisen taisteluosaston yh-

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

AJP-3

C

Esikunnan tason ja sen tietyn osan
tehtävää osoittavan kirjain- ja numeroyhdistelmän perusta tulee Natolle Yhdysvalloista, joskin esimerkiksi Saksalla on vielä pidempi perinne vastaavanlaisen järjestelmän
käytöstä. USA:n armeijan (maavoimien) pitkään käyttämässä ja yhä

Commander

ANNEX

Kirjaimet

STAFF GROUP

PERSONAL

NATO UNC
LASSIFIED

B

G1/S1 HENKILÖSTÖ
G2/S2 TIEDUSTELU
G3/S3 OPERAATIOT JA KOULUTUS
G4/S4 LOGISTIIKKA
G5/S5 SIVIILI- SOTILASYHTEISTYÖ
G6/S6 JOHTAMINEN
G – armeijakuntien, armeijakuntien tukimuodostelmien ja divisioonien
esikunnat
S – prikaatien, rykmenttien ja pataljoonien (vast.) esikunnat
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FM 101-

STAFF IZATION
ORGAN
AND
ONS
OPERATI

ANNEX

US ARMY – Yhdysvaltojen maavoimien
esikunnat (FM 101-5)

CFACC
edelleenkin käytössä
olevassa mal-CFMCC
teisoperaatioesikunta (Combined
AIR FORCES
MARITIME Joint
FORCESTask Force), voidaan J-mallia
lissa (FM 101-5)
esikunnan tunnuk(A‐STAFF)
(N‐STAFF)
sena käytetään G-kirjainta silloin, vastaavista esikunnan toiminnoista
kun esikunnan palveleman yhtymän käyttää tunnusta CJ (COMBINED
komentaja on kenraali (General), JOINT).
eli lähinnä armeijakunnan ja divisioonan esikunnissa. Alemman tason Numerot
esikunnissa käytetään saman toimi- Naton AJP-3 tunnistaa yhteisopealan tehtävistä S-tunnusta (Staff), raatioiden esikunnalle seuraavat
eli se on käytössä lähinnä prikaa- yleistoimialat, tai esikunnan ”solut”:

A

J – YHTEISESIKUNTA (JOINT STAFF)
G – MAAVOIMAT (GROUND)
A – ILMAVOIMAT (AIR )
N – MERIVOIMAT (NAVAL)
CJ – MONIKANSALLINEN YHTEISESIKUNTA (COMBINED JOINT TASK
FORCE STAFF)
S – ESIKUNTA (STAFF)

CFLCC
majulkaisu. Naton pysyvät esikunnat
LAND
FORCES
ovat tyypillisesti räätälöityjä
tiettyä
(G‐STAFF)
aluetta varten ja tilapäiset esikunnat
taas tiettyä tehtävää varten. Monissa maissa myös kansallinen lainsäädäntö määrittelee esikuntien tehtäviä ja rakenteita. Esimerkiksi Suomessa PV:n aluetoimistoilla (sodan
ajan sotilasalueiden esikunnilla) on
useita eri lakimääräisiä tehtäviä,
ja Yhdysvalloissa on taas vuodesta
1947 alkaen ollut erikseen lailla kiellettyä perustaa varsinaista Pää- eli
Yleisesikuntaa.
Kansainvälisessä yhteistoiminnassa kuitenkin oletetaan, että ainakin kaikista operatiivisen tason
esikunnista löytyy tietyt perustoiminnallisuudet - vaikka ne olisi nimetty kansallisella tavalla. Asiaa
helpottaakseen Nato on määritellyt
osalle esikuntien yleisiä toimintoja
tietyt kirjain- ja numerotunnisteet.
Näiden pohjana on AJP-3 Allied
Joint Operations –liittoumajulkaisu,
joka määrittelee, millaiset perustoiminnot yleensä löytyvät eri puolustushaarojen yhteisoperaatioiden
johtoon kykenevästä esikunnasta ja
miten ne tunnistetaan (J1..J9). Tästä johtuu, että meillä puhutaan kansainvälisten esikuntien yhteydessä
usein ”Naton mallista”, vaikka kyse
on lähinnä esimerkistä.

CJ ENGINEER

ANNEX

Esikuntien tunnukset (Nato käytäntö)

Naton monikansallisten nopean toiminnan joukkoja varten kehitetty Combined Joint Task Force -esikuntamalli. 500 hengen esikunta voi toimia joko
toiminta-alueelle rakennettavassa esikuntakompleksissa tai esikuntatehtävää varten varustetussa laivasssa (USS Mount Whitney).

J1 henkilöstö, J2 tiedustelu, J3 operatiivinen, J4 logistiikka (huolto), J5
suunnittelu, J6 johtaminen (viesti),
J7 koulutus, J8 talous sekä J9 siviilisotilasyhteistyö (CIMIC). Tämä jaottelu on johdannainen siitä esikuntamallista, joka Ranskalla oli käytössä
jo ensimmäisessä maailmansodassa.
Ajatuksena on, että J-esikunnan
alaisuudessa toimivat maa-, meri-,
ja ilmakomponenttien esikunnat
noudattavat niiden tarpeen ja tehtävän mukaan vastaavaa jakoa. Sama
jako on yleistynyt myös kansallisissa (pysyvissä) esikunnissa, joskin
niissä käytetään tästä rakenteesta
erilaisia sovelluksia. Parhaimmissa
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PÄÄESIKUNTA

Pääesikunta (J-esikunta)

J-Esikunta (Nato AJP-3)

(J‐esikunta)
(J
esikunta)

J1 HENKILÖSTÖ (PERSONNEL AND ADMINISTRATION / PERSONALWESEN)
J2 TIEDUSTELU (INTELLIGENCE / NACHRICHTENWESEN)
J3 OPERAATIOT (OPERATIONS / EINSATZFÜHRUNG)
J4 LOGISTIIKKA/HUOLTO (LOGISTICS / LOGISTIK)
J5 SUUNNITTELU (PLANS AND POLICY / PLANUNG)
J6 JOHTAMINEN (COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS /
FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG)
J7 KOULUTUS (TRAINING / AUSBILDUNG)
J8 TALOUS (RESOURCES AND FINANCE / VERWALTUNG)
J9 SIVIILI-SOTILASYHTEISTYÖ (CIVIL-MILITARY CO-OPERATION / ZIVIL-MILITÄRISCHE ZUSAMMENARBEIT)

PÄÄESIKUNNAN
PÄÄLLIKKÖ

PE‐OIKOS

PE‐TUTKOS

PE‐TARKYKS

PE‐VIESTINTÄOS

PE‐TEKNTARKYKS

HENKPÄÄL

KNTOPÄÄL
PE‐HENKOS
J1/J7

OPPÄÄL

TALJOHT
PE‐TALOS
J8

‐ HENK‐ JA ASEVSEKT (J1)
‐ KOULUTUSSEKT (J7)

TIEDPÄÄL
PE‐TIEDOS
J2

VALMPÄÄL
PE‐OPOS
J3

STALPÄÄL

SUUNPÄÄL

JOJÄPÄÄL

PE‐SUUNOS

PE‐JOJÄKOS

J5

J6

LOGPÄÄL
PE‐HOS
J4

SYSTEPÄÄL
PE‐MATKOS

J10

MAAVOIMIEN ESIKUNTA
Maavoimien(G‐esikunta)
Esikunta (G-esikunta)
ESIKUNNAN
PÄÄLLIKKÖ

HENKPÄÄL

KANSLIA

HENKOS
G1/G7/G8

OPPÄÄL

OPOS
G2/G3

SUUNOS
G5

HUOLTOPÄÄL

JOJÄOS
G6

HUOLTOS
G4

MATOS
G10

20
tapauksissa esikunnan ”ylimääräiset” osastot on nimetty itse valituilla
J10…Jn tunnuksilla, kuten esimerkiksi meillä Suomessa Pääesikunnan materiaaliosasto (J10). Monissa
muissa maissa ollaan vielä kuitenkin
tilanteessa, jossa vain ensimmäiset
4-6 solua ovat Naton J-esimerkin
mukaisia, ja loput kansallisia sovelluksia.
AJP-3:n antamaa esimerkkiä ei
noudateta orjallisesti edes puhtaasti
Nato-johtoisissa esikunnissa, vaan
tilanteen, paikan ja komentajan vaatimukset voivat tehdä siitä erilaisia
sovelluksia. Näin esimerkiksi Natojohtoisen KFOR-operaation Keskisen
taisteluosaston esikunnassa (HQ
MNTF-C ) G7-toimisto vastaa Kosovossa pioneeri- ja suojelualasta, eikä
suinkaan koulutuksesta.

Operatiivinen suunnittelu ja käskytys

Sotatoimiyhtymän (operatiivisen) esikunnan keskeisin toiminto on sen
operatiivinen osasto (Natolla G3) ja tämän ylläpitämä tilanne- tai taistelunjohtokeskus. Toisaalta tilanne- tai taistelunjohtokeskus elää nimensä
mukaisesti hyvin pitkälle kiinni pintatilanteessa, joten pidemmän tähtäimen suunnitelmallista toimintaa varten tarvitaan erillinen suunnitteluosasto (Natolla G5). Usein G3:n alaisuuteen perustetaan vielä erillinen
operatiivinen keskus tai osaston oma suunnitteluelin (Natolla G3/5),
jonka tehtävänä on muokata pidemmän tähtäimen suunnitelmat varsinaisiksi käskyiksi.
Naton operatiivisen suunnittelun ja johtamisen mallissa ensimmäinen virstanpylväs on esikunnan ydinryhmän laatima ja komentajan
hyväksymä toiminta-ajatus (Concept of Operations – CONOPS). G5:n
vastuulla on johtaa sen pohjalta varsinaisen operatiivisen suunnitelman
laatiminen (Operational Plan - OPLAN) siihen kuuluvine liitteineen, sekä
mahdollisten vaihtoehto- ja jatkosuunnitelmien (Contigency Plan - CONPLAN) valmistelu. G3 :n johdolla operatiivisesta suunnitelmasta laaditaan alajohtoportaille operaatiokäsky(t) (Operational Order - OPORD)
sekä tarvittaessa laaditaan sitä muuttavia ja täydentäviä käskyjä (Fragmentary Order - FRAGORD).
Esikuntien eri osien roolit pyritään usein jakamaan aikajanalla. Se voi
HELSINGIN RESERVIN S
olla esimerkiksi:
G3 Taistelunjohtokeskus +- 24 h (+96 h) -> FRAGORD
G3 G3/5-operaatiokeskus (96 h – 7 vrk) -> OPORD, FRAGORD
G5 Suunnitteluosasto (yli 7 vrk) -> OPLAN

Henkilöt

Suomessa

Edellä mainittujen, usein esikuntapäällikön johtamien toimintojen
lisäksi jokaisesta esikunnasta löytyy
laaja kirjo muita tehtäviä ja toimintoja. Ylemmän tason esikunnissa
näitä ovat esimerkiksi erilaiset oikeudelliset osastot sekä sisäiseen
tarkastuksen osasto(t).
On myös syytä huomata, että
tietty tunnus tarkoittaa sekä vastaavaa esikunnan osastoa tai toimialaa,
sekä siitä vastaavaa osastopäällikkö
(vast.). Näin G3 voi olla tunnisteena
sekä prikaatin operatiiviselle toimistolle, että sen toimintaa johtavalle
operaatiopäällikölle. Tässä on kuitenkin oltava tarkkana, sillä yhdysvaltalaisen mallin mukaan toimivan
prikaatin operaatiopäällikkö on S3.
Pataljoonan tasolla taas tulenjohtokomentaja näyttelee usein erittäin
merkittävää roolia, vaikka hänellä ei
ole lainkaan omaa S-tunnusta .

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän uudistukseen liittyen Pääesikunnan (PE) eri osastot saivat
uudet, ”kansainvälisesti yhteensopivat” englanninkieliset nimet ja Jmallin mukaiset tehtävätunnisteet. mentopäällikön johtama henkilöstöVastaava työ tehtiin myösPostiosoite:
Maavoi- Döbelninkatu
osasto (J1) 2,
ja 00260
talousjohtajan
Helsinki johtamien, Merivoimien ja Ilmavoimien ma talousosasto (J8). Mutta kuten
esikunnissa.
on varsin yleistä, J7 (koulutus) ei
Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)
Meillä PE on ainoa J-esikunta, ole oma osastonsa, vaan meillä se
ja Maavoimien Esikunta Toiminnanjohtaja
(MAAVE) on yksi
henkilöstöosaston
sektoreisArto
Pulkki
sekä Sotilasläänien esikunnat
ta. Maavoimien Esikunnassa (MAApuh.(SLE)
4056 2073
käyttävät G-tunnisteita. Suomessa
VE) taas vastaavat toiminnallisuuarto.pulkki@hrup.ﬁ
G-tunnus näyttää tulleen Fax:
käyttöön
499 495 det (G1, G8 ja G7) ovat kaikki sen
myös prikaatien esikunnissa, mikä henkilöstöosaston eri toimialaoja tai
Helsingin
Reserviläispiiri
ry (HelResP)
tosin on yleistyvä tapa myös
muissa Seudun
sektoreita.
Operatiivisissa
yhtymissä
Nato- ja PfP-maissa.
koulutus (G7) saattaa taas olla osa
Toiminnanjohtaja Kari Talikka
Kuten jo aiemmin todettiin,
mi- operatiivista toimistoa (G3).
puh. 4056 2080
kään Naton standardi ei kuitenkaan
Ilmavoimien Esikunta ja Merikari.talikka@helresp.ﬁ
pakota komentajaa käyttämään
Fax: 448 659 voimien Esikunta ovat myös maalitjuuri tietyn mallista esikuntaan. taneet PE:n J-rakennetta vastaavat
Esimerkiksi Pääesikunnasta löytyy A- ja N-tunnisteet omiin organisaatihenkilöstöpäällikön alaisuudesta ko- oihinsa.

Piiritoimisto

Kansainvälisissä operaatioissa
Suomen asettamien pataljoonien
(vast.) esikunnat käyttävät vastaavia S-tunnuksia, mutta kotimaassa
ne eivät ole vielä käytössä.

Lähteet
AJP-3 Allied Joint Operations, NATO
NSA 2002
FM 101-5 Staff Organization and
Operations, US DoA 1997
Introduction to a Combined Joint
Task Force –kurssimateriaali, PfPLMS 2008
NATO Operational Planning Process
–kurssimateriaali, PfP-LMS 2008
JWP-3 Joint Operations Execution
2nd Ed, UK MoD 2004
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Ampumaratahanke
kutsuivat kunnallisvaaleihin osallistuvat ehdokkaat maanpuolustusjärjestöjen auditorioon, jossa heille
esiteltiin Vantaan Reserviläisten
käynnistämä ampumaratahanke.
Paikalle oli kutsuttu kaikkien puolueiden ehdokkaita sekä eri aselehtien toimittajia.
Paikalle saapui ehdokkaita Kokoomuksesta, Keskustapuolueesta
sekä Perussuomalaisista. Vantaan
Reserviläisten Sampsa Olkinuora ja
Niko Niemistö esittelivät suunnitelman Petikkoon sijoitettavasta ampumaradasta. Mahdollinen rata sijaitsee Kehä III:n varrella hyvien liikenneyhteyksien päässä. Paikalla on
nyt maantäyttöaluella. Suunniteltu
rata sijaitsee Seutulan pääkiitoratojen lentomelualueella ja lähialueille
ei ole suunniteltu kaavoitettavaksi
asuntoja. Se on yleiskaavassa osoitettu virkistysalueeksi.
Ratahankkeen taakse on pyritty saamaan ammunnan harrastajia

Helsingin reserviläispiirit

mahdollisimman laajasti ja alueelle
on suunniteltu kaikkien ampumalajien harrastuspaikat. Ampujia alueella on lähes 40000.
Ehdokkaat suhtautuivat ratahankkeeseen erittäin myönteisesti.
Vasta-argumenttejä ei, ainakaan
julkisesti, esitetty. Esitettiinpä jopa,
että hanketta aletaan viemään
eteenpäin jo tämän vuoden valtuustossa. Helsinki on varannut 150
000 euroa hankkeen suunnitteluun.
Suunnitteluraha tulisi saada tehokkaaseen käyttöön vielä tämän vuoden puolella.
Suomen ampumaurheiluliiton
toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi
kertoi ehdokkaille ammunnasta lajina ja pääkaupunkiseudun ampumaratatilanteesta. Helsinki on ainoa
Pohjoismaiden pääkaupunki, jossa
ei ole ampumarataa. Tukholman
läänin alueella ratoja on lähes 100.
Lisää ratahankkeesta löytyy
internetistä ositteesta www.ampumaurheilukeskus.fi.

Keskustelu- ja esittelytilaisuuteen osallistui runsas joukko nykyisiä ja tulevia päättäjiä.

Yliluutnantti Markus Salmenpohja
ja luutnantti Kari Wuokko voittivat
tarkka-ammunnan SM-kultaa
Teksti: Arto Pulkki
Reserviläisurheiluliiton tarkkaammunnan SM-kilpailu ”Simo Häyhä -kisa” käytiin nyt kahdeksannen
kerran. Tällä kertaa tämä Tarkkaampujakillan järjestämä kisa suoritettiin Niinisalon Pohjankankaalla
15.-17.8.2008. Kilpailu oli samalla
Niinisalon Tykistöprikaatin tukema,
toivottavasti vastaavaa tukea saadaan myös tulevaisuudessa.
Kaksipäiväiseen sotilassarjan
kilpailuun osallistui 16 paria Suomesta, kolme paria Virosta ja yksi
Ranskasta. Kilpailu oli parikilpailu,
jossa taisteluparista kumpikin suoritti samat ammunnan ja tähystyksen tehtävät ammuntarasteilla. Käytännössä tehtävää vaihdettiin aina
oman suorituksen päätyttyä.
Painopiste kilpailussa on ammunnalla ja sen pisteillä. Ammunnassa maalit voivat sijaita kilpailuohjeiden mukaan 500-1300 m välisillä etäisyyksillä.

kilpailussa tärkein etäisyysalue oli 500-900 m,
kaukaisimmat maalit sijaitsivat runsaan kilometrin etäisyydellä. Puolustusvoimien 45 cm levyisiä Jan-

ter-taululaitteita saattoi kilpailussa
kaataa kaiken kaikkiaan 46 kappaletta, joten jokainen kilpailija sai
ampua tehtävissä ”tyydytystä tuottavan määrän”. Kilpailuohjeissa oli
annettu maksimilaukausmääräksi
110 kappaletta ja tehtäväksi kantaa
nämä panokset mukanaan.
Häyhä-kilpailussa kaikissa ammuntatehtävissä asemaan siirrytään
tilanteen mukaisesti tähystyksen
alla, naamioituneina, ja tehtävän
jälkeen myös tilanteen mukaisesti
irtaantuen. Kilpailupäivien aikana
kilpailijat myös kantavat koko ajan
kaiken tehtäviin tarvittavan materiaalin, veden ja halutessaan myös
muonan mukanaan.
Tänä vuonna ammunnan vaikeusastetta lisääviä mausteita eli hiekkaa nostattavia, maata tärisyttäviä
tulenosoituslatauksia, mukavasti
piiloon maastoutettuja maaleja ja
korkealta tornin tasanteelta ampumista jne. oli varsin runsaasti elävöittämässä ammuntaa. Tämä sai
ampujilta paljon kiitosta.

Tämänvuotisessa

Kumpanakin päivänä ammuttiin
ja suoritettiin myös muita tehtäviä.
Myös kaikki muut tehtävät olivat
sotilaan perustaitoja mittaavia; so-

tilaan hätäensiapua, epäsuoran tulen maalikoordinaattien määritystä
maastossa tähystäen ja etäisyyden
mittausta. Mukana oli myös perinteinen ”häiverasti”, eli suoja-alueelle siirtyminen 20 minuutin aikana
tähystystä mahdollisimman tarkoin
välttäen.
Ensimmäisen kilpailupäivän iltapuolella kilpailijoista otettiin mehut
irti vesisateessa, linnuntietä noin 13
km pituisella siirtymisellä, jossa ensin kannettiin venäläistä panoslaatikkoa muutama kilometri, pysähdyttiin tuliasemakortin tekoon ja lopuksi paettiin matkan varrella teille
jalkautunutta vihollista. Erinäisiä
reittejä pakoillen tämä suunnistus
piteni muutamilla kilometreillä ja
lepo seuraavan aamun alkuun jäi
lyhyeksi. Tapiolan Reserviupseerien
ta-pari Salmenpohja & Wuokko kulki matkan vain vähän yli kolmessa
tunnissa, mikä oli hieno suoritus.
käytettiin uusia EUREF-karttoja ja UTM/
MGRS-karttakoordinaattijärjestelmää. Kaikki tehtäväkoordinaatit ja
suunnistuskoordinaatit annettiin
MGRS-järjestelmässä ja karttana
toimi Pohjankankaan 1:25 000 har-

Tässä vuonna kisassa

Voittajien on helppo hymyillä – vaikka naamioituneena.

joitusaluekartta. Monelle reserviläiselle tämä oli ensimmäinen kerta,
vaikka uusi karttajärjestelmä onkin
ollut käytössä jo jonkin aikaa.
Vuoden 2008 kilpailu oli hyvin
tasainen kärjen osalta ja minkä tahansa taulun kaatumatta tai löytymättä jääminen olisi jo muuttanut
sijoituksia.
Kärkiparien ammuntapisteet olivat yli 90 % mahdollisista ja hyvin
lähellä toisiaan. Tämä osoittaa miesten olevan sinut kalustonsa kanssa.
Monet kärkipareista ovat tarkkaammunnan kouluttajia ja siirtävät
tietämystään sekä kokemuksiaan
kisoissa testatusta taktiikasta ja kalustosta PV:n sekä koulutettavien

hyödyksi. Voittajapari Salmenpohja
& Wuokko ampui monien kilpailuparien tapaan kisan 8,6 TAKIV 2000
(Sako TRG-42) kalustolla. Myös
heidän tähystykseen käyttämänsä
Zeiss-spotteriputki kuuluu nykyään
Puolustusvoimien varustukseen.
Kilpailijoilta tulleen palautteen
perusteella TA-kilta oli onnistunut
luomaan todella hienon, monipuolisen, järjestelyiltään ja tehtäviltään
aivan erinomaisen hyvin sujuneen
tapahtuman. Myös henki kilpailussa
oli ollut hyvä halki koko kisan. Kilpailun järjestäjät sekä paljon työtä
uhranneet toimitsijat ansaitsevat siis
suuren kiitoksen!
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Kanta-Helsingin
Reserviupseerikerhon
kevätretki Tallinnaan 2008
Viro Afganistanissa
Nato-joukoissa
Puolustusministeriössä majuri Paul
Vaha piti esitelmän Viron osallistumisesta Naton joukkoihin Afganistanissa. Esitys painottui Viron joukkojen pääasiallisen sijoitusalueen
Helmandin maakunnan asioihin
ja toimintaan brittiläisen prikaatin
alaisuudessa. Vaha kertoi, että asutus on keskittynyt varsin pienelle
alueelle Helmand -joen varrelle ja
Laskhar Gah kaupunkiin. Suuri osa
aluetta on savi-ja hiekkaerämaata
tai vaikeakulkuista vuoristoaluetta.
Alueella on 4-5 voimakasta heimoa
ja väestöä 1,5 – 2 miljoonaa. Infrastruktuuri on heikko ja talous ei kasva. Heroiinintuotantoon tarkoitettu
unikonviljely on tärkein aktiviteetti
ja 80 - 90 % Afganistanin unikontuotannosta on siellä. Kaiken kaikkiaan
niin täällä kuin yleisesti arvioiden
kaikilla muillakin maailman kriisialueilla ihmisten arvot ja sitä myötä
kulttuurierot poikeavat huomattavasti länsimaisesta ajattelusta.
vuotta 2006
varsin rauhallinen, jolloin talebanit aloittivat aktiivisen toiminnan
alueella. Brittien johtamat joukot
ovat vastanneet talebanien toimintaan, joskin toimintamalli on
muuttunut eri rotaatioissa. Ensimmäisessä vaiheessa Nato-joukot olivat tiiviisti Laskhar Gahin alueella.
Talebanit voivat tällöin toimia varsin vapaasti muualla. Seuraavassa
rotaatiossa joukot olivat liikkuvia
mutta talebanit alkoivat toimia
myös Laskhar Gahissa. Seuraavasssa
rotaatiossa tavoitteena oli pitää sekä
Laskhar Gah, että toimia liikkuvasti.
Tällöin havaittiin, että joukkoja ei
ole riittävästi. Vaha kertoi, että Afganistanin omia joukkoja käytetään
myös ja heidän kanssaan tehdään
yhteisoperaatioita.
Vaha kertoi kokemuksia niin
kalustostosta, organisoinnista kuin
koulutuksesta. Suomalaiset Pasivaunut ovat osoittautuneet varsin
hyviksi, joskin kehitettävää niissäkin on. Lämpökamerat, yönäkölaitteet, laseretäisyysmittarit, hyvät yhteysvälineet ja infrapunavalolaitteet
ovat tärkeitä. Koulutusta tarvitaan

Alue on ollut ennen

varsinkin kilpailun loppupuolella
usean päivän kestäneen rasituksen
ja väsymyksen tuloksena .
Lopussa Harmonilta kysyttiin
Viron toiminnasta NATOssa ja hän
kertoi muutaman minuutin Viron
aktiivisesta toiminnasta niin Natossa kuin EU:n rauhanturvaamistoiminnasta. Viron ammattiarmeijasta
noin 250 henkilön panos erilaisissa
rauhanturvaamistoimissa on huomattavan suuri prosenttiosuus vaikkakin virolaiset saavat myös kokemusta kriiseistä. Harmon arvio oli,
että kun Viro osallistuu aktiivisesti
yhteiseen toimintaan, niin se olettaa saavansa mahdollisessa kriisissä
suuremmalla todennäköisyydellä
apua. Näin varmaankin on ja kirjoittaja toteaa vielä, että Virossa oman
uskottavan puolustuksen toteuttaminen Suomen tavalla vaatisi arviolta 30 vuotta tai enemmänkin. Lisäksi se vaatisi Suomea selkeästi suuremman bruttokansantuoteosuuden
laittamista puolustukseen johtuen
Suomea pienemmästä bkt:sta henkeä kohden, pienemmästä väestöpohjasta, suuresta venäläisten määrästä ja puolustuksen rakentamisen
aloittamisesta varsin pohjalta.

joillain osa-alueilla lisää. Organisaatioissa täytyy olla reserviä niin että
esimerkiksi ajoneuvojen kuljattajia
on riittävästi (redundat structure).
Tappioitten estäminen on varsinkin
länsimaisessa ajattelussa tärkeää ja
tässä mainittakoon, että uudet komposiittirakenteet (kevlar) auttavat
huomattavasti suojauksen lisäämisessä.

Esitelmän lopuksi Vahalta kysyttiin tulevaisuuden näkymistä. Hän
vastasi realistisesti ja kertoi, että
talibanien rekrytointipohja alueella
on 800.000. Alueen rauhoittamisen
ajasta on vaikea sanoa ja se voi olla
jopa 20 vuotta. Esityksen ulkopuolelta, että kevään 2008 aikana on
esitetty useammassa kansainvälisessä kuin kotimaisessa mediassa, että
Afganistanin tapaisessa heimo- ja
klaaniyhteiskunnassa sekä vaativassa maantieteellisessä ympäristössä
vaadittaisiin väestöstä 2 % sotilaita,
jotta alue saataisiin rauhoitettua.
Tämä tarkoittaisi noin 600.000 sotilasta väestön ollessa 30 miljoonaa.
Maassa on tällä hetkellä niin Afganistanin omia kuin Nato-joukkoja
yhteensä noin 150.000 sotilasta.

Suuntasimme lounaalle jo vuosi sitten testattuun, nimensä mukaisesti
saksalaistyyppiseen Beerhouse juottoruokalaan. Vuoden takaisesta poiketen, ruokavalinta ei keskittynyt sianpotkaan. Ruuat ja juomat (tyypillisesti 2 litraa olutta) nautittuamme
suunnistimme pienissä 2-4 hengen
partioissa satamaan. Matkan varrella ostoksia ja satamassa lisää. Laivamatka oli kahdessa kuuden hengen
pöydässä.
Perinteiseen tapaan yksi taistelijapari kävi tarkistamassa Akateemisen kirjakaupan turvallisuuspolitiikan tarjonnan. Partiolle jäi tänä
vuonna kotiintuliaisiksi ja vaimolle
äitienpäivälahjaksi Ilmari Susiluodon, Anne Kuorsalon ja Martti Valkosen uutuuskirja: Venäjä, kovan
linjan energiajätti.

Viron puolustusministeriön sisäänkäynnin edessä otetun kuvan jälkeen
siirryimme Kaitseliiton tiloihin. Siellä meitä odotti USAn Viron sotilasasiamies Garrick Harmon. Hän oli
osallistunut ERNA-kilpailun tuomaritoimintaan useita kertoja ja kertoi
kilpailun kulusta. Yksi havainto oli
ollut kuinka kilpailevien partioitten
päätöksenteko voi muuttua muuttua

Raimo Hynynen
Kanta-Helsingin kerhon
sihteeri, majuri reservissä,

temet mainos 21082008 29.8.2008 12:16 Page 2
M

Y

CM

MY

CY CMY

K

www.temet.fi
Alkuperäiset väestönsuojalaitteet- ja varusteet
alan kansainväliseltä teknologiajohtajalta.

Composite

Toivottaa hyvää syksyä!

Lounas ja kotimatka

ERNA-kilpailusta ja Viron
Nato-yhteistyöstä

C

Oy Motoral Ab

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman
Stockmannin 6. krs ravintoloissa.
Tarjous on voimassa 31.12.2008 asti.
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Tehokas
itsepuolustuskurssi

Töölöntorin rata- ja salivuorot
Haku kaudelle 2009
Helsingin Seudun Reserviläispiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin kerhojen käytössä on
kaksi tilaa: harjoitussali / ilma-aserata sekä pistoolirata

Helsingin seudun
reserviläisyhdistysten
jäsenille avoimet
ratavuorot
Santahaminassa.
Ennakkoilmoittautuminen (ratavuorolle@luukku.com), vakuutus ja omat
suojaimet pakollisia.
Tarkemmat tiedot ja ohjeet: www.eskapat.net / uudet ratavuorot.

Harjoitussali / ilma-aserata
Töölöntorinkatu 2:ssa sijaitseva sali on
tarkoitettu piiriemme kerhojen käyttöön.
Salissa on 8 x 9 m kokoinen tatami jolle
mahtuu kerrallaan n. 12 harjoittelijaa sekä
8-paikkainen ilma-aserata taululaitteineen. Läheltä löytyvät myös pukuhuone
ja suihkutila. Ilma-aseampujille tullaan
myös hyödyntämään hyväksi todettuja eri
kerhojen yhteisvuoroja. Tilan yksittäisen
käyttövuoron pituus on 90 min.

Pistoolirata
Töölöntorinkatu 2. kellarissa sijaitseva
12.5m pitkä 6-paikkainen pistoolirata on
tarkoitettu piiriemme kerhojen käyttöön.
Tilassa voi ampua kaikilla max .45 ACP
pistoolikaliiperisilla aseilla. Radalla on
hyvä valaistus, taulunkääntölaitteet ja
kunnollinen ilmastointi. Tilan yksittäisen
käyttövuoron pituus on 2-3 tuntia.

Kerhon hallitus (vast.) hakee tilojen käyttöoikeutta vuodelle 2009 piirien ampumatoimikunnalta kirjallisella hakemuksella. Perustellut hakemukset 30.11. mennessä toimikunnan
sihteerille osoitteeseen Tomi Alajoki, Helsingin Reserviupseeripiiri ry, Döbelninkatu 2, 00260
Helsinki tai jarjesto@hrup.fi.
Tutustumispäivä 21.10.2008 klo 17.30
Tervetuloa tutustumaan hienoihin ja toimiviin tiloihimme . Esittelyt jäsenille Tiistaina
21.10.2008 klo 17.30.
Yhteystiedot: tomi.alajoki@hrup.fi 09-4073

Lauantaisin klo 9.00-16.00
Kadettikoulun kiväärirata 150m:
4.10
1.11
13.12
20.12
Pistooli rata 1:
25.10
8.11
22.11
Mpky.n kuukausiammunnat Santahaminassa, ennakkoilmoittautuminen www.
mpky.fi, vakuutus ja omat suojaimet
pakollisia.
Vuorot Sunnuntaisin klo 12-18
Kadettikoulun kiväärirata 150m:
21.9
28.9
12.10
19.10
14.12
20.12

Pistoolirata

Helsingin
reserviläispiirien
(HRUP, HelResp)
ampumaohjelma
kaudella 2008 Kaartin
JR:n pistooliradalla
Santahaminassa
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti 9.9.2008
ti 23.9.2008
SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
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.

Keskiviikkoisin klo 17-20
ampumatoimikunta@hrup.fi
15.10
25.10
16.11

Helsingin reserviläispiirien
ampumatoimikunta

Ampumataito
on sotilaan
tärkein taito!
Tähän on koostettu muutama wwwlinkki avuksesi alueemme ammuntojen
yhteystiedoista, harjoituksista, kilpailuista ja tuloksista.
Vaatimuksena osallistumiseen ovat:
jäsenyys, ampujanvakuutus (www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus), omat
suojaimet ja kalusto. SRA-ammuntoihin
ja harjoituksiin tarvitaan 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
ampumatoimikunta@hrup.fi
Terveisin Ampumatoimikunta

Stadin Sissien Ju-jitsuun perustuva
itsepuolustuskurssi alkoi keskiviikkona
3.9.2008 Töölöntorikadulla kamppailusalilla ja vielä ehtii mukaan! Kurssin
tavoitteena on parantaa kurssilaisten
fyysistä kuntoa sekä antaa valmiuksia
selvitä hengissä väkivallantekijöiden
hyökkäyksissä.

Suuren suosion saavuttanut reservin
päällystön johtamisen jatkokurssi

”Viipurin viimeinen
päivä” pidetään
Santahaminan
Radioniemessä
22.-23.11.2008.
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään johtamisen ja historian
näkökulmasta niitä tapahtumia, jotka
johtivat Viipurin nopeaan menetykseen
kesäkuussa 1944. Alan
kouluttajat ja tutkijat Göran Lindgren
ja Olli Harinen ovat keränneet jälleen
uutta
relevanttia tietoa ja luoneet syvällisen
koulutuspaketin.
Kurssi on tarkoitettu RUK:n, AUK:n tai
KRISO-kurssin käyneille. Muita otetaan,
jos
tilaa on. Ilmoittaudu nopeasti www.
maanpuolustuskoulutus.fi -järjestelmässä.
Tiedustelut: juha.konttinen@bikexpress.
com , p. 041 5123130 .

Harjoitukset sisältävät alkulämmittelyn,
joka koostuu punnerruksista, vatsaliikkeistä ja muista sykettä nostavista
harjoitteista. Kurssilaisille opetetaan
peruspotkut, lyönnit ja erilaisia vatsatekniikoita eri hyökkäyksiin kuten
puukotus, kuristus ym. Harjoitus päätetään loppulämmittelyyn ja venyttelyyn.
Treeniasuna voi käyttää verryttelypukua tai budoasua. Harjoitus tapahtuu
judotatamilla paljain jaloin.
Kurssipaikkaan pääsee tulemalla Pohjois-Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun kulmassa olevista lasiovista sisään.
Harjoitusajat ovat maanantai 19.30-21.00
ja keskiviikko 19.30-21.00 sekä perjantai 18.00-19.30. (kuntopiiri/harjoitus).
Kurssin kesto noin 3,5 kuukautta eli se
päättyy 17.12.2008.
Järjestäjänä toimii Reserviläisliiton Helsingin Sissiosasto ry ja HRUP:n Helsingin
Sissikerho ry. Vetäjillä on Suomen JuJitsu liiton hyväksymät mustat vyöt ja
osalla yli 20 vuoden harjoittelukokemus.
Kurssi on reserviläisjärjestöjen jäsenille
maksuton, muille 30 e. Lisätiedot Antti
Keinänen avkeinan@cc.hut.fi tai Marko
Lehti 040-5438264.

Johtamis- ja sissitaitotaitoja koetellaan
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 pääkaupunkiseudulta.
Haluatko olla mukana kitkemässä toiminnan pois Vekarajärveltäkin? Ota pikaisesti yhteyttä
kitkijöihin ja liity joukkoon. Vielä on viikko aikaa ilmoittautua ja lähteä mukaan. Katso tarkemmin myös www.stadinsissit.fi.
Osasto Keltainen		
Tuukka Paasivirta		
tuukka.paasivirta@helsinki.fi
040-7307008		

Osasto Vihreä
Antti Brax		
antti.brax@sma.fi
050 5700 843

Harjoituksen johtaja
Matti Huomanen
matti.huomanen@iki.fi

TALKOOKUTSU
Pirtti on rakennettu 1970-luvun alussa
talkootyönä.
Se vaatii TALKKOOTYÖTÄ. Siinä tarvitaan Sinun ja edustamasi yhdistyksen
työpanosta.
Pirtin ylläpidon vetovastuu on pirttiisännistöllä, josta löytyy lähes joka alan
osaajia.
Isännistö toimii piirihallituksen antamien valtuuksien ja budjetin puitteissa.
Toivotamme kaikki halukkaat tervetulleiksi TALKOISIIN, jotka pidetään
18-19.10.2008.
Ohjelmassa on polttopuusavotta, ympäristön siivousta, tienvarsivesakon,
raivausta. yms.
saunomista, ruokailua, yhdessäoloa.
Ilmoitathan etukäteen osallistumisestasi, että saamme oikean muonavahvuuden.
Pirtti-isännistön Psta. Soini Hyttinen
P.050 3695305
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TUKIYKSIKKÖ
INFOTILAISUUS

HUOLTO 2008
–seminaari

Helsingin maanpuolustuspiirin tukiosaston ryhmien järjestäytymis- ja
infotilaisuus
järjestetään torstaina 9.10.2008 klo 18
alkaen Töölöntorinkadun auditoriossa,
osoite Töölöntorinkatu 2. Tilaisuudessa
muodostetaan tukiosaston perustamisryhmät
sekä vääpeliryhmiä. Ryhmiin sijoitettavat saavat myös tietoja tulevista
tehtävistään ja järjestettävästä koulutuksesta.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki
perustamis– ja huoltotehtävistä
kiinnostuneet henkilöt.
Lisätiedot: Tukiosaston johtaja Juha
Parkkonen, puh. 040 8663055,
juha.parkkonen@gmail.com www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta/kotu

Helsingin maanpuolustuspiiri järjestää
huollon ajankohtaisia asioita reservin
koulutuksen näkökulmasta käsittelevän
seminaarin Maanpuolustuskorkeakoululla,
Santahaminassa lauantaina 8.11.2008 klo
9-15 . Seminaarissa toimivat alustajina
mm. Etelä-Suomen Huoltorykmentin ja
Hämeen
Rykmentin edustajat.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
alustuksen esittää koulutuspäällikkö
Antti
Nieminen evl evp.

LÄÄKÄRIN LUENTO KENTTÄLÄÄKINNÄSTÄ
Töölöntorinkatu 2, auditorio 7.10.2008 klo 18.
Vääpelikilta ry järjestää luentotilaisuuden kenttälääkinnän nykytilasta, puhujana
lääkäri Markku Liuke. Luento on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.
Kahvitarjoilu.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Seppo Mäkinen, makinen.seppo@kolumbus.fi, puh. 050
585 2129 tai Timo Tuomi, timo.tuomi@gmail.com, puh. 040 540 1625.

Tutustu Turvallisuusmessuihin Lahdessa
Helsingin piirit järjestävät matkan Lahteen 27.9.2008 tutustumaan Suomen tähän mennessä suurimpiin turvallisuusalan messuihin.
Messuilla on mahdollisuus tutustua mm puolustusvoimien osastoon sekä eri kokonaismaanpuolustuksen osa-alueisiin.
Kuljetus lähtee Kiasman tilausliikennepysäkiltä klo 9.00. Lähtö Lahdesta takaisin noin
klo 14.
Piirit tarjoavat jäsenilleen matkan sekä ilmaisen pääsylipun. Matka on ensisijaisesti
jäsenille.
Ilmoittautumiset Kari Talikka (09) 4056 2080 tai kari.talikka@helresp.fi
arto.pulkki@hrup.fi tai (09) 4056 2071

Seminaari sopii sekä huollon erikoiskoulutetuille reserviläisille että muille
huollon ajankohtaisista asioista kiinnostuneille henkilöille.
Seminaarin osallistumismaksu on 15
euroa ja se kattaa aamu– ja iltapäiväkahvin sekä
lounaan. Seminaariin voi ilmoittautua
MPK:n verkkosivujen kautta
www.maanpuolustuskoulutus.fi ->
Helsinki.
Kurssin numero on 0400 08 13053.
Lisätietoja kurssista antaa Juha Parkkonen, puh. 040 8663055,
juha.parkkonen@gmail.com

Helsingin maanpuolustuspiiri
Koulutus- ja tukiyksikkö
KOULUTUS SYYS-LOKAKUUSSA 2008
Kurssi
Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Piirin PISTOOLIAMMUNTA,syyskuu

Paikka

Ajankohta

Ilmoittautuminen päättyy

Santahamina

15.9.-15.9.2008

12.9.2008

Piirin kivääriammunnat Santahaminassa, syyskuu I
Uusien karttojen käytön kurssi 2

Santahamina
Padasjoki

21.9.-21.9.2008
20.9.-21.9.2008

17.9.2008
KOHDENNETTU LVRU:lle

Piirin kivääriammunnat Santahaminassa, syyskuu II
Piirin PISTOOLIAMMUNTA, lokakuu

Santahamina
Santahamina

28.9.2008
15.10.2008

24.9.2008
12.10.2008

Piirin kivääriammunnat Santahaminassa, lokakuu I
Elektroninen sodankäynti (ELSO)
Ammunnan jatkokurssi I

Santahamina
Santahamina
Santahamina

12.10.2008
10.10.-12.10.2008
1.11.-30.11.2008

8.10.2008
29.9.2008
27.10.2008

Piirin kivääriammunnat Santahaminassa, lokakuu II

Santahamina

19.10.2008

15.10.2008

Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 8
Siviilikoulutus

Döbelninkatu, kokoushuone 2

18.10.2008

16.10.2008

Espoon-Kauniaisten Lukiolaisen turvakurssi

Paikalliset lukiot, maasto-osuus
24.-26.10.2008 Santahaminassa

1.10.-26.10.2008

15.10.2008

Itä-Helsingin Lukiolaisen turvakurssi

Paikalliset lukiot, maasto-osuus
24.-26.10.2008 Santahaminassa

2 (2)

Vantaan Lukiolaisen turvakurssi

1.10.-26.10.2008

15.10.2008

Paikalliset lukiot, maasto-osuus

24.-26.10.2008 Santahaminassa
2 (2)

Vantaan Lukiolaisen turvakurssi

Paikalliset erikseen valitut lukiot,
Varautumisen
ja väestönsuojelun
peruskurssi
Santahamina
maasto-osuus
24.-26.10.2008
Yliopistolaisen
valmiuskurssi 2008
Helsinki 15.10.2008
Santahaminassa
1.10.-26.10.2008
Gymnasiernas säkerhetskurs
Dragsvik
Paikalliset lukiot, maasto-osuus
Intti tutuksi
näkövammaisille
Santahamina
24.-26.10.2008
Santahaminassa
1.10.-26.10.2008
15.10.2008

Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi
Yliopistolaisen valmiuskurssi 2008
Gymnasiernas säkerhetskurs
Intti tutuksi näkövammaisille

Täydennyspoliisikurssi
Santahamina
Intti tutuksi kehitysvammaisille 2/2008
Helsinki
Yrityskurssi: Turvakurssi opettajille
Dragsvik
Muu toiminta
Santahamina

Kanta-Helsingin Lukiolaisen turvakurssi

Täydennyspoliisikurssi
Intti tutuksi kehitysvammaisille 2/2008
Yrityskurssi: Turvakurssi opettajille
Muu toiminta

Maastomarssi
2
Santahamina
Santahamina
Helsinki

Santahamina
1.10.-31.10.2008
15.10.2008
Santahamina
1.9.-30.11.2008
30.9.2008
Helsinki
10.10.-12.10.2008
7.10.2008
11.10.-12.10.2008
15.9.2008
23.9.2008 Vain täydennysEspoo (Nuuksio,
14.11.-16.11.2008
poliiselle!Solvalla)
18.10.-19.10.2008
15.9.2008
3.10.-4.10.2008
15.9.2008

Koulutuspäällikkö
Espoo (Nuuksio, Solvalla)
12.10.2008
Harri Kaijansinkko
pt 0207 56 9033
GSM 050-380 4566
Ilmoittautuminen kursseille ja lisätietoja
www.maanpuolustuskoulutus.fi
harri.kaijansinkko@mpky.fi

Koulutus- ja tukiyksikön varapäällikkö
Juha Suvisaari
GSM 040-315 4071
juha.suvisaari@itella.com

15.10.2008

1.10.-31.10.2008
1.9.-30.11.2008
10.10.-12.10.2008
11.10.-12.10.2008
14.11.-16.11.2008
18.10.-19.10.2008
3.10.-4.10.2008

15.10.2008
30.9.2008
7.10.2008
15.9.2008
23.9.2008 Vain täydennyspoliiselle!
15.9.2008
15.9.2008

12.10.2008

6.10.2008

Ilmoittautuminen kursseille ja lisätietoja www.maanpuolustuskoulutus.fi

Maastomarssi 2

Koulutuspäällikkö
Harri Kaijansinkko
pt 0207 56 9033
GSM 050-380 4566
harri.kaijansinkko@mpky.fi

1.10.-26.10.2008

Koulutus- ja tukiyksikön varapäällikkö
Juha Suvisaari
GSM 040-315 4071
juha.suvisaari@itella.com

6.10.2008
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Onnittelemme

Helsingin

Syyskuu

Kiittää tukijoitaan

12.9
15.9.
16.9.
17.9.
17.9.
18.9.
19.9.
28.9.

Majuri Jarmo Skogman
Professori, emeritus, kapteeni Antti J.Niemi
Teollisuusneuvos, luutnantti Yngve Ollus (perhepiirissä)
Filosofian maisteri, luutnantti Nils-Erik Törnblom
(perhepiirissä)
Liikennelentäjä, luutnantti Pekka Ikonen (matkoilla)
Asianajaja, VT, vänrikki Jaakko Wallenius (matkoilla)
Rikostutkija, kapteeni Esko Jantunen (perhepiirissä)
Rovasti, kapteeni Lenno Järvi (ei vastaanottoa)

50 v
80 v
80 v

Oy K.G.Öhman Ab
Viking Line

80 v
75 v
60 v
80 v
90 v

Hertz Autovuokraamo
LP-Mercatura Oy

Lokakuu
2.10.
2.10.
2.10.
2.10.
3.10.
5.10.
6.10.

Eläkeläinen, luutnantti Erkki Nyholm (perhepiirissä)
Merkonomi, luutnantti Olavi Ylä-Kotola (perhepiirissä)
Varatuomari, kapteeni Raimo Jalava (matkoilla)
Eläkeläinen, ylikersantti Pertti Kaatila (matkoilla)
Yhteiskuntakriitikko, pursimies Mauri Anholt (matkoilla)
Faktori, ylikersantti Unto Poutala (ei vastaanottoa)
Yhteiskuntatieteiden maisteri, vänrikki Seppo Tapaninen
(matkoilla)
8.10. Insinööri, kapteeni Jaakko Saunio
15.10. Diplomi-insinööri, yliluutnantti Antti Itkonen
17.10. Kauppatieteen maisteri, majuri Olli Lassila (perhepiirissä)
28.10.Konsultti, alikersantti Tauno Tukiainen
31.10. Insinööri, yliluutnantti Ahti Pohjanmaa

12.9.2008 • 7/2008

Kaikki elektroniikan komponentit
Puh (09) 271 1565

75 v
75 v
70 v
60 v
60 v
90 v

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
KT Interiors Oy

70 v
80 v
80 v
70 v
80 v
70 v

Helsingin Maanpuolustuspiirin
koulutusosastot

Naisten Valmiusliiton
Helsingin Alueneuvottelunta
Syksyn ohjelmaa Helsingin alueella
Arjen hallinta - henkinen tuki kriisitilanteissa –kurssi pidetään lauantaina 27.9.2008 Santahaminassa. Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia kriisin hoitoon ja siitä selviytymiseen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Anne Kärjelle, puh 041 4679290 tai anne.m.karki@luukku.com
Sotiemme Veteraanit 2008 -keräyksen johdosta alueneuvottelukunta järjestää muotinäytöksen
loka-marraskuun vaihteessa. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Veteraaneille kerätään
myös Naisten Valmiusliiton keräyspäivänä, 5.12. lipaskeräyksellä Helsingin keskustassa. Ilmoittaudu toimijaksi puheenjohtaja Kristiina Slottelle, puh 050 5250022, kristiina.slotte@yahoo.
com.

Helsingin

Helsingin Reservin
Sanomat toivottaa
lukijoilleen
hyvää syksyä!
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7/2008 • 12.9.2008

toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Kanta-helsinki
Kerhon syyskokous pidetään Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa torstaina 30.10. klo 17.15
Kokouksen 30.10. jälkeen järjestetään esitelmätilaisuus klo 18.00.
Everstiluutnantti Ahti Kurvinen
pitää esitelmän Suomen puolustusvoimain kehittämisestä. Esitelmässä
käsitellään myös pääkaupunkiseudun puolustuksen erityispiirteitä.
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen
jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa
ma 27.10. mennessä e-mail raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040-510
8513
Syksyn ampumavuoroista lisätietoja ampumaupseereilta.
Kerhon yhteystietoja:
Verkkosivusto: www.khru.net
Sähköposti: khru@khru.net
Sähköpostitiedotteita haluavat
voivat ilmoittaa osoitteensa sihteerille.
Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040
540 5882, jari.ora@oralaw.fi
Sihteeri Raimo Hynynen, p. 040
510 8513, raimo.hynynen@fi.ibm.
com
Ampumaupseerit: pekka.appelqvist@hut.fi, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 7880
9029; jukka.kariola@khru.net, p.
050 570 0195; pirkka.jalasjoki@helsinki.fi

munkkivuori
Syyskausi on alkanut ja ammunnat
sisäradalla alkavat lokakuussa.
Piirin ampumarata, Töölöntorinkatu 2. Ovi muistomerkkikiven
”takana”. Radalla voi ampua 22LR ja
palvelupistoolilla, ei lyijyluoteja. Radan käytöstä on omat säännöt. Ampujilta vaaditaan ampumavakuutus
ja sääntöjen tinkimätöntä noudattamista. Ammunta alkaa 7.10, seuraava vuoro 21.10 jatkuen parittomien viikkojen tiistaisin jouluun asti.
Ampuma-aika on klo 19.00 - 21.30.
Ovella soittokello. Ammunnat vetää
Timo Mikkonen puh. 0400 607590
tai timo.mikkonen@luukku.com ja/
tai Mauri Routio puh. 040 7322751
Jos tulee muutoksia, Timo tai Mauri
lähettää maililla muutoksista tietoa.
Jos et ole antanut sähköpostiosoitetta, soita ennen radalle lähtöä.
Urheilutalon 22-vuorot alkavat
3.10 ja jatkuvat parillisen viikon perjantaisin klo 18.00 – 19.30. Ammunnat jatkuvat aina ensi vuoden huhtikuun loppuun asti. Radalle mahtuu,
joten osallistukaapa harjoituksiin
ahkerasti
Kalvolassa jatketaan perinteisin
kuvioin 20.9, 4.10. ja 25.10. Mah-

dollisuus ampua sekä pistooli- että
kiväärilajeja.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com.

radalla pienoispistooliammunnat.
Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan.
Rohkeasti mukaan!
Kerhomme maastoammuntakilpailut on sovittu pidettäväksi
4.10.2008 klo 12.00 HyMAS:n radalla Hyvinkäällä. Ilmoittautumiset 21.9 mennessä Jukka Luotolalle
puh.0500-455474.
Tiistaina 7.10.2008 on pistoolikoulu 20 ls kilpailu.
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.

Töölö

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
TULEVIA TAPAHTUMIA
Padasjokijotos 4.-5.10.2008.
Lähtö lauantaina puolilta päivin
ja paluu sunnuntaina puolen päivän
jälkeen. Lähtö Malmin ABC-asemalta, joka sijaitsee Kirkonkyläntien ja
Laulurastaantien kulmassa. Ohjelmassa mm. ampumista, myös pimeäammuntaa.
Yhdistys järjestää ja kustantaa
aseet ja patruunat. Kuljetus järjestetään omilla autoilla sovellettuna yhteiskuljetuksena, josta kuljettajalle
aiheutuviin kuluihin yhdistys osallistuu. Yhdistyksen kustannuksella
ruokaa, juomaa, saunaa sekä leppoisaa reserviläiseloa. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut Jaakko Sievänen, jonka yhteystiedot alla.
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutustilaisuuksista. Yhteyshenkilönä koulutusupseeri Peter Korvensyrjä, 045–
6748754, cossu541@saunalahti.fi.
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Pj. Jaakko Sievänen, 0405061488, jaakko.sievanen@elisanet.
fi, siht. Karri Kupari 050-426 0711,
karri.kupari@sampo.fi , tiedotus
Jorma Loimukoski, 040-3433400,
jorma.loimukoski@finpro.fi

Tikkurila
Kuukausikokous 25.9.2008 klo 19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs).
Esitelmän pitää lentokapteeni, majuri Veikko Karhumäki aiheena Ilmavoimat Veljekset Karhumäki Oy:n
toiminnassa.
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Lokakuun luennoitsija on onnettomuustutkija Hannu Melaranta ja
aiheena on onnettomuustutkinta.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Veteraanit haastavat reserviläiset
rauhan päivän kävelyyn sunnuntaina 21.9.2008. Vantaan tapahtuma
on Tikkurilan Urheilutalon parkkipaikalla. Runsasta osanottoa toivotaan.
Tiistaisin klo 19.30-22.00 jatkuvat
Tikkurilan Urheilutalon ampuma-

Vietimme Heimoveteraanien kesäjuhlien jälkilöylyt Spjutsundissa
23.-24.8. Suomen-poikien kanssa.
Huilatessa hakkasimme kasan halkoja. Vieraamme lähettivät parhaat
terveiset koko 40-vuotisjuhlavuotta
viettävälle kerhollemme.
Töölön RU:n 40-vuotisjuhla t-paitoja kerhon logolla on vielä jonkin
verran jäljellä (koot L, XL ja XXL) ja
niitä voi lunastaa puheenjohtajalta
hintaan 10 e/kpl. Myös kerhomme
juhlahistoriikkia on saatavilla.
Ampumavuoromme Töölöntorinkadun ampumaradalla jatkuvat seuraavasti; tiistai 16.9., ti 14.10., ti 11.11.
ja ti 9.12. Vuoromme alkaa klo 19.00.
Kerhon aseet ovat jäsenistön käytettävissä. Lisätietoja ampumaupseeri
Raimo Ahokkaalta p. 050-5114123.
Maailman sotaveteraanijärjestö
WVF ja Suomen sotaveteraanit ovat
haastaneet reserviläiset mukaan
rauhan päivän kävelyyn sunnuntaina 21.9., jonka valtakunnallinen
avaus tapahtuu Käpylän Urheilupuistossa klo 10.-14. Töölön RU
osallistuu marssiin sotaveteraaniyhteistyökumppaneilla vahvistetulla
joukkueella. Ilmoittaudu mukaan
marssiupseeri Pertti Elvilälle, 0400840889, pertti@ictgroup.fi.
Lähdemme tiistaina 21.10. keilaamaan Turvakurssinkillan kanssa
Keravan keilahalliin. Varattu vuoro
alkaa klo 19.30. Kerho vastaa kustannuksista. Ilmoittautumiset Jyrki
Ratialle p. 040-5829127.
Kerhomme osallistuu kuluvan
vuoden lokakuussa Heimoveteraanitalkoisiin Inkerinmaalla. Mukaan
kaivataan muuraustaitoista osallistujaa pienimuotoiseen tulisijatyöhön. Jos itse omaat muuraustaitoja tai tiedät sopivaa talkoolaista
ilmoita Hans Gabrielssonille, puh
09-2759369, 050-3304005 tai hans.
gabrielsson@elisanet.fi.
Töölön RU:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään keskiviikkona
12.11. klo 18.00. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kerhomme toimintaa koskevat
kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle p. 050-7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri
Erkki Nikuselle p. 040-7154486, enikunen@welho.com.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Syyskauden ammunnat jatkuvat
Tukikohdan ilma-aseradalla Puotilantie 1D keskiviikkoisin klo 18.00.
Ilmahirviammunat parittomina

viikkoina tortaisin klo 18.00. ( Pysäköinti kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalla).
Yhdistykselle on varattu ammuntavuoroja Töölön ruutiaseradalta
syyskaudeksi 2008. Ammuntapäivät
ovat seuraavat: viikolla 43 maanantai klo 16. - 19. viikolla 45 maanantai
klo 16. - 19. viikolla 47 torstai klo 19.
- 21.30. viikolla 49 maanantai klo 16.
- 19. ja viikolla 51 torstai 19. - 21.30.
Syysjotokselle lähetämme kaksi
partiota. Syysjotos on tänä vuonna
Pieksämäellä 12.-14.9.
Syyskokous pidetään 27.11.2008
alkaen klo 18.00. ja paikkana on Tukikohta Puotilantie 1D.
Yhdistyksen nettisivut : www.
ihru.org
Yhteystietoja : pjoht. Keijo Talja
p. 041 514 9140, vpjoht. Jukka-Pekka Kantokoski p.050 332 3687, siht.
Juha Iiskola p. 050 543 6214.

Aselajikerhot

Huoltoupseerikerho
Matka
Tur vallisuusmessuille
27.9.2008 kimppakyytinä.
Sääntöjen määräämä vuosikokous 13.10.2008 ravintola Full Housessa Runeberginkatu 34.
Hallitus kokoontuu klo 17.
Yleinen kokous klo 18.

Ilmatorjuntakerho
Syksyn ohjelmassa on nyt kaksi ainutlaatuista tilaisuutta. Tunnetun
tv-mainoksen sanomaa mukaillen:
”Nämä jos ohitan, mörökölli minut
syököön”.
Lauantaina 27.9. lähdemme
odotetulle retkelle KARPR:n ilmatorjuntaan tutustumaan. Painopisteenä erityisesti valmiusprikaateille
ominaisen CV90-ajoneuvon käyttö
yhtymän osasuojailmatorjunnassa.
Erittäin mielenkiintoinen ikkuna
iskevimmän kärjen kovaan maailmaan!
Mukaan pääsee vain nopeimmat 20 henkilöä. Ilmoittautumisen
viimeistään 15.9. mennessä Antti
Lillebergille (040 596 2905, antti.lilleberg@tkk.fi). Lähtö tapahtuu Helsingistä noin klo 8 ja paluu 18. Tällä
hetkellä omalla autolla lähtijöitä on
siten, että siirtyminen toteutetaan
kimppakyydein. Ilmoita samalla,
oletko kyydin tarpeessa vai tarjoajana.
Tiistaina 7.10. 08 klo 1800 järjestetään esitelmätilaisuus Kiinan kansanarmeijan puolustusdoktriinista
Sampo-pankin auditoriossa (Kaupintie 3, Pohjois-Haaga). Paikalla
tilaisuudessa ovat everstit Wang
ja Yao vastaamassa yleisön kysymyksiin. Ainutkertainen tilaisuus
kiinnostuneille! Myös muiden yhdistysten jäsenet ovat tervetulleita
paikalle.
Lisäksi tiedoksi, että kerhon
sääntömääräinen syyskokous järjestetään viikolla 48 ja joulun odotuksen kruunaa erittäin perinteinen
12.12 lounas. Näistä kuitekin tarkempaa tietoa seuraavissa lehdissä.
Ammunta jatkuu jälleen syyskuussa parillisina viikkoina keski-

viikkoisin klo 16-18. Paikalle menijöiden toivotaan ilmoittautuvan
etukäteen Timo Wiiallalle, jotta
avaimien paikallaolosta voidaan
varmistua. Kerhon ampumaupseeri
Wiiala järjestää ke 22.10. klo 17-19
koulutustilaisuuden ampumaradalla, jossa käydään läpi radan käyttöä
ensikertailaisille, sekä toteutetaan
pienimuotoinen kilpailu kaikille
kiinnostuneille.
Kerhon jäsenten mahdolliset sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan tiedotusupseeri Topias Uotilalle (yhteystiedot alla).
Lisätietoja kerhon toiminnasta
antavat mm. puheenjohtaja Antti
Lilleberg (040 596 2905, antti.lilleberg@tkk.fi) ja tiedotusupseeri Topias Uotia (040 719 5777, toppari@
saunalahti.fi).
Kerhon verkkosivut löytyvät
osoitteen www.ilmatorjunta.fi kautta valitsemalla oikeasta laidasta linkin: Helsinki.
Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho vastaa pääkaupunkiseudulla myös ITY:n paikallistoiminnasta. Näin ollen kaikki
pääkaupunkiseudun it-upseerit ovat
tervetulleita kerhon tilaisuuksiin.
Mahdollisen osoitteenmuutoksen
voi tehdä RUL:n kotisivun kautta
(www.rul.fi). Etusivulta löytyy linkki jäsentietolomakkeeseen, johon
voi päivittää osoitteen lisäksi muitakin tietoja. Tarvittaessa ota yhteyttä
jäsenupseeri Patrik Hammaréniin
(044 592 2982, patrik.hammaren@
helsinki.fi).

Kt-kerho
Tulevia tapahtumia:
to 6.11. Retki Pahkajärvelle seuraamaan KarTR:n ammuntoja Kokoontuminen klo 11.30 Karjalan
prikaatin sotilaskodin luona. Yhteiskuljetus järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 20 henkilöä. Ilmoittautuminen 15.10 mennessä; jussi.sorsa@finavia.fi.
To 13.11.Tykkimiesten esitelmätilaisuus Töölöntorinkadun auditoriossa klo 18.00 alkaen.
Onko tykistö itsenäinen aselaji
2010-luvulla? Kysyy insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola, joka toimii osastopäällikkönä Maavoimien
elektroniikkaosastolla. Kosolan alaa
ovat uusimmat johtamis- ja viestijärjestelmät, joiden varassa armeija
nykyään toimii.Tilaisuuden jälkeen
noin klo 19.00 Kenttätykistökerhon
vuosikokous.
Loppuvuoden tapahtumat luettavissa osoitteessa www.ktkerho.fi/
tapahtumat.php
Lisätietoja Kenttätykistökerhon
toiminnasta: pj. Jyri Vilamo (GSM)
044-511 04 72, email: puheenjohtaja@ktkerho.fi vpj. Markku Mantere
(GSM) 040-709 89 02, email: markku.mantere@iki.fi sihteeri Erkki
Vuori (GSM) 040-722 89 24, email:
sihteeri@ktkerho.fi www.ktkerho.fi

KRH-Kerho
KRH –kerhon syyskokous pidetään
keskiviikkona 22.10.2008 Helsingissä, ravintola Van Gogh:ssa. Kerhon
hallitus kokoontuu klo 18:30, syyskokous alkaa klo 19:00. Ilmoittautu-
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miset kokoukseen 20.10.2008 mennessä osoitteeseen lentilasami@
netscape.net

RT-kerho
JOhtorengas
Pioneeriosasto
Töölöntorinkadun luolassa jatkuvat
ampumaharjoitusvuoromme. Vuoromme on klo 12-14.30 lauantaisin
20.9., 18.10., 15.11. ja 13.12., yhteyshenkilö markus.saarela@sks.fi tai
040-743 1867. Sisäänkäynti on Töölöntorinkadun ja Eteläisen Hesperiankadun kulmauksesta. Parannusten jälkeen luolassa voi ampua myös
sotilaskaliiberin pistooleilla! Paikalla on kouluttaja, aseita ja patruunoita 50kpl/pienoispistooli, 10kpl/
sotilaspistooli/ampuja veloituksetta
jäsenmaksun maksaneille jäsenillemme. HUOM ampujavakuutus on
pakollinen, joko Suomen ampujainliiton tai RUL:n, lisätiedot jarjesto@
rul.fi tai reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus, jossa Yhdistys-kohtaan
kirjoitetaan RUL/Pioneeriosasto.
Mukaan myös kuulonsuojaimet, jos
sellaiset löytyy.
Pääkaupunkialueen pioneerien
yhteinen tapaaminen on Kallioniemessä, Rakennusmestariyhdistyksen
majalla Laajasalossa Keulakuvantie 18 maanantaina 22.9. klo 17.00.
Ohjelmassa on hallituksen kokous,
esitelmä, saunomista ja syömistä.
Tarkemmat tiedot tilaisuuden ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin.
Teemme jonakin lokakuun lauantaina retken Mikkeliin maavoimaesikuntaan ja joko Jalkaväki- tai Päämajamuseoon. Seuraa ilmoittelua!
Järjestämme alkusyksyn aikana
Tuusulajärven ympärijuoksun, n. 21
km. Jos olet kiinnostunut, ota jo nyt
yhteyttä sihteeriin.
Jäseneksi voit liittyä ottamalla
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös sihteerille.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn Sami Hotakainen, 040-521 8383, sami.hotakainen@kolumbus.fi
Sihteeri, tiedotusupseeri kapt
Jukka Rusila, 040-779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi
Ampumaupseeri evl evp Matti
Mähönen, 040-570 3718, matti.mahonen@nbl.fi

RESERVIMERIUPSEERIT
Syyskuun kuukausitapahtumana
järjestetään tutustuminen Espoon
Meripelastusyhdistyksen aluskalustoon ja erityisesti uuteen nopeaan
PV3 -tyyppiseen Mikrolog II:een. Kokoontuminen Espoon Haukilahdessa tiistaina 23.9. klo 17.30 Mellstenintie 6 B:ssä EMPYn mp-asemalla.
Lisätietoja saa Reima Mäkeläiseltä,
0500-440731.
Ampumavuorot jatkuvat Töölössä parittomina viikkoina klo 12.0014.30 lauantaisin 13.9., 27.9, 4.10.
jne. Yhdistyksen aseet ja patruunat
ovat jäsenten käytettävissä. Ampumaan tulijoita pyydetään etukäteen
ilmoittautumaan ampumaupseeri Harri Pakariselle, puhelin 0405179834.
Lokakuun kuukausitapahtuma
pidetään Katajanokan Kasinolla keskiviikkona 15.10. klo 1830 alkaen. Aiheena on asiantuntijaesitelmä panssarilaivojemme aseistuksesta sekä
sodan ajan toiminnasta. Ennakkoilmoittautumiset Reima Mäkeläiselle
numeroon 0500-440731.

MALJA-AMMUNTA ISOSAARESSA
25.9.2008
Kerhon perinteinen Malja-ammunta pidetään Isosaaressa torstaina 25.9. Lähtö Santahaminasta klo
14, ja paluu ammuntojen jälkeen
joustavasti viimeistään klo 20. Ammunta tapahtuu pv:n kalustolla.
Ilmoittautumiset (viimeistään 18.9)
ja lisätiedot Kare Vartiaiselta. Yhteystiedot löytyvät palstan lopusta.
KERHON PISTOOLIVUOROT
TÖÖLÖN AMPUMARADALLA
Vuorot kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 19.00-21.30: 17.9,
15.10, 12.11 ja 10.12.
Ilmoittautumiset viimeistään
kunkin viikon maanantaina Kimmo
Kinokselle. kimmo.kinos@techdata.fi tai puh: 050-3880282 (iltaisin)
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita
ampumaan, kunhan ’Reserviläisen
ampumaturva’ -vakuutus (19 eur,
voimassa 1.3.2008-28.2.2009) on
maksettu. Vakuutuksen maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumaturva
KERHON 70-V. HISTORIIKKI
Historiikki on postitettu kaikille
vuonna 2007 jäsenmaksunsa maksaneille. Kerhon jäsenet voivat halutessaan tilata lisäkappaleita hintaan
10 e/kpl. Kerhon ulkopuolisille tahoille hinta on 20 e/kpl.
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIHTEERILLE
Jäsenten mahdollisia sähköpostiosoitteita pyydetään ilmoittamaan
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikäli et ole saanut kerhon tiedotteita
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililistalle.
YHTEYSTIEDOT
Internet:
www.johtorengas.com
Puheenjohtaja:
Kare Vartiainen
gsm 0400 694 538
kare.vartiainen@blickle.fi
Sihteeri:
Toni Aalto
gsm 040 311 3348
toni.aalto@iki.fi

ESPOON
MAANPUOLUSTUSNAISET
Tutustumme Turvallisuus ja puolustus 2008 –messuihin Lahdessa lauantaina 27.9.2008. Lähdemme omilla autoilla noin klo 9 Espoosta ja
palaamme illan suussa. Sisäänpääsy
maksaa 7 euroa (10 hengen ryhmä),
muuten 12 euroa. Ilmoittaudu Tuija
Koivulle (puh 0400 910 315 tai tuija.
koivu@luukku.com) viimeistään
22.9.2008.
Espoon Maanpuolustusnaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona 8.10.2008
klo 18 alkaen Tapiolan Palvelukeskuksessa (Itätuulenkuja 4, Tapiola).
Syyskokousta ennen saamme kuulla
esitelmän Helsingin Maanpuolustuspiirin koulutus- ja tukiyksikön
(KOTU) nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Helsingin Reserviläiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 30.10. klo 17:15 alkaen Katajanokan Kasinon Korsu-kabinetissa, osoitteessa Laivastokatu 1. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen § 16 mukaiset asiat, kuten
toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä tilintarkastajien, puheenjohtajan ja johtokunnan
jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Laitathan päivämäärän jo tässä
vaiheessa kalenteriisi.
Kokouksen jälkeen 30.10. klo 18
alkaa Kanta-Helsingin Reservinupseerit ry:n järjestämä esitelmä, jota
myös meidän yhdistyksemme jäsenet ovat tervetulleita kuulemaan.
Tarkempia tietoja on seuraavassa
lehdessä.
Helsingin Reserviläisten pienoispistoolivuoro Luolassa alkaa
lokakuussa keskiviikkoisin klo 13-15.
Lisätiedot reijo.raikkonen@elisanet.
fi, 050 592 8312.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta 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.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Syksyn toiminta on polkaistu käyntiin ja ampumakisan tuloksetkin
ovat pian tiedossa. On myös tullut
aika käsitellä yhdistysteknisiä asioita.
KOKOUSKUTSU
Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään Vuosaaren Pirtillä 14. lokakuuta kello 18:00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
- Vuoden 2009 toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talouosarvio
- Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, johtokunta ja tilintarkastajat
- Käsitellään muut johtokunna
esittämät tai jäsenten vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti
esittämät asiat Johtokunta toivoo
jäsenien runsasta osallistumista
syyskokoukseen.
www.elisanet.fi/
itahelsinginreservilaiset

MERIRESERVILÄISET
Syksy saa, niin myös me merireserviläiset. Toimintaa on jälleen tarjolla

roppakaupalla myös reserviläistoiminnan parissa, joten yrittäkäämme ottaa tämäkin sektori huomioon
kaiken metsästyksen, kalastuksen,
marjastuksen, sienestyksen ja muun
reippaan hyötyliikunnan ohessa.
Hirvikärpäset terrorisoivat metsiä
ja punkit saaristoa, mutta Töölön sisäampumarata ”Luolassa” ja uljaan
Ahvenemme purjehduksilla ne eivät
vaivaa, eivätkä uskaltaudu moninaisiin hyödyllisiin koulutustapahtumiin urbaaneissa olosuhteissa. Mukaan vaan!
TOIMINTAKALENTERI
Yhdistyksemme toiminnasta,
joka osittain nojautuu myös muiden
tarjontaan, saa parhaimman ja ajantasalla olevan tiedon netin kautta
Sininen Reservi ry:n nettisivujen tapahtumakalenterista www.sininenreservi.fi. Ne, joilla ei internet-yhteyttä ole, voivat pyytää lisätietoja
ohjelmastamme puheenjohtajalta.
HÄTÄENSIAPU-KURSSI 23.7.:
Tiistaina 23.9. klo 18 alkaen järjestetään pelastusvastaavamme Vesa
Karuvaaran johdolla kaikelle kansalle avoin tietoisku, aiheena hätäensiapu, erityisesti elvytys hukkumisonnettomuuden ja sydänkohtauksen
jälkeen. Eiran pelastusasemalla,
Korkeavuorenkatu 26, huippuammattilaisten pitämä koulutustapahtuma on ilmainen ja mukaan mahtuu parikymmentä henkeä. Kaikki
meriressut, perheenjäsenet, kaverit
ja kylänmiehet ovat tervetulleita.
Viimeisimpien elvytysoppien lisäksi
luvassa on myös mielenkiintoisen
palomuseon esittely ja pullakahvit
palomiesten klubilla. Ilmoittautuminen su 21.9. mennessä esim.
tekstiviestitse tai sähköpostilla Tatu
Korhoselle, puh 050-5654408, tatu.
korhonen@finnlines.com. Muistathan, että pelastusaseman pihalle ei
ole mahdollista pysäköidä autoa.
SYYSPURJEHDUS 27.9.:
Ahven 3:n syyspurjehdus jäsenille järjestetään lauantaina 27.9. klo
14 alkaen. Lähtö Katajanokalta jäänmurtajalaiturista, mistä suuntaamme johonkin kaupungin ulkoilusaarista. Tarkka määränpää valitaan
säätilan mukaan. Kotiinpaluu illan
hämärtyessä – laiturissa olemme
viimeistään klo 21. Mukaan mahtuu 10 henkeä. Ilmoittautuminen
20.9. mennessä Ahvenen vastuukippari Martti Helamaalle, puh 0503573658, email martti.helamaa@
kolumbus.fi. Reissu on ilmainen;
lämpimien säänpitävien varusteiden
lisäksi omat eväät reppuun.
AHVEN 3:
Muistathan, että tiistaisin on
kerhoillat Ahvenella, Katajanokan
jäänmurtajalaiturissa, klo 18 alkaen.
Ahvenemme on saanut jälleen uutta
navigointikalustoa, mm. karttaplotterin. Tuleppa katsomaan! Paikalla saa tietoa myös vapaaehtoisesta
meripuolustuskoulutuksesta, johon
Ahvenemme usein osallistuu veneporukkamme komennossa.
SAARISTOLAIVURIKURSSI:
Navigaatiojaoston “Merireserviläisten Saaristolaivurikurssi 2008”
alkaa 16.9. Oppitunnit pidetään
tiistaisin klo 18-20 reserviläisjärjestöjen tiloissa, poislukien hätäensiapukurssi 23.9. Kurssi kestää koko
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syyskauden ja huipentuu joulukuussa pidettävään tutkintoon. Ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta
mahdollisia peruutuspaikkoja voi
tiedustella puheenjohtajalta.
SAARISTOLAIVURIKURSSIN PITOPAIKAT:
16.09. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 2. (Kokoontuminen, määritelmiä)
23.09. Erottajan pelastusasema,
Korkeavuorenkatu 26. (Hätäensiapu)
30.09. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 1. (Merikartta ja sen käyttö)
07.10. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 2. (Merenkulkujulkaisut)
14.10. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 2. (Kompassioppi)
21.10. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 1. (Merenkulkulaitteet)
28.10. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 2. (Reittisuunnittelu)
04.11. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 2. (Paikanmääritys)
11.11. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 1. (Veneliikenteen säädökset)
18.11. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 2. (Tutkintovaatimukset,
laskimen käyttö)
25.11. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 1. (Köydet ja solmut)
02.12. Döbelninkatu 2, neuvotteluhuone 1. (Kotitehtävien purku,
evästyksiä)
13.12. Tutkinto.
SISÄAMPUMARATA ”LUOLA”:
Olemme jälleen saaneet vuoroja
hienoksi remontoidulla Töölön sisäampumaradalla, jonka ilmanvaihto
on nykyään erinomaisen tehokas.
Syyskauden vuoromme ovat parillisten viikkojen torstaisin klo 17-21,
alkaen 18.9. Mikäli riittävästi löytyy halukkuutta, voimme kuitenkin
aloittaa jo klo 16. Nykyisten ampumaratasääntöjen mukaan on kaikilla
radalla olevilla oltava Ampumaturva-vakuutus, joka on helposti saatavilla Reserviläisliitosta, vaikkapa
nettisivujen kautta. Myös näön- ja
kuulonsuojaus on pakollinen. Suojaimia on myös yhdistyksellä, mutta omien hankkiminen on järkevää,
kuten myös vaikkapa pikkukiikarin
tai kaukoputken hankinta tähystysvälineeksi. Ammunnan jälkeen paikat siivotaan: Luotiloukut tyhjennetään, ne ja lattia imuroidaan sekä
roskikset tyhjennetään porukalla.
Suojavarusteita löytyy varaston
puolelta. Merireserviläisillä on aseita annettavaksi jäsentemme käyttöön, joilla voi osallistua kaikkiin
ampumaohjelmamme mukaisiin
harjotusammuntoihin/sarjakilpailuihin. Patruunoita luovutetaan ammuttavaksi omakustannushintaan.
Yhdistys on hankkimassa aikaisempien .22-kaliiperisten aseidensa
lisäksi myös 9mm palveluspistooleja, joten nyt on mielenkiintoista
toimintaa luvassa myös niille, jotka
eivät halua hankkia tai joilla ei vielä ole omaa asetta. Ampumaradan
sisäänkäynti on Töölöntorinkadun
ja Pohjois-Hesperiankadun kulmassa MP-myymälän kupeessa olevan
muistomerkin takaa. Kulunvalvonta, ovisummeri. Lisää aktiiveja tarvitaan, että voimme säilyttää nämä
vuoromme jatkossakin.
SYKSYN LUOLA-VUOROT JA
KILPAILUT:
To 18.09.;
to 02.10.;
to 16.10.;
to 30.10.;
to 13.11.;
to 27.11.;
to 11.12.
-2.9. pidetään muun ammunnan
ohessa Merireserviläisten mestaruuskilpailu perinnepistooli (ResUL) 30 ls koulu, joka toimii myös
Tuokko-pistoolikisan harjoitusot-

teluna. Suoritukset ammutaan sitä
mukaa kun paikalle saavutaan. Ei
sarjajakoa.
-30.10. ammutaan Merireserviläisten mestaruuskilpailu pienoispistooli 30 ls koulu + 30 ls kuvio.
Pyritään, että kaikki ammunnanharrastajat osallistuvat tähän kilpailuun. Sarjat D (naiset), H (yleinen),
H50 (yli 50v) ja H60 (yli 60v). Tämä
on myös harjoituskilpailu syksyn
VaRes-kaksintaistelua varten, johon
tarvitaan taas 6:n hengen joukkue.
-11.12. pidetään muiden ammuntojen ohella Merireserviläisten
mestaruuskilpailu palveluspistooli
(2-käden ote) 20 ls koulu. Tähän toivotaan kaikkien osallistuvan; Sarjat
D,H, H50,H60. Klo 20 suoritetaan
koko vuoden kilpailutoiminnan palkintojenjako, jonka jälkeen vetäydytään odottelemaan kevätkauden
ampumavuoroja.
SYKSYN SARJAKILPAILUOHJELMA :
Kolme parasta suoritusta kussakin lajissa otetaan lopputulokseen.
Jokainen ampuu omassa sarjassaan.
Sarjat D,H, H50,H60, joissakin lajeissa ei sarjajakoa. Kussakin lajissa/
sarjassa 3 parasta palkitaan mitalein. Lajeja on runsaasti, josta jokainen löytää lemmikkinsä, jossa voi
hioa tulostasoaan tai pyrkiä tulokseen niissä kaikissa. Avotähtäin-pienoiskiväärissä noudatetaan ResUL:n
perinnekiväärisääntöjä pukeutumisen suhteen.
-Pienoispistooli 30 ls koulu (sarjat D,H, H50,H60);
-Palveluspistooli (2-käden ote) 20
ls koulu (sarjat D,H, H50,H60);
-Pienoiskivääri (avotähtäin) 30 ls
pysty (sarjat D,H, H50,H60);
-Perinnepistooli (ResUL) 20 ls
koulu (ei sarjajakoa);
-Isopistooli 20 ls koulu (ei sarjajakoa);
-Pienoiskivääri (avotähtäin) 15 ls
pysty + 15 ls polvi (ei sarjajakoa)
-Pienoiskivääri (diopteritähtäin)
15 ls pysty + 15 ls polvi (ei sarjajakoa)
KILPAILUJA:
-Sinisen Reservin Rk-mestaruuskilpailu 3 x 10 ls Upinniemessä la
04.10. Sotaväen aseet ja paukut, ilmoittautuminen MPK/Meripuolustuspiirin nettisivujen kautta (”Ammuntapäivä Kakkonen SinRes”).
Kaikki halukkaat jäsenemme ovat
tervetulleita mukaan verestämään
rynkkyammuntataitoja.
-Uudenmaan MP-piirin vuotuinen perinnekivääri-massatapahtuma Heikki Tuokko järjestetään
7:nnen kerran, nyt toista kertaa
Upinniemessä su 12.10. Lajina 150m
10 kilpalaukausta makuu. Samassa
yhteydessä myös perinnepistoolikisa. Molempiin ilmoittaudutaan
MPK/Uudenmaan piirin nettisivujen
kautta erikseen. Kaikki pyssymiehet
pystykorvia ulkoiluttamaan!
JOHTOKUNTA:
Sähköpostiyhteys: merireservilaiset@helresp.fi.
Puheenjohtaja
(+ammunta+navigaatiokoul.) Tatu
Korhonen 050-5654408.
Varapuheenjohtaja (+SinRes+
sponsoroinnit) Eero Karuvaara 0404826566.
Sihteeri (+talous+Ahven3vastuupääll.) Martti Helamaa 0503573658.
Alushuoltovastaava (+Ahven3vastuukonepääll) Matias Kaivos
040-5433689.
Pelastusvastaava
(+palo+öljyntorjunta) Vesa Karuvaara 041-5012716.
Merikilpailuvastaava
(+venerekisteri+liput) Timo Arkiomaa 050-5820798.
MP-koulutusvastaava
(MPK+maakuntaj.) Seppo Viher-
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saari 0400-253380.
RAIKASTA SYKSYÄ!

yhdistyksen verkkosivuilta www.reservilaisliitto.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.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skytte i ”Luolan” hösten 2008 kl.
17:00-19:00. Skyttet fortsätter på
hösten varannan torsdag börjande
11.9.
Skyttedagar: 11.9, 25.9, 9.10.,
23.10, 6.11, 20.11, 4.12,18.12.
Triangel kampen 2008
Luftgevärsskytte
Torsdagen 2.10, Västerby skyttehall, samling 18.00
Avslutningsfest
Lördagen 18.10, Dragsvik, kl.
19.00
Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare rf.
Ordförande Markus Liesalho
Tel. 0400-421 002
E-mail. svesnska@helresp.fi

Vääpelikilta
Turvallisuus ja Puolustus 2008
–messut
Lahti 26.-28.9.2008. Valtakunnalliset turvallisuus- ja puolustusalan
viidennet erikoismessut antavat kokonaiskuvan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta
valtion, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä. Myös
puolustusvoimat ja reserviläisjärjestöt ovat näkyvästi esillä messuilla.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri
ry valmistelee yhteistä retkeä messuille. Lisätiedot: Kari Talikka, puh.
(09) 4056 2080, kari.talikka@helresp.fi.
Lääkärin luento kenttälääkinnästä
Töölöntorinkatu 2, auditorio
7.10.2008 klo 18. Vääpelikilta ry järjestää luentotilaisuuden kenttälääkinnän nykytilasta, puhujana lääkäri Markku Liuke. Luento on avoin
kaikille asiasta kiinnostuneille. Kahvitarjoilu. Lisätiedot: Seppo Mäkinen, makinen.seppo@kolumbus.fi,
puh. 050 585 2129. Ilmoittautua voi
myös yhdistyksen sihteerille Timo
Tuomelle, timo.tuomi@gmail.com,
puh. 040 540 1625.
Retki sotamuseoon
Liisankatu 1, Helsinki 11.10. klo 11.
Yhdistyksen retki Sotamuseon Puolustusvoimat 90 vuotta –juhlanäyttelyyn. Yhdistys maksaa jäseniensä
sisäänpääsymaksun.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Jouko Karppinen, jokke.karppinen@gmail.com, puh. 044 523
0764 tai, Timo Tuomi, timo.tuomi@
gmail.com, puh. 040 540 1625.
Huolto 2008 -seminaari
Helsinki 8.11.2008. Helsingin
maanpuolustuspiirin kurssi. Huollon ajankohtaisia asioita reservin
näkökulmasta käsittelevä seminaari
toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663
055, juha.parkkonen@gmail.com
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30.
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45
ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh.
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753
7837.
Katso tiedot muista tapahtumista

S-Ryhmän
reserviläiset
Yhdistys järjesti perinteisen kesäpäivätapahtuman Oulunkylän Kuntoutussairaalan kuntoutettaville
elokuun 20. päivänä. Osallistujia oli
ainakin muurinpohjalettujen määrästä päätellen n. 100. Lettujen, hillon, kermavaahdon ja kahvin lisäksi
oli tarjolla laseraseammuntaa ja
tarkkuusheittoa.
Kaikki kilpailuun osallistujat tietysti palkittiin. Suurkiitos järjestelyihin osallistuneille, Helsingin Sinibareteille, Peugeotille ja Meiralle. Ensi
vuonna uudestaan.
Wanhanajan herrasmieskilpailut pidetää Vuosaaren saunapirtillä
10.10.08 alkaen klo 17.00. Kilpailulajit ovat niin helppoja, että jokainen voi niihin osallistua. Kilpailujen
jälkeen on mahdollista saunoa ja
yöpyä saunapirtillä. Muonituksen ja
majoituksen takia ennakkoilmoitus
on välttämätöntä. Ilmoittautumiset Rauno Tiaiselle p.040 512 3392.
08.10.08. mennessä.
Yhdistyksen sääntömääräinen syysvuosikokous pidetään
04.10.2008. Paikka ja aika ilmoitetaan vuosikokouskutsukirjeessä.

Killat

tyksessä. Klikkaa killan nimeä niin
pääset omille sivuillemme nopeasti
ja helposti. Sivuilta löytyy AJANTASAISTA TIETOA KILLAN TAPAHTUMISTA (päivitetään säännöllisesti)
sekä KAIKKI TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT. KÄY KATSOMASSA !
Lisätiedot ja tiedustelut killan
toiminnasta: Puh.joht. Timo Niiranen GSM 0400 743 877 timo.niiranen@gmail.com sihteeri: Edward
Breitenstein GSM 044 333 1027
tai s-posti: edward.breitenstein@
gmail.com HUOM ! S-postiosoite on
muuttunut ! Sihteerin vastuualueena on myös tiedotus sekä yhteydet
Uudenmaan Kiltapiiriin.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Sääntömääräinen vuosikokous ja
esitelmä on 8.10.2008 Jääkäritalolla
Santahaminassa. Kokous alkaa kello 18:00 ja esitelmä tämän jälkeen.
Toimitusjohtaja Raimo Stenvall on
lupautunut kertomaan, mitä kuuluu
Suomalaiselle kuljetuselinkeinolle
tällä hetkellä. Samalla hän kertoo,
mitä ”Kaikkea se Raimo kuljettaa”.
Liikennevartion portista noudetaan
kello 17:50 kokousväki Jääkäritalolle. Kokouksen päätteeksi tarjotaan
pullakahvit. Kaikki joukolla osallistumaan.
Auton syyshuolto alkaa olla ajankohtainen asia. Ilmat näin syksyllä
taas hämärtyvät ja sadetta tulee
enemmän ja vähemmän. Ajovalojen ja ikkunapyyhkimien kunto
sekä myös raitisilmasuodatin on
hyvä olla puhdas, niin ilmanvaihto
toimii ja kuljettaja pysyy virkeänä.
Renkaiden merkitys on olennaisessa osassa, kun ajetaan märällä tien
pinnalla. Kannattaa varmistua, että
renkaissa on riittävä kulutuspinta:
noin 4 mm.
Turvallisia syysajoja.

Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
Syksy jo täällä ja toiminta on päässyt käyntiin. Hallitus on kokoontunut elokuun lopussa ja silloin suunniteltiin mm. syyskokouksen ohjelmaa sekä käsiteltiin muita tulevia
asioita.
19.11. on killan syyskokous samassa paikassa kuin ennen eli Töölössä
(Maanpuolustusjärjestöjen talossa).
Valtuuskunta kokoontuu tuttuun tapaan klo. 17.00 ja syyskokous alkaa
klo. 18.00.
Yksityiskohtaisempia tietoja
myöhemmin. Laita tämä tapahtuma
kalenteriin ja tulee mukaan mielenkiintoiseen kokoukseen.
HUOM ! Killan UUSI OSOITE on
loppukeväästä on ollut Hel It R –
kilta ry, PL 100 00811 HELSINKI eli
KAIKKI posti jatkossa tähän osoitteeseen.
Edelleen otetaan vastaan sähköpostiosoitteita osoitteeseen edward.
breitenstein@kolumbus.fi.
Osoitteita käytetään ainoastaan
killan tiedotuksia varten ja niitä ei
jaeta kolmannelle osapuolelle.
Ampumatoiminta: Ampumatoiminta jatkuu Töölön torin katu 2:ssa
(sama talo jossa MPKL toimii). Vuoro on PARILLISILLA viikoilla keskiviikkoisin klo. 16.00-19.00. Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari Vaarasmaalta, GSM 040 502 3754.
Killan internetsivut löytyvät
Maanpuolustuskiltojen liiton yhteydessä osoitteessa www.mpkl.fi. Sieltä kannattaa etsiä jäsenkillat (vasen
reuna) ja hakea esim. aakkosjärjes-

Kaartin
Jääkärirykmentin
kilta
Kaartin Jääkärirykmentin Killan
vuosipäiväjuhla, 18.10 klo 19–24
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa. Illalliskortin hinta 30 e.
Sitovat ilmoittautumiset 5.10.
mennessä (toimisto.kaartjrkilta@
kolumbus.fi tai p. 050 465 4088 ).
Samalla saa ohjeet
illalliskortin maksusta.
15.11. klo 10 tutustuminen Väestönsuojelumuseoon jossa opastettu
kiertokäynti, elokuvaesitys ja kahvitarjoilu. Kokoontuminen museon
edessä osoitteessa
Siltavuorenranta 16.b, Helsinki
klo 09.50.
Väestönsuojelumuseon retken
hinta 4e/henkilö. Ilmoittautumiset
(maks. 30 henkilöä/ retki) viimeistään viikkoa ennen Kai Wigrenille,
p. p.050 465 4088 tai sähköposti:
kai.wigren@pp.nic.fi
2.12. klo 15.30 Vierailu Sotamuseoon, aiheena Puolustusvoimat 90 v.
Kokoontuminen museon sisäpihalla
15.20. Osoite Maurinkatu 1, Helsinki. Ilmoittautumiset (maks. 30
henkilöä/ retki) viimeistään viikkoa
ennen Kai Wigrenille, p. p.050 465
4088 tai sähköposti: kai.wigren@
pp.nic.fi
15.9 klo 18.00 Jäsenilta jääkäritalolla. Jarmo Nieminen kertoo syyskuun jäsenillassa aiheesta: ”Saksalaiset Suomessa kesällä 1918. Miksi

ja miten Helsinki vallattiin?”.
Jäsensaunat:
Miehet; 22.9., 27.10. ja 24.11.2008
Naiset; 6.10. ja 3.11.2008

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Perinteinen pääkaupunkialueen
pioneerien yhteinen tapaaminen
Rakennusmestarien majalla Kallioniemessä Laajasalossa Keulakuvantie 18 maanantaina 22.9. kello 17.00.
Eri yhdistykset voivat pitää myös
omat kokouksensa. Esitelmän pitäjän ja aiheen saamme tietää myöhemmin, mutta pyrkimys on saada
esitelmöitsijä, joka kertoo tämän
hetken polttavimmista kysymyksistä
ja Suomen sekä Baltian maiden suhtautumisesta niihin. Kevyt iltapala
myös tarjotaan.
Olemme myös puuhaamassa syksyisenä viikonloppuna tapahtuvaa
retkeä Viroon. Tutustuminen mielenkiintoiseen kohteeseen. Järjestelyt vielä kesken, joten ajankohtaa ei
vielä tiedossa.
Hyvää alkavaa syksyä kaikille jäsenille.

Helsingin Sinibaretit
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja,
t. 020 4835377, p. 040- 5867874, tuomo.ruohonen@metso.com; Hannu
Juvonen, varapuheenjohtaja, jäsen- ja veteraanivastaava, p. 0504921956, hhjuvonen@hotmail.com;
Mervi Aho,vt-sihteeri,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116,
mervi.aho@mehiläinen.fi, kotona ja
kaukana päivystyspuhelin 044- 298
1540.
Hyvää alkanutta syksyä kaikille
jäsenillemme !
Messi-illat . Lokakuun messi-ilta
to 02.10.2008 eduskunnassa Juha
Hakolan vieraana. Kokoontuminen
Eduskunnan Mannerheimintien
puoleisen vierassisäänkäynnin luona klo 17.15. Ilmoittautumiset(nimi
+ syntymäaika) syyskuun messi-illassa tai suoraan Tuomo Ruohoselle,
viimeistään 28.09. Yhteystiedot yllä.
Marraskuun messi-ilta to 06.11.2008
klo 19.00 yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous Hotelli Arthurin kabinetissa. Käsiteltävänä on
varsinaisten vuosikokousasioiden
lisäksi sääntömuutosesitys koskien yhdistyksen nimeä. Joulukuun
messi-ilta to 4.12 klo 19.00 Hotelli
Arthurin kabinetissa UM:n ihmisoikeuspoliittisen yksikön päällikkö
Sofie From-Emmesberg luennoi
ihmisoikeuksista. YK:n yleismaailmallisesta ihmisoikeuksien julistuksesta tulee 10.12.2008 kuluneeksi 60
vuotta. Käsillä on siis juhlavuosi ja
Suomen kansallisten tavoiteohjelmien teemat ovat ”Ihmisoikeudet ja
kriisinhallinta ” sekä ”Naiset, rauha
ja turvallisuus ”.
YK-päivän juhla pe 24.10.2008
klo 18.00 ulkoministeriön Merikasarmin tiloissa. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä UM:n kanssa osana heidän 90-vuotisjuhliaan. Tilojen
koosta johtuen meidän kiintiömme
on 200 henkilöä avecit ja omat kutsuvieraamme mukaanlukien.Kutsut
postitetaan syyskuun alussa.
Seppeleenlasku rauhanturvatehtävissä menehtyneiden haudoille
Hietanimessä YK-päivänä 24.10.2008
klo 17.00.Kokoontuminen klo 16.45
kappelin edessä.
Su 21.09.2008 klo 12.00-14.00
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veteraanien kansainvälinen rauhanpäivän kävelytapahtuma Käpylän urheilupuistossa. Jäseniämme
tarvitaan veteraanien tueksi käve-

lylenkille sekä muihin tehtäviin. Ilmoittautumista ei tarvita, tulet vain
paikalle baretti mukana.

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
UUDET WWW.SIVUT ON OTETTU KÄYTTÖÖN!
www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi
TAPAHTUNUTTA
Simo Häyhä-2008 tarkka-ampujakilpailun 15. – 17.8. Niinisalossa voitto
tuli tällä kertaa Espooseen Kari Wuokon ja Markus Salmenpohjan ansiosta.
Onnittelut vielä kerran Karille ja Markukselle hienosta saavutuksesta. SRAammunnan SM-kisoihin Rovaniemellä 2.- 3.8. osallistui kolme kerhojemme
edustajaa. Espoon kaupungin 550v juhlaviikot on takana ja kerhomme olivat la 30.8. perheliikuntatapahtumassa Oittaalla esittelemässä toimintamme eri muotoja. Vaikka Espoossa järjestettiin paljon muitakin tapahtumia,
riitti paikalle ihan kohtuullisesti uteliaita ihmisiä. Pääteemoina olivat ampumaharrastus sekä vapaaehtoinen pelastuspalvelu.
YHTEYSTIEDOT
Muista heti päivittää ajan tasalla olevat sähköposti- ja kotiosoitetiedot
liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi, aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi
AMMUNTA
Kesälomakauden jälkeen Töölöntorin kadun sunnuntaiset pistooliampumavuorot ovat taas alkaneet.
Parilliset viikot SU klo. 17.00 – 19.30
Valvojat: Kari Puustinen: 050 5366 376, puustiset@elisanet.fi, Kari
Wuokko: 040 515 0574, kari.wuokko@pp.nic.fi
Parittomat viikot SU klo. 17.00 – 19.30
Valvojat: Jyrki Helin: 0440 235 175, jyrki.helin@esres.fi, Hannu Kerovuo:
040 547 1515, hannu.kerovuo@esres.fi
Ennakkoilmoittautuminen ja ampujanvakuutus pakollisia. Laina-aseita
on tarvittaessa paikalla, joten ilmoita laina-asetarve ilmoittautuessasi vuorolle. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (ammuntaosiossa).
Nummi-Pusulassa kaksi tehokasta ampumapäivää 28.9. sekä 26.10. kello 10-17. Kerhot maksavat ratavuokran 100m kivääriradalta sekä haulikkoradalta. Tule polttamaan ruutia. 40 ensiksi ilmoittautunutta mahtuvat mukaan. Lue ilmoittautumis- sekä ajo-ohjeet kotisivuilta, ammuntaosiosta.
Helsingin seudun reserviläisyhdistysten jäsenille avoimet ratavuorot
Santahaminassa: pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m ja 300m radoilla kivääriammuntaa. Ohjeet ja päivämäärät kotisivuilla. 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
Kerovuo 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@esres.fi, 0400 280 378
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Sissikerho
Sissiosasto
Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin
käyttö!
Sissien syyskokoukset
Helsingin Sissikerho ry:n sekä Helsingin Sissiosasto ry:n syyskokoukset
pidetään torstaina 23.lokakuuta alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouspaikkana reserviläisjärjestöjen auditorio, Töölöntorinkatu 2 (opasteet ovessa).
Sissiparlamentti
Sissiparlamentin seuraava kokous pidetään reserviläisjärjestöjen neuvotteluhuone 1 Döbelninkatu 2 keskiviikkona 8.10.2008 alkaen klo 18.00.
Maastotoiminta
Pahkis-08:an enää viikko. Vielä ehdit mukaan. Ajankohtahan oli 20.21.9.2008. Kts. erillinen ilmoitus toisaalla lehdessä.
Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun sisäampumaradan vuorot ovat alkaneet taas! Voit
osallistua, kun hallussasi on ampumaharrastevakuutus. Vuoroilla ammutaan kaikilla radan johtosäännön mukaisilla aseilla. Ohjeet tarkemmin sivulla: http://www.stadinsissit.fi/html/ampumakalenteri.html. Voimme myös
järjestää ampujien yhteisestä sopimuksesta pikku kisaamista. Tila on nyt
täysin remontoitu ja ilmanvaihto on saatettu riittävälle tasolle. Vuorothan
ovat aina parillisen viikon maanantaisin 19-21.30 sekä sunnuntaisin 14.3017.00. (Jos maanantai sattuu pyhäksi, ovat valvojatkin varmasti lomalla).
Varaa mukaasi aina se maksettu vakuutuslappu ja työkintaat (koska SISSI
siivoaa aina jälkensä ja luotiloukun tyhjennys on sottaista puuhaa). Hyvä
olisi että tuot omia maalitauluja, niin emme syö rajallista kuormaa loppuun.
(Paikalla saattaa ajoittain olla myytävänä maalitauluja).
Mikäli kysyttävää: kari.savolainen@danpat.fi.
Tervetuloa kaikki ampumaan!
Salitoiminta
Normaalitreenit alkoivat ma 1.syyskuuta eli harjoitusvuorot ma 19302100 ke 1830-2000 pe 18-1930 (kuntopiiri) Kts. alkeiskurssi erillinen ilmo
toisaalla lehdessä. Tiedustelut Marko Lehti 040 5348 264 tai Antti Keinänen
044 5322 623, avkeinan@cc.hut.fi

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

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

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

Omya Oy
Kasarminkatu 22
00130 HELSINKI
(09) 476 476

Tiedottaminen
Seuraavat Sissisanomat 4/08 ilmestyy viikolla 47. Viimeinen aineistopäivämäärä on maanantai 27.10.2008. Helsingin Reservin Sanomat 8/08 D.L.
6.lokakuuta (ilm. 17.10.). Huomioittehan tämän sissi-aineiston toimittamisessa!
Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan:
Sissikerho pj: Juha Jouppi 040 501 8189 juha.jouppi@iki.fi
Sissiosasto pj: Nils Ingves 040 952 5377 nils.ingves@welho.com
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736
tommi.t.saikkonen@iki.fi

Oy Western
Shipyard Ltd
Telakkatie 67
25570 TEIJO
(02) 736 6050

Salomaa Yhtiöt Oy
Annankatu 27
00100 HELSINKI
(09) 694 5155

Popin Peltityö
Ojakulmantie 353
04660 NUMMINEN

Rautakesko Oy
PL 75
01301 VANTAA

Reserviläisen ampumaturva
Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Suomen Rauhanturvaajaliiton, 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/yhdistyspalvelut/ampumaturva tai jäsenrekisteristerin hoitajalta puhelinnumerosta (09) 4056 2010.
Reserviläisten ampumaturvaan kuuluu tapaturma- ja vastuuvakuutus. Lisätietoja Reserviläisliitosta puhelin (09) 4056 2040.

email

www.rautia.fi

Rados
Technology Oy
PL 506
20101 TURKU
(02) 468 4600
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Talin Tenniskeskus
PL 81
00381 HELSINKI
(09) 565 6050
www.talintenniskeskus.fi

Katajanokan
Huolto Oy
Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI
(09) 696 2480

Fiskars Brands
Finland Oy Ab
10330 BILLNÄS
(019) 277 506

Ashland Finland Oy
PL 370
06101 PORVOO
(09) 228 420

K.Jousmaa Ky
PL 90
10601 TAMMISAARI
0400 702 704

ThyssenKrupp
Aerospace
Finland Oy
Voimankatu 9
35800 MÄNTTÄ
(03) 474 5400

Kaivuutyö
A.Reinikka Ky
Vaahteramäentie8
04130 MARTINKYLÄ

Projektiurakointi Fi Oy
Hissalantie 554
02420 JORVAS

Puistokatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 339 0150

Oy J-Trading Ab

Resela Oy/Scandia Rent

Rakentajan IPA Oy

Rakentajat Piippo &
Pakarinen Oy

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Oy T Stenbacka Ab
PL 66
00701 HELSINKI
0207 432 320

Kuriiritie 15
01510 VANTAA

Realco Oy

Pietarinkatu 22
00150 HELSINKI

Saikkosentie 21
40250 JYVÄSKYLÄ
(014) 675 747

Sorvaamo Jukka
Mäkinen Ky

Sanmat
Kunnossapito Oy

Savonlinnan
Tulostuspalvelu Oy

Safeteam Oy

Tammisaaren
Kirjanpitotoimisto

Supermaster Ky

Oy Forcit Ab

Raispo Oy

Vilmet Oy

UN-Neon

Rautatienkatu 21
10600 TAMMISAARI
(019) 241 4995

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
(017) 261 1654

Kellosilta 2 C 65
00520 HELSINKI
(09) 143 703

Teollisuustie 14
35700 VILPPULA
(03) 471 7800

Kaasutintie 24
00770 HELSINKI
(09) 350 5820

Asianajotoimisto Jari
Hytti Ky

Aaltola & Haapsaari Oy

Koivukylän Apteekki

Järvelän Rauta Ky

Keskustori 1
33100 TAMPERE
(03) 273 0145

Kurjenkellonkuja 1
00940 HELSINKI
0207 410 200

Niinikuja 2
01360 VANTAA

Peltotie 2
16600 JÄRVELÄ
(03) 872 760

Laihian Tilipalvelu Ky

Kylmäkide Oy

Vaasantie 522
66420 RUTO
(06) 476 1104

Oy K.Bäckman Ab
Ulappakatu 1
023120 ESPOO
(09) 809 2707

Teokon Oy

Hyttitie 5
00700 HELSINKI
(09) 374 3641

Cortex Oy
Kutojantie 5
02630 ESPOO
(09) 759 0770

Larin Kyöstintie 6
00650 HELSINKI
(09) 720 6330

Raul Hellberg Oy

VARATTU

Riihimiehentie 8
01720 VANTAA
(09) 4178 8400

Puistosairaalan
Silmälääkärit Oy

Linnamäki Steel Oy

Uus-Nopontie 128
05620 HYVINKÄÄ
(019) 467 205

Ala-Malminraitti 1 C
00700 HELSINKI
(09) 350 8740

Sähkösuunnittelutoimisto Forssell Oy

www.reinikka.org

Radial Oy

Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI
(09) 385 4617

C

Bogatus Oy

Imppalanmäki 3
04200 KERAVA
(09) 294 279

Lukas Församling
Vespervägen 12 A
00320 HELSINGFORS
(09) 2340 7100

Pelti- ja Rautatyö Oy
E.Salminen
Kyläsaarenkatu 8 D
00580 HELSINKI
(09) 761 933

Koho Myynti Oy
Karjalankatu 2 C 59
00510 HELSINKI
(09) 701 7334

Kauppamäki 3
02780 ESPOO
(09) 812 036

Tottinkatu 17 B
57130 SAVONLINNA
(015) 273 976

PL 19
10901 HANKO
0207 440 400

Variston Tenniskeskus
Rystypolku 2
01720 VANTAA
(09) 6939 5575

Rikhardinkatu 1
00130 HELSINKI

Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249
www.safe-team.fi

Itäinen Pitkäkatu 38-40
20700 TURKU
(02) 232 8432

Vallox Oy

Myllykyläntie 9-11
32200 LOIMAA
(02) 763 6300

Artjärven Laatujousi Oy Asesepänliike Ase Ultra
Haukkavuorentie 156
16230 ARTJÄRVI
(03)780 2145

Rahkeentie 6
80100 JOENSUU
(013) 227 234

Kemijärven Seurakunta Keravan Keskusapteekki
PL 3
98101 KEMIJÄRVI
0400 802 270

Kauppakaari 4
04200 KERAVA
(09) 274 7930

Kuopion Ev.Lut
Seurakunta

Kylmävälitys Oy

PL 1064
70101 KUOPIO
(017) 158 111

Metallirakenne Karvinen
& Komulainen Ay
Orivillentie 9
16300 ORIMATTILA

Suopurontie 7 A
02920 ESPOO
0400 604 491

VARATTU

Nexet Oy
Ravurinkatu 11
20380 TURKU

Hyvää syksyä

www.nexet.fi

Konepaja P & K Oy
PL 72
00521 HELSINKI
(03) 357 5500

Lattiapäällystetyö
M.Stranius
Orimäentie 58
72600 KEITELE
(017) 851 006

Hammaslääkäri
Arto & Riitta Snäll
Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 765 735

Reichold Oy Ab
Hyljeluodontie 3
02270 ESPOO
(09) 7420 2200

Avant Tecno Oy
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 8800

Oy Flinkenberg Ab
PL 69
02771 ESPOO
(09) 859 911

Vartioliike
Edström Oy Ab

Oy Hangö
Stevedoring Ab
PB 26
10901 HANGÖ
(019) 221 922
www.hangostevedoring. fi

Rema Titop Oy
Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

Sam Systems Oy
Hevoshaantie 3
06450 PORVOO

Rakennusliike Laukkanen
& Lampola Oy
Konalantie 6-8 B 4
00370 HELSINKI
(09) 276 6580

Viitasen
Hautaustoimisto

Hirvipolku 8
06100 PORVOO
0400 491 355

(03) 212 4107
Tuomiokirkonkatu 20, TAMPERE

T:mi Heikki Björklund

Autokorjaamo
A.Lehtonen Oy

Jaalanpolku 1 D
04430 JÄRVENPÄÄ
0400 467 596

Lommilantie 6
02740 ESPOO
(09) 888 2277

Kiinteistöhuolto
MAK Oy

Kirjansitomo
Haglund Oy

Sompiontie 1
00730 HELSINKI
0207 730 3300

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
(09) 777 2656
www.kirjansitomo.fi

Kymen
Teollisuuskoneistus Oy

Lai-Mu Oy

Nurmitapetti

Oy Johnson Metal Ab

Tilitoimisto Anttinen Ky

Tili-Kiinti Oy ISA

Nastakiekko Oy

Presto-Maalaus Oy

Moreenitie 3
45200 KOUVOLA
(05) 321 2334

Pekontie 1
01900 NURMIJÄRVI
(09) 878 9800

Merivalkama 2 A 8
02320 ESPOO
(09) 810 540

Uudenkyläntie 450
05510 HYVINKÄÄ
0207 209 699

Niittaajantie 9
26820 RAUMA
(02) 8387 2400

PL 4
33961 PIRKKALA
(03) 342 7700

Haarniskatie 6 D
00910 HELSINKI
(09) 325 6221

Tullivuorenkatu 11 D
00700 HELSINKI
040 500 0810

24

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

12.9.2008 • 7/2008

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri
ry:n vuosikokous
Vuosikokous pidetään maanantaina 10.11.2008 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm toimintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta.
Kokouksessa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistysten äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden
jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2007/08.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:ssa mainitut asiat.
Kokousta edeltää esitelmä tilaisuus, johon
voivat osallistua kaikki piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenet.
Piirihallitus

III Sotaelokuvafestivaali

HELSINGIN
RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N
PIIRIKOKOUKSEN
KOKOUSKUTSU
Piirikokous pidetään maanantaina 10.11.2008 klo 18:00 Katajanokan Kasinolla
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 9 § mukaiset asiat, kuten:
- Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja kukin kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi.
- Valitaan jäsenet piirivaltuustoon kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi, sekä
kullekin heille henkilökohtainen varamies.
Piirikokouksessa on jokaisella jäsenyhdistyksellä yksi ääni jokaista jäsenmääränsä
alkavaa satalukua kohti. Äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun piirille vuodelta 2007.
Jäsenyhdistys saa lähettää piirikokoukseen yhden edustajan jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua kohti. Yhdistyksen äänivaltaa piirikokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja. Äänioikeus edellyttää, että jäsenyhdistys on ilmoittanut
kirjallisesti kuka on valtuutettu käyttämään kyseisen jäsenyhdistyksen äänivaltaa.
Piirivaltuuston jäsenet valitaan piirikokouksessa seuraavaan varsinaiseen piirikokoukseen saakka kestäväksi toimiajaksi siten, että kukin jäsenyhdistys saa piirivaltuustoon yhden jäsenen. Jokaiselle jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen
varamies. Valtuutetut valitaan jäsenyhdistysten etukäteen kirjallisesti ilmoittamista ehdokkaista.
Kerhon piirikokoukseen valtuuttama edustaja sekä kerhon piirivaltuuston jäsen- ja
varajäsenehdokkaiksi nimeämät henkilöt ilmoitetaan piiritoimistoon kerhoille
lokakuussa postitettavaa lomaketta käyttäen. Ilmoituslomake on palautettava piiritoimistoon 7.11.2008 klo 12:00 mennessä.

PIIRIVALTUUSTON KOKOUSKUTSU

Teemana jatkosodan elokuvat
Bio Rex, Mannerheimintie 22-24
24.10.-25.10.2008
24.10. elokuvat alkavat klo 17.30
25.10. elokuvat alkavat klo 12.00

Esitettävät elokuvat:
Tali-Ihantala
Framför främsta linjen
Sissit
Rukajärventie
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Piiritoimisto
Postiosoite: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)
Toiminnanjohtaja Arto Pulkki
puh. 4056 2071
arto.pulkki@hrup.fi
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

Liput 20,- euroa sisältää kaikki
elokuvat. Lipputilaukset
kari.talikka@helresp.fi tai
puh (09) 4056 2080.

Piirivaltuuston syyskokous pidetään maanantaina 10.11.2008 Katajanokan Kasinolla
välittömästi klo 18:00 alkavan piirikokouksen jälkeen.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 10 § mukaiset asiat, kuten:
- Valitaan piirivaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
- Valitaan piirihallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
- Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio
Kokousasiakirjat lähetetään postitse piirivaltuutetuille lokakuun lopulla.

