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Onko Ruotsin tie Suomen tie?

S

uomi otti mallia isoveli
Ruotsista useissa asioissa
1970- ja 1980-luvuilla. Nyt
Ruotsissa tehtyä päätöstä
emme Suomessa soisi seurattavan. Ruotsissa siirrytään vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen jo 1.7.2010. Heinäkuun alun jälkeen
jo palvelukseen käsketylle varusmiehelle
riittää ilmoitus, että hän ei enää astu palvelukseen. Täysin vapaaehtoiseen rekrytointiin siirrytään vuodenvaihteessa.
Ruotsin Suomeen akreditoitu sotilasasiamies eversti Ingemar Adolfsson piti
toukokuussa esityksen Maanpuolustustiedotuksen seminaarissa, jossa hän kertoi
naapurimaan tulevasta järjestelmästä.
Ruotsissa hallitus on tehnyt esityksen,
jonka mukaan kaikki rekrytoinnit tullaan
tekemään vapaaehtoisista. Ehdotuksen
tarkoituksena on saada aikaan joustava,
tehokas ja helposti käytettävä järjestelmä,
joka vastaa paremmin puolustusvoimien
ja Ruotsin tarpeeseen. Kokonaismaanpuolustusvelvollisuuden perusteet säilyvät ennallaan.

painopiste
on siirtynyt alueellisesta puolustuksesta nopeasti siirtyvillä joukoilla tehtävään
puolustukseen. Lisäksi liikekannallepanoon perustavista joukoista on siirrytty
pysyviin joukko-osastoihin. Asevelvollisuusarmeijasta siirrytään ammattiarmeijaan. Lisäksi painopiste on siirretty ilma-ja
merivoimista maavoimiin. Kodinturvajoukot muodostavat pääosan maavoimista.
Puolustusvoimien toiminta-ajatus rakentuu mm siihen, että Ruotsin puolustusvoimat yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
keskittyy puolustamaan Ruotsia omalla
alueellaan, lähialueellaan sekä maailman
laajuisesti.
Puolustusvoimien operatiivisen kyvyn
vaatimukset tarkoittavat, että taisteluorganisaation tulee olla käytettävissä tehtäviin ilman varsinaista liikekannallepanopäätöstä. Kansallisilla kodinturvajoukoilla
on jo nyt parempi operatiivinen kyky kuin
entisillä. Nuorempi henkilökunta ja uudenaikaisempi kalusto on nostanut laatua.
Ruotsin puolustusvoimien tavoite on, että
vuonna 2014 sodanajan vahvuus olisi noin
50 000. Luku sisältää sekä upseerit että

RUOTSIN PUOLUSTUSVOIMIEN

Kansallisilla
kodinturvajoukoilla
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operatiivinen
kyky kuin entisillä.
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henkilökunta ja
uudenaikaisempi
kalusto on nostanut
laatua.
siviilitehtävissä toimivat. Sodanajan joukkoja täydentävillä kodinturvajoukoilla on
maan rajojen sisällä tärkeä tehtävä. Puolustusvoimat suunnittelee, että 2000 soti-

lasta voisi palvella erilaissa selkkauksissa
ja 200 sotilasta voisi olla näiden tilanteiden varalla.
PUOLUSTUSVOIMILLA on iso
haaste saada tulevaisuudessa rekrytoitua
vapaaehtoisia palvelukseen. Palveluksen
suorittaneilla koko palvelusaika on suunniteltu kahdeksan vuoden mittaiseksi.
Aika sisältää kolme eri taistelujaksoa, joiden jälkeen sotilas siirrettäisiin varareserviin.
Förvarsutbildningsförbundet vastaa
Ruotsissa meidän Maanpuolustuskoulutusyhdistystä. He arvioivat lehdessään
muutoksen vaikutuksen olevan suuri. Yhdistys näkee, että sen merkitys nuorten
rekrytoinnissa puolustusvoimien palvelukseen on suuri. Ruotsin puolustusvoimat
arvioi, että sen tarvitsee rekrytoida noin
4000 henkeä joka vuosi. FBU tulee toimimaan myös suurena rekrytointikanavana
Hemvärnetiin.
Suomessa Risto Siilasmaan johtama
työryhmä miettii parhaillaan asevelvollisuuden perusteita. Ruotsin mallia tullaan
varmasti tutkimaan tarkasti.

RUOTSIN

Uusi Suomi, 18. 6. 1940
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RIIKA, MAANANTAINA

Aikaisin tänä aamuna alkoi neuvostojoukkoja saapua Viroon ja Latviaan. Marssi
rajan yli tapahtui samanaikaisesti useissa kohdin. Punainen armeija on jo
miehittänyt Tallinnan, Tarton ja useita muita virolaisia kaupunkeja sekä Riian.
Neuvostojoukot ylittivät Latvian rajan sekä Neuvostoliiton puolelta että etelästäpäin
Latvian-Liettuan rajan yli. Joukkojen maahanmarssi tapahtui rauhallisesti ja
välikohtauksitta.
Viron lehdistö julkaisi virallisen tiedonannon Neuvostoliiton hallituksen
ultimaattumista sekä hallituksen erosta, mutta Latvian lehdissä ei sen sijaan ollut
sanaakaan koko asiasta, joten punaisen armeijan marssi Riikaan tuli monelle
suurena yllätyksenä, joskin Liettuan tapahtuminen jälkeen oli otettu lukuun, että
jotain samantapaista sattuisi myös Virolle ja Latvialle. Arveltiin kuitenkin, että
siihen olisi kulunut vielä jokin viikko.- DM
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Kesällä on aikaa
harrastaa
Kesälomakausi on
parhaillaan alkamassa.
Mitä tekemistä mökkilomalle?

Yhdistysrakenteen
kehittäminen

Suosittelen tarkistamaan etukäteen
mahdollisuudet ammunnan harjoitteluun lomanviettopaikkakunnalla.
Usein varsinkin maaseudulla on hyvät mahdollisuudet kiireettömään
ammunnanharjoitteluun esimerkiksi
paikallisen metsästys- tai ampumaseuran radalla.
Tällöin avautuu tilaisuus viettää
muutama lämmin kesäpäivä ampumaradalla ja pitää siinä sivussa
huolta sotilasammattitaidon keskeisestä peruskulmakivestä. Aseen
kohdistus ja -käynti tulee todettua
ja samalla on erinomainen mahdollisuus kouluttaa muillekin perheenjäsenille turvallisen aseenkäsittelyn
perusteet.
Olisi hienoa jos jokainen aktiivinen ammunnanharrastaja voisi tutustuttaa yhden uuden, harrastusta
ennestään tuntemattoman henkilön
esim. sovellettuun reserviläisammuntaan. Ampumaharrastuksen positiiviseen proﬁilin nostoon on tarvetta.

Yhdistysrakenteen kehittäminen on kuluvana
vuonna edennyt
suurin harppauksin ja jatkuu edelleen.
Tavoitteena on aktivoida tällä hetkellä
toimimattomista perusyhdistyksistä elinkelpoiset, loput pyritään
purkamaan ja jäsenistö
siirtämään toimiviin
yhdistyksiin valintansa
mukaan.
Yhdistysten suuren
lukumäärän sijaan tarvitsemme kriittisen
massan ylittäviä, tehokkaasti johdettuja ja
aktiivisesti toimivia perus- ja aselajiyhdistyksiä
piirien alueelle.
Kerhojen yhdistymisten toivotaan edelleen jatkuvan. Samoin toivotaan
rohkeutta tarkastella yhdistysten nimi, perinne, henkilövalinta
yms. -kysymyksiä avoimin mielin.
Nyt on mahdollisuus maanpuolustustekoihin. Piiri tukee näitä operaatioita, perinteiseen tapaan myös
rahallisesti.

Ampumaurheilukeskusselvitys
Pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskuksen hankeselvitys etenee
suunnitellusti. Jokaisella olemassa
olevalla tai suunnitellulla rata-alueella käydään paikan päällä tekemässä analyysi kesäkuun aikana.
Tätä kirjoitettaessa on kohdekäynnit suoritettuna kolmella ampumarata-alueella; Sipoossa SMY:n ja
SSG:n radoilla sekä Espoon Lahnuksen radalla.
Kohdekäynnit jatkuvat seuraavaksi mm. Vantaan Petikon ja Espoon Ämmässuon kohteissa.
Seuraava selvitystyöryhmän palaveri on 24.8.
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KESÄLLÄ SUOMALAISTA luontoa ei
voita mikään, joten nyt on aika ottaa
esiin pölyttyneet ulkoiluvaatteet ja
suunnata kohti metsiä, niittyjä ja polkuja. Ulkoilun jälkeen suorituksen voikin sitten merkitä RESUL:in sähköiseen
kuntokorttiin (http://www.resul.ﬁ/ ->
sähköinen kuntokortti). Kuntokortti on
mainio tapa seurata päivittäistä liikunnan määrää. Ko. kuntokorttiin voi jopa
merkitä ampumasuoritteiden määrän
ja näin ylläpitää helposti myös ampumapäiväkirjaa.
Liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi
piireissämme on aloitettu liikuntakoordinaattoriprojekti, jonka tarkoituksena
on kouluttaa yhdistyksiin ”ammattitaitoisia” liikuntavastaavia. Projektin
myötä liikuntavastaaville avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää
sekä omaa taitoaan liikuntatietämyksessä että yhdistyksen liikuntamahdollisuuksia. Osallistuminen koulutukseen on yhdistyksille ja henkilöille
maksutonta. Lisätietoja aiheesta voi
kysellä osoitteesta tomi.alajoki@hrup.
ﬁ tai p. 045 128 3636.

4.6.

Sisältä

Pääkirjoitus

Liikkumaan!

1.6. järjestimme kolmannen yhdistystapaamisen Vuosaaren saunapirtillä.
Paikalle oli saapunut runsaslukuinen
edustajajoukko suurimmasta osasta
yhdistyksiämme. Illan aikana keskustelimme mm. piirin projektitukiohjeistuksesta, jäsenhankinnasta ja yhdistysten yhteistyömuodoista. Keskustelu oli
antoisaa ja uskon, että siitä oli hyötyä
kaikille läsnäolijoille. Totesimme, että
jäsenmäärä osoittaa hienoista kasvua
piirissämme myös tänäkin vuonna.

ville.maijanen@hrup.ﬁ
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Useamman vuoden jäsenmääräraporttien perusteella voimakkaasti kasvavien yhdistysten ikärakennejakauma on
”nuorisopainotteinen”. Alle 50-vuotiaat
edustavat 70-80 % koko jäsenmäärästä. Tällaisia yhdistyksiä ovat mm. Espoo ja Vantaa. Molemmissa yhdistyk-

sissä 31-50 -vuotiaiden
ikäryhmään kuuluu
n. 60 % jäsenistä. Ja
jos lukuun lasketaan
myös alle 30-vuotiaat,
niin osuus jäsenmäärästä nousee Vantaan yhdistyksessä
jopa lähelle 80 %:a.
Espoon ja Vantaan
yhdistykset ovat onnistuneet rekrytoimaan nuorta väkeä
mukaan ja pystyvät
myös tarjoamaan
heille toiminnallista
toimintaa. Tämä näkyy
yhdistyksien voimakkaana kasvuna. Vantaan yhdistys on kasvanut lähes
60 % viimeisinä viitenä
vuotena ja kasvaa edelleen. Espoossa vastaava
luku on noin 30 %. Toki
täytyy muistaa, että meidän
piirimme alueella on myös
muitakin yhdistyksiä kuin
pelkästään alueellisia
yhdistyksiä. Näiden
”erikoisyhdistysten”
toimintatapa poikkeaa merkittävästi ns.
perusyhdistyksistä, mutta tämä ei
mielestäni täysin selitä pienempää jäsenmääräkehitystä.
Nuorisojäsenkehityksen myötä toiminta helposti suuntautuu vain nuorisolle. On kuitenkin pystyttävä tarjoamaan toimintaa myös varttuneelle jäsenistölle, jotta toiminnan muoto olisi
tasapainoista ja kaikki kokisivat kuuluvansa samaan yhdistykseen. Iäkkäämpi jäsenistö ei kaipaa toiminnallista
toimintaa, vaan tarpeet ovat helposti
ihan muuta. Yksi keino terävöittää ns.
senioripuolta on saada ko. toiminnan
vetäjäksi iäkkäämpi henkilö, joka kokee asian omakseen.
Onnea kaikille 4.6. ylennetyille ja
palkituille.
kimmo.karinen@helresp.ﬁ
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.ﬁ

Suomen ystävän kirja
ajan
Suomesta ja suomalaisista yhdysvaltalaisiin ja brittiläisiin laatulehtiin
kirjoittanut Gordon F. Sander kiinnostui talvisodasta jo ensimmäisellä
Suomen vierailullaan vuonna 1977.
Häntä on kiinnostanut Suomen selviäminen epätasaisessa taistelussa.
Runsaiden kansainvälisten lehtilainausten lisäksi kirjan pohjana
ovat kymmenet haastattelut, joiden
joukossa on myös vastapuolen edustajia. Lehtilainaukset on koottu niiden noin 300 kirjeenvaihtajan lehtikirjoituksista, jotka olivat Suomessa
talvisodan aikana.
Kuva sodasta syntyi kuitenkin
Kämpin kabineteissa, koska rintamalle ulkomaisia reporttereita ei
mielellään päästetty. Liikkuminen
oli tietenkin sotatoimialueilla rajoitettua. Siksi jutuista ei välttämättä
muodostu tasapuolista kokonaiskuvaa. Kirjeenvaihtajat eivät juuri kukaan uskoneet, että Suomi selviäisi
sodasta itsenäisenä.
Pohjoisessa puolueettomuudestaan kiinni pitäneen Ruotsin
vapaaehtoiset ottivat suomalaisten taistelun hoitaakseen. Muualla

JO KOLMEN VUOSIKYMMENEN

Gordon F. Sander, Taistelu
Suomesta 1939-1940
WSOY 2009, ISBN 978-951-0-35299-1, 598 sivua

maailmassa, ja etenkin Yhdysvalloissa, harjoitettiin paljon hyväntekeväisyyttä, mutta Brewster Buffalot eivät talvisotaan ennättäneet.

Lotta Svärd historia sarja valmis
Näytelmäkirjailija Robert Sherwood
oli pettynyt USA:n haluttomuudesta auttaa suomalaisia sodan jaloissa. Hän päätti kirjoittaa näytelmän,
joka sai nimekseen There Shall Be
No Night (Yö ei koita). Sota ehti
kuitenkin päättyä ennen näytelmän
valmistumista.
Kun maailman ja suomalaisten
huomio kiintyi puna-armeijan motitettuihin joukkoihin, Kannaksella
kehkeytyi suurtaistelu, jota väsynyt
armeija ei voinut voittaa. Suhteellisen hyvin varustettu JR 62:kin joutui Summassa pakokauhun valtaan.
Hiljainen läpimurto kohti katkeraa rauhaa syntyi, kun Josif Stalin
luopui nimittämästään O. W. Kuusisen kansanhallituksesta ja -armeijasta.
Rauhan rakentajina ja sankareina ovat Gordon F. Sanderin kirjassa
ulkoministeri Väinö Tanner ja marsalkka C. G. Mannerheim.
Kirjassa ei ole historiaa lukeneille
varsinaisesti mitään uutta. Harvemmin vain olemme lukeneet ulkomaalaisten kirjeenvaihtajien tekstejä ja
muistelmia talvisodasta. Teoksen on
suomentanut Arto Häilä.

Porkkala-kirja julki uudistettuna
runsaat 50
vuotta sitten oli Suomelle merkittävä tapahtuma. Millainen Porkkala
on ollut kautta aikojen ja millaista
oli Neuvostoliiton Porkkala-uddin
laivastotukikohdassa?
Porkkala – Tapahtumien keskellä on laajennettu laitos vuonna
2007 ilmestyneestä samannimisestä
kirjasta. Uudistetussa teoksessa on
yli 50 sivua uutta materiaalia. Kirja
perustuu valtioneuvoston kanslian,
Puolustusministeriön ja Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämään
seminaariin tammikuussa 2006.
Silloin oli kulunut tasan 50 vuotta,
kun Kivenlahden rajapuomi nousi
ja porkkalalaiset saivat palata kotiseudulleen, lähdettyään yllättäen
ja odottamatta kaksitoista vuotta
aiemmin välirauhansopimuksen ehtojen perusteella.

PORKKALAN PALAUTUS

PORKKALAN PALAUTUS oli merkittävää sekä Suomen kansainväliselle
asemalle että Helsingin, pääkaupungin turvallisuudelle. Suotuisa
kansainvälinen ja Neuvostoliiton
sisäinen kehitys lyhensi vuokra-ajan
50 vuodesta kahteentoista vuoteen.
Nykypäivänä voi olla vaikea ym-

Porkkala — Tapahtumien keskellä,
2. uudistettu painos
Maanpuolustuskorkeakoulu, 2009, ISBN 978-95125-2013-8, 202 sivua

märtää, kuinka ahdas Suomen poliittinen tilanne oli tuolloin. Tykistön
kantaman päässä pääkaupungista
oli sotilastukikohta, joka kuului vieraalle vallalle, jota vastaan Suomi
juuri oli käynyt liki viisivuotisen so-

dan ja jolle oli luovutettu lähes kymmenesosa Suomen maa-alueista.
Päätoimittaja, everstiluutnantti Jarmo Nieminen on kartoittanut
Porkkalan menneisyyttä kivikaudelta aina toiseen maailmansotaan.
Everstiluutnantti, FT Petteri Jouko
käsittelee alueen sotilasstrategista.
Tämä laitos sisältää uutta ja ainutlaatuista aineistoa, joka avaa
muun muassa neuvostonäkökulman
"Porkkala-uddin laivastotukikohtaan". Porkkalasta tuli koti myös
panssarilaiva Väinämöiselle, joka
oli aiemmin Suomen laivaston lippulaiva. Väinämöinen purjehti nyt
neuvostolaivaston sotalipun alla
Vyborg-nimisenä.
Porkkalan palautus 1956 tuli yhtä
suurena yllätyksenä tukikohdan
päällystölle kuin alueen luovutus
porkkalalaisille 1944! Neuvostoajan
kuvaukset täydentyvät DI Carl-Fredrik Geustin venäläisiin lähteisiin
perustuvalla artikkelilla elämästä
Porkkalassa.
Insinööri Antero Uitto lopettaa
kirjan kuvaamalla Porkkalan rajanvetoa. Hänen kirjoitustaan kuvittavat aiemmin julkaisemattomat
kartat.

LOTTIEN SUOMI-SARJASSA on aiemmin ilmestyneet Annika Latva-Äijön
Lotta Svärdin synty, Pia Olssonin
Myytti ja kokemus sekä Tiina Kinnnusen Kiiteyt ja parjatut. Tämä teos
päättää lottien historiasarjan.
Lähes neljännesmiljoona naista
ja tyttöä teki sodan aikana lottatehtäviä puolustusvoimien yksiköissä
tai kotirintamalla. Lotat laittoivat
ruokaa mm. armeijan päällystölle
ja rautatieläisille, hoitivat haavoittuneet sekä pesivät ja pukivat kaatuneet. Lotat päivystivät ilmavalvontatorneissa, sensuroivat kirjeet,
lajittelivat kenttäpostin, välittivät
puhelut, sähköttivät ja tekivät säähavaintoja. Kotirintamalla he huolehtivat siirtoväestä kuljetuksen
aikana. Lottajärjestön jäsenet varallisuuden järjestämällä myyjäisiä ja
muonittamalla urheilutapahtumia.
FT Maritta Pohls kertoo lottien historian naisten järjestäytymisestä
vuoden 1918 sodan jälkeen aina nykypäiviin saakka.
Pitkälle 1980-luvulle saakka Lotta Svärdistä julkisuudessa vaiettiin
tai siihen suhtauduttiin pilkallisesti.
Yleensä sodan kokenut sukupolvi
osasi antaa arvoa lottien työlle.
Vaikka järjestön alkuaikoina lottajärjestö suhtautui varauksellisesti
työväenliikkeeseen, muuttui tilanne
sotien aikana. Talvi- ja jatkosodan
ajan Lotta Svärdillä oli monimuotoista yhteistyötä työväenjärjestöjen
kanssa.

alkuvuodet olivat
riitaisia. Helsingissä olevan keskusjohtokunnan ja paikallisten lottajärjestöjen välillä vallitsi jatkuva jännitys.
Vähitellen Lotta Svärdin tilanne
selkiintyi ja myös sen suhde suojeluskuntiin ja sitä kautta puolustusvoimiin vakiintui.
Lotta Svärdin keskeisin henkilö-

LOTTA SVÄRDIN

Maritta Pohls – Annika LatvaÄijö: Lotta Svärd. Käytännön
isänmaallisuutta.
Otava 2009. ISBN 978-951-1-23698-6, 454 sivua.

hahmo oli Fanni Luukkonen. Fanni
Luukkonen oli energisyytensä ohella myös lämmin ihminen, joka antoi
elämänsä asialleen ja murtui sitten
Lotta Svärdin tultua lopetetuksi.
Niin Fanni Luukkosen kuin kymmenien muidenkin naisten toimintaa
ja persoonallisuutta on kirjassa ansiokkaasti kuvattu.
Lotta Svärdin tullessa välirauhansopimuksen tulkinnan mukaisesti syksyllä 1944 lopetetuksi sillä
oli noin 300 000 jäsentä. Rintamalla
toimi lähes 100 000 lottaa. Jatkosodan aikana lottien lasketaan tehneen 20,4 miljoonaa työpäivää. Lotta Svärdin netto-omaisuus syksyllä
1944 oli nykyrahassa noin neljä miljoonaa euroa. Omaisuus onnistuttiin
sijoittamaan erilaisiin yleishyödyllisiin kohteisiin, ja nämä sijoitukset
vaikuttavat vielä nytkin.
Pohlsin ja Latva-Äijön kirjassa Lotta
Svärd on saanut arvonsa mukaisen
historian, jossa asiat tuodaan esille
niin objektiivisesti kuin mahdollista.

Suomessa käsityönä valmistetut
yksilölliset kuulokojeet saat meiltä
jonottamatta.

Myynti ja maahantuonti:
p. (09) 345 5300
www.kuulohansa.fi
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Turvallisuusviestintää Spjutsundissa
Joukko pääkaupunkiseudun
radioamatöörejä oli
kokoontunut Helsingin Reserviupseeripiriin Spjutsundin
majalle 3.-5.6.2010. Vantaan
Radioamatöörien järjestämän
leirin teemana oli ”Turvallisuusviestintä ennen ja nyt”.
Teksti ja kuvat: Jukka Rintala
LEIRI KÄYNNISTYI torstaina kauniin
sään myötävaikutuksella useiden
HF- ja VHF-radioasemien ja antennirakennelmien pystyttämisellä. Toiminta tähtäsi pitkälti myöhemmin
syksyllä pidettävää Syksyn Turva
2010-harjoitusta varten, jossa sekä

MPK että Suomen Radioamatööriliitto ovat mukana. Tätä tarkoitusta
varten leiriläiset saivat koulutusta
sekä teoriassa että käytännössä nykyaikaisiin radioamatöörien turvallisuusviestinnässä käyttämiin laitteisiin ja liikennöintiin. Majalle ja
sen ympäristöön rakennettiin siviili- ja radioamatöörilaittein toimiva
viestikeskus, joka kuvitellussa kriisi
tilanteessa olisi voinut tarjota viestipalvelua esim. viranomaisille, tilanteessa jossa näiden omat verkot ja
yleinen viestiverkko olisi ollut pois
käytöstä. Tekninen toteutus perustui
digitaaliseen sanomaviestintään HFja VHF-radioilla, kannettaviin tietokoneisiin sekä laitteita ja käyttäjiä
keskuksessa yhdistävään WLANverkkoon. Sanomaverkossa sanomia

välitettiin eri puolille Suomea. Myös
Stadin Sissit olivat mukana omalla
asemallaan Kemiön saarelta.
MARSKIN SYNTYMÄPÄIVÄNÄ ja Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä
(pe 4.6.) oli vuorossa osallistuminen
valtakunnalliseen perinnneradiotapahtumaan (http://www.kolumbus.
ﬁ/jukka.x.rintala/Perinneradio/).
Siinä sähkötys- ja puheradioyhteyksiä pidetään sodan aikaisilla radiolaitteilla. Tapahtuman tarkoituksena
on sotaveteraanien työn muistaminen ja kunnioittaminen sekä nostaa
esiin radion merkitystä viime sodissa
(mm. radiotiedustelu tulokset, yhteydenpito kaukopartioihin Kyynelradiolla jne.). Spjutsundista perinneradiotapahtumaan osallistuttiin

Talvisodan aikaisella radioasemalla.
Radiolaitteiden iästä huolimatta yhteyksiä syntyi sähkötyksellä hyvin
vastaaviin perinneasemiin eri puo-

lille Suomea.
Lisätietoja: Jukka Rintala
jukka.x.rintala@kolumbus.ﬁ, 0400443 339.

Merireserviläistoiminnan synty
Teksti: Tatu Korhonen

Koulutusalus Saukko
Helsingin Reservinupseereiden
Meriosasto oli saanut käyttöönsä
ensimmäisen veneensä "Lotan" keväällä 1951. Veneellä tehtiin harjoitusajoja Helsingin lähivesille, mutta
se myytiin koneongelmien ja käyttäjien vähyyden vuoksi jo 1954.
Vuonna 1959 HRU:n Meriosastolle tarjottiin uutta alusta, moottoriristeilijä "Sea Rover'ia". Lainavaroilla vene hankittiinkin ja kastettiin
seuraavana keväänä vesillelaskun
yhteydessä "Saukoksi". Salmisaaren
Veneveistämöllä rakennetun puurakenteisen moottoriristeilijän suurin
pituus oli 12 m, leveys 2,6 m ja syväys 1,2 m. Vene oli täysin katettu
ja siinä oli makuupaikat 8 hengelle.
Kone oli 45 hv Fordson Major diesel,
jolla saavutettiin 8 solmun matkanopeus. Varusteina oli mm. kaikuluoti
ja radiopuhelin radiosuuntimalaitteineen.
Merikilpailut ja niissä saavutettu
menestys antoi lisää intoa merelliseen toimintaan. Ensio Pesonen tekikin Helsingin Reservialiupseerien
vuosi-kokoukselle 1960 seuraavan
esityksen:
"Viime kesänä teki Hgin Res.aliupseeriyhdistys aloitteen ottaa osaa
Reservin järjestöjen Merikilpailuun
aliupseerijoukkueella, ankaran
harjoittelun jälkeen sinne mentiin
ja Turun Laivastoasemalla järjestetyssä kilpailussa 23.8.-59 joukkue
selviytyi II:ksi Aliupseeri-sarjassa.
Syksyllä tämä joukkue sekä muitakin yhdistyksen jäseniä osallistui
Res.upseerien veneellä meriharjoitukseen sekä karttaharjoitukseen.
Koska nyt oli luotu edellytykset Meriosaston toimintaan ja Vene
ehkä toinenkin on saatavissa käyttöön on ala-osaston perustaminen
paikallaan ja on siihen hankittava
jäseniä laivaston ja rannikko-tykistön res.aliupseereista tai muitakin
alaa harrastavia.
Katsooko kokous tämän perusteella ala-osaston perustamisen olevan paikallaan. Vielä haluan mainita, että Res-upseerien Meriosaston
kanssa yhteyttä ja jos mahdollista,
järjestää yhteisiä tilaisuuksia, jo nyt
on esitetty, että meiltä lähdettäisiin lokakuun alussa Repoluotoon,
jolloin on kulunut 35 vuotta S II:n
onnettomuudesta, retken järjestää

Osa 3/3

Res-upseerien Meriosasto."
Päätös oman Meriosaston perustamisesta tehtiin.

Meriosasto perustetaan
Helsingin Reservialiupseeri -lehden
kahdessa numerossa julkaistiin seuraava ilmoitus:
"MERIOSASTON PERUSTAVA KOKOUS
Keskiviikkona 9.3.60 klo 19 Kahvila PRIMULAN kokoushuoneessa,
Kalevankatu 2. Kaikkia laivastossa
palvelleita sekä muita asiasta kiinnostuneita kehoitetaan saapumaan
tähän tilaisuuteen ja tuomaan tullessaan entisen aseveikkonsa."
Ja pian voitiinkin lehdessä julkaista ilouutinen:
"Jo viime kesänä todettiin yhdistyksessämme Meriosaston puute.
Jäsenkortiston perusteella lähetettiin joukolle Merivoimissa palvelleita kutsu kokoontua meripartioharjoituksiin. Harjoitukset sujuivat
hyvin ja joukkue ilmoitettiin RUL:n
ja RAuL:n merikilpailuun osanottajaksi. Tuloksena oli toinen sija
aliupseerisarjassa - kahden raumalaisen joukkueen välissä. Tiedoituslehdessä olleen kutsun perusteella
kokoontui joukko laivastossa ja rannikkotykistössä palvelleita reservin
aliupseereita Primulan kokoushuo-

neeseen pohtimaan meriosaston
perustamista yhdistyksemme alaosastoksi. Yksimielisen päätöksen
perusteella sellainen perustettiinkin.
Osaston puheenjohtajaksi valittiin
vääpeli E. Pesonen ja johtokunnan
jäseniksi alikers. R. Haimi, kersantit
M. Vuori, J. Valtonen ja T. Kivismäki, alikers. V. Peltola sekä pursimies
T. O. Finnberg. Tulevan kesän toimintaa ajatellen kehoitetaan laivastossa ja rannikkotykistössä palvelleita reservin aliupseereita liittymään
meriosastoon. Yhdistyksen jäseniä
pyydetään esittämään kehoitus tuntemilleen aliupseereille."
Siitä se toiminta sitten alkoi,
ja jatkuu edelleen. 9.3.2010 vietti
Meriosaston toiminnan jatkaja Merireserviläiset ry 50-vuotisjuhlaansa samassa paikassa, nyt Ravintola
Baker's -nimisenä.
Helsingin Reservinaliupseerien
Meriosasto toimi rekisteröimättömänä yhdistyksenä eli pääyhdistyksen alaosastona 1960-1991.1992 oli
rekisteröidyn Helsingin Reservin
Merialiupseerit ry:n ensimmäinen
toimintavuosi. Reservin Aliupseerien liiton muututtua nykyiseksi
Reserviläisliitoksi, muutettiin myös
yhdistyksen säännöt siten, että kuka
hyvänsä 18 vuotta täyttänyt Suomen
kansalainen voitiin ottaa jäseneksi. Samalla yhdistyksen muutettiin
nimi Helsingin Merireserviläiset
ry:ksi 1997. Vuonna 2003 tehtiin lopullinen nimenmuutos: Merireserviläiset ry, ruotsiksi Sjöreservister
rf. Kansainvälisissä yhteyksissä The
Naval Reservists' Association.

LAATUA
AMMATTILAISILLE

Itsepalvelu – Palvelupesula

Meillä peset edullisesti
matot, täkit, peitot ja
petauspatjat, kaikki
kodin suuret tekstiilit.
Rumpukoneissa tai
laakapesuna!

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100
Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.¿
www.viherpeippo.¿
Avoinna ark 9-20 la 9-15
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Näin naapurissa

Helsinki

Suomi—Viro-reserviläisyhteistyö

Haapsalu

Võidupüha 91. aastapäevale pühendatud laskevõistlus
Helsingin partio edusti
menestyksellisesti Suomen
Reserviupseeriliittoa Viron
Reserviupseeriliiton (EROK)
kutsukilpailussa Länsi-Virossa.
Kesäkuun 6. pidetty kilpailu oli
samalla Kaitseliiton Lääne Malevan juhlakilpailu (Võidupüha
91. aastapäevale pühendatud
laskevõistlus).
Teksti: Arto Pulkki
Kuvat: Veijo Rautio
VARSINAISTA kilpailupäivää edelsi harjoituspäivä
KL Lääne Malevan yhden
alaosaston hallinnoimalla
Piirsalun ampumaradalla
Ristissä. Tämä oli varsin
tarpeellista, sillä vain kapt
(res) Kokkolalla oli runsaammin kokemusta ampumatoiminnasta KL:n
käyttämällä AK-4:llä (G3). Päivän
harjoittelun jälkeen ampuminen
tällä 7.62 NATO kaliiperin aseella
ilman lipastukea alkoi kuitenkin sujua itse kullakin.
Varsinaisessa partiokilpailussa lajeina olivat pistooli 25 m (H&K
USP), 100 m rynnäkkökivääri (AK-4)
sekä 300 m rynnäkkökivääri (AK-4).
Vaikka osallistujat ampuivat kaikki
lajit, oli partioiden pitänyt ilmoittaa
jo ennen kilpailuviikonloppua ne
henkilöt, joilta otettaisiin tulos varsinaiseen kilpailuun kustakin lajista

Joukkue
1. HRUP – 323 pist
2. Pionr/LääneM – 312 pist
3. EROK – 268 pist
Henkilökohtainen
1. ylil Arto Pulkki – 232 pist
2. mlv Siim Jeeberg - 227 pist
3. kapt Antti Kokkola – 216 pist

(1x pist, 2x 100 m kiv, 1x 300 m kiv).
HRUPn osalta ko. ennakkovalinnat
menivät erinomaisesti, eikä mitaleilta vältytty muutenkaan. Kapt
Kokkola ampui hopeaa 100
m kiväärillä ja vänr Rautio
pronssia. Partiokilpailun
viimeisteli ylil Pulkki ampumalla pronssia 300 m kiväärillä.
Partiokilpailun voiton lisäksi HRUPn partio ampui
henkilökohtaisissa tuloksissa
1. ja 3. sijoille. 2. sijan ampui itselleen KL Lääne Maelevan pioneeriryhmän malevalainen Siim Jeeberg.
Pioneerit olivat myös itse partiokilpailussa hienosti hopeasijalla.
Harjoittelun ja itse kilpailupäivän aikana oli erittäin mukava huomata, kuinka luonnollisesti mukana
toiminnassa ja ampumassa olivat
niin varusmiespalvelusta käymättömät nuoret kuin Naiskodukaitsen
sisaret. Virossa YK:n sopimuksia
luetaan siis selkeästi niin kuin ne on
kirjoitettu, eikä turhia rajoituksia
keksitä itse. NKK:n tehokkaat sisaret
huolehtivat myös koko tapahtuman

KL Lääne Malevan nuorempi sotilasohjaaja, nooremveebel Taahi Vaher sai HRUPn partiolta sissipuukon kiitokseksi ammuntojen johtamisesta. "Pistät tällä kaverin kiinni seinään ja haet sitten kirveen."

kenttämuonituksesta.
KL Lääne Malevan ampumatapahtumaa leimasi hyvä henki yhdistettynä kurinalaiseen ja turvalliseen
toimintaan. Isännät järjestivät suomalaiselle partiolle myös mahdollisuuden tutustua Haapsalun kuuluisiin kylpylöihin sekä tarjosivat erittäin asiallisen majoituksen Malevan
hienosti korjatussa esikuntarakennuksessa. Aitäh viimasel korral osutatud külalislahkuse eest!
HRUPn partiossa ampuivat kapt
Antti Kokkola, ylil Arto Pulkki, vänr
Veijo Rautio ja vänr Petri Tillander.

Il Primo Posto
HELSINGIN RESERVIUPSEERIT
VOITTOON ITALIASSA
Kenttätykistökerhon nelihenkinen partio voitti reserviläisten
sarjan haastavassa Italian
Raid Commando (Lombardia
2010) sotilastaitokilpailussa.
21.–22.5. järjestettyyn kilpailuun
osallistui lähes 50 joukkuetta
kymmenestä eri Euroopan
maasta.
Teksti: Arto Pulkki
Kuvat: Jyri Vilamo

neljäs kerta,
kun piirin jonkun kerhon asettama
joukkue osallistui tähän PohjoisItalian Alpeilla järjestettävään kansainväliseen sotilaspartiotaitokilpailuun. Ulkomaisten reserviläisten
sarja on perinteisesti ollut kilpailun
kovatasoisin. Tänäkin vuonna piirin
partion saamat pisteet olisivat riittäneet oman sarjan voiton lisäksi vähintään hopeasijaan myös kaikissa
muissa sarjoissa (ammattisotilaat,

KYSEESSÄ OLI NYT JO

sotilasopetuslaitokset).
Menestystä on toki tullut aikaisemminkin. Viime vuonna lähes
sama partio saavutti reserviläisten
sarjassa toisen ja kokonaiskilpailussa kolmannen sijan. Vuonna 2008
Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosaston partio oli puolestaan oman
sarjansa kolmas. Sama partio palkittiin aikaisempana vuonna kilpailun
parhaiten ampuneena partiona.
Viime vuonna kilpailureitti kulki laaksossa ja sisälsi muun muassa
vesistönylityksen. Tänä vuonna vuorokauden mittaisen kilpailun reitillä
oli pituutta noin 30 km ja korkeuseroa reitin alimmin ja korkeimman
pisteen välillä lähes 1500 m. Taisteluvarustuksessa suoritetun marssin
aikana noustiin yhteensä kolmen eri
vuoren huipulle.
Kilpailun ja sen tehtävien kehyskertomuksena oli Nato-operaatioon
kuuluvan CIMIC-partion toiminta
Afganistanin eteläosia vastaavassa,
erittäin haastavassa ympäristössä.
Kilpailuun osallistui useita maahanlasku-, laskuvarjo- ja tieduste-

lujoukkojen partioita muun muassa
Saksasta, Englannista, Sveitsistä ja
Italiasta.
Kilpailutehtäviin kuului runsaasti yösuunnistusta, paikantamistehtäviä vuoristossa, IED/EODtoimintaa, kalustontunnistusta,
CIMIC-tehtäviä, ampumatoimintaa,
taistelukentän hätäensiapua, sekä
etsintä-, heitin- ja taistelutoimintaa.
Suomalaisen partion valtteja olivat
tälläkin kertaa riittävän nopea eteneminen ja hyvä suoriutuminen eri
rastitehtävissä.
Italian Raid Commando on ammattisotilaille, reserviläisille ja sotilasopetuslaitoksille vuosittain järjestettävä kilpailu, johon osallistuu
myös rajavartiolaitosten ja poliisien
valmiusyksiköiden partioita. Kilpailun vastuullisena järjestäjänä toimii
Italian Reserviupseeriliiton Lombardian piiri (U.N.U.C.I. Lombardia).
Partiossa kilpailivat yliluutnantti
(res) Arto Pulkki, yliluutnantti (res)
Jyri Vilamo, yliluutnantti (res) Jorma Kainulainen sekä yliluutnantti
(res) Aki Mäkirinta.

ROTC Wales. Lähes 50 partion kilpailussa on erittäin kansainvälinen tunnelma.

Tänä vuonna 30 km kilpailureitillä ei juuri ollut tasaista kohtaa. Eroa oli lähinnä
siinä, oltiinko puurajan ylä- vai alapuolella.
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Sissi-Team kärkisijoilla Tanskassa
Teksti ja kuvat: Eki Monni

ylös
telamiinat käsissäsi suojanaamari
tiukasti kasvojasi puristaen. Ilma
tuntuu loppuvan keuhkoistasi, melkein tuuperrut kuumuuteen ja kosteuteen. Päästyäsi mäen huipulle
alkaa pikakiri, tasapainoillen mäkeä
alas, samaan aikaan M.95 kiväärin
30 patruunan lipasta täyttäen. Päästyäsi tasaiselle maalle ylität kalkkiviivan, riisut suojanaamarin ja vedät
raikasta Tanskan ilmaa keuhkoihisi.
Neljä Stadin Sissien Sissi-Teamin
jäsentä osallistui toukokuun alussa
Tanskan Hjemmevaernetin järjestämään Staerk Vilje 2010 -sotilastaitokilpailuun. Kilpailun pituus
linnuntietä oli noin 35km, mutta
huomioiden siirtymiset maaston ja
vihollistoiminnan rajoitusten mukaisesti matkaa kertyi yli 50km noin
kahden vuorokauden kilpailussa.
Kovassa kilpailussa Sissi-Teamin
suomalaispartiot sijoittuvat kärkeen
sijoille 2 ja 6, kokonaispartiomäärän
ollessa 19.
Yksi vaativimmista kilpailun
haasteista suomalaisille kilpailijoille
oli Tanskan täysin avonainen maas-

JUOKSET JYRKKÄÄ MÄKEÄ

to, ja siinä tilanteenmukainen siirtyminen. Kun maasto ei tarjoa suojaa
– kuten kotoinen metsämaasto –
kaikkea mahdollista tarjolla olevaa
suojaa oli kuitenkin käytettävä parhaansa mukaan hyväksi.
Edetessämme yön pimeydessä
kuulimme ympäriltämme taisteluiden ääniä muiden partioiden ottaessa viholliskontakteja. Tämäkö oli luvattua aktiivista vihollistoimintaa?
Ennen kilpailun alkua järjestäjät olivat ohjeistaneet vihollistoiminnasta:
kilpailun läpäisy ilman ainoatakaan
viholliskontaktia olisi merkki onnistuneesta suorituksesta.
Tanskalaisessa avomaastossa
tämä oli helpommin sanottu kuin
tehty. Vihollistoimintaa nimittäin oli
luvattu niin maasta kuin ilmastakin
käsin. Tanskalaisten kisabudjetti,
noin 30.000, tarjosi mahdollisuuden
monipuoliselle vihollistoiminalle,
mukaan lukien koirat ja helikopterit. Koko kilpailun ajan suomalaiset
sissit läpäisivät vihollislinjat huomaamattomasti laukaustakaan ampumatta.
noin 25 sotilastaitoja monipuolisesti mittavaa rastia.

KILPAILU SISÄLSI

Rastien aiheet vaihtelivat taisteluuinnista sotilasesteratoihin ja taisteluammuntoihin.
Saapuessamme taisteluammuntarastille partioille selvisi, että rasti
tulisi sisältämään lähes kaiken vihollistoiminnan, mitä todellisessakin
taistelutilanteessa voisimme joutua
kohtaamaan. Rastilla partiot kohtasivat väijytyksiä, tykistötoimintaa,
kaasua, miinoja ja suoraa vihollistoimintaa. Viholliset ampuivat meitä FX-harjoituspatruunoilla. Näitä
vastaan meillä oli kypärän lisäksi
pelkkä kesämaastopuku suojana,
mikä ei tämän tyyppisiä patruunoita
vastaan ollut suojana täysin riittävä.
Noin kilpailun puolessa välissä
kilpailijat vietiin taistelu-uintirastille. Uinti tultaisiin järjestämään paikallisessa uimahallissa, sillä harjoitustoiminta luonnonvesissä oli turvallisuussäännöissä kielletty. Ennen
uintia testattiin, että jokainen taistelija osasi perusensiaputaidot sekä
uida 25 metriä. Itse rastisuoritus käsitti 50 metrin uinnin taisteluvarustuksessa sekä hengenpelastusuinnin. Jokainen suomalaistaistelija ansaitsi Tanskan armeijan pronssisen
taistelu-uintimerkin.

Sotilasesteratoja kilpailussa oli
useita. Vaativimmasta päästä oli
rata, jossa tuli edetä noin 25 metrin
matka pelkkää puiden väliin jännitettyä köyttä pitkin. Suomalaiset
partiot saavuttivat rastilla kilpailun
kovimmat ajat.
Kisan erikoisuuksiin kuului, että
omaa ruokaa ei saanut ottaa mukaan kantoon. Pelkästään vettä sai
olla mukana, kaikki muu ruoka tuli
järjestäjien taholta. Ruokahuoltona kisan aikana saatiin ainoastaan
kaksi sissimuonapakettia. Toinen
rajoittava tekijä kisassa oli käsketty
vähintään 10 kg:n painoinen varustus. Repun täytyi painaa vähintään
tämän verran missä tahansa vaiheessa kisaa, ja tätä seurattiin pistotarkastuksin.
TANSKALAISET OLIVAT järjestäneet
suomalaisille partioille tulkit, jotka auttoivat rastiohjeiden kääntämisessä. Ennen kilpailua joillekin
tanskalaisille oli iskostunut käsitys
suomalaisesta sotilastoiminnasta
roihuavine nuotioineen ja suurine telttarakennelmineen – ehkäpä
peräisin aikaisemmilta vierailuilta
Suomeen reserviläisten jotoksille.

Tämä ennakkoluulo tuli enemmän
kuin korjattua. Tanskalaiset saivat
opetuksen suomalaisesta sissi- ja tiedustelutoiminnasta parhaimmillaan,
josta kertoo heidän suomalaisille
antama palaute huomaamattomasta
liikkumisesta ja fyysisestä suorituskyvystä.
Joukkueen jäsenet Sissi-Teamista
olivat Eki Monni, Ville Saari, Tomi
Honkanen ja Tomi Koskipahta. ”Tiimin yhteishenki oli jotain uskomatonta, jotain, mitä ei ennen ollut
missään koettu”, sanoi Monni. Suomalaisten läsnäolo ei jäänyt rasteilla
epäselväksi hurtin huumorin ja kovaäänisen naurun vuoksi.
Tyypillisten ulkomaisten sotilastaitokilpailujen tapaan kilpailijoilla
oli mahdollisuus suorittaa isäntämaan armeijan kuntoisuusmerkkejä. Tässä kilpailussa suomalaiset
kilpailijat suorittivat kolme erilaista
kuntoisuusmerkkiä.
Kilpailu oli kaikille suomalaisille
osallistujille opettavainen koulutuskokonaisuus. Suomalainen reserviläinen pystyy suoriutumaan erinomaisesti ulkomaisiin reserviläisiin
ja ammattisotilaisiin verraten, mikä
tuli jälleen todistettua.

Erikoismatkojen asiantuntija

JaPi - Matkat Oy
Karjalan
Kannas
– Terijoki, Viipuri 26.-28.8.
Karjalan
Kannas
11.-13.6.,

329 e
26.-28.8.
329 €
Aunus - Maaselkä
7.-10.7. 399 €
Tuntemattoman
sotilaan sotatie JR8Sortavala-Petroskoi-Aunus
2.-5.8.
399 2.-5.8.
e
JR8-Tuntemattoman sotilaan sotatie 1.-4.7.,
399 €
ValamoKonevitsa
28.-30.5., 12.-14.7.
399 €
Laatokan
ja Äänisen
risteily 8.-13.8.
alk.699 e
Laatokan ja Äänisen risteily
8.-13.8.
alk.699 €
Mannerheimin jalanjäljillä - Pietari 30.7.-1.8.
369 e
Pääsiäinen Pietarissa
2.-4.4. alk.135 €
Hintaan sisältyy: kuljetus alk Hamina, majoitus, puolihoito, ryhmäviisumi,
hoitokuluvakuutus, oppaan palvelut

Katso lisää kotisivuiltamme:

www.japi-matkat.fi
e-mail: myynti@japi-matkat.fi
puh/fax: 05 35593 65
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

Merirosvot ja Israelin
itsepuolustus
tuomittu ja Israelin toimista, joita he itse
nimittävät itsepuolustukseksi keskustellaan tuomitsevasti, mutta varsinaista tuomiota ei ole ainakaan vielä Israelille annettu. Mitä pitäisi
tehdä? Hirtetäänkö kaikki merirosvot ja laitetaanko Israel täydelliseen
saartoon?
Tämän päivän tunnetuimpia merirosvoja ovat ne, jotka kaappaavat tankkereita Somalian ja Jemenin välisellä merialueella. Uutisissa
nämä merirosvot nimetään somalialaisiksi, mutta aivan tarkkaa tietoa
heistä ei taida olla kellään. Kaappaajille on maksettu lunnaita, ja heitä
sanotaan ökyrikkaiksi.

MERIROSVOUS ON LAAJALTI

JOKIN AIKA SITTEN UUTISET

kertoivat Venäjän laivaston
vapauttaneen merirosvojen
kaappaaman venäläisaluksen ja laittaneen sitten kaapparit pikkuveneeseen oman
onnensa nojaan. Kaappareiden vieminen oikeuteen olisi
ollut hankalaa ja ruokkiminenkin olisi tullut kalliiksi.
Lankulta ei sentään kaappareita laitettu kävelemään
vaan he saivat pienen mahdollisuuden selvitä, jos voittavat meren suuret vaarat.
Merirosvovaaran takia
ovat monet valtiot ja kansainväliset yhteisöt aloittaneet vastatoimia. Myös Suomi on valmistelemassa merivoimien aluksen asettamista
kansainväliseen merirosvooperaatioon. Tuntuisi siltä,
että merirosvoudella ei ole
kovin hyvää tulevaisuutta.

Merirosvous on
laajalti tuomittu
ja Israelin
toimista, joita he
itse nimittävät
itsepuolustukseksi
keskustellaan
tuomitsevasti,
mutta varsinaista
tuomiota ei ole
ainakaan vielä
Israelille annettu.

ISRAEL ON LÄHI-IDÄN VALTIO, joka pelaa omaa politiikkaansa. Vuosituhansia jatkunut erimielisyys juutalaisten ja arabien välillä ei ole loppumassa. Sotia on käyty useaan otteeseen myös viimeisten vuosien ja
vuosikymmenien aikana. Israelilla on tukijansa ja useasti Israel vetoaa
itsepuolustusoikeuteensa.
Itsepuolustusta Israel väittää myös olleen operaation, jossa sen erikoisjoukot valtasivat Gazaan avustusta vievän alussaattueen. Useita
turkkilaisia kuoli erikoisjoukkojen sotilaiden tulituksessa. Israel hävisi
myös mediassa tämän operaation ja onpa juutalaisten omakin media
tuominnut Israelin kovat sotilaalliset toimet.
Lähi-idän kiistoihin odotettiin uusia ratkaisuja kun Yhdysvallat sai
johtoonsa Barak Obaman. Presidentti Obaman hallintokausi on kuitenkin joutunut aivan muihin ongelmiin. Taloudellinen lama iski Yhdysvaltoihin. Irakin ja Afganistanin operaatiot sitovat edelleen paljon
rahaa ja poliitista sekä sotilaallista voimaa. Sitten tuli vielä tämä Meksikonlahden öljykatastrooﬁ. Alkoi tuntua siltä, että Barak Obaman ja
Hilary Clintonin aika ei enää riitä Lähi-idän sotkujen
selvittämiseen.

voisi kuitenkin vielä antaa amerikkalaisille mahdollisuuden tulla kummiksi Lähi-idän solmujen avaamiselle. Lähiviikot osoittavat tapahtuuko tällaista ihmettä.
Nato-jäsen Turkki on Yhdysvaltojen merkittävä liittolainen Lähiitään ja
islamilaiseen maailmaan. Presidentti Barak Obaman on nyt valittava
joko Turkki tai Israel. Tai sitten on löydettävä poliittinen ratkaisu Turkin ja Israelin kiistojen selvittämiseen.
ISRAELIN KOVA GAZA-POLITIIKKA

EUROOPAN UNIONILLAKIN PITÄISI OLLA joku rooli Israelin Gaza-ongelman selvittämisessä. Toisaalta Israel on jo monasti aikaisemmin ajanut
EU:n yli omissa sotilasoperaatioissaan palestiinalaisalueilla. EU on rahoittanut ja rakentanut. Israel on pommittanut ja tuhonnut. Bryssel on
lähinnä pahoitellut tapahtunutta, mutta tiukka voimatoimien vastustaminen on jäänyt tekemättä. Merirosvot kyllä pannaan kuriin, mutta
Israel saa tehdä mitä tahansa, kunhan se on itsepuolustusta.
Israel on ajanut oman asiansa tilaan, jossa Yhdysvallat, EU ja muukin
kansainvälinen yhteisö voivat löytää toimia Lähi-idän ongelmien ratkaisemiselle. Toivotaan, että löydetään oikeat tekijät ja kaikille osapuolille oikeudenmukainen ratkaisu. Lähi-itä, Israel, palestiinalaiset ja
kaikki arabit ansaitsevat tämän. Ja siihen pitää myös Hamasin tyytyä.

Vartioparaatit ja MILEspa-konsertit alkavat
SUO M E N
VAN H I N
YLEISÖTAPAHTU MA ,
vartioparaati elävöittää jälleen Helsingin
kaupunkikuvaa. Maamme sotilassoittokunnat ovat esillä Senaatintorilla kesäperjantaisin 18.6.-27.8. klo 12.30 alkaen. MIL-Espa
-konserttisarjassa vartioparaatien jälkeen klo
14.00 Espan lavalla on esillä koko sotilasmusiikin kirjo.
Vartioparaatikulkueet lähtevät Helsingin
Senaatintorilta kello 12.30. Osastot marssivat Senaatintorilta Kauppatorin kautta päävartioon sekä sieltä takaisin Esplanadia pitkin

paraatin päättyessä Kasarmitorille. Helsingin
varuskunnan vartioparaateissa esiintyvät joko
vuorollaan tai yhdistettynä kaikki maamme
sotilassoittokunnat joukko-osastolippuineen.
Soittokunnat tarjoavat vartioparaatien
jälkeen Esplanadin lavalla kello 14.00 noin
tunnin mittaisen konsertin monipuolisella
ohjelmistolla. Sotilassoittokuntien solisteina
kuullaan muun muassa Anna-Mari Kähärää
(20.8.). MIL-Espa-konserttisarja päättyy Kaartin Soittokunnan marssitoivekonserttiin 27.8

Vartioparaatit 2010
18.06.

Panssarisoittokunta

02.07.

Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta

09.07.

Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta

16.07.

Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta

23.07.

Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta

30.07.

Laivaston Soittokunta ja Satakunnan Sotilassoittokunta

06.08.

Karjalan ja Savon Sotilassoittokunnat

13.08.

Pohjanmaan ja Satakunnan Sotilassoittokunnat

20.08.

Ilmavoimien Soittokunta 27.08. Kaartin Soittokunta.

Hyvä tuottaa
Asiakasomistajuus tuntuu jokapäiväisessä
elämässäsi nautintoina, etuina ja palveluina. S-Etukortilla maksaessasi saat
Bonusta yli 2000 S-ryhmän ja yhteistyökumppaneiden bonustoimipaikasta.
Ja voit vielä saada maksutapaetuakin.

Joten kannattaa liittyä asiakasomistajaksi
vaikkapa lähimmässä S-ryhmän toimipaikassa tai netissä, josta löydät lisätietoja
osoitteessa www.s-kanava.fi
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Reserviläisen
multimediakännykkätesti
Multimediakännykät tarjoavat useita käyttömahdollisuuksia myös
reserviläisen näkökulmasta. Ainakin Yhdysvaltain armeija on
jo ottanut iPhonen käyttöönsä. Laitteita lähdettiin testaamaan
erilaisissa reserviläistapahtumissa kevään 2010 aikana. Ennakkoon
laitteille listattiin seuraavia vaatimuksia ja painotuksia ominaisuuksien suhteen: 3G, qwerty tai kosketusnäyttö, GPS, kamera,
tukeva & kestävä mekaaninen rakenne, käytettävyys, akun kesto,
sekä ohjelma kuntoliikunnan seurantaan ja analysointiin. Testiin
saatiin seuraavat laitteet: Apple iPhone 3G S 32Gb, Nokia E71 ja
Samsung Omnia Pro B7610
Teksti: Jyri Vilamo

Käyttö
Testaus alkoi yleisellä käytettävyyden arvioinnilla ja eroja syntyi heti.
iPhone miellytti heti. Käyttölogiikka
avautui heti, vaikkei aiempaa kokemusta laitteesta allekirjoittaneella
ollut. Melkein tuntui, että laite luki
käyttäjänsä ajatuksia. Kosketusnäyttö oli juuri sopivan herkkä ja toiminnosta toiseen liikkuminen oli luontevaa ja nopeata.
Omnia Pro:n Windows Mobile
6.5 käyttöjärjestelmä Samsungin
Touch-Wiz käyttöliittymällä olikin
sitten toista maata. Laitteen valikoissa ja välilehdillä liikkumisen logiikka ei tuntunut iskostuvan käyttäjälle. Itse kosketusnäyttö oli hyvä
ja laitteen mukana tulleella kosketuskynällä valintojen tekeminen oli
sujuvaa. Samsungissa oli mukana
myös hyvin toimiva qwerty näppäimistö. Parasta antia Samsungissa
oli vertailun paras näyttö. Oled tekniikalla toteutettu kuva oli kerrassaan mainio.
Nokiassa asiat löytyvät kyllä nopeahkosti mutta välilehdillä ja valikoissa joutuu ”kahlaamaan muita
enemmän. Nokiassa ei ollut kosketusnäyttöä vaan pelkkä qwerty näppäimistö. Hyvä puoli on siinä, että
laitetta pystyy käyttämään myös yhdellä kädellä. Kosketusnäytöllinen
puhelin on joissakin arkisissa tilanteissa nopeampi käyttää. Tekstiä kirjoitettaessa qwerty näppäimistö on
nopeampi ja helpompi. Testaajalla
oli mahdollisuus testata Nokia N97

mallin kosketusnäyttöä. Sen laatu
oli kolmesta testatusta huonoin. Sitä
piti painaa selvästi muita voimakkaammin ja se oli myös hitain.

Navigointi
Navigoinnin tarkkuus testilaitteilla
vaihteli 20m-100m välillä, olosuhteista riippuen. Samsungin laite oli
epäherkempi kuin Nokia tai iPhone.
Kaupunkioloissa laitteet sijoittivat
käyttäjän välillä väärälle puolelle
korttelia. Tämä voi aiheuttaa ongelmia ihan siviilikäytössäkin, jossa
tarkkuusvaatimus ei ole niin kova.
Tulenjohtajan apuvälineiksi näistä
ei ole. Joissakin tilanteissa satelliittipohjainen valokuva alueesta voi
osoittautua tavallista paperikartta
piirrosta hyödyllisemmäksi. Ilmakuva mahdollistaa reaaliaikaisen
maaston vertailun. Pientä epävarmuutta saattaa aiheuttaa tietoisuus
siitä, että satelliittikuva voi olla useammankin vuoden takaa. Talvella ei
myöskään kesäkuva alueesta auta
mutta silloin kannattakin käyttää
normaalia karttanäkymää. Vakio ohjelmien puutteena oli MGRS koordinaattien puute. Nokiaan löytyi netistä ilmainen UTM Data ohjelma, joka
osoittautui käteväksi. Kyseisellä ohjelmalla saatiin MGRS koordinaatit
näkyviin.

Kuvaus
Pokkarikameroiden tasolle laitteet
eivät yllä edes kirkkaassa päivänvalossa vaikka kuvanjälki olikin ihan
kelpoa. Sisätiloissa tai illan hämärässä edullinenkin digikamera pesee

kännykän ominaisuuksien hyödyntämiselle ovat kullekin käyttöjärjestelmälle saatavat ohjelmistot. On
hyvinkin henkilökohtaista mitä ohjelmia kukin tarvitsee ja arvostaa.
Ohjelmistoja syntyy myös koko ajan
lisää, joten tänään havaittu puute
voi olla jo huomenna korjattu. Tässä
testissä Nokia pääsi loistamaan tällä
osa-alueella. Nokian ilmaiset ja erittäin monipuoliset navigointi ominaisuudet ovat tässä testiryhmässä
vailla vertaa. Appleen on saatavissa
Rakenne
myös esim. TomTomin navigointi
Kaikkien kolmen testilaitteen me- ohjelmisto mutta se on maksullinen.
kaaninen laatu ja kestävyys riittivät Samsung tyydyttää peruskäyttäjän
testi olosuhteisiin. Todella rankkaan perustarpeet mutta ei pärjää tässä
menoon ei ole yhdestäkään, sillä kilpasisarilleen.
niistä puuttuu suojaukset niin lian,
Toinen Nokian vahvuus on ilveden kuin kovien iskujen varalta. mainen Sports Tracker ohjelmisto.
Toisaalta en kokenut, että käyttöä Gps seurantaan perustuva harjoitolisi tarjonnut erityisesti varoakaan. telu-ohjelma antaa erittäin moniKaikkiin on saatavilla erillisiä suo- puolista tietoa tehdyistä harjoitukjakoteloita, joita kenttäolosuhteis- sista. Eräisiin Nokian puhelimiin on
sa kannattaa käyttää. Litium akut saatavilla Polarin sykemittari, joka
kestävät arkista käyttöä pitkään. monipuolistaa tiedon määrää entiGps:n tai multimedia ominaisuuksi- sestään. Kilpailureitin katseleminen
en käyttökuluttavat akkua nopeas- jälkikäteen kartalta on erittäin hyvä
ti. Allekirjoittaneen käymissä, noin lisäominaisuus. Kartalta näkee suovuorokauden kestoisissa sotilastai- raan missä reitinvalinta oli onnistutokilpailuissa akkukesto riitti juuri nut ja missä ei. iPhonessa testattiin
ja juuri.
Runkeeper ohjelmistoa, joka on
ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan
Ohjelmistot
Sports Trackeria vastaava. Windows
Ratkaisevassa osassa multimedia Mobileen ei löytynyt lainkaan ohjelmistoa, jolla olisi voinut seurata harjoittelua.
Nokia & Sports
iPhone &
Tarkkuustesti / Laite
Tracker Beta
Runkeeper
Sports Tracker
ja Runkeeper
400m juoksurata
ohjelmistot tar480m* (reitissä
(Eläintarhankenttä, Hki).
joavat erittäin
ylimääräinen
380m
Testikierros GPS signaalin
mielenkiintoimutka)
saamiseksi
sen ja helpon
tavan seurata
1. kierros
410m
390m
kunnon kehitys2. kierros
410m
400m
tä ja tekemiään
reittejä.
Referenssireitti (Todellinen matka Google maps ja Eniro reittihaun
Reitillä pysymukaan 3,9km (100m tarkkuus)
misen suhteen
4310m
4260m*
Nokia oli iPho1. Kierros
nea parempi.
4480m
3510m
2. Kierros
Sen GPS pysyi
Referenssireitti korjattuna
Ei mahdollista
3700m
todellisella reinettipalvelussa
tillä paremmin
* Karttaan oli piirtynyt ylimääräinen mutka
ja laitteen akkokoporukan. iPhonen puutteena
on salamavalon puuttuminen. Nokian kuvanjälki on muita tummempaa
ja värisävyt latteita. Ohutrunkoiseen
laitteeseen on fyysisesti vaikea mahduttaa riittävän valovoiman tarjoavaa optiikkaa ja tehokkaampi salama kuluttaisi kohtuuttomasti akkua.
Kuvan laadullisesti paras laitteista
oli Samsung, jonka päivänvalossa
otettuja kuvia voisi kuvitella tulostavansakin.

TÄYDEN PALVELUN LIIKEJURIDIIKKAA

www.castren.ﬁ

kukesto oli tässä käytössä ainakin
kaksi kertaa pidempi. iPhonen akku
hyytyi n.3-4h:ssa. Kerran se oli kilpailutilanteessa hukannut signaalin täysin ja tämä huomattiin vasta
kilpailun lopussa. Piirtynyt reitti oli
siten käyttökelvoton. Asiaa tutkittiin myös kaupunkioloissa työmatkareitillä, jota kuljettiin päivittäin.
Edellä mainittuja mutkia todellisiin
reitteihin ilmaantui toisinaan. Syynä tähän oli ilmeisesti iPhonen GPS
heikompi herkkyys, sillä Nokia toimi
samalla testireitillä huomattavasti
luotettavammin mutta ei virheettömästi sekään.
Molemmat ohjelmistot esittävät
monen muun tiedon muassa arvion
kuljetusta matkasta. Tässä kohtaa
painotan sanaa arvio, sillä tuloksissa oli selvää hajontaa. Tämä sinänsä
osoittaa, ettei GPS ole tarkkuustyökalu.
Yksi erittäin hyödyllinen ominaisuus multikoissa on erilaisten dokumenttien tallennusmahdollisuus.
Erilaisia oppaita (esim. ensiapu ja
aselajioppaat jne.) voidaan tallentaa
laitteen muistiin ja tarvittaessa hakea dokumentti esiin kun käyttötarvetta ilmenee.

Lopuksi
Loppupäätelmä on, että erittäin
vaativa käyttäjä tarvitsee edelleen
oman, erillisen laitteen haluamaansa tehtävään. Multikat tarjoavat parhaimmillaan enintään tyydyttävän
tiedon tai käyttökokemuksen. Toisaalta monessa tilanteessa jo siitäkin
on apua ihan käytännössä.
Minkä ottaisin? Kaikissa kolmessa on omat vahvuutensa. Vaikka
Samsung on ominaisuuksiltaan monipuolinen ja Oled näyttö erittäin
hyvä, kompastuu se Windows Mobile käyttöjärjestelmään. Kilpailijoihin
verrattuna saatavilla oleva ohjelmisto (reserviläisen näkökulmasta)
on suppeampi ja käyttölogiikka ei
toiminut ainakaan allekirjoittaneen
kohdalla.
iPhonen ja Nokian välillä valinta
on tiukka. Nokia vakuuttaa etenkin
mukana tulevilla ja ilmaiseksi saatavilla olevilla ohjelmillaan. Toisaalta
kosketusnäytön toiminta (N97) ja
tietty insinöörimäisyys käyttöliittymässä olivat suurimmat heikkoudet.
iPhonessa on paras käytettävyys.
Ohjelmistotarjonta on hyvää tasoa
mutta ei pärjää Nokialle. Niinpä lopullinen valinta jääkin sen varaan
kumpaa painottaa enemmän - käytettävyyttä vai ohjelmistoja. Ideaali
laitteessa olisi Samsungin näyttö ja
kamera, iPhonen kosketusnäyttö ja
käyttöliittymä, sekä Nokian ohjelmistot ja akunkesto.
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Ylennykset

Lonka majuriksi, Ingves vääpeliksi
Tasavallan presidentti on ylentänyt
4.6. lähes 200 upseeria reservissä
Helsingin Aluetoimiston ja Reserviupseeripiirin toiminta-alueella. Stadin
Sisseissä ja Tapiolassa aktiivisesti
toiminut Petri Lonka ylennettiin
majuriksi. Kapteeniksi ylennettiin
Tapiolan Pasi Raatikainen ja Markus
Salmenpohja, samoin kuin Kenttätykistökerhon aiempi puheenjohtaja,
piirihallituksen jäsen Jyri Vilamo.
Helsingfors Svenskan puheenjohtaja,
piirihallituksen jäsen Caspar von
Walzel on tuore luutnantti.
Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja,
prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola
on ylentänyt 4.6. mm seuraavia
reserviläisiä. Helsingin Sissiosaston
aiempi puheenjohtaja Nils Ingves sekä
Nina Ruuhivirta ylennettiin vääpeleiksi.

Merireserviläisten Martti Helamaa
ylennettiin pursimieheksi. Kersantiksi
ylennettiin Espoon Reserviläisten
puheenjohtaja Perttu Salonen. Petri
Minkkinen sai alikersantin arvon. Hän
on toiminut useita vuosia Vantaan
Reserviläisissä.
Helsingin Maanpuolustuspiirin
koulutuspäällikkö Harri Kaijansinkolle
myönnettiin 4.6. Suomen Leijonan
ansioristi. Espoo Reserviläisten
Tuomas Hyrskylle myönnettiin Suomen
Leijonan ritarimerkki. Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkillä palkittiin
Helsingin varuskunnan komendantti,
majuri Marko Maaluoto. Kaartin Soittokunnan päällikkö musiikkimajuri Raine
Ampuja palkittiin Suomen Leijonan
1.luokan ritarimerkillä. Maanpuolustusnaisten liiton Anneli Järvinen palkittiin

Tasavallan presidentti on ylentänyt
seuraavat reservin upseerit 4.6.2010

KAPTEENILUUTNANTTI

MAJURI

Kaira Lauri Veikko (Vantaa), Kottonen Jari Kalervo (Helsinki), Laakso
Jukka-Matti Olavi (Espoo)

Aaltomaa Kauko Juhani (Helsinki),
Jaatinen Veli-Matti (Ulkomaat),
Juutinen Heikki Sakari (Espoo) ,
Kaskeala Matti Sakari (Espoo), Lonka Petri Tapio (Vantaa), Mattila Pekka Kalervo (Helsinki), Tervo Jouko
Kaleva (Helsinki)

KOMENTAJAKAPTEENI
Laine Kim Mikael (Espoo), Lindroth
Curt Johan (Espoo)

KAPTEENI
Ihamäki Veli-Pekka (Espoo), Jussila
Janne Petri Mikael (Helsinki), Kapanen Harri Pekka (Espoo), Kervinen
Heikki Lauri Antero (Vantaa), Koski
Tero Tapio (Helsinki), Laitinen Jyrki
Juhani (Espoo), Lindroth Harri Ilari
(Helsinki), Mökkönen Keijo Paavo
Sakari (Helsinki), Pursiainen Harri
Olavi (Helsinki), Raatikainen Pasi
Mikko (Helsinki), Rautava Jouko
Tapio (Helsinki), Ruokojärvi Kai
Petri Ossian (Helsinki), Smolander
Åke Birger (Helsinki), Talikka Kari
Arto (Helsinki), Vilamo Jyri Oskari
(Helsinki)

YLILUUTNANTTI
Aarnio Jukka Olli (Helsinki), Aho
Riku Juhana (Helsinki), Ahto Sauli
Konstantin (Helsinki), Ala-Nikkola
Jukka Antti Antero (Helsinki), Ertovaara Tomi Tuomas Erik (Helsinki),
Estlander Ville Petteri (Helsinki),
Hallenberg Tuomas Veikko (Helsinki), Halonen Pekka Olavi (Espoo),
Hartikainen Jouni Juhani (Ulkomaat ), Hovila Matti Uolevi (Espoo),
Huhtanen Jarmo Tapani (Helsinki),
Hänninen Pekka Olavi (Helsinki),
Jaatinen Timo Pekka (Helsinki), Jokinen Ilkka Ilmari (Espoo), Järvinen
Kari Arvo Juhani (Helsinki), Karppinen Ari Seppo (Espoo), Kauppinen
Tero Matti (Espoo), Keski-Luopa
Jukka Johannes (Espoo), Ketola Jyrki Johannes (Helsinki), Korhonen
Pekka Veikko Tapio (Espoo), Kopra Yrjö Antero (Helsinki), Kulmala
Juha Olavi (Helsinki), Kurki Mika
Johannes (Espoo), Kyyrönen Marko
Eino Tapio (Helsinki), Kämäri Pasi
Tapio (Helsinki), Laitinen Tero Il-

Suomen Leijonan ritarimerkillä.
Lottaperinneliiton pääsihteeri Irma
Törnströmille myönnettiin Suomen
Valkoisen Ruusun 1.luokan mitali kultaristein. Puolustusvoimien komentaja
myönsi Sotilasansiomitalit mm Jari
Syrjälälle ja Eija Paanaselle. Syrjälä on
toiminut aikaisemmin muun muassa
Suomen Reserviupseeriliitossa järjestösihteerinä. Eija Paananen puolestaan
toimii Rannikkosotilaskotiyhdistyksen
puheenjohtajana.
Stadin Sissien Petri Fihlmanille ja
Tapiolan Veijo Rautiolle myönnettiin
4.6. Jalkaväen ansioristit menestyksellisestä toiminnastaan taistelukoulutusyksikössä. Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnanjohtajalle Arto Pulkille
myönnettiin Reserviläisurheiluliiton
kultainen ansiomitali.

mari (Helsinki), Malkki Janne Sakari (Vantaa), Malmström Robert Gustav (Kauniainen), Markkula Aarne
Jaakko (Espoo), Mertala Jorma
Tapani (Helsinki), Mäntynen Ville
Eerikki (Espoo), Nieminen Mikko
Topias (Helsinki), Nupponen Mikko Juha (Espoo), Nyman Niko August (Vantaa), Ovaska Jyrki Juhani
(Kauniainen), Pakkala Tomi Antero
(Helsinki), Peltomäki Ari Mikael
(Espoo), Perä Pekka Heikki Juhani
(Espoo), Prokkola Heikki Johannes
(Helsinki), Pulkkinen Antti Juhani
(Espoo), Raasio Tuomo Kaarlo Tapani (Helsinki), Rauhamäki Tatu
Pekka (Helsinki), Rouvali Mikko Tapio (Espoo), Ruutu Olli Päiviö (Helsinki), Räisänen Jussi Antti Samuli
(Helsinki),Sainio Jani Peter (Helsinki), Sohlström Hans Mikael (Espoo),
Taalas Mika Janne Julius (Helsinki),
Tahvanainen Sami Juhani (Espoo),
Teerimäki Juha Pekka (Espoo), Terviö Juha Olavi (Helsinki), Tiri Antti
Henrik (Helsinki), Tuominen Olli
Tapio (Helsinki), Tuomola Esko Juhani (Espoo), Vepsäläinen Jarkko
Antti Olavi (Helsinki), Vesteri Topi
Heikki (Helsinki), Virsunen Jari
Antti Juhani (Vantaa), Vuopala Risto Aarne Olavi (Helsinki), Vuorinen
Sami Petteri (Vantaa), Vuorinen
Timo Pekka (Espoo), Väinälä AnttiMikko Johannes (Helsinki), Väkeväinen Antti Kyösti (Vantaa),

TEKNIKKOYLILUUTNANTTI
Herola Pekko Juhana (Helsinki)

LUUTNANTTI
Alamäki Mikko Matias (Vantaa),
Asikainen Antti Jussi (Helsinki),
Astrén Tuomas Heikki (Helsinki), Autio Timo Juhani (Helsinki),
Brinkas Joakim Alexander (Vantaa), Eklund Wilhelm Mikael (Helsinki), Eskelinen Ilari Eelis Juhani
(Vantaa),Haapamäki Juhani Jere Iisakki (Helsinki), Hakkarainen Matti Ilmari (Espoo), Halinen Markku
Antero (Helsinki), Halonen Lauri
Akseli Alfred, Harju Reima Esa Samuel (Espoo), Hartikainen Hanna
Marjaana (Helsinki), Hietanen Tero

Majuri Petri Lonka piti kiitospuheen ylennettyjen ja palkittujen puolesta.

Petteri (Helsinki), Heikkilä Antti
Sakari (Helsinki), Helminen Einari
Olavi (Helsinki), Huttunen Henri
Johannes (Helsinki), Huttunen Mika
Tapio (Vantaa), Hyyryläinen Antti
Olavi (Helsinki), Ikonen Jouni Tapani (Helsinki), Impivaara Juho-Mikko
Tapani (Helsinki), Inkinen Kai Hjalmar (Espoo), Isokivijärvi Kari Pekka
(Helsinki), Jokela Veli-Matti (Kauniainen), Juka Jari Petteri (Helsinki),
Juola Ville-Heikki Juhani (Espoo),
Juuti Arttu Juhani (Helsinki), Kantola Eemeli (Helsinki), Katara Markus Mikael (Helsinki), Kekäläinen
Jarno Tapio (Vantaa), Kelloniemi
Ari Matias (Helsinki), Kevätsalo
Jukka-Pekka Johannes (Espoo), Kittelä Jouni Kalevi (Helsinki), Kivirinta Heikki Hermanni (Helsinki), Klemola Mikko Matias (Vantaa), Koho
Harri Olavi (Helsinki), Kokkonen
Jari Juhani (Helsinki), Kontkanen
Tuukka Samuel (Helsinki), Korpela
Anssi Pekka (Helsinki), Koskinen
Mikko Ilmari (Vantaa), Kosonen
Sampsa Aleksi (Helsinki), Kotro Pasi
Juha Antero (Espoo), Kulmala Janne
Mikael (Vantaa), Kuningas Carl-Victor Henrik (Helsinki), Kurppa Risto
Hermanni (Helsinki), Kuusinen Juha-Matti (Helsinki), Kyläheiko Jyrki
Kalevi (Espoo), Kähkönen Jukka Tapio (Helsinki), Kärkölä Juha Tapani
(Helsinki), Laitiainen Juha Kalevi
(Helsinki), Larjava Kari Tapani (Espoo), Latvala Timo Mikael (Helsinki), Lehtinen Jussi Taneli (Helsinki),
Lehtonen Tuomas Martti Samuel
(Helsinki), Levävaara Janne Jere
Henrik (Espoo), Maarni Martti Lauri Oskari (Vantaa),Makkonen Juha
Antero (Helsinki), Markkanen Juha
Pekka (Helsinki), Melkas Sampsa
Juhani (Helsinki), Meskanen Antti
Herman Akseli (Helsinki), Mikander Ville Ensio (Helsinki), Mälkönen
Jouko Juhani (Vantaa), Nevanlinna
Mikko Kai Rolf (Espoo), Niemi Tomi
Henrik Mikael (Espoo), Nieminen
Kimmo Ville Juhana (Espoo), Niinistö Jaakko Tuomas (Vantaa),Nikula
Sami Petteri (Espoo), Noponen Lassi
Tapani (Espoo), Nurmi Mikko Juhani Ensio (Espoo), Nurmi Pekka Ta-

pani (Helsinki), Nurminen Kari Pekka (Helsinki), Oksanen Tatu Antero
(Kauniainen), Ollila Reima Sakari
(Vantaa), Ora Tommi Erik (Helsinki), Paananen Timo Olavi (Espoo),
Partanen Ari Juhani (Helsinki), Pietikäinen Kari Paavo Kalevi (Espoo),
Piispanen Janne Pekka Juhani (Vantaa), Pitkänen Ari Lauri (Helsinki),
Pohjoranta Antti Juhana (Helsinki),
Pukka Juhamatti Mikael (Helsinki),
Puska Aki Markku Ensio (Espoo),
Päiväläinen Aleksi Tapani (Helsinki), Päkkilä Taneli Matias (Espoo),
Pöyry Tuomas Ilkka Petteri (Helsinki), Raitio Hannu Juhani (Helsinki), Reinikainen Kuisma Veikko
Olavi (Helsinki), Renko Juho-Matti
Jaakko (Helsinki), Riikkinen Mikko
Heikki (Helsinki), Rinta-Jouppi Arto
Tapani (Espoo),Ruotsalainen Petri
Mikael (Espoo), Ruotsalainen Sami
Petteri (Espoo), Saari Jussi Matti
Valtteri (Helsinki), Salovuori Jarno
Sakari (Helsinki), Sandler Niklas
Olavi (Helsinki), Siuro Jussi Antero (Espoo), Suorsa Ari Ossi Petteri
(Helsinki), Svartling Lauri Erik (Helsinki), Syvälahti Antti-Pekka Samuli
(Vantaa), Tan Jussi Leng Yam (Helsinki), Termonen Timo-Petteri (Helsinki), Tuomi Olli Johannes (Vantaa), Turunen Jaakko Antero (Helsinki), Tuunanen Pasi Heikki Mikael
(Helsinki), Tähtinen Matti Kustaa
(Vantaa), Vahantaniemi Kalle Juhani (Helsinki), Vajavaara Heikki
Tuomas (Helsinki), Vanhainen Juha
Kalervo (Helsinki), Vatanen Mikko
Tapani (Vantaa), Virolainen Matti
Kalevi (Helsinki), Virolainen Tapani Kalevi (Helsinki), Voittonen Antti Johannes (Espoo), Vuorela Antti
Veltteri (Espoo), Wartiovaara Otso
Ville Tapani (Helsinki), van Ooik
Nico Iivari (Vantaa), von Walzel Georg Caspar Camillo (Espoo)

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Joutsenniemi Jussi Tuomas, Kalmari Jaakko Sauli Johannes (Espoo),
Kontinen Vesa Kalevi (Helsinki),
Numminen Jussi Kustaa (Espoo),
Oksanen Antti Kristian (Helsinki),
Somer Mika Pekka Kalevi (Helsinki)
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Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen aluepalopäällikkönä toimiva Heikki Kervinen ylennettiin kapteeniksi, samalla alueella
sairaankuljettajana toimiva Nina Ruuhivirta vääpeliksi.

Etelä-Suomen Taistelukoulutusyksikön kantavina voimina toimivat kapt (res) Petri
Fihlman ja vänr (res) Veijo Rautio palkittiin ansaitusti Jalkaväen ansioristeillä.

Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat reservin
aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 4.6.2010

Vesa-Matti Aleksi (Helsinki), Valtonen Ville Juhana (Helsinki), Vartiainen Juha Antero (Espoo), Vire Juha
Matti (Espoo), Väisänen Pekka Olavi
(Helsinki), Väärälä Ville Hermanni
(Helsinki),Wallenius Aleksi Johannes (Espoo), Wirtanen Tomi Juhani
(Vantaa)

Airaskorpi Ossi Sakari (Espoo),
Ehrnrooth Carl Johan Casimir (Helsinki), Holappa Kari Erkki Juhani
(Helsinki), Karttinen Timo Tapani
(Helsinki), Keijonen Ari Uljas (Espoo), Martelius Juha Petteri (Helsinki), Mustonen Erkki Pekka (Espoo), Rinne Juha Petteri (Vantaa),
Ruuhivirta Nina Johanna (Espoo),
Soppela Jussi Pekka (Espoo), Tuomala Ilkka Pekka (Helsinki)

Petteri (Espoo), Mäkelä Aki Kalervo
(Helsinki), Niskanen Erkka Juhani, Nyman Vesa Antero (Helsinki),
Ojajärvi Marko Tapani (Vantaa),
Palmola Petri Sakari (Espoo), Palomäki Atte Artturi (Helsinki), Partanen Marko Juhani (Espoo), Pitkänen Jani Petteri (Helsinki), Purastie
Risto Juhani (Vantaa), Pääkkö Antti
Vesa Tapio (Helsinki), Rantala Marcus Sebastian (Helsinki), Rilamo
Tommi Tapio (Espoo) ,Rintala Ville
Ilmari (Vantaa), Rytkönen JuhaMatti (Vantaa), Saartama Tommi
Harri Tapio (Helsinki), Savolainen
Marko Tapani (Vantaa), Silvennoinen Heikki Johannes (Espoo),
Suninen Jussi Pietari (Espoo), Tiirikainen Sami Johannes (Helsinki),
Tolvanen Kari Tapani, Tähtelä Petteri Ilkka Ilari (Helsinki), Vehmainen
Kari Einari (Espoo), Vepsäläinen
Lari Aleksi (Helsinki), Vähäkainu
Mikko Petteri (Espoo), Väisänen
Matti Veli Petteri (Espoo), Wallendahr Ville Juhani (Helsinki), Åberg
Sune Ingemar (Helsinki)

PURSIMIES

KERSANTTI

Helamaa Martti Ilmari (Espoo),
Kokko Jukka Veli (Helsinki)

Aarnio Jari Seppo, Antikainen Osmo
Kalevi (Helsinki), Anttila Joonas
Johannes (Espoo), Anttonen Mika
Kalevi (Helsinki),Backman Stefan
Anders (Helsinki), Boman Jussi Sakari (Helsinki), Grundström Tom
Eric (Helsinki), Hakala Antti Risto
Jussi (Helsinki), Hakala Teemu Antero (Helsinki), Hakkarainen Marja Liisa (Espoo), Helenius Janne
Juhani (Vantaa), Hellgren Kristoffer Emil (Helsinki), Hellinen Toni
Kristian (Helsinki), Hiltunen Jussi
Valtteri (Helsinki), Hirvonen Lauri
Tapani (Helsinki), Holma Hannes
Pietari (Helsinki), Honkonen Mirva Hannele (Helsinki), Härö Juha
Sakari (Helsinki), Ihantola Hannu
Matti Vilhelmi (Vantaa), Iho Pekka
Aleksi (Helsinki), Ikäheimonen Jari
Juhani (Kauniainen), Jaakkola Janne Miika Nestori (Helsinki), Jauho
Antti Mikael (Helsinki), Jauhola
Harri Arvo Ilmari (Vantaa), Jokinen
Christian Arved Jorma (Helsinki),
Kainulainen Pertti Ensio (Espoo),
Kairi Tatu Pekka (Helsinki), Kartano Kimmo Kalevi (Helsinki), Kiiski Hannu Tapani (Helsinki), Kivi
Miikka Tapani (Helsinki), Kleemola
Matti Tapio (Helsinki), Klimscheffskij Markus (Espoo), Koivisto Mika
Kristian (Helsinki), Konttinen Timo
Veikko (Espoo), Kostia Henri Tapio
Wilhelm (Helsinki), Kurikka Antti
Heikki (Helsinki), Kylliäinen Teemu
Henrik (Espoo), Laakso Jukka Yrjö
Antero (Helsinki), Lankinen Matti
Johannes (Helsinki), Lassila Kyös-

YLIVÄÄPELI
Arimo Atri Hannu Ilmari (Helsinki), Kataja Esa Heikki (Helsinki),
Kovanen Matti Kalevi (Espoo), Paano Petri Tuomo Juhani (Helsinki),
Tarma Marko Ale Petteri (Helsinki),
Tolvanen Erkki Antti Juhani (Helsinki)

VÄÄPELI

YLIKERSANTTI
Alho Mika Eerik (Vantaa), Alhovuori Jukka Anselmi (Helsinki), Allen
Mark Lee (Espoo), Arteli Jari Arto
(Espoo), Borgenström Antti Tapio
(Helsinki), Christensen Lari Mikael
(Espoo), Ervasti Marko Tapani (Helsinki), Fazer Sven Joachim (Helsinki), Fossi Mikko Esaias (Espoo),
Furuholm Jyrki Erik (Espoo), Grönlund Jukka Aarne Einar (Helsinki),
Hakulinen Mikko Kalervo Samuli
(Espoo), Halonen Pasi Markus (Vantaa), Hauvonen Urpo Kalevi (Espoo), Heldán Ilari Aleksi (Helsinki),
Hirvonen Tuomas Tapio (Helsinki),
Holmberg Jani Pekka (Helsinki),
Holmbäck Jim Anders (Helsinki), Huhtamäki Jani Antti Markus
(Helsinki), Huuhtanen Olli-Pekka
(Vantaa), Hälikkä Pasi Tapio (Helsinki), Ingves Nils Kalle Christian
(Helsinki), Kaartinen Antti Taneli
(Helsinki), Kangasmaa Heikki Tapani (Espoo), Korjala Joonas Kalevi
(Helsinki), Kyröhonka Jussi Pekka
(Helsinki), Liikanen Lasse Tapani
(Helsinki), Martikainen Harri Tapio
(Helsinki), Maunula Petri Johannes
(Espoo), Meinander Carl Henrik
(Helsinki), Meriluoto Markku Kalevi (Helsinki), Merivirta Matti Pekka
Juhana (Helsinki), Meronen Juha
Tapio (Espoo), Mikkola Mika Matias (Vantaa), Minkkinen Mikko Jussi
Sakari (Espoo), Mustonen Tommi

ti Herman (Helsinki), Lilja Marko
Herman (Helsinki), Lindholm Pehr
Alexander (Kauniainen), LuolajanMikkola Sauli Markus (Helsinki),
Luukkainen Marko Samuli (Espoo),
Malmi Ilkka Timo Olavi (Vantaa),
Malmivaara Tommi Johannes (Helsinki), Marjamäki Pipsa Lotta (Helsinki), Marttila Ilkka Aaro Kalervo
(Espoo), Marttinen Juha Artturi
(Espoo), Miettinen Niko Aaro (Helsinki), Myllyaho Marko Kristian
(Helsinki), Niemenmaa Jani Juhani (Vantaa), Nieminen Ilkka Petteri
(Helsinki), Nieminen Jouni Tapani (Vantaa), Nieminen Veli Armas
Samuli (Helsinki), Oinonen Jussi
Tapio (Helsinki), Oljemark Ronie
Mikael (Helsinki), Olli Iikka Harri
Johannes (Espoo), Ollikainen Pekka
Uolevi (Espoo), Paananen Pekka Tapani (Espoo), Paavola Matti Ilmari
Juhana (Helsinki), Pajunen Raimo
Kalervo (Helsinki), Puromäki Ville
Hermanni Matinpoika (Helsinki),
Puukko Esa Juhani (Helsinki), Pärnänen Tuomas Lasse Edvin (Helsinki), Pökkylä Panu Iikka Johannes
(Vantaa), Pöyhönen Antti Juhani
(Helsinki), Raatikainen Jari Olavi (Helsinki), Rantala Ville Samuli
(Helsinki), Rantanen Toni Petteri
(Helsinki), Rinne Sami Johannes
(Helsinki), Riuttanen Lauri Johannes (Espoo), Roos Jouni Matias Eerikki (Espoo), Ruskeeniemi Janne
Matias (Vantaa), Ruuth Pasi Armas
(Helsinki), Ryhänen Mattias Alexander (Espoo), Ryyppö Saku Petteri (Vantaa), Rönkä Heikki Juhani
(Espoo), Saarela Teemu Arvo Sakari
(Vantaa), Saini Jaakko Olavi (Helsinki), Salmela Jani Petri Mikael
(Espoo),Salo Janne Mikael (Helsinki), Sarelin Mats Vilhelm (Helsinki),
Savonsaari Eero Kalervo (Vantaa),
Sihvonen Kari Tapio (Vantaa), Siivo Kari Johannes (Vantaa), Similä
Kimmo Heikki Tapani (Helsinki),
Singh Joni Johannes (Vantaa), Sipponen Tuomo Kalevi (Helsinki),
Småros Staffan Karl Mikael (Ulkomaat), Soikkeli Tapio Olavi (Espoo),
Särkelä Mika Olli Kristian (Espoo),
Sääski Ville Petteri (Helsinki), Takamaa Juha Matias Ensio (Vantaa),
Tallqvist Erkki Petri (Vantaa), Teittinen Hanna Maria (Helsinki), Thun
Mikael Erik (Helsinki), Tiikkainen
Jari Pekka Tapio (Helsinki), Tiira
Jyri Mika Petteri (Helsinki), Timonen Jussi Petteri (Espoo), Toivola
Rami Hans Kristian (Espoo), Tonttila Tapio Jaakko (Espoo), Turunen
Samppa Olavi (Espoo), Turunen
Sasu Joonas (Helsinki), Tynjälä
Matti Johannes (Espoo), Tähkänen
Mikko Taisto (Vantaa), Vainikainen

ALIKERSANTTI
Hintsala Mikko Päiviö (Espoo), Honkamäki Ville Juhani (Espoo), Hyvönen Jarkko Jussi Johannes (Helsinki), Kekkonen Jussi Pietari (Helsinki), Korpilahti Teemu Leo Aleksi
(Helsinki), Minkkinen Petri Veikko
(Vantaa), Minkkinen Sami Antero
(Helsinki), Mäki-Reinikka Harri Kaleva (Helsinki), Mäkinen Ari Pekka
(Helsinki), Mäkinen Markku Olavi,
Nieminen Tuomo Juhani (Helsinki),
Paavilainen Mikko Vesa-Matti (Helsinki), Savin Ville Petteri (Helsinki),
Tiainen Rabbe Tom Valter (Helsinki), Uusalo Sami Marko Juhani (Espoo)

KORPRAALI
Aalto Mikko Johannes (Helsinki),
Ahola Petri Juhani (Helsinki), Aro
Risto (Espoo), Berg Antti Mauno
Olavi (Vantaa), Berger Konstantin
(Helsinki), Brzezinski Patrik (Helsinki), Eggert Mikael John-Erik
(Helsinki), Englund Nicklas Valdemar (Helsinki), Erkkilä Juho Aleksi
(Espoo), Erkkilä Jussi Ville Artturi
(Vantaa), Forsell Teppo Taneli (Espoo), Gylling Anders Markus (Helsinki), Haakana Pasi Matti (Espoo),
Haapamäki Jaakko Juhani (Espoo),
Hakulinen Aki Janne Tapani (Vantaa), Haldén Niko Torsten (Helsinki), Halt Kari Tapio (Vantaa), Hampus Nils Henrik (Helsinki), Hassel
Kristian Rudolf (Vantaa), Helin Joni
Helge (Helsinki), Heljo Ville Petteri (Helsinki), Hellman Johan Arne
(Helsinki), Hietala Joni Henrik (Helsinki), Hiltunen Jarkko Teemu Sakari (Helsinki), Hiltunen Mikko Kalervo (Vantaa), Hirvi Sami Valdemar
(Helsinki),Holmström Per Daniel
(Helsinki), Holttinen Jarkko Tapani (Helsinki), Hyvärinen Juha Petri
(Vantaa), Ikäheimonen Tero Tapio
(Helsinki), Iso-Herttua Juha Severi
(Helsinki), Jurvanen Juha-Pekka
Olavi (Helsinki), Juurakko Joni Mikael (Helsinki), Jylhä Juha-Kyösti
(Espoo), Järvinen Mika Petteri (Vantaa), Järvinen Mikko Asser (Vantaa), Kallio Kalle Tuomas (Helsinki),
Kantola Timo Kristian (Vantaa), Kinnunen Petri Mikael (Helsinki), Kiuru
Martti Juhana (Espoo), Kivistö Jussi
Markus (Espoo), Klemola Vesa Ensio (Helsinki), Knuuttila Anssi Juha-

ni (Helsinki), Korhonen Antti Oskari
(Helsinki), Korhonen Marko Pekka
Tapani (Vantaa), Kortelainen Marko
Tapio (Vantaa), Kreander Toni Kristian (Vantaa), Kuitunen Tero Tapio
(Vantaa), Kvist Jouni Antero (Helsinki), Känsäkangas Vesa Juhana
(Espoo), Lagerbohm Jon Edvin Andreas (Helsinki), Lahti Tomi Kristian
(Helsinki), Lehtojuuri Niko Olavi
(Helsinki), Lehtovaara Anssi Mikael (Vantaa), Leppälä Markku Pekka
(Helsinki), Leppänen Rony Antero
Kristian (Helsinki), Majamäki Aapo
Rasmus (Vantaa), Malm Richard Edvard (Helsinki), Marjakaarto VesaMatti (Helsinki), Martikainen Jouni
Tapio (Helsinki), Mickos Jan Mikael
(Vantaa), Mustonen Marko Tapani
(Helsinki), Myllynen Viljo Petteri
(Helsinki), Nevala Juha Antti (Helsinki), Niittyvuopio Joni-Petri (Vantaa), Ojanen Niko Kristian (Vantaa),
Oslanus Toni Krister Olavi (Helsinki), Palo Lauri Anttoni (Helsinki),
Pelkonen Tommi Juhani (Espoo),
Pettersson Dann Hejke (Helsinki),
Pietilä Vesa Edward (Helsinki), Pirojenko Artem (Helsinki), Pitkänen
Jari Antti Samuel (Helsinki), Poteri
Juha Aarne Olavi (Helsinki), Raitala
Riku Tapani (Helsinki), Rasi Markus
Juhani (Helsinki), Rautio Tuomas
Juhani (Helsinki), Rintamäki Marko
Juhani (Espoo), Ruottunen Markku Pentti (Vantaa), Rämänen Sami
Petteri (Espoo), Santonen Jani Reijo
Olavi (Espoo), Sara Ilja Tapio (Helsinki), Seppä Olli-Pekka (Helsinki),
Siltala Olli Einari (Helsinki), Siltanen Harri Juhani (Espoo), Sintonen
Harri Kalevi (Espoo), Sintonen Petri
Kalevi (Vantaa), Sironen Antti Tapani (Helsinki), Suomela Roi Pauli
(Espoo), Syväniemi Tuomas Mikael
(Espoo), Söderholm Dennis Joakim
(Kauniainen), Taipale Tomi Miika
Olavi (Vantaa), Toivanen Teemu
Matti Valtteri (Espoo), Törrönen
Martti Tapio (Helsinki), Utoslahti
Harri Ilmari (Espoo), Vähäkuopus
Mika Tapio (Espoo), Warva Tero Juhana (Helsinki), Wasastjerna Paul
Ivar (Helsinki), Westerholm Anders
Henrik (Vantaa), Westerlund Daniel
Sebastian (Espoo), Wirgentius Jussi
Pekka (Vantaa), Yrjölä Pekka Juhani
(Helsinki), af Heurlin Lauri Kalevi
(Helsinki)

YLIRAJAJÄÄKÄRI
Kuusijärvi Harri Tapani (Helsinki)

YLIMATRUUSI
Hoffman Henri Erik (Helsinki), Jokelainen Visa Rauli Tapio (Espoo),
Jokinen Joni Juhani (Vantaa)
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Helsingin
Suojeluskuntatalot
Helsingin Suojeluskuntapiirin esikunta valmistui vuonna 1940 Pohjoiselle Hesperiankadulle. Tiloissa toimi nykyisin mm. vapaaehtoisia maanpuolustusjärjestöjä.

Teksti: Evl Stig Roudasmaa
ELOKUUSSA 1918 annetun asetuksen
mukaan tuli jokaiseen kuntaan perustaa suojeluskunta, Kirkonkyliin
sekä suuriin asutuskeskuksiin ryhdyttiin rakentamaan suojeluskuntataloja, usein yhdessä paikallisen
Lotta Svärd-osaston kanssa. Suojeluskunnista muodostettiin piirejä,
joiden esikunnat saivat keskeiselle
paikkakunnalle tarkoituksenmukaisen ja näyttävän suojeluskuntatalon.
Pääkaupungissa oli löydettävä aivan
oma ratkaisu, sillä piiriesikunta ja
piirin 20 – 30 suojeluskuntaa sijaitsivat kokonaan kaupungissa, suppealla ja tiiviisti rakennetulla alueella.

Ilmoittautumiskanslia
ent. Keisarillisen
Santarmihallituksen
rakennuksessa
Helsingin Suojeluskunnan perustava kokous pidettiin marraskuun 10.
päivänä 1918 ja parin päivän kuluttua muodostettiin asetuksessa määrätty viiden hengen paikallisesikunta. Esikunta sai Albertinkatu 23:ssa
muutaman huoneen tilat, joissa se
toimi puolisen vuotta. Tänä aikana
perustettiin toistakymmentä suojeluskuntayksikköä.

Helsingin
Puhelinyhdistyksen
vuokralaisena
Heinäkuussa 1919 Helsingin Suojeluskuntapiiri sai toimitilat Runeberginkatu 43:sta. Piiri vuokrasi
kaksi kerrosta Puhelinyhdistyksen
vastavalmistuneesta talosta, joka oli
tyhjillään laitetoimitusten viivästymisen takia. Rakennukseen sijoitettiin esikunta, ase- ja varusvarastot
sekä kurssitoimintaan tarvittava
majoitustupa ja luentosali. Suojeluskuntatalo sijaitsi edullisesti Töölön silloisen asutuksen laitamilla, ja
harjoitusmaastoa riitti Haagaan ja

Munkkiniemeen. Kesällä 1919 Helsingin Suojeluskunnasta tuli suojeluskuntapiiri, ja esikunnan vahvuus
kasvoi 12-15 mieheen.

Kasarminkadulla
Puhelinyhdistyksen ja suojeluskuntapiirin noin 3 vuotta kestänyt
vuokrasuhde päättyi vuonna 1923,
ja tammikuussa piiri vuokrasi Kasarminkatu 23:n kiinteistöstä piharakennuksen. Rakennukseen voitiin
sijoittaa piiriesikunta, luentosali,
ase- ja varusvarasto, patterin kanslia sekä pienoiskiväärirata. Osa piirin varustuksesta oli varastoitava
Puolustusvoimien alueelle Taivallahteen. Ylin kerros kunnostettiin
asunnoiksi piiripäällikölle, koulutuspäällikölle ja kansliapäällikölle,
sillä puolustusvoimien tapaan tulisi
tärkeimmän henkilöstön asua toimipaikassaan.

Oma suojeluskuntatalo
Yrjönkadulla
Vuokralla olo ei tyydyttänyt suojeluskuntapiiriä, ja Helsingin yli 20
suojeluskunnalta tuli jo paineita.
Suojeluskuntien kansliat ja varastot
olivat hajallaan ympäri kaupunkia
kouluissa, liikelaitosten tiloissa, yksityisissä toimistoissa ja jopa yksityiskodeissa.
Vuonna 1926 piiri osti lainavaroin Yrjönkatu 36:ssa toimineen tupakkatehtaan tontin, jossa oli kaksi
kolmikerroksista kivitaloa sekä pari
matalaa puutaloa. Näistä toinen
vuokrattiin Lotta Svärd-piirille. Rakennuksiin sijoitettiin piiriesikunnan lisäksi kuuden suojeluskunnan
kansliat. Yhteisiksi tiloiksi kunnostettiin mm. neuvotteluhuone, kolme
luentosalia, opetusvälinevarasto,
piirin ase- ja varusvarasto sekä asepaja.
Suojeluskuntatalon tilat osoittautuivat pian liian pieniksi. Keväällä 1930 tarjoutui mahdollisuus

saada kaupungilta edullisin ehdoin
tontti ”kaupungin rakennetun alueen laitamalta” eli Hesperiankadun
varrelta. Tuli kuitenkin New Yorkin
pörssiromahdus ja lama, ja uuden
suojeluskuntatalon hankkeesta oli
luovuttava.
Taloudellisen tilanteen hieman
parannuttua päätettiin vuonna 1933
saneerata Yrjönkadun kiinteistö. Kadunpuoleiset rakennukset korjattiin,
ja puisten piharakennusten tilalle
rakennettiin nelikerroksinen kivirakennus. Uusittuihin tiloihin voitiin
sijoittaa mm. yhteensä neljäntoista
suojeluskunnan kansliat sekä kaksi
sisäampumarataa. Piiriesikunnan
tilantarve oli myös kasvanut, sillä
päällystöä sekä kanslia- ja varastohenkilöstöä oli yli 20 henkeä. Esikunnan yhteydessä työskenteli myös
suojeluskuntapiirin 12 aluepäällikköä ja kahdeksan alisotilasohjaajaa.
Yrjönkadun suojeluskuntatalo
oli käytössä vuoteen 1940 eli yhteensä 14 vuotta, ja monen vanhan suojeluskuntalaisen mielestä tämä oli
”ainoa oikea suojeluskuntatalo”.

Hesperiankadun
suojeluskuntatalo
Keväällä 1936 suojeluskuntapiirin
talous saatiin laman jälkeen kuntoon Lotta Svärd-piirin mittavan
lahjoituksen avulla, ja suojeluskuntatalon rakennushanke lähti uudelleen liikkeelle. Suojeluskunta- ja
lottapiirit asettivat yhdessä toimikunnan selvittämään rakentamismahdollisuuksia sen tarjouksen
pohjalta, jonka kaupunki oli antanut
vuonna 1930. Kaupunginhallitus oli
tarjonnut Hesperiankatu 15 tonttia
4, 3 miljoonan markan kauppahinnasta, joka ”saisi jäädä korottomaksi
lainaksi kiinnitystä vastaan tonttiin
ja sille rakennettaviin rakennuksiin
siksi ajaksi, jona niitä käytetään suojeluskuntatarkoituksiin”. Toimikunnan määrittelemä uuden rakennuk-

S U O M E N I L M A K U VA OY

Suojeluskuntapiirillä oli vuosina 1923-1926 vuokratilat Kasarminkatu 23:n piharakennuksessa, jossa nykyään on mm Handels Gillet

sen tilantarve oli kaksinkertainen
Yrjönkadun tiloihin verrattuna ja
lisäksi esitettiin, että talon tuli tuottaa. Tämän takia rakennuksesta varattaisiin 20 % ulkopuolisille vuokrattavaa liiketilaa ja asuntoja varten
sekä tasokkaalle ravintolalle.
Syksyllä 1936 järjestettiin arkkitehtikilpailu, ja kolmen palkitun
ehdotuksen pohjalta annettiin joulukuussa rakennuksen lopullinen
suunnittelu arkkitehti T Jäntille.
Suojeluskuntatalon alustava kustannusarvio nousi 12 - 13 miljoonaan
markkaan, ja kului vuosi selvitellessä rahoituksen eri vaihtoehtoja.
Kustannukset ylittivät kuitenkin
piirin rahoitusmahdollisuudet siitä
huolimatta, että lottapiiri lupautui
osallistua talon rakentamiseen 40
%:n osuudella.
Piiriesikunta päätti helmikuussa
1938 jättää rakennushanke lepäämään, mutta lokakuussa hanke tuli
yllättäen ajankohtaiseksi. Helsinki
oli saanut järjestettäväkseen vuoden
1940 olympialaiset ja tuleva suoje-

luskuntatalo tarjoaisi kisojen johdon
tarvitsemat tilapäiset tilat. Helsingin kaupunki ja piiriesikunta tekivät
tonttikaupat alkuperäisin ehdoin
sekä sopivat, että talo olisi 1.6.1940
valmiina olympiajohdon käytettävissä. Rakennussuunnitelmaa
tarkistettaessa ja täydennettäessä
kustannukset kohosivat 18,5 miljoonaan markkaan, mutta tällä kertaa
rahoitus järjestyi neljän vakuutusyhtiön antaman lainan turvin sekä
Yrjönkadun kiinteistön myynnillä.
Rahoitukseen vaikutti myös oikeus
nostaa rakennuksen ulkopuoliselle
vuokrattava tila 40 %:iin.
Louhinta- ja maansiirtotyöt
käynnistyivät maaliskuun 15. päivänä 1939, ja varsinaiset rakennustyöt elokuussa. Alkanut suursota
aiheutti rakennustyölle häiriöitä
pitkin syksyä ja talvea, hinnat kohosivat, toimitukset myöhästelivät
ja talvisodan takia työvoimasta oli
pulaa pitkälti keväälle 1940. Sodan
takia myös olympiakisat siirtyivät
tulevaisuuteen. Suojeluskuntatalo
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suomen tykistömuseo
Suomen ja tykistön historiaa
1400-luvulta tähän päivään

Tykistömuseon
leiripäivä 18.-19.6.
Esitteillä Puolustusvoimien uudempaa
tykistökalustoa
Toivo Kärki -konsertti
Ratsastusnäytöksiä sekä muita näytöksiä
Ilmainen hernekeittotarjoilu
kesätarjous:
Tykkimiehet ry:n tuottamat DVD:t
Viimeiseen mieheen
Suomen tie jatkosotaan
Talvisota
10,00 €/kpl

(norm. 20,00 €/kpl)
voimassa 31.7. asti

Museokaupasta tai kotiin postitettuna
(+postikulut)

Linnankasarmi
13100 Hämeenlinna
puh. 03 682 4600

Avoinna päivittäin 11.00-17.00
www.tykistomuseo.fi
toimisto@tykistomuseo.fi

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Helsingin Suojeluskunnan esikunta oli keväällä 1919 Albertinkadun ja Bulevardin kulmatalossa
Rakennuksessa oli 1920- ja 30-luvuilla Neuvostoliiton lähetystö, ja rakennus tuhoutui sodan aikana Helsinkiä pommitettaessa

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Hämeessä on voimaa ja Parolassa panssareita

PANSSARIMUSEO
Hattulantie 334, 13700 Parola, 040 568 1186
suomalaista

Helsingin Suojeluskuntapiiri oli kesästä 1919 vuoden 1923 loppuun vuokralla Helsingin Puhelinyhdistyksen talossa Runeberginkatu 43:ssa

valmistui vuodenvaihteessa 1940/41.
Piiri otti joulukuussa vastaan asunnot, esikuntatilat sekä luentosalit, ja
helmikuusta alkaen suojeluskunnat
pääsivät omiin toimitiloihinsa.
Rakennus on H-kirjaimen muotoinen. Töölöntorinkadun suuntainen keskikohta oli varsinainen suojeluskuntatalo, jonka ensimmäisessä
kerroksessa oli lottapiirin toimitilat
sekä juhlasali ja toisessa kerroksessa
oli ravintola sekä juhlasalin yläosa.
Kolmannessa kerroksessa oli luentosaleja ja seuraavassa neljässä kerroksessa suojeluskuntien kanslia- ja
toimitiloja. Kahdessa ylimmässä kerroksessa olivat Helsingin ja Nylands
Södra suojeluskuntapiirien esikuntatilat. Hesperiankadun suuntaises-

sa siivessä oli kaksi liikehuoneistoa
ja 17 asuntoa, ja Döbelninkadun
suuntaisessa siivessä asekorjaamo,
keskusvarasto sekä 20 asuntoa.
Hesperiankatu 15 oli suojeluskuntatalona vain vajaa neljä vuotta.
Jatkosota päättyi syyskuussa 1944
aselepoon ja välirauhansopimukseen, samalla kävi selväksi, että
suojeluskuntajärjestön säilyttämistä
ei pidetty suotavana. Kesken kenttäarmeijan kotiuttamiskiireiden
piiripäällikkö sai varoituksen odotettavissa olevasta lakkauttamisesta, ja lokakuun 26. päivänä valittu
piiriesikunta kokoontui neuvottelemaan tontin ja talon myynnistä. Valmisteluja kesti viis päivää, ja 31.10.
piiriesikunta sai valtuudet myydä

talo 17, 5 miljoonasta markasta vastaperustetulle Osuuskunta Urlus
rl:lle, sittemmin Urlus-säätiölle.
Kauppa tehtiin kaksi päivää ennen
kuin eduskunta 3.11. hyväksyi lain
suojeluskuntien lakkauttamisesta.
Maanpuolustustoiminnalla on
jatkuvuutta entisen Helsingin Suojeluskuntapiirin rakennuksessa.
Nykymuotoisilla vapaaehtoisilla
maanpuolustusjärjestöillä on Urlussäätiön tukemina mahdollisuus keskittyä yhteisiin toimitiloihin entisen
suojeluskuntatalon pohjoissiivessä. Töölöntorinkadun puolelle on
vuonna 2008 valmistunut Helsingin
Suojeluskuntapiirin Perinnehuone,
jossa piirin historia ja perinteet ovat
nähtävissä.

Sotahistoriaa

Tutustu
niin
tiedät!

parhaimmillaan

3.7.2010 Perhepäivä ja

Sotilasajoneuvojen kokoontumisajot

Toimintanäytökset klo 10.30 ja 12.30
liikkeellä mm. legendaariset Sotka ja Sturmi
Sotakoiranäytös klo 11 ja 13.30, Taikuri Keke Pulliainen klo 11.30, Panssarisoittokunta
alk klo 12
Näytöksiä myös 17.7. ja14.8.; PSPR:n kalustoa
Avoinna: 1.5.-30.9. ma-su klo 10-18, 1.10.-31.3. mape klo 10-15 ja muina aikoina tilauksesta

www.panssarimuseo.fi
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Suunnitelmia hyökkäyksestä
Sorokan alueelle
Teksti: Eversti Matti Koskimaa

johdon
täytyi suunnittelussaan ottaa huomioon sotilaallisten näkökohtien
lisäksi myös poliittiset tosiasiat.
Suomen asemalla oli II maailmansodassa kaksi merkityksellistä vaikutusta. Ne olivat Leningrad ja Muurmannin–Sorokan–Obozerskajan
rautatie. Niillä oli suuri strateginen
merkitys Neuvostoliitolle ja länsiliittoutuneille.
Päämaja suunnitteli yhteistoiminnassa Saksan Norjan armeijan
(AOK Norwegen) kanssa hyökkäystä Muurmannin radalle marraskuusta 1941 alkaen. Samaan aikaan
kun Päämaja suunnitteli hyökkäystä
Muurmannin radalle, Suomen korkein poliittinen johto sai kiertoteitse
viestejä länsivaltojen jyrkästä, kielteisestä suhtautumisesta hyökkäykseen Sorokkaan.
Sotamarsalkka Mannerheim vaati saksalaisilta, että ennen Muurmannin rataan kohdistuvan hyökkäyksen aloittamista saksalaisten ja
suomalaisten joukkojen piti kohdata
Syvärillä. Vasta Leningradin kukistumisen jälkeen voitaisiin aloittaa
hyökkäys Sorokkaan. Ylipäällikkömme vaatimus oli viisas ja Suomen
edun mukainen.

PÄÄMAJAN OPERATIIVISEN

operaation suunnittelu
kuitenkin jatkui Päämajassa. Ylipäällikkö tapasi 14.12.1941 kenraalieversti Nicolaus von Falkenhorstin
Rovaniemellä. Päämajoitusmestari
Aksel Airo ja eversti Selim Isakson
olivat neuvotelleet saksalaisten
kanssa jo edellisenä päivänä. Saksalaiset eivät olleet tyytyväisiä neuvottelun tuloksiin. Operaation toteuttaminen ja aloittamisen ajankohta
jäivät avoimiksi. Mannerheim halusi
vielä pohtia operaation toteuttamista. Se jäi riippumaan ylipäällikkömme ratkaisusta, eikä saksalaisten
vaatimuksista.
Tammikuun alussa 1942 jalkaväenkenraali Erik Heinrichs matkusti
Saksaan ylipäällikön käskystä ja hänen ohjeistamanaan. Heinrichs ta-

SOROKAN

Osa 1/5

pasi sotamarsalkka Wilhelm Keitelin
ja neuvotteli hänen kanssaan muun
muassa Sorokan operaatiosta. Heinrichs otti esille, että Sorokan operaatio oli Suomelle myös poliittinen
asia. Keitel totesi, ettei operaation
ajateltu alkavan ennen maaliskuun
loppua. Hän oli samaa mieltä Heinrichsin kanssa siitä, että operaatio
alkaisi vasta sitten, kun tilanne Leningradin alueella olisi selvinnyt.
Keitel korosti Heinrichsille, että saksalaiset pitivät kuitenkin tärkeänä
operaation valmistelujen saattamista loppuun maaliskuun 1942 aikana,
riippumatta sen alkamisesta maaliskuun lopulla tai myöhemmin.
Suomessa toimineen saksalaisen
yhteysupseerin, jalkaväenkenraali
Waldemar Erfurthin näkemyksen
mukaan Mannerheim ei halunnut
ryhtyä mihinkään saksalaisten esittämiin toimiin, ennen kuin saksalaisten tilanne olisi parantunut
erityisesti Leningradin alueella.
Kokenut ylipäällikkömme toimi harkitsevasti ja viisaasti. Hän näki tulevaisuuteen sekä osasi arvioida ja
hahmottaa suuret poliittiset ja strategiset linjat.
reagoivat Mannerheimin välttelevään asennoitumiseen
tammikuun lopulla 1942. Sotamarsalkka Keitel lähetti Mannerheimille
kirjeen, jossa hän ilmoitti saksalaisten haluavan, että operaatio Muurmannin radalle toteutetaan maaliskuussa 1942. Saksalaiset ilmavoimat
voisivat silloin tukea operaatiota.
Saksalaiset jatkoivat edelleen ylipäällikkömme painostamista. Uusi
saksalaisten Lapin Armeijan komentaja, vuoristojoukkojenkenraali
(1.6.1942 kenraalieversti) Eduard
Dietl yritti ylipäällikkömme luona
käydessään 2.2.1942 taivuttaa hänet yhteiseen Sorokan operaatioon
saksalaisten kanssa. Sotamarsalkka
SAKSALAISET

Mannerheim ei suostunut. Hän ilmoitti Dietlille, että hänellä on vain
yksi prikaati reservinä.
Pian Mannerheimin ja Dietlin
tapaamisen jälkeen sotamarsalkka
Keitel otti jälleen yhteyden Mannerheimiin ja toisti Dietlin tekemän
ehdotuksen. Sotamarsalkka Mannerheim pysyi kuitenkin kielteisessä
kannassaan.
suunnittelu
jatkui kuitenkin Päämajan operatiivisessa osastossa. Ylipäällikkö ei
vastustanut Sorokan operaatiota
sotilaallisin, vaan nimenomaan poliittisin perustein. Tasavallan presidentti Ryti samoin kuin ylipäällikkö
pelkäsivät, että hyökkäys Muurmannin radalle johtaisi lopulliseen
välirikkoon USA:n kanssa, jopa sen
sodanjulistukseen maallemme. Olihan Iso-Britannia julistanut sodan
Suomelle 6.12.1941, kun suomalaiset
joukot valtasivat Karhumäen ja etenivät Poventsaan Stalinin kanavalle.
Joka tapauksessa Sorokan operaatio yhdessä saksalaisten kanssa olisi
vahvistanut sitä länsivalloissakin
yleistä väärää käsitystä, että Suomi
oli Saksan täysi liittolainen.

SOROKAN OPERAATION

Airo tapasi
maaliskuun puolivälissä Rukajärven suunnalla kenraalimajuri Erkki
Raappanan ja kenraalimajuri Ruben
Laguksen, joiden komentamilla joukoilla piti olla päävastuu, jos Sorokan operaatio toteutettaisiin. Airolla
oli mukanaan Päämajan operatiivisessa osastossa laaditut Sorokan
operaatiota koskevat suunnitelmat.
Airo, Raappana ja Lagus laativat
yhdessä yksityiskohtaisen, lopullisen hyökkäyssuunnitelman Sorokan
operaation mahdollista toteuttamista varten.
Ylipäällikkö oli omasta aloitteestaan jo marraskuussa 1941 luvannut,
että hän ei enää jatka hyökkäystä
neuvottelematta siitä ensin presidentin ja hallituksen kanssa. Ylipäällikön yhteydenpito maamme
poliittiseen johtoon tiivistyi jatkuvasti ja toimi hyvin.
KENRAALILUUTNANTTI

Onnittelemme
Kesäkuu
23.6.
23.6.
24.6.
24.6.

Henkilöstöjohtaja, yliluutnantti Olli Kekki (matkoilla)
Alikersantti Markku Jumppanen (matkoilla)
Toimitusjohtaja, vääpeli Viljo Hirvonen
Varatuomari, pelastuskomentaja evp, majuri Rainer Alho
(perhepiirissä)
24.6. Toimitusjohtaja, yliluutnantti Jukka Vuorinen (matkoilla)
24.6. Alikersantti Teemu Nyholm (perheen ja ystävien kesken)
27.6. Diplomi-insinööri, rakennusneuvos,
luutnantti Arvo Kaksonen (matkoilla)
27.6. Kauppatieteen maisteri, kapteeni Kari Kuoppala
(perhepiirissä)
29.6. Rikosylikonstaapeli, yliluutnantti Pekka Skyttä (matkoilla)
30.6. Varatuomari, kapteeni Matti Simojoki
30.6. Ekonomi, luutnantti Juha Valkama (lähipiirissä)

70 v
50 v
85 v
75 v
50 v
50 v
75 v
70 v
60 v
85 v
80 v

Heinäkuu
2.7.
8.7.
11.7.
18.7.
22.7.
23.7.
23.7.
27.7.
29.7.

Lentokapteeni, alikersantti Väinö Meskanen (matkoilla)
60 v
Valtiotieteen maisteri, luutnantti Tapio Tervonen (perhepiirissä) 70 v
Professori, eversti Vilho Tervasmäki (perhepiirissä, Kauniala) 95 v
VH, löjtnant Robert Rikberg (bortrest, ingen mottagning) 60 v
Toimitusjohtaja, yliluutnantti Kauko Laukkanen (matkoilla) 60 v
Insinööri, luutnantti Raimo Seitz
80 v
Tarkastaja, ylikersantti Heikki Tarkkonen (perhepiirissä)
70 v
Agronomi, majuri Kari Liskola (ei vastaanottoa)
70 v
Huoltopäällikkö, ylipursimies Martti Wuori (perhepiirissä) 85 v

Elokuu
2.8.
6.8.
8.8.
8.8.
13.8.
13.8.
14.8.
18.8.

Aliupseeriliitto ry
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki

Varatuomari, vänrikki Kimmo Laukas
60 v
Lennonopettaja, kapteeni Jussi K.J.Maristo (perhepiirissä) 75 v
Vuorineuvos, kapteeni Simo Vuorilehto
80 v
Insinööri, luutnantti Matti Mecklin (matkoilla)
70 v
Eversti evp Lauri Vilkko (matkoilla)
85 v
Eläkeläinen, vänrikki Matti Tikka
75 v
Kansakoulunopettaja, yliluutnantti Juhani Hartela, (matkoilla) 80 v
Hallituksen puheenjohtaja, vääpeli Erkki Launiainen
60 v
(Suomenlinna 20.8.)
20.8. Hallituksen puheenjohtaja, luutnantti Kai Juuranto (matkoilla) 80 v
22.8. Talousneuvos, kersantti Raimo Huvila
75 v
23.8. Palvelupäällikkö, sotilasmestari Timo Vartiainen (matkoilla) 70 v
24.8. Yrittäjä, ylikersantti Mauri Piispanen
60 v
25.8. Strategiajohtaja, insinööriluutnantti Seppo Salo (lähipiirissä) 70 v
25.8. Toimitusjohtaja, kapteeniluutnantti Eero Salminen
60 v
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.ﬁ

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Ampumavuorot järjestetään Santahaminassa, jollei muuta paikkaa ole ilmoitettu.
Kesäkuu

Aika

Sunnuntai 20.6

Rata
Mpkk 150m

ilmoittautuminen

Klo. 12-16

Mpky KK ammunnat 7
www.mpky.fi 0400 10 12075
www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
ilmoittautuminen

Tiistai
22.6. Sot.pist pika rata 2 Ja 3
Tiistai
29.6. Pist.pika (.22) rata 2 ja 3
Heinäkuu Aika
Rata

17.15-21
17.15-21
kello

1.7.
Tiistai
6.7.
Lauantai 10.7.
Tiistai
13.7.
16 - 18.7.
Tiistai
20.7.
Tiistai
27.7.

Klo.17-21
17.15-21
8-17
17.15-21

Pistooli 1
Sot.pist pika rata 2 Ja 3
VARESCUP 3 LOPPI
Pist.pika (.22) rata 2 ja 3
Ampumaleiri 2 Syndalen
Sot.pist pika rata 2 Ja 3
Pist.pika (.22) rata 2 ja 3

Aktiivinen ampumakevät

kello

17.15-21
17.15-21

www.mpky.fi 0400 10 12038
www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
www.vantaanreservilaiset.fi
www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
www.mpky.fi 0404 10 12049
www.hrup.fi / pika-ammuntaohje
www.hrup.fi / pika-ammuntaohje

Loppukesän vuorot julkaistaan seuraavassa lehdessä.

Ampumatilaisuuksia oli alueella mukavasti, melkein joka viikonloppu. Järjestimme HRUP:n ja HELRESP:n jäsenille seuraavat kilpailut harjoitteluvuorojen lisäksi:
palvelusammunta PA1 ja PA2 kilpailu, perinnekivääri kolmiasentokilpailu, kenttä
ammuntakilpailu ja kolme SRA-piirikilpailua: Upinniemi, Santahamina ja Loppi.
Ampujien toivomuksesta ammuttiin palvelusammunta, jossa ammuttiin
myös kivääreillä, jotka täyttivät SRA-avoimen luokan määritykset optiikoineen.
Osallistujat olivat innoissaan uudesta lajista, jolle jatkoa on luvassa. Piiriemme
eri ampumalajien karsinnat on ammuttu. Nelihenkiset joukkueet ovat tiedossa
ja heitä tuetaan maksamalla osallistumismaksut sekä osa matkakuluista. Onnittelut kaikille paikkansa kilpailuihin ampuneille, ja menestystä kesän SM-kisoihin.
Syksyä odotellessa ilmoitamme yhdistyksille tapahtumista lehdessä ja
s-postilla. Syksyksi on kehitteillä myös uudistuksia reserviläisammuntoihin
liittyen. Ennen sitä on aika lomailla ja ampua lämpimissä olosuhteissa. Lämmintä riittää Syndalenin ampumaleireillä. Lisätiedot ampumakalenterin kautta.
Elokuussa palataan tositoimiin ja saadaan raportit kesän kilpailumenestyksistä.
Uudet ratavuorot on haettu heinä-joulukuulle, ajat selviävät elokuun alussa.

Jos puolustusvoimat ampuvat vuoromme aikana, siirrymme tai odotamme
kunnes radat vapautuvat käyttöömme ja aloitamme vasta sitten. Noudatamme
ehdottomasti ampuma-aikoja ja Santahaminan ampumaratojen johtosääntöä.
Jos ratavuoroa ei ole varattu, ei kenelläkään ole asiaa ampumaan vaikka
ampujalla olisikin oma kulkulupa saarelle.
Kaikkien tulee muistaa, että olemme saarella vieraina, suhteet varuskuntaan on pidettävä moitteettomina. Olkaamme esimerkkeinä hyvistä reserviläistavoista. Kaikki ymmärtävät, että ampumaradat ovat kortilla PK-seudulla. Siksi
on tärkeää, että jokainen noudattaa ampuma-alueen sääntöjä ja sovittuja aikatauluja. Hyvät tavat tulee kaikkien pitää mielessä ja toimia joukossa hyvässä ja
rehdissä hengessä.
Tapahtumiimme ovat tervetulleita kaikki aloittelijoista asiantuntijoihin.
Mukaan mahtuu kyllä. Ammunnat ovat johdettuja. Johtajat huolehtivat ammuntojen sujuvasta läpiviennistä, turvallisuudesta ja paikkojen kunnossa pysymisestä.
Hyvää kesää

Piirien ampumarata on lattiaremontin vuoksi käyttö-

Tärkeä asia koskien Santahaminan ratojen käyttöä:

ja käyntikiellossa 14.6-28.6.2010 välisen ajan.

Radat ovat aina ensisijaisesti puolustusvoimien käytössä, vaikka meillä olisikin
ratavaraus.

Liikuntatoimintaa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.ﬁ

Vänr Veijo Rautio
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Sota läskiä vastaan
MPK:n Helsingin maanpuolustuspiiri kurssitarjontaa touko-kesäkuussa 2010
Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus:
Puolustusvoimien tilaamat sotilaalliset kurssit ovat tietylle joukolle tai henkilöstöryhmälle kohdennettuja kursseja. Mikäli kurssilla on tilaa,
kurssia voidaan täydentää MPK:n tietojärjestelmän kautta kurssille halukkaaksi ilmoittautuneilla. Ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta EI
SIIS TAKAA pääsyä kurssille. Valinnan suorittaa Helsingin aluetoimisto ja hyväksytyt saavat aikanaan VEH-kutsun.
Kurssin nimi

ajankohta

kurssinumero

ilmoittautumisen DL

Epäsuoran tulen järjestelyt rak.alueella
KRH-tuliasemakurssi
Kohteensuojauskurssi

20.-22.8.2010
20.-22.8.2010
20.-22.8.2010

0400 10 11013
0400 10 11011
0400 10 11001

20.6.2010
20.6.2010
13.6.2010

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus:
Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus on pääsääntöisesti kaikille reserviläisille tai kaikille avointa. Osaan ammuntoja
vaaditaan tietty osaamistaso ja osoitus siitä. Tarkemmat tiedot ko. tapahtuman web-sivulla
Kurssin nimi

ajankohta

kurssinumero

ilmoittautumisen DL

Piirin kesäkuun III kivääriammunta
Piirin heinäkuun pistooliammunta
Perinnemaastoammuntaleiri Syndalenissa
Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 2
Piirin elokuun pistooliammuntavuoro
ERNA RETK-kilpailun tuomaritoiminta Virossa
SuomiMies-maastoseikkailu – liikuntapäivä

20.6.2010
ei vielä vahvistettu
16.-18.7.2010
16.-18.7.2010
ei vielä vahvistettu
1.-10.8.2010
29.8.2010

0400 10 12075
0400 10 12038
0404 10 12049
0400 10 12067
0400 10 12040
0400 10 12039
0400 10 12088

16.6.2010
ks-web-sivulta
23.6.2010
15.7.2010
ks. web-sivulta
30.6.2010
15.8.2010

ajankohta

kurssinumero

ilmoittautumisen DL

25.8.2010

0400 10 13042

kohdennettu. ks web-sivulta

Siviilikoulutus
Kurssin nimi
Yritysjohdon autonkuljettajien turvakurssi

Oopperamatka Pietariin: Tosca 9.-11.4.
Taipaleenjoki-ooppera Ilmajoella 20.6.
Saarenmaan oopperapäivät Spa hotelli Meri 20.-23.7.

Piiriemme yhteinen sotilasliikuntatoimikunta suosittaa liikunnan käyttöä osana läskikapinaa! Sopiva
määrä on vähintään kolmasti viikossa. Tähän liittyen
on Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun
Reserviläispiirin liikuntavastaaville on tarjolla ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää omaa taitoaan ja yhdistyksensä mahdollisuuksia liikuntatietämyksessä:
liikuntakoordinaattorikoulutus. Kutsut kerhojen puheenjohtajille ja liikuntavastaaville lähtivät kesäkuun

alussa. Tavoitteena on saada piiriemme kerhoista 20
henkilöä koulutukseen. Osallistuminen ja ilmaisen
hyvän koulutuksen saaminen tuo mukanaan myös
vastuun olla jatkossa mukana oman yhdistyksen
ja alueemme liikuntatoiminnan järjestämisessä ja
kehittämisessä.
Kapt Jukka Rusila
HRUP-HELRESP urheilutoimikunta

Urheilukalenteri 2010 / Etelä Suomi. Painopisteenä kenttäkelpoisuus
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
Heinäkuu
3-4.7.
31.7.
Elokuu
18.8.
21.8.
26.8
Syyskuu
3-4.9.
4.9.
5.9.
5.9.
11.9
17-19.9.
18.9.
25.9.

Salpavaellus
Suun. -ja karttaharjoitus

Miehikkälä
Vekaranjärvi

www.salpakeskus.fi
www.mpky.fi 0800 10 12009

Reserviläisen kuntotesti
Kuntotestaajakurssi
Partiosuunnistus

Anjalankoski
Hennala
Vekaranjärvi

www.mpky.fi 0805 10 12017
www.mpky.fi 0900 10 13085
www.mpky.fi 0803 10 11029

RESUL merikilpailu
Liikuntapäivä
Kuntotesti
Maastomarssi
CITY-Jotos
RESUL syysjotos
MAAK marssi
Hiidenmarssi

Tampere
Riihimäki
Santahamina
Espoo
Helsinki
Sonkajärvi
Santahamina
Lohja

www.resul.fi
www.mpky.fi 0110 12 015
www.mpky.fi 0400 10 11022
www.mpky.fi 0404 10 12042
www.hrup.fi & www.helresp.fi
www.resul.fi
www.mpky.fi 0400 10 11020
www.hiidenrykmentti.fi

315 €
122 €
415 €

Sotahistoriallisia
teemamatkoja
asiantuntijaoppaiden
kanssa
VIELÄ MAHDUT
MUKAAN
SEURAAVILLE MATKOILLEMME
Eeva Tammi:
Karjalan kadotetut kaupungit 12.-14.6.
315 €
Göran Lindgren: Mannerheim-linja talvisodassa 29.-31.5.
325 €
Torjuntavoitto 1944
– tie rauhaan
11.-13.9. 315 €
Eeva Tammi, Talvisodasta
70 vuotta
24.-26.7.
Paavo Friman:
Mannerheim Pietarissa 25.-27.5.
350 €
Viipuri-Saimaan kanava-Lappeenranta 13.-15.8.
Juhani Vakkuri: Itä-Karjala 12.-16.8.
475 €
Pentti Lehtimäki,
Pihkova-Novgorod-Tihvinä
29.7.-1.8.
Vienan
Karjala 20.-23.8.
396 €
Laatokan ympäri 27.-30.8.
415 €
Liettuan Pääkaupungit 20.-24.8.
Sampo Ahto:
Muurmansk-Petsamo 17.20.6.
420 €
Juhani
Vakkuri,
Vienan
Karjala
Pentti
Lehtimäki:
Vanhan
Venäjän
kierros 20.-23.8.
29.7.-1.8.
465 €
Suomenlahden
ympäri12.-16.8.
16.-18.8.
320 €
Anssi Vuorenmaa,
Itä-Karjala
Anssi Vuorenmaa: Tuntemattoman sotilaan matkassa 10.-13.9. 395 €

320 e
360 e
465 e
399 e
385 e
490 e

Laivaristeily Volgalla: Kazan-Volgograd-Kazan 2.-12.9. alk.
1795 €
Junamatkat m/p Helsinki-Moskova ja Moskova-Kazan I lk:n yöhytit.
2 päivää Moskovassa. Risteily jokilaivalla Fjodor Panfjorov. Täysihoito.
Formulamatkat ja -liput kaikkiin kisoihin. Varaa matkasi VL-Matkoista puh. 09-444774
vihdin.liikenne@clarinet.ﬁ Katso www.vihdinliikenne.ﬁ tai pyydä esite.

UPSEERILIITTO
Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.
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SOTILAAN VOIMAVARA
- henkinen ja fyysinen kestävyys
Teksti: Kapteeni Jarmo Rytinki
VIIME AIKOINA ON paljon käyty keskustelua sukupolvemme fyysisestä
ja henkisestä terveydestä. Keskustelussa on ollut esillä terveyslähtöinen
huoli kansamme tulevaisuudesta.
Pystymmekö lisääntyvien tuki- ja
liikuntaelimien, verisuonisairauksien yms kuormittamina olemaan
tehokkaita yhteiskunnan jäseniä
eläkeikäisiksi. Varsinkin kun suurten ikäpolvien eläköidyttyä haasteet
ihmisten jaksamisessa työelämässä
iäkkäämmiksi ovat kasvaneet.
Tarkastellen asiaa ammattisotilaan silmin, haasteet ovat sotilailla
ja siviileillä yhdenmukaiset; yleiseen
asevelvollisuuteen perustuvassa järjestelmässämme suomalainen sotilas on yhtä kuin suomalainen reserviläinen. Mikäli reserviläinen, mies
tai nainen sairastuu ennenaikojaan
esimerkiksi ns. elintasosairauksiin,
vaikutukset suorituskykyisen armeijamme perussoluun- sotilas, yksilön
kannalta ovat välittömät.
Sotilaalta edellytetään poikkeusolojen tehtävissä, ottamatta tässä
yhteydessä kantaa niitten eriasteisuuteen, vahvaa henkistä kestävyyttä. Oli kysymyksessä ammattisotilas,
reserviläinen, eriasteinen johtaja tai
miehistöön kuuluva, tehtävät vaativat tekijältään päätöksen kykyä suuren paineen ja stressitilan vallitessa.
Jokainen esimiesasemassa oleva tiedostaa, kuinka suuri merkitys oman
elämän hallinnalla on, joutuessaan
toimimaan päättävässä asemassa,
vähäisen unen kuormittamana, ”informaatioähkyn” keskellä. Fyysisen
työn tekijä niin sotilaana kuin rakennusalan ammattilaisena ymmärtää,
että telineillä kiipeily raskaan kantamuksen kanssa toimintakykynsä
säilyttäen on kuormittavaa, mikäli
on menettänyt siihen fyysiset edellytykset.
Tasapainoiseen oman elämän
hallintaan kuuluu sotilaalla ja jatkossa sisällytänkin käsitteen alle
niin ammattisotilaan kuin reserviläisen, mitenkään näitä toisistaan

erottelematta, erittäin vahvan ja
terveen itsetunnon. Käsitys omasta
sotilaallisesta suorituskyvystä rakentuu hyvin pitkälle luottamukseen omista tiedoista, taidoista ja
tahtotila motivaation rakennusaine
koostuu uskosta siihen, että tiedostaa suoriutuvansa saamastaan
tehtävästä. Kuinka tiedollisesti ja
taidollisesti huippuunsa koulutettu
komppanian päällikkö tai rynnäkkökiväärimies voi uskoa suoriutuvansa
tehtävistään useamman viikon tai
kuukauden ajan, mikäli tiedostaa
ettei jaksa kantaa ostoskasseja tai
työntää ostoskärryä ison ostoskeskuksen kassoilta hypermarketin
pysäköintialueelle ilman valtavia
voimainponnisteluja. Kulutusjuhlan
riennoilla voi toki olla käymättä,
mutta samanaikainen tietoisuus siitä, että sotilasta voi samanaikaisesti
odottaa käsky, jossa velvoitetaan välittömästi saapuvan hoitamaan sotilaallista tehtävää. Tietoisuus ettei
ole tehtävän edellyttämässä sotilaan
suorituskyvyssä voi tuoda vastuuntuntoiselle suomalaiselle miehelle
tai naiselle ahdistavan tunteen, joka
on omiaan vaikuttamassa siihen
tahtotilaan, jota tarvitaan aidosti
koulutuksen mukaisissa eriasteisissa
kriisitilanteissa.
Teknisesti kehittyneessä yhteiskunnassamme hyvin harvalla työn
sisältö tuo riittävästi liikuntaa sotilaallista kuntoa edellyttämän fyysisen kuormittavuuden näkökulmasta.
Sotilaana on ollut ilo seurata ajassamme tapahtuvaa omaehtoiseen liikuntaan liittyvän myönteisen asenteen kehittymistä. Teitten varsilla,
lenkkipoluilla näkee entistä enemmän ihmisiä, joista voi aistia ”heräämisen” tapahtuneen. Kun olen itse
käynyt kuntolenkillä niin Porvoossa,
Helsingissä tai Mikkelissä, näitten
herääjien katseesta löytää yhteisen
tekijän: minä tein sen, olen ottanut
askeleen oman elämän hallintaan.
Katseista näkee, että tavoitteena on
parantaa omaa suorituskykyä. Voin
ymmärtää, ettei kaikilla näillä vas-

taantulijoilla ole välttämättä ollut
kokonaismaanpuolustuksellinen näkökulma liikuntaan, niin siitä huolimatta sotilaskasvattajana olen ollut
onnellinen. Koen siinä noin parin
askeleen mittaisessa kohtaamisessa yhteisen tavoitteen, joka palvelee meidän yhteistä turvallisuutta,
luottamusta itseemme ja käsitystä
siitä, että olemme tarvittaessa valmiit kestämään sen mihin meidät on
koulutettu, tehtävän odotusarvon
mukaisesti.
Olen itse saanut toimia sotilaan
ammatissa monitahoisissa tehtävissä. Aloitin ammattisotilaan uran
aikanaan Uudenmaan Jääkäripataljoonassa vuonna 1984, jossa palvelin
aina vuoteen 1996 saakka. Kyseinen
aikaväli kului pääsääntöisesti varusmiesten koulutuksen kanssa. Kouluttaessani varusmiehiä huomasin
oman esimerkin käsittämättömän
voiman. Mikäli pystyi fyysisesti raskaissakin harjoituksissa toimimaan
tiiviisti kaikessa siinä mukana, mitä
edellytti koulutettavilta, paras palaute tuli hyvien koulutustulosten
muodossa. Näitä koulutustuloksia
leimasi myös asenne omien suorituskyvyn rajojen löytämisestä ja sitä
kautta usko sekä luottamus sotilaana kasvamisesta.
Vuonna 1996 aloitin Kaartin Jääkärirykmentin esikunnassa operatiivisella alalla ja myöhemmin koulutusalalla. Koulutusalalla pääsin
toimimaan reserviläiskentän kanssa,
josta alkoi näihin päiviin kestänyt
proﬁloituminen reserviläiskouluttajaksi. Reserviläiskoulutuksessa olen
huomannut sen äärimmäisyyksiin
menevän vastuuntunnon, jonka
suomalainen asevelvollinen - reserviläinen omaa.
Reserviläisten pyrkimys hoitaa
omat Puolustusvoimien antamat
kriisiajantehtävät tuntuvat monesti
ylittävän sadan prosentin rajan. Toimiessani harjoituksen johtajana tai
kouluttajana olen usein ihmetellyt
jopa ääneen, mistä meidän kansan
miehet ja naiset löytävät sen henkisenvoimavaran, jolla he sitoutuvat

antamiimme tehtäviin. Nyt kun peilaan kulunutta neljäätoista vuotta,
Helsingin Sotilasläänin Esikunnan
vaihetta, Itä-Uudenmaan Aluetoimiston ajanjaksoa ja tällä hetkellä
työkenttää Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa operatiivisella osastolla ei ajatus aiempaan ole muuttunut.
Uskaltaisin väittää keskustelleeni lukemattomia kertoja reserviläisen kanssa fyysisestä kunnosta ja
näissä keskusteluissa on miltei aina
tullut esille huoli nykyisen kunnon
riittävyydestä puolustusvoimain
vaatimuksiin nähden. Olen törmännyt myös siihen ilmiöön, joka
kulkee käsi kädessä vapaaehtoisen
maanpuolustustyön aloittamisen
kanssa; suomalainen reserviläinen
alkaa noin kolmenkymmen ikävuoden tienoilla perheen perustamisen,
työelämään sitoutumisen jälkeen
katsomaan itseään ”peilistä”. Tässä
peilikuvassa törmätään niin kuin itsellänikin kävi, totuuteen että enää
ei mennä nuoruuden tuomalla energialla. Energia, joka on kertynyt pelastusrenkaaksi vyötärölle, ei kannattele sotilasta taistelukentällä.
Kun minut kutsuttiin tähän hankkeeseen kummiksi, koin olevani
etuoikeutetussa asemassa; saan olla
kertomassa isolle joukolle suomalaisia maanpuolustajia liikunnan merkityksestä. Hyvinvoinnista, jonka
avulla pystyy pitämään huolta itsestään ja läheisistään. Ajattelen, että
tässä asiassa me ponnistelemme ai-

dosti yhteisen päämäärän eteen.
Tärkeänä pidän myös, että jokaisella pitäisi olla mahdollisuus kartoittaa oma ”juttunsa” liikkumisen
saralla. Se, että itse pidän tietyntasoista kuntoilua yllä, vuosittaisena tavoitteena juosta maraton, ei
välttämättä sovellu jollekin toiselle
liikkujalle lainkaan. Olen kokenut
omassa elämässäni ja monen tuntemani ihmisen elämässä kuitenkin
tärkeänä liikunnan tavoitteellisuuden välittömänä motivaatiotekijänä. Tavoitteiden asettamisessa pitää
vaan olla varovainen, ettei niitä ylimitoita oman elämän kokonaisuuden kannalta. Toivonkin, että tämä
projekti olisi auttamassa meitä jokaista näitten tavoitteiden asettamisessa. Tärkeintä on löytää tasapaino
elämän hallinnassa, jossa oikealla ja
sopivan määräisellä liikunnalla on
oma paikkansa.
Toivottavasti törmäämme toisiimme, katseessa ilme -minä tein
sen !

RESUL:sta sekä ESLU:sta mm. liikuntaohjelman työstöön sekä toimeenpanoon.

at. Em. tietojen lisäksi on mukaan
liitettävä lyhyt kuvaus mahdollisesta
liikunta-alan koulutuksesta ja kursseista, joita on suorittanut.

on taustatukijoukkoina vaimo ja viisi lasta.
Vanhin lapsista on jo ”liikkunut”
pois kotoa, asuu Helsingissä. Nuorimmainen jatkaa syksyllä peruskoulun toisella luokalla.
Kotimme sijaitsee Porvoon Ernestasissa. Porvoo ympäristöineen
tarjoaa erinomaiset liikuntamahdollisuudet pääkaupunkiseudun liikkujillekin. Tervetuloa !

KIRJOITTAJALLA

Lähde Sinäkin mukaan kehittämään
oman yhdistyksesi liikuntatoimintaa!
LIIKUNTATOIMINTA sen kaikissa
muodoissa edistä reserviläisten
kenttäkelpoisuutta ja fyysistä jaksamista niin päivittäisissä askareissa
kuin vapaa-aikanakin. Reserviläisjärjestöjen yhtenä tärkeänä tehtävänä on maanpuolustustahdon lisäksi
kohentaa jäsenistönsä maanpuolustuskykyä. Mikäli olemme niin
siviilitehtävien kuin sodanajankin
tehtävien edellyttämässä kunnossa,
ovat tuloksetkin parempia ja voimme myös itse paremmin.
Tähän liikuntatoiminnan edistämiseen olemme yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa kehittäneet juuri
sinulle räätälöidyn liikuntakoordinaattorihankkeen.
Kehityshankkeen keskiössä on
vapaaehtoiset liikuntakoordinaattorit. Koordinaattorit toimivat liikuntatarjonnan kohdistajina oman

yhdistyksen tarpeisiin sekä jäsenistönsä innostajina ja kannustajina
liikkumaan.
Tämän kehityshankkeen taustalla ovat Reserviläisurheiluliitto
(RESUL), Helsingin Seudun Reserviläispiiri, Helsingin Reserviupseeripiiri sekä Etelä-Suomen Liikunta ja
Urheilu ry (ESLU).

LIIKUNTAKOORDINAATTORIEN REKRYTOINTI
Haemme siis tähän hankkeeseen
mukaan aktiivisia, liikuntaan myönteisesti suhtautuvia henkilöitä Helsingin Seudun Reserviläispiirin
ja Helsingin Reserviupseeripiirin
jäsen-yhdistyksistä. OLETKO SINÄ
HAKEMAMME HENKILÖ!
Hankkeen onnistuminen edellyttää omaehtoista sitoutumista
kaikkiin koulutusjaksoihin, joita on

yhteensä neljä sekä toimimista koulutuksen jälkeen omassa yhdistyksessä liikuntakoordinaattorin tehtävässä.
Tämä koulutusohjelma on osallistujalle maksuton!

LIIKUNTAKOORDINAATTORI:
1. Saa peruskoulutuksen yhdistyksensä liikuntakoordinaattoriksi
2. Suunnittelee omalle yhdistykselleen liikuntaohjelman
3. Johtaa liikuntaohjelman toimeenpanoa yhdistyksen johdon
kanssa
4. Vastaa ohjelman seurannasta
5. Vakiinnuttaa toimivat mallit yhdistyksen perustoimintaan
Liikuntakoordinaattori saa perehdytyksen ja peruskoulutuksen
tehtävään sekä asiantuntija-apua

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset osoitteeseen tomi.
alajoki@hrup.ﬁ perjantaihin 13.08.
mennessä, ilmoittautumisen yhteydessä mainittava nimi, yhdistys tai
kerho sekä tehtävä, puhelinnumero
sekä mahdolliset ruoka-aineallergi-

LISÄTIETOJA
Lisätietoja antavat Tomi Alajoki,
puh. 045 128 3636 ja Risto Tarkiainen, puh. 050 541 2007, sähköposti
risto.tarkiainen@resul.ﬁ
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RUK-76:N PERINTEINEN TAPAAMINEN
RUK-76:n perinteinen tapaaminen on Helsingissä torstaina, syyskuun 16. päivä 2010
Helsingin Suomalaisen Klubin pääsali, Kansakoulukuja 3, 5. kerros
Ilmoittaudu viimeistään 30.8.2010 mennessä suorittamalla 30 euron ilmoittautumismaksu
RUK-76 kurssin tilille Nordea 157235-534383
Maksu kattaa alkucocktailin, ohjelman ja eteispalvelun.
Lounaan juomineen maksavat osanottajat paikan päällä. Lounas ilman juomia on 44 euroa.
Yhteyshenkilönä toimii tarvittaessa Airi Harmoinen, puh. 09-3514620,
sähköposti airi.harmoinen@gmail.com
Osoitetietojen puuttumisen vuoksi kutsu ei tavoita meitä kaikkia. Levitä
siis kokoontumisviestiä tiedossasi oleville RUK-76:n entisille oppilaille!
Kurssijuhlatoimikunnan puolesta
Pertti Tuomala, Puhenjohtaja

Heikki Pietilä kokeilee tarkkuutta Eko-Aims -ammunnassa.

Uudentyyppistä yhteistyötä
Vääpelikilta ry järjesti yhteistyöpäivän Loimaalla
Teksti: Juha Parkkonen

toimivat
reserviläisyhdistykset ovat perinteisesti tehneet yhteistyötä lähinnä
muiden alueella toimivien maanpuolustusyhdistysten kanssa. Piirirajan ylittäminen edes Uudenmaan
puolelle on ollut välillä hankalaa.
Vääpelikilta ry:n kasvaessa yhä
suurempi osa sen jäsenistä asuu
pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Vuonna 2009 yhdistys toteutti puhelinkampanja, jossa jokaiselle jäsenelle soitettiin. Kampanja osoitti,
että yhdistyksen jäsenet kaipaavat
tapahtumia myös pääkaupunkiseu-

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

SuomiMies-maastoseikkailu
Liikuntapäivä miehille
MPK:n Helsingin maanpuolustuspiiri ja
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
järjestävät yhteistyössä
liikunnallisen maastotapahtuman miehille

Santahaminassa sunnuntaina 29.8.2010
Noin 7 km mittaisella suunnistusradalla on erilaisia
rasteja, jotka edellyttävät nokkeluutta, taitoa sekä
tietoa. Osassa pärjää toki raa'alla voimalla... Lounas
nautitaan maastossa. Jälkipuinnille on aikaa taas
Radioniemessä, jossa suihkun ohella on tarjolla
monipuolista liikuntainfoa.
Osallistujien on mahdollista mittauttaa kehon
koostumus sekä saada henkilökohtaista liikuntaneuvontaa.
Tapahtuman hinta on 15 euroa/hlö
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset ja 15.8.2010
mennessä MPK:n sivujen www.mpky.fi kautta.

(Kurssit/Helsinki/Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia
edistävä koulutus)

dun ulkopuolella. Ensimmäinen
yhdistyksen "etäjäseniä" varten
järjestetty tapahtuma toteutettiin
15.5.2010 Varsinais-Suomessa Loimaalla 150 kilometrin päässä Helsingistä yhteistyössä Loimaan Seudun
Reserviläiset ry:n kanssa.
Päivän ohjelma oli laadittu monipuoliseksi mutta helpoksi toteuttaa.
Pääpaino oli huollon koulutuksen
eri muotojen ja välineiden esittelyssä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys
on vakioimassa huollon koulutusta
ja mm. vääpelikurssin sisältö noudattaa jatkossa pitkälti Vääpelikilta
ry:n kehittämää kurssisisältöä. Jyrki
Aikko esitteli Laskuvarjojääkärikoulussa tekemäänsä tutkimusta sotilaan kasvamisesta kovissa olosuhteissa, mikä antoi mietittävää kaikille johtajille. Myös Eko-Aims -aseilla

toteutettu ammunta oli mukana päivän ohjelmassa.
Tapahtuman parasta antia oli
verkostoituminen. Huollon koulutuksen osalta sovittiin uudesta yhteistyöstä mm. ilmavoimien reservin
koulutuksessa. Paikalla oli neljän
Reserviläisliiton paikallisyhdistyksen puheenjohtajat oppimassa aktiivista reserviläisyhdistyksen kehittämistä toisiltaan ja etenkin kolmesti
Reserviläisliiton malliyhdistykseksi
valitulta Loimaan Seudun Reserviläiset ry:ltä. Valitettavasti tapahtuman osallistujamäärä jäi varsin
pieneksi johtuen lämpimästä kevätpäivästä, joka piti maanviljelijät
työntouhussa pelloilla myös viikonloppuna.
Seuraava yhteistyöpäivä järjestetään mahdollisesti Lahdessa.
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
ALLMÄNT
8.8. åker HSRK till Hamina Tattoo. Klubben har köpt biljetter för
medlemmarna, och några är ännu
kvar. Dessa kan fås via ekonomiofﬁcer Rasmus Sundström mot kvitto.
Kontakta Rasmus på rasmus.sundstrom@hsrk.ﬁ.
SKYTTE
Militärpistols snabbskytte i Sandhamn går av stapeln udda veckors
tisdagar, dvs. 22.6, 6.7, 20.7, 3.8,
17.8, 31.8, 14.9, 28.9. Vi har pistoler
av modell Glock 17 att låna på plats.
Meddela gärna innan om du är på
kommande så vet vi att ta tillräckligt
med material med. Klubben har också långa vapen, både kul och hagel.
Ta kontakt om du har intresse att få
besked om evenemang under sommartiden, medlemmar åker ibland
till Sandhamn och Sibbo. Kontakt:
caspar@hsrk.ﬁ eller 050 353 4714
och jussi@hsrk.ﬁ eller 045 315 6910.
Skytte på Tölötorgsgatans bana är
på sommarpaus.
UTLANDSRESA
ROSIS-resan till Stockholm preliminärt 10-12 i september. Information om planerna skickas ut så snart
som möjligt. Intresseanmälningar
tas emot av Caspar (caspar@hsrk.ﬁ
eller 050 353 4714).
HSRK på Facebook
Nu hittar du även Helsingfors
Svenska Reservofﬁcersklubb på Facebook. Klubbens Facebook-sida
är ett komplement till hemsidan
och fungerar i första hand som en
nyhetskanal för material som publiceras på www.hsrk.ﬁ, specialevenemang och information av allmänt
intresse. Sidan hittas genom att använda Facebooks sökfunktion och
söka efter HSRK. Vi hoppas att detta
komplement skall göra det lättare
för medlemmarna att hitta informa-

tion om klubben och dess verksamhet.
Kom också ihåg att hålla ett öga
på hemsidan. Den är det snabbaste
sättet för klubben att informera om
ändringar eller andra aktualiteter.
Hemsidan har också RSS.
Kontakt: info@hsrk.ﬁ Hemsida:
www.hsrk.ﬁ
Styrelsen önskar alla en trevlig
sommar!

KANTA-HELSINKI
Kerho järjestää jäsenilleen perinteisen ampumaleirin Padasjoella 14.15.8.2010. Tilaisuudessa mahdollisuus tutustua SRA-ammuntaan sekä
kokeilla erilaisia aseita. Monipuoliset ampumaohjelmat soveltuvat
sekä vasta-alkajille että ammuntaa
ennenkin harrastaneille. Omien
aseiden käyttö on mahdollista.
Paikalle siirrytään omilla autoilla
Helsingistä lauantaiaamuna, paluu
sunnuntaina. Mahdollisuus myös
osallistua ilman omaa autoa sopimalla kuljetuksesta. Leirillä parakkimajoitus. Illanvietto saunomisen
merkeissä. Valmisteluosasto siirtyy
paikalle jo perjantaina. Ilmoita halukkuudestasi valmistelutehtäviin
ilmoittautumisen yhteydessä. Leirin
arvioitu hinta jäsenille 50 euroa/
osallistuja sis. muonitukset ja patruunat. Nuoret alle 25 v 20 euroa.
Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme
myös kerhon ulkopuolisia mikäli
tilaa jää. Lisätietoja ampumaupseereilta ja ilmoittautuminen heille tai
kerhon sihteerille 8.8 mennessä.
Kerhon ammunnat jatkuvat elokuussa Töölön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo
16:30 – 19:00. Uudet harrastajat ovat
tervetulleita ratavuoroille; radalla
on tarjolla opastusta sekä tarvittaessa kerhon laina-aseita. Ottakaa
yhteyttä ampumaupseereihin ennen
ensimmäistä kertaa tuloa.

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen:
reservinsanomat@helresp.ﬁ

Kehitämme sähköistä viestintää.
Päivittäkää sähköpostiosoitteesi
RUL:lin sivuille, käytämme siellä
olevia osoitteita.
KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti:
khru@khru.net.
Puheenjohtaja: pekka.appelqvist@hut.ﬁ, p. 050 368 4141; sihteeri: raimo.hynynen@ﬁ.ibm.com,
p. 040 510 8513; ampumaupseerit:
antti.kokkola@ﬁ.fujitsu.com, p. 045
7880 9029; pirkka.jalasjoki@gmail.
com, p. 050 349 5921; sampo.siitari@pp.inet.ﬁ, p. 044 206 1717.

LÄNSI-VANTAA
Kesä hiljentää toimintaamme, mutta viimeinen hetki on ilmoittautua
kerhomme päiväretkelle Haminaan
RUK:n 90-vuotisjuhlallisuuksiin
lauantaina 19.6. kimppakyydein.
Voit laittaa viestiä tulostasi Ari Koski-Ukolle P: 050 544 0563.
Töölöntorinkadun pistooliradalla
osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15, Helsinki, on vakiovuoromme
parittomien viikkojen maanantaisin
klo 16-19 ja parittomien viikkojen
lauantaisin klo 14:30-17:00. Kesätauko viikot 24-30.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00,
22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuksiin ilmoittautumiset Seppo
Kulmalalle P: 040 586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2010
toimintakalenteri löytyvät päivitetyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta
http://lvru.rul.ﬁ
Toivotamme kerhomme jäsenille
ja yhteistyökumppaneille mukavaa
ja virkistävä kesää.

ammunnoista tämän lehden muissa
ilmoituksissa. Tavataan siellä ammunnan ja kesän merkeissä.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.ﬁ

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
HALLITUKSEN KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous entiseen tapaan Malmin kirkolla keskiviikkona 1.9.2010 klo 18.30.
TULE LUOLAAN AMPUMAAN
Yhdistys on hankkinut kolme
Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa, Töölöntorinkatu 2, on jokaisen parittoman viikon
perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 2.7., 9.7., 23.7 ja 30.7. klo
16-19. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta
puh: (09) 40562040 ja tule mukaan.
Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen
ampumaupseerille, Jouko Kylmälä:
0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.ﬁ
TULEVIA TAPAHTUMIA
Perinteinen Padasjoen ampumaleiri 1.-2.10.2010. Tarkemmat tiedot
syyskuun lehdessä.
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@gmail.
com, sihteeri Jarkko Paananen 0407239641 jarkko.t.paananen@gmail.
com. Tiedotus Jorma Loimukoski
040-3433400 jorma.loimukoski@
ﬁnpro.ﬁ.
Yhdistys toivottaa kaikille oikein
Hyvää Kesää!

TIKKURILA
MUNKKIVUORI
Hallitus toivottaa jäsenille hyvää ja
aktiivista kesää reserviläistaitoja kohottavan toiminnan parissa. Lomakauden jälkeen jatketaan perinteistä
ampumatoimintaa.
Tulevaa ampumatoimintaa:
Kalvolassa ammutaan perinteisin
kuvioin 14.08 ja 11.9. Mahdollisuus
ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja. Santahaminan ja muista piirin

Muistakaa täyttää ResUL:n sähköinen kuntokortti, joka löytyy ResUL:n
nettisivuilta.
Kaikki halukkaat ilmoittautumaan syksyn Ilomantsin matkalle heti, viimeistään juhannukseen
mennessä Eero Salmiselle eero.
salminen(at)safe-team.ﬁ tai 0500451 249. Ilmoittautuminen tarvitaan
nyt majoitus- ja kuljetusvarausten
tekemistä varten, puolisonkin voi
ottaa mukaan. Muista, että kerho

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

maksaa jäsentensä matkakuluista 35
euroa. Tarkemmin asiasta kotisivuillamme www.tiruk.net. Seuraa niitä
muutenkin.
Ammunnoista lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.
Hallitus toivottaa kaikille hyvää
kesää!

TÖÖLÖ
Parhaat onnittelut kaikille Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.
ylennetyille sekä muutoin ansioistaan huomioiduille.
Kerho kävi 3.6. onnittelemassa Suomen-poikaa Elret Epneriä
85-vuotispäivänä Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Juhlahetkessä
luovutimme Epnerille lahjaksi Töölön RU:n paidan, johon hän oli erittäin tyytyväinen.
Kerho teki Viron sotahistoriaan
painottuvan matkan 21.-23.5. yhteistyökumppaneidemme kanssa
Narvan rintaman taistelupaikoille
21.-23.5.Osallistuneet olivat kyselyn
perusteella hyvin tyytyväisiä matkaan ja sen järjestelyihin ja matka
ylitti vaativimmatkin odotukset.
Asiaan perehtyneetkin saivat aimo
annoksen uutta tietoa everstiluutnantti Jukka Salmisen taidokkaista
esityksistä. Vireillä on vastaava uusi
matka 10.-12.9., jota suositellaan
lämpimästi. Jos olet kiinnostunut
rentouttavasta kylpyläviikonlopusta
ja erinomaisesta tutustumiskierroksesta erääseen II Maailmansodan
ankarimmasta taistelupaikasta,
ota yhteyttä Hans Gabrielssoniin
p. 040-9523062 tai s-posti hans.
gabrielsson(at) elisanet.ﬁ.
Kerhon hallitus piti 25.5. kokouksen Merikaaren Palvelukeskuksessa
Lauttasaaressa ja samassa yhteydessä esitteli kerhon toimintaa uusille
jäsenilleen.
Saamme vieraaksemme 18.-20.6.
Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen upseerien kerhon jäseniä.
Tutustumme Salpalinjaan ja osallistumme 19.6. RUK:n 90-vuotisjuhlallisuuksiin. Loppupelit vietetään saunan lomassa Spjutsundissa. Tapahtumaan halukkaat osallistujat voivat
ottaa yhteyttä Hans Gabrielssoniin.
Kerho osallistuu Reserviupseerikoulun 90-vuotisjuhlaan Haminassa 19.6. HRUP järjestää Haminaan
linja-autokuljetuksen, jonka hinta
on 15 e. Kuljetukseen ilmoittautumiset HRUP:n järjestöupseerille 09-
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40562073.
Kerho järjestää Kaartin Pataljoonan upseerikokelaille kokelasinfon
6.7. Spjutsdundissa, jossa esitellään
reserviupseeri- ja vapaaehtoista
maanpuolustustoimintaa. Kerhomme on myös kutsuttu KaartP:n kotiutusjuhlaan, jossa palkitsemme
upseerikokelaan kyvykkäästä palveluksesta.
Järjestämme yhdessä Helsingin
Seudun Sotaveteraanipiirin kanssa
kesän aikana päivän kestäviä virkistystapahtumia sotiemme veteraaneille. Jos kalenterisi aikataulu
joustaa antoisaan yhdessäoloon
veteraaniemme kanssa, ota yhteyttä puheenjohtaja Sampo Martiskaiseen.
Töölön RU osallistuu sotaveteraanikeräykseen, joka jatkuu vuoden loppuun ja siihen voi osallistua
monella eri tavalla. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050 368
3539, jolta voi tiedustella veteraanikeräykseen osallistumismahdollisuuksia. Kerholtamme saa myös
Marskin-merkkejä, jonka myynti
jatkuu vielä loppuvuoden. Marskinmerkin tiedustelut Hans Gabrielssonilta.
Kerho on varannut käyttöönsä
Padasjoen koulutuskeskuksen ja
ampumaradat viikonlopuksi 23.24.10., jolloin ammumme erilaisilla
pienaseilla. Merkkaa kalenteriisi
ampumaleirin ajankohta ja ilmoittaudu puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle. Lisää tietoa ampumaleiristä
kerhon nettisivuilta ja tämän lehden
seuraavissa numeroissa.
Kerholla on tulevana kesänä
ja syksynä jatkuvasti tilaisuuksia
kunnon ja kenttäkelpoisuuden ylläpitoon ja parantamiseen. Tietoja
erilaisista tilaisuuksista myös omakohtaiseen liikkumiseen eri puolilla Suomea löytyy nettisivuiltamme
sekä tämän lehden kerhosivulta.
Kerho osallistuu Salpavaellukseen
3.-4.7. ja Hiidenmarssiin 25.9. omalla joukkueella. Ilmoittaudu urheiluupseeri Pertti Elvilälle tai Sampo
Martiskaiselle. Henkilökohtainen
liikunta ja ampumatilaisuudet on
hyödyllistä merkitä ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.
resul.ﬁ/kuntokortti.
Toimintamme tiedot löytyvät
HRS:n kerhopalstalta ja kerhon nettisivuilta www.rul.ﬁ/toolo sekä tilaisuuksien yhteyshenkilöiltä.
Kerhon hallitus toivottaa jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää ja rentouttavaa kesää.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset
voi osoittaa puheenjohtaja Sampo
Martiskaiselle 040-709 8459, sampo.martiskainen(at)tapiola.fi. tai
sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400705181, kerkko.kinnunen(at)gmail.
com. Kerhon nettisivut: www.rul.ﬁ/
toolo.

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Ammunta: Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla syyskuussa keskiviikkoisin 15.9. klo. 17 - 19.
Lisätietoja saat soittamalla ammuntaupseeri Esko Sillankorva p.
040 756 3340. Ruutiaseammunnat
jatkuvat
Santahaminassa pistoolin pikaammunnalla 4.5. klo. 17.30. alkaen
ja sotilaspistoolin pika-ammunnalla
11.5. vuoroviikoin koko kesän ajan.
Lisätietoja saat soittamalla Juhani
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Hartela p. 040 834 2839.
Padasjoen ammuntatapahtuma
järjestetään 3. - 5.9. Lisätietoja saat
soittamalla Klaus Koivu p. 050 562
3211 tai kakoivu@gmail.com .
Syysjotos Sandels järjestetään
Iisalmessa 17. - 19.9. Lisätietoja saat
Reserviläisestä toukokuu 3/2010,
yhdistyksemme lähettää jotokselle
partion.
Yhdistyksen hallitus toivottaa
jäsenilleen Hyvää Kesää. Kesäaikaa
voi käyttää peruskunnon kohentamiseen, kunnon seurannassa voi
hyvänä apuna käyttää Reserviläisurheiluliiton sähköistä kuntokorttia,
jonka löydät osoitteesta: www.resul.
ﬁ/kuntokortti
Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani
Riekkinen p. 050 598 4759, vpjoht.
Anssi Kuhlman p. 040 702 0695, siht
Juha Iiskola p. 050 543 6214. IHRU:n
nettisivut www.rul.ﬁ/ihru

ASELAJIKERHOT

JÄÄKÄRIKERHO
Kesälomakauden alkaessa kaikille
hyvää kesää. Seuraava kerhoilta/
saunailta on 3.8.klo 17.00 alkaen
Santahaminan Kiltasaunalla. Siltavartiolla on kerhon jäsenluettelo,
joten henkilöllisyystodistuksen esittämällä pääsee saarelle.
Kerhon yhteystiedot: Puh.joht.
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM
0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo,
puh. 349 3162 tai GSM 050 344 5635.
Jääkärikerhon kotisivu: http://
www.rul.ﬁ/jaakarikerho/

PIONEERIOSASTO
Onnittelut 4.6. ylennetyille ja ansiomitalein palkituille! Pioneeriosaston
hallitus toivottaa jäsenkunnalle hyvää ja liikunnallista kesää.
AMMUNNAT Töölöntorinkatu
2:n radalla keskiviikkoisin klo 19.0021.30 viikoilla 36, 40, 44, 48, 52 ja
lauantaisin klo 9.30-12 viikoilla 26,
38, 42, 46, 50. Kevään aikana voit
osallistua myös kasakisaan. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal
ja 10 kpl/kerta/9mm (enintään viideltä kerralta vuodessa). Paikalla
on myös aseita ja kouluttaja. Ota
omat kuulonsuojaimet mukaan, jos
löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan
mennessä puheenjohtajalle.
SYYSJOTOS on Iisalmessa 17.19.9. Pyrimme kasaamaan kaksi partiota, joiden osallistumismaksun Döbeln-sarjaan Pioneeriosasto maksaa.
Aikaisempi kokemus jotoksista ei
ole välttämätöntä. Lisätiedot www.
rul.ﬁ/sandelsjotos. Ilmoittautumiset
urheilu-upseerille 23.7. mennessä.
Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja
pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
JÄSENEKSI voit liittyä ottamalla
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös sihteerille.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja ylil
Markus Saarela, 040-743 1867, markus.saarela@sks.ﬁ, sihteeri, tiedotusupseeri kapt Jukka Rusila, 040-

779 5619, jukka.rusila@ramboll.
fi, ampumaupseeri evl evp Matti
Mähönen, 040-570 3718, matti.mahonen@fonet.ﬁ, urheilu-upseeri ltn
Toni Teittinen, 050-321 6237, toni.
teittinen@iki.ﬁ

yhdistykselle
osoitteeseen
johtorengas(at)gmail.com.

sivuilla www.rul.fi, kohdassa Jäsenpalvelut. Toivotamme kaikille
HRUP:n jäsenille hyvää kesää!

VIESTIOSASTO

RESERVIMERIUPSEERIT
Myös veneettömillä kerhomme jäsenillä on mahdollisuus nauttimaan
suomen kesästä ja upeasta saaristostamme kerhomme H-vene Tinninculuksella joko yksin tai ryhmällä. Ota
yhteyttä joko Samiin
050-5123364 email: sami.linnermo@lvi-linnermo.com tai Janneen
040-5300313 email: janne.jaakkola@iki.ﬁ ja tiedustele lisää!
Mikäli olet kiinnostunut ottamaan osaa Merivoimien vuosipäivän
paraatiin Tinninculuksen miehistössä, otathan yhteyttä Reima Mäkeläiseen 0500-440731.
Kerhomme ampumavuoro jää
kesätauolle ja jatkuu taas parittomien viikkojen lauantaisin viikosta 35
viikkoon 51 kello 12.00-14.30.
Kerhomme kevät ampumakilpailu pidettiin 26.5.2010 Töölön
luolassa ja ohessa tulokset: 1. Sami
Linnermo 214 pistettä 2. Pertti Pastinen 180 pistettä 3. Juha Tenhunen
174 pistettä 4. Henri Havulinna 160
pistettä 5. Aku Kaikkonen 154 pistettä 6. Antti Jäntti 123 pistettä 7. Heimo Mäki 98 pistettä. Hyvää kesää ja
suotuisia tuulia!

Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat keskiviikkoisin, syksyllä
alkaen viikot 34,38,42,46 ja 50. Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme, lisätietoja
ja ilmoittautumiset ampumavastaavillemme Jussi Liesiölle p. 0505603325 ja Tapani Niemiselle p. 0505502368. Huomatkaa myös HRUP:n
ampumavuorot Santahaminassa,
ilmoittautuminen: www.mpky.ﬁ.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta sekä Viestiosaston yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net. Tiedotamme
tapahtumista jäsenistölle myös sähköpostitse – jos et ole saanut tätä
ilmoitusta sähköpostiisi, niin käy
päivittämässä yhteystietosi RUL:n

Senioriupseerien Kerho tekee avecvierailun Uttiin 28.08.2010. Utin
Jääkärirykmentillä on tuolloin sotilasvalatilaisuus, jota vierailijatkin
pääsevät seuraamaan. Ohjelmassa
on myös toimintanäytöksiä sekä
uusien helikoptereiden esittely.
Ruokaa m/SA on saatavilla. Lähtö
tapahtuu klo 07.45 Helsingin Rautatientorilta Fennian edestä ja takaisin
Helsingissä olemme ehkä klo 17.00
tietämillä. Matkan hinta on 25 euroa/osallistuja ja ruokailun maksaa
jokainen itse. Ilmoittautumiset viim.
22.08.2010 mennessä arto.aremo@
kolumbus.ﬁ tai puhelimitse 050 367
5970; antakaa ilmoittautumisen yhteydessä myös yhteystietonne. Kolmekymmentä ensin ehtinyttä mahtuu bussiin mukaan.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

RT-KERHO
JOHTORENGAS
AMPUMAVUOROT TÖÖLÖN AMPUMARADALLA
RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot Töölöntorin ampumaradalla
kesä ja alkusyksyn 2010 osalta ovat:
29.6., 17.8. ja 7.9. Aika ratavuorolle
on aina klo 19:00-21:30. Ilmoittautumiset viimeistään kunkin viikon
maanantaina Toni Aallolle (toni.
aalto(at)iki.fi tai 040 311 3348).
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva" -vakuutus on maksettu. Vakuutuksen maksulomakkeen
voi tilata kotiin osoitteesta: http://
www.reservilaisliitto.ﬁ/ampumaturva
TULEVAT TAPAHTUMAT
Pistooliammuntakilpailu Rannikkoupseeriyhdistystä vastaan 17.8.
Töölöntorin ampumaradalla ratavuoron yhteydessä.
Syksyn Padasjoen ampumaleiri
27. - 29.8. Ilmoittautumiset ja tiedustelut johtorengas@gmail.com.
Selinin lautaskilpailu 7.9. Töölöntorin kadun ampumaradalla ratavuoron yhteydessä.
OSOITETIEDOT RANNIKON
PUOLUSTAJA -LEHTEÄ VARTEN
On käynyt ilmi, että Rannikon
Puolustaja -lehden osoiterekisteri
ei päivity muuttoilmoitusten perusteella. Kerhon jäseniä pyydetään
ilmoittamaan lähiaikoina muuttuneet ja tulevaisuudessa muuttuvat
osoitetiedot osoitteeseen rauni.
jaaskelainen(at)rannikonpuolustaja.ﬁ.
JÄSENTEN SÄHKÖPOSTIYHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Varmistathan että yhteystietosi ovat
ajan tasalla ja ilmoitathan esim.
muuttuneen sähköpostiosoitteesi

SENIORIUPSEERIT

HELSINGIN
RESERVILÄISET
SALPAVAELLUS 3.–4.7.
Helsingin Reserviläisten ryhmä
osallistuu viikonloppuna 3.–4.7.
Salpavaellukseen. Tapahtuman järjestävät Luumäen, Miehikkälän ja
Virolahden reserviläisjärjestöt. Matka lähtöpaikalle ja takaisin tehdään
kimppakyydeillä. Helsingin Reserviläiset ry maksaa korvauksen oman
auton käytöstä (=0,45e/km) ja tukee lisäksi jäsentensä osallistumista
20 eurolla. Niinpä yhdistyksen jäsenille hinta on vain 50 e. Tämä 50e
osallistumismaksu on maksettava
25.6. mennessä Helsingin Reserviläiset ry:n tilille, tilinumero on
157230-26492, viestikenttään sana
Salpavaellus. Hintaan sisältyvät
mm. opastus, muonitukset, majoitus ja vakuutus. Käveltävää matkaa
on yhteensä 20 km kahden päivän
aikana.
Valittavana on pohjoinen tai eteläinen reitti. Lisäinfoa osoitteessa
www.salpakeskus.ﬁ. Ilmoittautumiset Matti Pohjoselle 25.6. mennessä
sähköpostilla tai puhelimella, sähköpostiosoite on mattipohjonen@
hotmail.com ja puhelin 040 079
5720. Ilmoittautumisen yhteydessä
on mainittava oma nimi, puhelinnumero, mahdollinen kimppakyytitarve ja reittivaihtoehto. Matti Pohjonen vastaa kyytien järjestämisestä
tälle matkalle ja hän vastaa myös
mahdollisiin tiedusteluihin.
YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja yhdistyksen toimin-

nasta antavat puheenjohtaja Risto
Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 050
541 2007, risto.tarkiainen@resul.ﬁ ja
sihteeri Timo Elolähde, puh 040 830
4097, timo.elolahde@hsl.fi (huomaa muuttunut sähköpostiosoite)
tai helsinki@helresp.ﬁ.

VANTAAN
RESERVILÄISET
VaRes Cupin päivämäärät vuonna
2010 ovat 17.4., 5. – 6.6., 10.7. ja 4.9.
Uutuutena mukana myös joukkuekilpailu. Lisätiedot Sampsa Olkinuora, GSM 040 5221339.
VaResin värikuulapelit järjestetään Petikon metsäkentällä sunnuntaisin alkaen klo 12. Seuraavat pelit:
11.7., 25.7., 8.8. ja 22.8.2010. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Lankinen,
GSM 044 9912881.
Talkoot Saksalaisella Sotilashautausmaalla Honkanummella
21.6.2010 klo 18. Viemme päätökseen viime vuonna aloitetun hautakivien pesun siten että nyt pesemme
kivien kyljet ja taustat. Lisätiedot
Kari Vainio, jauho@kotiportti.ﬁ. Ennakkoilmoittautuminen suotavaa,
koska kaikille pitää hankkia tarvittavat työkalut.
Santahaminassa jatkuvat HRUP/
HelResP pistoolipika- ja sotilaspistoolipikasarjat vuoroviikoin. Tiistaina 22.6.2010 on vuorossa sotilaspistoolipika-ammunta. Lisätiedot Niko
Niemistö.
Tikkurilan ampumaradalla pidetään kesätauko välillä 25.6. –
31.7.2010, jolloin koko urheilutalo
on suljettu. Siihen saakka vakiovuorot tiistaisin klo 17, torstaisin klo 17
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ja sunnuntaisin klo 15. Valvojia tarvitaan! Lisätiedot Jukka Väänänen,
GSM 040 5844568.
VaResin suunnistusmestaruuskilpailut pidetään 22.9.2010 Kuusijärvellä Vantaan Pihkaniskojen järjestämien aluerastien yhteydessä. Nyt
on vielä aikaa treenata suunnistusta
ja tulla antamaan taidonnäytteensä syksyllä Kuusijärvelle! Lisätiedot Toni Kallio-Könnö, GSM 050
5538838.
Syksyllä peruuntunut latauskurssi järjestetään myöhemmin tänä
vuonna, mikäli osallistujia löytyy
tarpeeksi. Lisätiedot Sampsa Olkinuora.
Yhteydenotot ja tiedustelut:
Vantaan Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM
050 5656632. Tarkista aina viimeisimmät muutokset osoitteesta www.
vantaanreservilaiset.ﬁ

HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
Skytte i Luolan fortsätter igen efter
sommaren vecka 35, torsdagen 2.9
kl. 17-19.
Triangelkampen 2010
onsdagen 4.8, Miniatyrgevärsskytte, Ingå skjutbana, samling kl.
17.00 vid skyttehallen; söndagen
29.8, Orientering, samling vid Idrottshuset i Dragsvik kl. 10.00
lördagen 17.10, avslutningsfest
Övriga tävlingar
måndagen 16.8, Tammet tävling,
Baggby, kl. 18:00. Deltagaravgift 3
e/person.

S-RYHMÄN
RESERVILÄISET
Kevätkausi on ohi ja lomien jälkeen
toimintamme käynnistyy heinäkuun
viimeisenä päivänä. Olemme varanneet 20 lippua Hamina Tattoon
lauantain 31.7. klo 14.00 näytökseen. Lippujen normaalihinta on n.
43,00 e. Hinta yhdistyksen jäsenille ja puolisoille 30,00 e. Yhdistys
sponsoroi hintaa sen johdosta, että
emme järjestä yhteiskuljetusta, koska useat tulevat mm. mökeiltään.
Tarvitseville toki pyritään järjestämään kimppakyytejä. Toimi nopeasti. Lipuista tällä hetkellä on jo
puolet on varattu. Ilmoittautumiset
toiminnanjohtajalle.
Perinteinen Herrasmieskisa (nykyisin paremminkin Herrashenkilökisa) pidetään Helsingin Reservinupseerien majalla Sipoon Spjutsundissa 3.-4. syyskuuta alkaen
perjantaina noin klo 16.00. Naisjäsenemme ja jäsenten puoliskot ovat
siis erittäin tervetulleita tapahtumaan. Heille on myös oma sarja kisoissa. Hyvät palkinnot…
Maja on varattu käyttöömme perjantaiksi ja lauantaiksi. Majalla on
mahdollisuus yöpymiseen ja saunomiseen.
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle, että osaamme varata paikalle pientä iltapalaa ja virvokkeita.
Toivotan kaikille jäsenille ja perheille oikein hyvää kesäaikaa.
Yhteystietoja:
puheenjohtaja juha.dahlman@
inex.ﬁ tai 040-7693816, I varapuheenjohtaja ja sihteeri sami.keino@

sok.ﬁ tai 050-3096210, II varapuheenjohtaja ari.kovalainen@sok.
fi 0107681824, toiminnanjohtaja
makinen.teuvo@gmail.com tai 0503385636, varainhankintajohtaja
jukka.hallikainen@hotmail.ﬁ 0500607874
VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

VÄÄPELIKILTA
VARUSMIESINFO 22.6.2010
Vääpelikilta ry järjestää Hämeen
Rykmentissä palveleville huollon
aliupseerikurssien oppilaille infotilaisuuden reserviläistoiminnasta
22.6.2010. 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 kesän
ratavuoroista Markku Niemiseltä,
puh. 0400 709 782, mardes@kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä, puh.
(09) 753 7837.
Katso tiedot muista tapahtumista
yhdistyksen verkkosivuilta www.reservilaisliitto.ﬁ/vaapelikilta tai ota
yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko, puh.
040 5552 821, ht.notko@fonet.ﬁ ja
sihteeri Timo Tuomi, puh. 040 5401
625, timo.tuomi@gmail.com.
Vääpelikilta ry toivottaa kaikille
jäsenilleen hyvää kesää!

MUUT
MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Kesän koittaessa kiltamme toiminta
vaan jatkuu. Keskiviikko 2.6 vietettiin automiesten kesän ammuntailtaa Santahaminassa, aseena pistooli. Tässä tulokset:
1) Perasto I 91 pist. 2) Heikkonen Heikki 91 pist. 3) Virtanen
P 89 pist. 4) Immonen 86 pist. 5)
Heikkonen Harri 80 pist. 6) Virtanen I 76 pist. 7) Moring K 76 pist.
8) Björndahl 75 pist. 9) Tarkiainen
R 75 pist. 10) Stenvall 73 pist. 11)
Hakkarainen E 70 pist. 12) Mandelin 69 pist. 13) Sani 67 pist. 14) Vihavainen T 50 pist.
Heinäkuun 17 ja 18 päivä vietetään Santahaminassa Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän 2/10
omaistenpäivää. Tulkaahan joukolla
katsomaan poikiemme esittelyjä toiminnastamme ja onhan taas luvassa
museoautojakin.
Elokuun 20 päivä kiltalaisiamme
osallistuu perinteisesti Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän 2/10
valatilaisuuteen.
28.5.2010 vietettiin Myyrmäen kirkossa kiltaveli Tauno Verner
Ahosen siunaus- ja myöhemmin
seurakuntasalilla muistotilaisuutta. Taunon me kaikki muistamme
aktiivisena ja elämän myönteisenä
kiltalaisena. Eläköön tämä muisto
mielissämme ikuisesti.
Johtokunta toivottaa kaikille Hyvää ja rentouttavaa kesää.

HELSINGIN
ILMATORJUNTARYKMENTIN KILTA
Hyvää kesää kiltalaisille ja yhteistyökumppaneillemme.
Ampumatoiminta: Ampumavuoro jää kesätauolle. Elokuussa
jatkamme normaalisti viikolta 32.
alkaen. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa,
GSM 040 502 3754.
Ennakkoilmoitus!
Perinteiset Herrasmieskilpailut
pidetään syyskuun viimeisenä sunnuntaina 26.09.2010 klo 12:00 alkaen Ilmatorjuntamuseolla.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com, Sihteerin vastuualueena on myös tiedotus.

men Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja -yhdistyksen puheenjohtajana. Lähtö tilausbussilla klo 10.00
Ostrobotnian edestä. Paluu samaan
paikkaan noin klo 16.30. Ohjelmaan
kuuluu Majan ja sen lähialueen esittely sekä lounas.
Retki on killan jäsenille ilmainen.
Myös jäsenten seuralaiset ja muut
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Osallistumismaksu on heidän
osaltaan 30 euroa, sisältäen lounaan.
ILMOITTAUTUMINEN 5.8.2010
MENNESSÄ:
Erkki Andersson, erkki.andersson@welho.com tai puh. 050 570
445, Markus Anaja, markus.anaja@
kolumbus.ﬁ, tai puh. 0400 694 004
KILLAN PERINNETUOTTEET
Killan jäsenillä on mahdollisuus hankkia Helsingin sk-piirin
sinikeltaisella kilvellä varustettuja
jäsenmerkkejä, kalvosinnappeja ja
solmiopidikkeitä sekä pöytästandaareja. Lähempiä tietoja puheenjohtajalta.
KILLAN YHTEYSTIEDOT
Killan puheenjohtaja Markus
Anaja; markus.anaja@kolumbus.ﬁ;
GSM 0400 694 004.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Döbelninkadun luolan kevään viimeinen ampumavuorot: la klo 9.3012 viikolla 26.
Ilmoittautumiset edellisenä päivänä: Markus Saarela@sks.ﬁ. Ampujavakuutus pakollinen. Killalla on
oma ase ja panoksia. Muista myös
kuulosuojaimet.
Kilta pyrkii myös järjestämään
Hannu Lakeen johdolla aseen käytön kaksipäiväisen kurssin. Ensimmäinen osa olisi jo ennen kesälomia
ja toinen osa elo- syyskuussa. Asiasta tarkemmin asian vahvistuttua
s-postilla jäsenille.
Pioneeri- ja suojelujotos Säkylässä 24-25.7. Siitä saa kertauharjotuspäivän.
Killan yhteyshenkilöt: pj Ilpo Ervasti, ilervasti@gmail.co, sihteeri
Ismo, ismo.pajarinen@mbnet.fi,
raha-asiat Antero Pesonen, antero.
pesonen@gmail.com

TARKKA-AMPUJAKILTA
Tarkka-ampujakilta ry järjestää
sääntömääräisen kevätkokouksen
7.7.2010 klo 18 alkaen. Paikkana Döbelninkatu 2 Helsingissä. Asialistalla
yhdistyksen sääntöjen 9 § mukaiset
asiat. Lisätietoja Mika Korkeamäki
050 3302242 tai korkeamaki.mika@
kolumbus.ﬁ.

HELSINGIN
SUOJELUSKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA
TRADITIONSGILLET
FÖR H:FORS
SKYDDSKÅRSDISTRIKT
RETKI
MARSKIN
MAJALLE
19.8.2010
Killan kesäretki toteutetaan torstaina 19.8.2010. Sen kohteena on Lopella sijaitseva Marskin maja.
Oppaaksi on lupautunut kenraalimajuri Sami Sihvo, joka toimii Suo-

HELSINGIN
RAUHANTURVAAJAT
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja,
p. työ. 050-3170367, p. 040- 5867874,

tuomo.ruohonen@metso.com;
Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja,
veteraanivastaava, p. 050- 4921956,
hhjuvonen@hotmail.com; , Kari
Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava
p.040-5848524, kari.kaiponen@
pp.inet.ﬁ Mervi Aho,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116,
mervi.aho@mehiläinen.fi. Liiton
veteraanituen päivystävä puhelin
0207698111.
Messi-illat: Kesäajan 2010 epäviralliset messi-illat ravintola Juttutuvan terassilla torstaisin 1.7 sekä 5.8
Klo 18.00.Syyskuun messi-ilta on
2.9.2010 klo 19.00. Esitelmöitsijä on
vielä avoin, mutta selviää kesän aikana.
SRTL:n historiikin jakelu: Kirjat
ovat saapuneet, niitä voi tiedustella
seuraavilta hallituksen jäseniltä.
TuomoRuohonen, puh. 0405867874, Juha Salonen, puh 0407229804, Tapani Forström puh
040-5870352, Kari Kaiponen puh
040-5848524.
Kirjoja on myös saatavilla heinäja elokuun messi-illoissa. Ne jotka
eivät vielä ole tilanneet teosta, voivat ottaa yhteyttä em.hallituksen jäseniin.Teoksen hinta on 25 euroa ja
se on laadukas ja hyvin toimitettu.
Vain poikkeustapauksissa kirja lähetetään postitse, joilloin postikulut
ovat n 10 euroa.
Hallitus toivottaa kaikille jäsenille aurinkoista ja rentouttavaa kesää.
Ammunta: Säännölliset luolavuoromme ovat päättyneet. lisätietoja saatte Jari Luostariselta p.0503103347.

SISSIKERHO
SISSIOSASTO
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.ﬁ. Muista myös Sissiportaalin
käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
MAASTOTOIMINTA
Sissi-teamin kilpailukoulutuspäivä pidetään Santahaminassa 19.6. Aiheina on sovellettu ammunta ja esterata. Ilmoittautumiset ja lisätietoja Seppo.
Siimeslehto@elisanet.ﬁ tai Matti.Riikonen@elisanet.ﬁ.
Sissitoiminnan peruskurssi (Pahkis-valmennus) 28. - 29. 08 Vuosaaren
res.-majan - Kantarnäs – Kasaberget alueella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Christer Mikkonen s-posti christer.mikkonen@elisanet.ﬁ , puh 050
5722 873
Pahkis 2010
Pahkajärvellä 17.–19.9. Operatiivisiin joukkoihin mahtuu vielä mukaan.
Erikoisuutena taistelusimulaattori (TASI) mukana koko harjoituksen ajan.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Osasto Valkoinen ja harjoituksen johto:
Mika Leivo 050-5555 2151 mika.leivo@karttakeskus.ﬁ. Osasto Vihreä Ville Saari 050-329 0335 v.saari88@gmail.com. Osasto Keltainen Arto Vesamo040-594 6488 arto.vesamo@gmail.com.
AMPUMATOIMINTA
Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot jatkuvat syksyllä.
Ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys Tomi Haimelin
040 552 5551 tomppa@scuba.ﬁ tai kari.savolainen@danpat.ﬁ. Tervetuloa
mukaan aktiiviseen toimintaan!
Piirien ampumatoimintatilaisuudet ovat toisaalla tässä lehdessä. Ammuntoja on lähestulkoon joka viikonloppu myös läpi kesän Santahaminassa. Ilmoittautumiset ratavuorolle@luukku.com aina keskiviikkoon klo.16.00
mennessä. Muistakaa myös MPK::n ampumavuorot.
SALITOIMINTA
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke
18.00-19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00-19.30 (Nitrot). Nitrojumppa
jatkuu syksyllä 3.9. Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@
gmail.com
MUUTA
Stadin Sissit onnittelevat kaikkia 4.6. ylennettyjä tai kunniamerkeillä
palkittuja. Joulusaunassa tavataan.
Parlamentti toivottaa kaikille hyvää kesää ja muistakaa pitää kenttäkelpoisuuttanne yllä. Pahkis on heti kohta syyskuussa.
SISSIEN HIHAMERKIT
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-poh-
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jalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.ﬁ) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.ﬁ ).
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.ﬁ, Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.
ﬁ, Jäsenrekisteri:Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.
com.

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET
www.tapiolanreserviupseerit.ﬁ, www.esres.ﬁ
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi
Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.ﬁ, aliupseerit ja miehistö: Sara
Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.ﬁ
Aktiivinen kevätkausi on kääntynyt kesähelteiden – ja sateiden ajanjaksoksi. Kevään viimeinen oma rutistus oli sotahistoriallinen patikkaretki
Hankoniemelle, johon osallistui ilahduttavan moni sotahistorian ystävä ympäri pk-seutua. Ensi syksyksi viritellään uutta kohdetta samassa hengessä.
Vaikka vietämme nyt kesälomien aikaa, ei reserviläisen kuitenkaan tarvitse täysin luopua maanpuolustustoiminnasta. Kehoitan seuraamaan etenkin www.mpky.ﬁ ja www.eskapat.net – sivustoja kesäaktiviteettien johdosta.
Elokuun alusta lähtien aloitamme Padasjoen kesäpäivillä ja toiminta kiihtyy
syyskuusta lähtien useammalla tapahtumalla.
LIIKUNTA
5.9.2010 MAASTOMARSSI 1, matka: 15km, kesto max 4h. Paikka: Luukin
ulkoilualue, Espoo. MPKY-tunnus: 0404 10 12042. Varustus: norm ulkoiluasu, vaelluskengät, vettä 2-3L, reppu. Lisätiedot: Juha Matikainen, 050 597
7139.
Lisäinfoa muista pk-seudun reserviläisliikuntatapahtumista löydät nettisivujemme toimintakalenteriosiosta sekä myös mpky:n sivuilta.
AMMUNTA
PADASJOEN KESÄPÄIVÄT pe 6.8. – su 8.8. Lisätiedot: jyrki.helin@esres.
ﬁ, p.0400 212 252 ja henri.jacobsson@esres.ﬁ, p. 040 545 1899. Oma kalusto ei välttämätön – tule mukaan, vaikka et omistaisikaan asetta! Tarkemmat
tiedot löydät nettisivujemme toimintakalenterista. Ilmoittautumiset: ilmoittautuminen (at) esres.ﬁ 4.8.2010 mennessä.
TÖÖLÖNTORIN KADUN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00
- 20:30
Töölöntorin pistoolivuorot on kesätauolla ainakin kesäkuun ajan lattiaremontin takia. Heinäkuun vuorot kannattaa tarkistaa vuorojen vetäjiltä: Kari
Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRu:lla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai
sitä pienemmillä. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.
ﬁ ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.ﬁ viimeistään
keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva (RAT) tai SAL-lisenssi (LIS)); tämä on
pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista http://
www.reservilaisliitto.ﬁ/ tai http://www.rul.ﬁ/
SANTAHAMINAN VUOROT
Syksyn Santahaminan vuorot löydät Espoon-Kauniaisten koulutusosaston sivuilta www.eskapat.net. Ohjeet vuoroille ilmoittautumiseen: www.
eskapat.net, valitse kohta : ohjeet ampumaratavuoroille /ohjeet.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0400 212 252.
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; kapt heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.ﬁ, 040-552 9530, varapj ja tiedotusvastaava: ltn panu.
korpela@tapiolanreservinupseerit.ﬁ, 040-557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.ﬁ, puheenjohtaja alik Perttu.Salonen@esres.ﬁ, 0400 280 378, varapj ja ampumavastaava kers Jyrki.Helin@
esres.ﬁ, 0400 212 252.

KENTTÄTYKISTÖKERHO
UUDENMAAN TYKISTÖKILTA
Tulevaa ohjelmaa
11.8. Esitelmätilaisuus.
Lohjan Patteri järjestää 11.8. esitelmän Lohjalla. Esitelmöitsijänä on entinen Neuvostoliiton ilmavoimien eversti Belusov, joka toimi aikoinaan tiedustelulentäjänä. Lisätietoja: Raine Mönkkönen, raine.monkkonen@gmail.
com
23.-25.8. Kunto-ottelu
Kunto-ottelu Niinisalossa. Lisätietoja: Arto Oja 0400 232 800, arto.oja@
rm.inet.ﬁ.
12.9. Cityjotos
Cityjotos Kampin Narinkkatorilla. Lue tarkemmat tiedot tulevasta numerosta.
Ampumatoiminta:
Ratavuoro Töölöntorinkadun luolassa
Töölöntorinkadun pistooliharjoitusvuoro parillisina keskiviikkoina
klo.16-19. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen: jyrppy@hotmail.com edellisen viikon perjantaihin mennessä. Vuorot jatkuvat taas syksyllä 8.9. alka-

en.
24.9. Ampumailta ampumatoiminnasta kiinnostuneille.
Ampumailta perjantaina 24.9. klo.17-21. Mahdollisuus tutustua kerhon &
killan ampuma- ja muuhun toimintaan ja kokeilla 9mm pistoolilla ampumista. Paikka: Töölöntorinkatu 2. Radan rajallisen kapasiteetin vuoksi tarkka
kellonaika tarkentuu kun osallistujamäärä on tiedossa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset ma 20.9 mennessä jyrppy@hotmail.com. Osallistumismaksu
10 e (sis. aselainan ja patruunat, ampumataulut, sekä muut ammuntaan liittyvät suojavarusteet)
20.10. Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan pistoolimestaruuskilpailu (9mm)
Kaikille Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan jäsenille avoin
ampumatapahtuma keskiviikkona 20.10. Omaa asetta ei tarvitse, vaan paikanpäällä on mahdollisuus lainata kerhon asetta. Kilpasarjan (2x5 laukauksen kohdistus, 2x10 laukauksen kilpailutulos) voi tulla ampumaan Töölöntorikatu 2 ampumaradalle, klo.16.30-19.00 välisenä aikana. Kilpailumaksu
10 e (hintaan sisältyy aseen laina, maalitaulu ja patruunat).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ampumatoimintaan liittyen: jyrppy@hotmail.com
5-7.11. Ampuma-arvojen laskentakurssi
Ampuma-arvojen laskentakurssi järjestetään 5-7.11.2010 Niinisalossa. Lisätietoja: Arto Oja 0400 232 800, arto.oja@rm.inet.ﬁ
9. tai 10.11. Vierailu Pahkajärvelle seuraamaan KARTR:n ammuntoja
Perinteinen vierailu epäsuoran tulen ampumaleirille. Päivä tarkentuu
syksyn alussa. Lisätietoja: pekka.vasara@luukku.com.
17.11. Kenttätykistökerho ry:n ja Uudenmaan tykistökilta ry:n vuosikokoukset
Yhdistysten vuosikokoukset 17.11. klo 18.00 HRUP:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2
Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kokoukselle määräämät asiat. Tarkemmat tiedot syksyn lehdessä ja postituslistan kautta.
Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Markku Mantere puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ , varapuheenjohtaja Pekka Vasara, pekka.vasara@luukku.com, sihteeri Patrick Hjelt, patrick.hjelt@borenius.ﬁ, Lohjan patterin päällikkö Tero Merjomaa, mp 0500
841 585, tero.merjomaa@nordea.com. Killan verkkosivut: www.tykistokilta.
net. KT-kerhon verkkosivut: www.tykistö.ﬁ
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Oy Johnson Metall Ab
Tukkirata 14, 33960 PIRKKALA, (03) 342 7700

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp
WEG Oy
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
MUOVITUOTTEITA RUISKUVALUTEKNIIKALLA
¾ ALIHANKINTANA

Atlas Copco Tools

J. Haarla Oy

ks vanha logo

Pyhäjärvenkatu 10 A
33200 TAMPERE
(03) 3399 1300

Ruiskuvaletut kestomuovituotteet,
ultraäänihitsaus, tampopainatus
Kalusteteollisuuden tuotteet,
laipparullat, rullanpäätytulpat
Ruiskuvalumuotit

¾ OMAT TUOTTEET
¾ VÄLITYSTUOTTEET

Lentiläntie 6, 37800 Toijala, 03 342 8244, fax 03 342 8210, www.piiplast.fi

  

Jalkaväkimuseo

Hammaslääkäri Deltadent
Hämeentie 29, 5 krs
00500 HELSINKI
(09) 565 8850

Jääkärinkatu 6-8
50100 MIKKELI
(015) 369 666

Berner Oy

SEK & GREY Oy

PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Annankatu 28
00100 HELSINKI
(09) 69 571

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

Sampolankatu 10 A
04250 KERAVA
0400 680 354

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Castreninkatu 8
00530 HELSINKI
(09) 272 7350
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Isännöitsijä
J.Tuhkanen Oy

Scando

Kun myyt
asuntoasi, ota
yhteyttä

VARATTU

Hiihtomäentie 16
00810 HELSINKI
(09) 759 2440

Marsh Oy
Ahventie 4 B III krs
02170 ESPOO
(09) 8677 4200

Svenska Finlands
Folkting

Oy Rolls Royce Ab
Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI
(09) 4730 3301

Lönrotinkatu 3 A 3
00120 HELSINKI
(09) 684 4250

Helsingin
Seurakuntayhtymä
Enemmän kuin messurakentaja.

  

Gühring Oy
Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

III Linja 22 B
00530 HELSINKI

www.slo.ﬁ

Meca-Trade Oy

Yhteisellä asialla

Handelsbanken

Lohjan Ase ja Osa

Aleksanterinkatu 11
00100 HELSINKI
010 444 2787

Vehka-alhontie 33
03100 NUMMELA
(019) 335 135

Oy Mechelin
Company Ab

Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Viitasen
Hautaustoimisto Oy

Transpap Oy

Pöyry Oy

Laippatie 5
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

Jaakonkatu 6
01620 VANTAA
010 3311

Sähkösuunnittelu
Forssell Oy
Kullervonkatu 20
00610 HELSINKI
0400 736 652

Kuopion
Yliopistollinen
Sairaala
PL 1777
70211 KUOPIO
(017) 173 590

Maalausliike Mattila
Pihlajantie 20
02880 VEIKKOLA
040 551 2454

Linnamäki Steel
Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Kauppahuone
Laakkonen Oy

Sähköpartio Oy

Transit Case Oy

Sam-Systems Oy

Beckerintie 3
00410 HELSINKI
(09) 530 8830

Roihuvuorentie 1
00820 HELSINKI
(09) 789 690

Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Rakennuspalvelu
Lahtinen Oy

Yrjö Pirilä Oy

Oy Forcit Ab

Isännöinti Niini Oy

Pohjoisesplanadi 25 A
00100 HELSINKI
(09) 4130 0700

PL 19
10901 HANKO
0207 440 400

PL 283
00151 HELSINKI
(09) 634 213

Rinnetie 1
10520 TENHOLA
0400 729 681

Safe-Team Oy
Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249

Kontulan Fysikaalinen
Hoitolaitos
Kaarenjalka 10
00940 HELSINKI
(09) 349 7072

PL 36
80101 JOENSUU
010 309 2500

Harvialan
Taimimyymälä Jokinen
& Maunula
13330 HARVIALA
0400 415 882

Harjavallan
Sairaankuljetus
Tuomolankatu 44
29200 HARJAVALTA
(02) 674 1754

Keravan Seurakunta

Eurolaite Oy

Papinkatu 6
04200 KERAVA
0400 378 102

Karvaamokuja 3 A
00380 HELSINKI
0201 557 444

Helsinki-Santahaminan
Sotilaskotiyhdistys ry

Auto-Expert Ekroos Oy

Sotilaskoti
00860 HELSINKI
(09) 684 6368

Sulantie 13
04300 TUUSULA
0400 545 202

Lujitustekniikka Oy

Tivoli Sariola Ky

Etelä-Haagan Apteekki

Juvantasku 1
02920 ESPOO
(09) 849 4440

Vehkalantie 35
04200 KERAVA
0400 207 879

Kauppalantie 26
00320 HELSINKI
(09) 587 2600
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Arto Pulkki
puh. 4056 2071
arto.pulkki@hrup.ﬁ

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

Järjestöupseeri Tomi Alajoki
puh. 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.ﬁ
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S-Ryhmän
harjoituspäivä

Teksti ja kuva: Rauno Tiainen
S-RYHMÄN MAANPUOLUSTUS-

järjesti puolustusvoimien kanssa vapaaehtoisen harjoituksen Santahaminassa 25. ja
26. toukokuuta. Ensimmäisenä
päivänä kokoontui harjoituksen
johto ja kouluttajat.
Varsinaiseen harjoitukseen
KERHO

Ketterä
kaupunkipankki

eeeaOOab]^O\YYWTW\]]O

kuului perinteisesti ammunta ja
ensiapurastit.
Muita koulutustehtäviin kuului mm. suunnistus, kotivararasti,
monitoiminta ja palontoimintarastit. Sää suosi osallistujia. Järjestäjät sekä koulutettavat olivat
tapahtumaan tyytyväisiä. Tapahtuma uusitaan jälleen kahden
vuoden päästä.
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