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s. 11

Suomen suurin sotaharjoitus käytiin Itä-Uudellamaalla.

NATO-sotilasarvot
Esittelyssä NATO-maiden sotilas- ja
palvelusarvojärjestelmät.

s. 12—13

Esikuntakurssit

s. 7

Stadin Sissien esikuntakurssit ovat pyörineet jo yli
kymmenen vuotta.
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Pääkirjoitus
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Yhteiskuntasopimus ampuma-aseista

O

ikeuspoliittinen tutkimuslaitos julkaisi viime
vuoden lopulla tutkimuksen suomalaisista henkirikoksista vv.
2002–2007. Näitä oli
yhteensä 688 kappaletta, mikä sisältää myös Jokelan koulukeskuksen uhrit.
Tilastojen mukaan ylivoimaisesti yleisin tekoväline suomalaisissa henkirikoksissa on todellakin ase – tosin teräase. Suomen Miekkailuliiton harrastusvälineillä tai
niitä toiminnallisesti muistuttavilla työvälineillä tehdään jopa 40 % kaikista Suomen henkirikoksista. Ehdottomasti yleisin
surma-ase oli edelleen keittiöveitsi, jota oli
käytetty joka neljännessä surmatyössä.
AMPUMA-ASETTA käytettiin vastaavasti
vain 16 prosentissa henkirikoksista. Poliisien tilastojen mukaan näistä ampuma-aseista lähes 60 % oli kaiken lisäksi
luvattomia. Niin kutsuttu käsiase oli tekovälineenä vain 7 % henkirikoksista – luvallinen sellainen alle 3 prosentissa.
Epäilemättä kansanedustaja Jacob
Söderman tulee vielä ehdottamaan, että
luvallisten ampuma-aseiden lisäksi tulisi
kieltää kaikki säilät, kalvat, puukot ja leipäveitset. Kielletäänkö sitten myös rakentaminen - vasaroilla ja vastaavilla käteen
sopivasti sattuneilla esineillä kun tehtiin
enemmän tappoja kuin käsiaseilla. Itse
asiassa useampi kuin joka viides surma
tehtiin ilman minkäänlaista asetta tai työkalua – kuristamalla, potkimalla tai muu-

ten vain pahoinpitelemällä uhri kuoliaaksi.
Todellisuudessa ampuma-aseet, teräaseet ja nyrkit eivät tapa ketään, vaan erilaisten päihteiden väärinkäyttö. Tilastojen
mukaan sellaisia 15 vuotta täyttäneiden
henkirikoksia, jossa sekä uhri että tekijä
olivat selvin päin, oli vain 9 prosenttia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan
henkirikollisuus onkin Suomessa yhteiskunnan huono-osaisimpien keskinäistä
rikollisuutta. Pääosa syyllisistä ja uhreista
on työttömiä tai varhaiseläkkeellä olevia
päihteiden väärinkäyttäjiä. Suuri osa heistä on lisäksi väkivaltarikosten moninkertaisia uusijoita.
HENKI LÄHTEE toki myös muuten kuin varsinaisella henkirikoksella. On kylmä tilastollinen tosiasia, että jo pelkästään viime
vuoden lokakuun tieliikenteessä tapettiin
enemmän nuoria, kuin Kauhajoen koulusurmassa kuukautta aiemmin.
Ampuma-aselain uudistamishankkeessa tultaneen esittämään käsiaseiden hallussapitolupien muuttamista määräaikaisiksi, myös nykyisin toistaiseksi voimassa
olevien. Oikeusoppineiden mukaan näin
voidaan lailla säätää, koska harrastustoiminnassa ei ole kyse kansalaisten perusoikeuksista.
KUITENKIN SEKÄ Jokelassa että Kauhajoella hallussapitoluvat oli myönnetty määräaikaisiksi, tunnetuin seurauksin. Vastaavien tapahtumien estäminen voidaan toteuttaa ainoastaan panostamalla henkilön

Ampuma-asetta käytettiin vain 16 prosentissa henkirikoksista.
Poliisien tilastojen mukaan näistä ampumaaseista lähes 60 % oli
luvattomia. Käsiase
oli tekovälineenä vain
7 % henkirikoksista —
luvallinen sellainen alle
3 prosentissa.
soveltuvuuden arviointiin ensimmäisen
luvan kohdalla. Määräaikainen hallussapitolupa on perusteltua vain ensimmäisen
luvan kohdalla, missä se onkin ollut vallitseva käytäntö jo vuosia.
sekä
muilla ”tempuilla” ohjataan poliisihallinnon yhä väheneviä resursseja yhteiskunnan kannalta täysin hyödyttömään työhön
ja vaikeutetaan tarpeettomasti ampumaharrastusta. Henkirikollisuuden seurantajärjestelmästä kun ei yksinkertaisesti
löydy minkäänlaista tukea sille väitteelle,
että reserviläisten tai muiden ampuma-

JATKUVILLA MÄÄRÄAIKAISUUKSILLA

harrastajien ampuma-aseet muodostaisivat minkäänlaista ongelmaa tai uhkaa
yhteiskuntamme yleiselle järjestykselle ja
turvallisuudelle.
Ei sovi myöskään sovi unohtaa, että
suomalaisten yksityisesti omistamat ampuma-aseet, aktiivinen ampumaharrastus
ja sitä kautta ylläpidetty ampumataito
muodostavat aivan varmasti merkittävän
pelotteen maamme yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden perusteellista järkyttämistä
mahdollisesti suunnittelevalle viholliselle.
Kyse on myös eräänlaisesta yhteiskuntasopimuksesta. Niin kauan kuin perustuslaki määrää jokaisen Suomen kansalaisen velvolliseksi osallistumaan isänmaan
puolustukseen ja yhteiskunta sen perusteella olettaa meidän reserviläisten aina
tarvittaessa puolustavan ase kädessä tätä
maata, on meillä oltava oikeus harjoituttaa omalla ajallamme ja omalla kustannuksellamme jokaisen taistelijan tärkeintä
taitoa - ampumataitoa.
PS. Taittoteknisistä syistä tämä lehti lähti
painoon ilmestymisviikkoa edeltäneenä
keskiviikkona, eikä perjantaina, kuten
tavallista. Saadun tiedon mukaan samana perjantaina piti tulla julki niin tulevan
puolustusvoimain komentajan nimi, uusi
turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko sekä PE HENK-OS:n vapaaehtoisen
maanpuolustuksen normiohjauksen korjaus- ja yhtenäistämiskäsky. Elämä on – palaamme näihin(kin)asioihin seuraavassa
numerossa.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla
toimituksessa viimeistään
aineistopäivänä klo 16.30 mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän
jälkeen saapunutta materiaalia
ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat
mielellään joko originaaleina tai
tif-muotoisina 200 dpi-resoluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.
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Veljeskansojen ystävyyden ja rintamasoturihengen
juhlaksi muodostuivat vironkävijäin
20-vuotismuistotilaisuudet.
Kenraali Laidoner: Suomi ja Viro käyvät ja toimivat tulevaisuudessakin rinnan.
Vironkävijäin 20-vuotisjuhla muodostui Viron ja Suomen ystävyyden ja veljeskansojen
yhteisten muistojen suureksi juhlaksi. Yli kolme ja puoli tuhatta suomalaista vapaaehtoista riensi 20 vuotta sitten hädän hetkenä veljeskansan avuksi, ja lähes seitsemän
sataa oli heitä kokoontunut eilispäiväksi Helsinkiin viettämään yhteisten taistelujen
muistoa ja verestämään aseveljien kesken solmittuja rintamatoveruuden ja ystävyyden
siteitä. Juhlan ohjelmaan kuului kolme kaunista tilaisuutta - kunniakäynti Vanhankirkonpuiston sankarihaudalla, päiväjuhla Kansallisteatterissa ja asevelijuhla illalla Messuhallissa.
Kello 10 aamulla kokoontuivat joukot, Ekströmin rykmentti, Pohjan Pojat ja panssarijuna- ym erikoisosastot järjestäytymistä varten Lönnrothin patsaan takan olevalle
aukiolle, missä ne ilmoitettiin kommodori Raholalle. Sieltä joukot marssivat 4-miehisissä rivistöissä Yrjönkadulle muodostaen Vanhankirkonpiston reunaan vironkävijäin
sankarihaudan kohdalle Lönnrotinkadulta Bulevardille ulottuvan 4-miehisen rintaman. Invalidien auto oli vironkävijäin rintaman takana. Armeijan kunniakomppania
lippuineen sijoittui puistoon haudan toiselle puolelle. Kutsuvieraiden lukuisa joukko
ryhmittyi sankarihaudan etualalle.
Klo 10.35 saapui kenraali Wetzel, jolle kommodori Rahola ilmoitti hatuttomin päin
kunnia-asennossa odottavat vironkävijät. Klo 10.45 saapui juhlavieras, kenraali Laidoner prof. Louhivuoren ja kenraali Östermanin seurassa paikalle. Kenraali Wetzel ilmoitti joukot kenraali Laidonerille, joka tervehti jokaista osastoa erikseen.
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Suunnitelmista
toteutukseen

Eteenpäin
yhteisvoimin!

NYT ON JUURI OIKEA aika aktivoida
yhdistysten jäsenhuolto. Kaivakaa
yhdistyksestänne vuodenvaihteessa
poistettujen jäsenten listaus esille ja
tarkistakaa syy jäsenyyden päättymiseen. Yleensähän se on jäsenmaksun
maksamatta jättäminen, syystä tai
toisesta. Nyt on hyvä hetki kontaktoida kaikki poistuneet ja aktivoida
jäsenyys uudestaan. Tässä vaiheessa
vuotta jäsenmaksulle saa parhaan
vastineen.
Toinen ajankohtainen jäsenhuoltoprojekti on yhdistysten sähköpostitiedotuksen aktivointi. Kerran kuukaudessa sähköisesti jaettavat lyhyet
ja ytimekkäät tiedotteet parantavat
yleistä aktiivisuuden tasoa ja vähintäänkin pitävät jäsenet ajan tasalla
kunkin ajankohdan toiminnoista.
Sähköpostiosoitteiden selvittäminen ja ajan tasalla pitäminen on
alkuun työläs urakka, mutta kannattaa. Tässäkin oikean vastuuhenkilön
valinta ratkaisee lopputuloksen.

VUOSI 2009 ALKAA kansantaloudellisesti hieman alakuloisissa merkeissä. Rahoituslaitoksia menee nurin ja ﬁrmat ajautuvat ahdinkoon.
YT-neuvottelukierroksia käydään.
Kokonaisia tehtaita suljetaan tai niiden tuotantoa supistetaan. Tuhansia
työntekijöitä sanotaan irti, lomautetaan tai he ovat lomautusuhan alla.
Työttömyys kasvaa huimaa vauhtia.
Eli jos olet vielä töissä, niin olet niiden onnekkaiden joukossa, joiden ei
tarvitse juosta luukulta toiselle etsimässä toimeentuloa ja näin tukeutua
esimerkiksi työttömyyskorvauksiin.
Lähes jokaisella on lähipiirissä tai
tuttavan tuttavana henkilöitä, joita
tämä talouden ns. ”alavire” koskettaa
henkilökohtaisesti. Eli nyt tarvitaan
lähimmäisen apua ja tukea.

huimaa. Olemme taalla
loudellisesti vakaalla
pohjalla ja myös yhiiteistyö upseeripiiut
rin kanssa on ollut
mutkatonta ja see
n.
kehittyy edelleen.
ät
Toimistot tekevät
ti
töitä saumattomasti
hja mm. tämän yha
teistyön tuloksena
yt
kädessäsi on nyt
in
uudistunut Reservin
mmeSanomat. Toivoisimmentteja
kin siitä kommentteja
een,
suoraan toimitukseen,
lleen
jotta voimme edelleen
deksi
kehittää lehteä yhdeksi
erviparhaimmista reservidistä.
läisten tiedotuslehdistä.

tiedämme vastuun lähimmäisistämme ja olemme
valmiita auttamaan. Nyt ei saa jäädä
”tuleen makaamaan” vaan pitää lähteä liikkeelle: ylös, ulos ja lenkille.
Kun olemme ensin laittaneet itsemme liikkumaan, niin sen jälkeen laitamme myös rahan liikkumaan. Ostamalla kotimaassa tuotettuja tuotteita kotimaisesta kaupasta, tuemme
kotimaista kauppaa ja tuotantoa.
Näin luomme edellytyksiä kotimaisille tuottajille ja kauppiaille selviytyä talouden alamäestä. ’Avainlippu’
(http://www.avainlippu.fi) kertoo
että tuote tai palvelu on suomalainen. Suosi siis suomalaista.

OHEINEN SÄE on J.L.
L. Rune-

Yhteisöaseluvat ja ampuma-asehankinnat
Jokaisen perusyhdistyksen, jolla ei
ole vielä yhteisöaselupaa, on syytä
aktivoitua. Ottakaa yhteys järjestöupseeriin ohjeiden saamiseksi. Piirillä on tarvittaessa mahdollisuus tarjota yhteisöaselupaa varten hyväksytyt
säilytystilat yhdistyksen aseille.
Tehkää myös ensi tilassa päätökset palvelusasekaluston hankkimisesta ja/tai täydentämisestä.
Piiri ja liitto tukevat yllä mainittuja
hankintoja, joten laittakaa projektitukihakemukset ja aseiden hankintalupahakemukset vireille viipymättä.
Kuluvan vuoden painopiste tulee olla ensisijaisesti pistoolikaluston
hankinnassa.

Pääkaupunkiseudun
ampumaurheilukeskus

vaikuttaa tällä
hetkellä olevan
positiivista poliittista nostetta. Seuraavaksi
on
pyrittävä
aikaansaamaan
ekonkreettisia askelia eteenpäin.
eskukAmpumaurheilukeskukonnollisen sijoitus on luonnolliysymys.
sesti se vaikein kysymys.
a mahYmpäristöluvan ja
uutokdollisen kaavamuutoksen käsittely ovat lisäksi
tyisesti
aikaa vieviä, erityisesti
ea. Tästäällä päin Suomea.
en tahto
sä selkeä poliittinen
ä vastevarmasti lyhentää
aikaa.

RESERVILÄISINÄ ME

unnalSeutu- ja valtakunnallista merkitystä omaaahoitus
van projektin rahoitus
kaan järon arvioiden mukaan
unhan sijestelykysymys, kunhan
kaistua.
joitus saadaan ratkaistua.
Vantaan Petikkoa on hyvin
asiaperustein ehdotettu sijainniksi, eikä mikään osapuoli ole vielä
esittänyt parempaa vaihtoehtosijoitusta.
Helsingin kaupungin suunnitelmissa
jo 80-luvulla vilahdellut Espoon Ämmässuon Kauhala ei yksinkertaisesti
kooltaan ja sijainniltaan asutuksen
läheisyydessä mahdollista seutukunnalliset mitat täyttävän ampumakeskuksen rakentamista.
Jokainen yksittäinen piirin jäsen voi
auttaa tässäkin projektissa ottamalla
suoria yhteyksiä oman kaupunkinsa
kunnallispäättäjiin.

Ampumaurheilukeskushankkeella

ville.maijanen@hrup.ﬁ
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alakuloudesta huolimatta piirille kuuluu varsin hyvää.
Viime vuoden loppupuolella ylitimme
3000 jäsenen rajapyykin. Jäsenmäärämme on ollut useamman vuoden
ajan vahvassa kasvussa. Suurimmat
kiitokset tästä kuuluu mm. Vantaan
Reserviläisille, Espoon Reserviläisille
ja Vääpelikillalle, joiden jäsenmäärien kasvu on ollut viime vuosina

KAIKESTA TÄSTÄ

Porilaisbergin runosta ”Porilaisa emme
ten marssi”. Vaikka
ssa
olekaan aseellisessa
n
konfliktissa, niin
a
runo antaa voimia
taistella taantumaaa
vastaan.
me kotoinen, et
Suomi, maamme
d koskaan
k k
veren vuotamatta jjoudu
väkivallan alle, eikä iäss’ ikien tää
kansa väisty, vapauttaan hyljäten.
Kuolla voipi urho vaan, ei vaaraa
väistä, pakene, ei antau hän sortajalle. Kuolo, onni sotilaan, osamme
olkoon, taistella kun saimme vaan!
Siis miekkahan ja vastaan vainoojaamme! Tie kuoleman vie kohden
kunniaamme. Viipymättä rynnätkää!
Nyt meidän aik’ on, kallis elon aik’ on
tää. Suojelematt’ ei jäänyt maamme,
harvennut todistaa sen joukko urhokas. Eespäin nyt, jalo lippu uljakas!
Täss, suomalaiset on sun henkivartijas.
kimmo.karinen@helresp.ﬁ
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Kirjat
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MPK:n historia täydentyy
MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYH-

vietti joulukuussa perustamisensa 15-vuotisjuhlaa. Juhlassa
julkistettiin yhdistyksen historiikki,
jonka on kirjoittanut Jussi Viljanen.
Kirja on jatkoa viisi vuotta sitten ilmestyneelle 1o-vuotishistoriikille.
Tähän teokseen on siis vain koottu
viimeisen viiden vuoden tärkeimmät
tapahtumat. Joita on ollutkin melkoisesti. Viiden viime vuoden aikana MPK:sta on tullut lain laatimisen
myötä julkisoikeudellinen yhdistys.
Historiikissa toiminnanjohtaja Pekka
Majuri analysoi tapahtuneita asioita
ja puheenjohtaja Harri Kainulainen
pyrkii luotaamaan tulevaisuuteen.
Kirjasta löytyy myös koulutuspäällikkö Antti Niemisen haastattelu.
Hän selvittää koulutusjärjestelmän
kehittämistä vuosien varrella. Viestintäpäällikkö Asta Ruuskanen ker-

DISTYS

too, kuinka tiedotus on hoidettu ja
kuinka sitä pyritään tulevaisuudessa
kehittämään. Naisten koulutustoiminta on saanut teoksessa oman
kappaleensa.
Kirjan lopuksi Jussi Viljanen
esittelee kansalaistutkimuksen tuloksia syksyltä 2008. Tutkimuksen
mukaan kansalaisten henkilökohtainen maanpuolustustahto on edelleen vahva, eikä siinä ole tapahtunut
juurikaan muutoksia parin vuoden
takaisiin tutkimuksiin verrattuna.
MPK:n tunnettuus ei ole vieläkään
liian hyvä. Sen eteen tuleekin tehdä voimakkaasti työtä. Sotilaallinen
koulutus näyttää olevan kansalaisten toiveissa. Etenkin johtamis- ja
koulutustaitojen opetus. Historiikki tulee lukea edellisen historiikin
kanssa, jotta toiminnan käynnistämisestä saa laajemman kuvan.

kirja Armoton erämaa kertoo Rukajärven suunnan
kenttävartioista ja niiden elämästä.
Kirja perustuu Rajajääkäripataljoona 6:n vaiheisiin. 14. divisioonan
jalkaväkitaistelijat joutuivat vuorollaan sodan koviin taisteluihin.
Kirjassa on paljon kenttävartioissa
olleiden veteraanien kertomuksia.
Ne ovat aitoja, koska juuri he ovat
nuo tapahtumat kokeneet. Etulinja
kenttävartioiden taistelut eivät saaneet suurta julkisuutta tai mainetta,
mutta, jos vartiot olisivat pettäneet
tai tuhoutuneet, olisi koko rintama
joutunut peräytymään.
Kirjoittaja kiittää erityisesti kunniarajajääkäri Pentti Perttulia, jolta
hän sai runsaasti aineistoa, piirrok-

Jussi Viljanen, Meitä on jo
300 000
ISBN 978-952-92-4832-2, Suomen Graaﬁset Palvelu Oy, Kuopio 2008, 82 sivua, kuvitusta.

sia ja valokuvia. Perttuli muistetaan
hyvin todellisena partionjohtajana
elokuvasta ”Rukajärven tie”. Kuhmolainen Esko Raassina entisenä
kenttävartion päällikkönä on antanut kirjoittajalle runsaasti käytännön tietoa.
Kirja kertoo esimerkein ja muistelmin nykyisille ja tuleville sukupolville näiden erämaasotureiden
elämästä ja taisteluista kovissa olosuhteissa. Kirjassa on taltioitu erämaasodan oppeja nykyisille taistelijoille.

suunnitteli
1939-44 useita operaatioita Suomea
vastaan. Sotahistorian professori
Ohto Manninen on tutkinut Venäjän arkistoissa näitä puna-armeijan
yleisesikunnan ja sota-aikaisen pääajan (Stavka) laatimia operaatiosuunnitelmia vuodesta 1990. Monia
näistä operaatioista ei toteutettu,
mutta kuten vuosien 1939 ja 1944
tapahtumista muistetaan, osa kuitenkin. Toteuttamatta jääneetkin
operaatiot antavat lisävalaistusta
historiallisiin tapahtumiin ja ajan
kuvaan.
Suurin osa näistä tutkimustuloksista on julkaistu jo aiemmin muun
muassa Sotahistoriallisen Seuran
julkaisemissa Sotahistoriallinen
Aikakauskirja -sarjassa, joten varsinaisesti täysin uutta ja mullistavaa
tietoa ei Mannisen uutuuskirjasta

ISBN 978-952-5026-83-2, Apali Oy 2008, 160
sivua, runsas kuvitus.

kauluslaatassa oli kaksi salamaa,
jotka muodostivat kirjaimet SS.
Kirjan tarinat perustuvat sotilaiden haastatteluihin sekä joidenkin
sotilaiden pitämiin päiväkirjoihin,
joita he pitivät joukkoihin kuuluessaan. Päiväkirjat on tallennettu
sellaisinaan, koska ne välittävät sen
ajan kuvan parhaiten.

on koonnut tähän
pamﬂetti-tyyliseen kirjaan Pro Karelia ry:n netti sivuilla aiemmin julkaistuja artikkeleita runsaat 50 kappaletta. Kaikki käsittelevät Venäjän
tilaa venäläisten medioiden tietojen
pohjalta. Artikkelit sisältävät uutisen kuvauksen ja sen analyysin.
Kirjoittaja esittää kirjassaan arvioita Venäjän taloudellisista uhkakuvista. Öljyn hinnan lasku saattaa
aiheuttaa Venäjän talouden romahtamisen. Öljyn hinnan lasku tulee
aiheuttamaan suuria taloudellisia
vaikeuksia Venäjän talouteen. Öljyn
hinta on laskenut huikeasta 150 dollarin tasosta jo alle 40 dollarin. Hinnan lasku on aiheuttanut Venäjälle
satojen miljardien dollareiden tulojen pienenemisen. Kirjassa esitetään
myös venäläislähteisiin perustuvana
arviona, että ensi vuonna 2010 Venäjää uhkaa myös kaasupula. Kaasupula voi olla niin suuri, että jättiläiskaupunkeja joudutaan evakuoimaan kaasupulan vuoksi.
Kirja esittää, että Venäjä on klaanidiktatuuri, jossa vallan tasapaino
ylläpidetään varastetun kansallisva-

VEIKKO SAKSI

Tauno Oksanen, Armoton erämaa
ISBN 978-952-67112-0-1, Aittokoski Group Oy,
2008, 299 sivua, kuvitusta.

ainakaan yhdellä lukemisella löydy.
Asiaan entuudestaan vihkiytymättömille on kuitenkin luvassa todellinen tietopommi. Kirjassa on myös
mukana erinomaiset luettelot punaarmeijan yhtymistä ja niiden komentajista Suomen vastaiselle rintamilla
1939-1944.
KIRJAN SUURIMPANA puutteena
voisi pitää sitä, että siinä käsitellään kesän 1944 suurhyökkäyksen
yhteydessä varsin pintapuolisesti
niin Leningradin rintaman operaatiot Narvan suunnassa kuin varsinaisten Baltian rintamien operaatiot muualla Baltian alueella. Näillä
oli kuitenkin varsin suuri merkitys
Stavkan ja Leningradin rintaman sotilasjohdon suunnitelmiin Suomen
osalta.

Seppo Porvali, Uskollisuus on
kunniamme

Venäjä kriisissä

Miten Suomi
valloitetaan
PUNA-ARMEIJAN JOHTO

vapaaehtoisia lähti
Saksaan kaikkiaan 1407. Heistä kaatui 255, 686 haavoittui ja 14 katosi.
Suomalaiset vapaaehtoiset etenivät
aina Kaukasukselle saakka. Nykyisin
heitä on elossa noin 140. Uskollisuus
on kunniamme-kirja kertoo 17 miehen ja yhden naisen tarinan heidän
itsensä kertomina.
Suomessa aloitettiin jo elokuussa 1940 tunnustelut suomalaisten
värväämiseksi saksalaisiin joukkoihin. Saksalaisten tarkoitus oli saada
vapaaehtoisia SS-divisioona Wikingin joukkoihin Tanskasta, Norjasta,
Hollannista sekä Suomesta. Värväys
suoritettiin peitetoimiston avulla,
jotta toiminta pysyisi neuvostoliittolaisilta salassa. Peitetoimisto oli Insinööritoimisto Ratas Oy. Värväreitä
oli eri puolilla Suomea. Schutzstaffel oli alun perin kansallissosialistisen puolueen itsenäinen vapaaehtoisjärjestö. Sotavuosina näiden
joukkojen rinnalle perustettiin taisteluun kykeneviä sotajoukkoja. Näistä muodostui useita divisioonia käsittävä Waffen-SS. Ne toimivat mm
Itärintamalla hyvässä yhteistyössä
Wechmachtin kanssa. Waffen-SS:n
sotilaspuvut erosivat hieman tavallisista. Kokardina käytettiin pääkallo
ja ristissä olevia sääriluita. Toisessa

SUOMALAISIA

Kirja kenttävartioista
TAUNO OKSASEN

Suomalaiset SS-miehet

Veikko Saksi, Venäjä kriisissä
ISBN 978-951-98494-4-7, ProKarelia, 2008, 269
sivua.

rallisuuden jakamisella ja että Venäjän hallinto- ja valvontakoneisto
johtaa ja valvoo elinkeinoelämää,
mediaa, kansalaisia, politiikkaa, armeijaa ja kansantaloutta.

Tiesitkö että


Ohto Manninen: Miten Suomi
valloitetaan
EDITA, 2008. ISBN 978-951-37-5278-1. 281 sivua.

Vuonna 2007 Suomen puolustusmenot olivat 1,3 % bruttokansantuotteesta.
Puolustusmenovat vuonna 2008 olivat 5,4 % valtion talousarviossa.
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Nostoväestä
varareserviin

luokkaan
kuuluvat asevelvolliset, jotka on
vapautettu palveluksesta rauhan
aikana. Tällaisia henkilöitä ovat
esimerkiksi terveydellisillä syillä tai
monikansalaisuuden ja Jehovantodistajuuden perusteella palveluksesta vapautetut. Tässä ryhmässä
suurin osa on varusmiespalveluksen
suorittamattomia, mutta joitakin
reservin aikana palveluksesta vapautettujakin on mukana. Siviilipalvelusmiehet eivät enää viimevuoden

VARARESERVIN TOISEEN

alusta alkaen ole kuuluneet tähän
luokkaan.

Varareserviä
ylennetään harvoin
Varareservin kolmanteen luokkaan kuuluvat lähinnä varusmiespalvelustaan odottavat tai siellä
olevat 18 - 30 -vuotiaat asevelvolliset
ja ne alle 30 -vuotiaat joiden asevelvollisuuden tila on vielä epäselvä.
Viimeksi mainituista suurin ryhmä
on palveluskelpoisuuden uutta määritystä odottavat (ns. palveluskelpoisuusluokka E).
jaottelu tarkoittaa sitä, että periaatteessa vain
varareservin ensimmäiseen luokkaan kuuluvia voidaan ylentää.
Toki joitakin poikkeuksiakin löytyy
toisesta luokasta. Puolustusvoimien
näkökulmasta ylennyksen tulisi perustua pätevöitymiseen sodan ajan
tehtävässä, joten varareservin ylentäminen tulee olla enemmänkin
poikkeus kuin pääsääntö.
Reservissä olevat, mutta yhteiskunnan kannalta tärkeän tehtävän
kannalta poikkeusolojen palvelukseen kutsumatta jätettävät (ns.
VAP), eivät hekään kuulu normaaliin ylennysrytmiin. Heidän osaltaan ylentämisiä voidaan kyllä erityisillä maanpuolustuksellisilla perusteilla aluetoimistojen esityksestä
ja valmistelusta tehdä.

YLENNYSTEN OSALTA

Komkapt Jyrki Kivelä
Pääesikunta Henkilöstöosasto

18

19 – 20

30

180 pv

KUTSUNNAT

voimaan
tullut asevelvollisuuslaki muutti pitkään käytössä olleen nostoväen varareserviksi. Sisällöllisesti muutoksia tapahtui vain vähän. Kuitenkin
jaottelun ymmärtämisessä on vaikeuksia, jopa ammattisotilailla.
Asevelvollinen kuuluu varusmiespalveluksen jälkeen reserviin.
Miehistöön kuuluvat ovat reservissä
sen vuoden loppuun, kun täyttävät
50 vuotta. Upseerit, opistoupseerit
ja aliupseerit sen vuoden loppuun,
jona he täyttävät 60 vuotta. Everstit
tai kommodorit tai niitä ylemmässä
sotilasarvossa olevat, ovat reservissä
niin kauan kuin he ovat palveluskelpoisia.
Varareserviin kuuluu sekä varusmiespalveluksen suorittaneita että
suorittamattomia asevelvollisia.
Selkein ryhmä lienee varusmiespalveluksen suorittaneet miehistöön
kuuluvat yli 50 -vuotiaat, jotka kuuluvat varareservin ensimmäiseen
luokkaan.

VIIME VUODEN ALUSTA

50

MIEHISTÖ RESERVISSÄ
Kertausharjoituksia
max. 40 pv tai 75 pv

60

VARARESERVIN
I LUOKKA

270 pv
362 pv

VARUSMIESPALVELUS

UPSEERIT JA ALIUPSEERIT RESERVISSÄ
Kertausharjoituksia max. 100 pv

VARARESERVIN II LUOKKA
Rauhan aikana palveluksesta vapautetut

VARARESERVIN
III LUOKKA

Varareservin luokat
Varareservi I luokka
Varareservi II luokka
Varareservi III luokka

Miehistö 50—60 ikävuoteen
Rauhan aikana palveluksesta vapautetut
Kutsuntaikäiset, jotka eivät ole vielä
astuneet varusmiespalvelukseen
tai E-luokkaan määrätyt

Rakennusmestarit ja insinöörit
AMK RKL

Aiemmin varareserviä kutsuttiin nostoväeksi.
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IN MEMORIAM

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

Pursimies Pentti Juhani Aarto
3.1.1943—13.1.2009
Reservinaliupseerit ry:n Meriosastoon 31.12.1963. Varusmiespalveluksensa hän oli suorittanut Helsingin Laivastoasemalla 15.2.1962-10.1.1963. Meriosasto oli
virallisesti perustettu vain muutamaa vuotta aikaisemmin, 9.3.1960.
Meriosaston “mainosteksti” vuodelta 1963 kuvannee niitä asioita, jotka saivat nuoren reservin
alikersantin liittymään merelliseen reserviläistoimintaan pian varusmiespalveluksen jälkeen:
“Meriosaston pääasiallisena tarkoituksena on
suoda merivoimissa palvelleille sekä kaikille merenkulusta kiinnostuneille reservin aliupseereille
jatkuvaa kontaktia meren henkeen. Osastossa on
mahdollisuus suorittaa mm. rannikkolaivurin, Itämeren kipparin, viestitys-moottori-ym. kursseja
sekä käytännössä soveltaa hankittua tietoa ja taitoa käytössämme olevilla moottorialuksilla. Erilaiset kilpailut sekä harjoitusretkeilyt pitävät kehon
kunnon tasavallan presidentin toivomassa vireessä. Suolainen huumori ja kadehdittava toverihenki antaa niin vanhalle kuin nuorellekin täydellisen
nautinnon vapaa-ajan oikein käyttämisestä. Navigare necesse est vivere non est necesse.”
Jo tammikuun vuosikokouksessa 1964 Pentti
valittiin Meriosaston johtokuntaan, jossa muut
olivat sodankäyneitä veteraaneja, puheenjohtaja
vääpeli Ensio Pesosen, entisen Msk-sotilasmestarin ja Helsingin Merisuojeluskunnan kansliapäällikön johdolla. Pentti osallistui koulutusalus
Saukon purjehduksiin ja jonkun vuoden päästä
ensimmäisiin Merikilpailuihinsa Kotkassa vuonna
1968. Saukko vaihtui 1974 Vesikoksi, jonka kipparina Pentti toimi 9 kesänä (1974-1982), ja josta muodostuikin Pentin “toinen rakkaus” 25:ksi vuodeksi.
Merikilpailu-urakin eri tehtävissä, mutta ennenkaikkea viestimiehenä, kesti 90-luvun alkupuolelle saakka. Sisäampumarata “Luola” tuli niinikään
tutuksi paikaksi vuosien mittaan.
Vuonna 1969 valittiin Pentti Meriosaston puheenjohtajaksi - 25 vuoden ikäisenä. Tämä oli
siihen aikaan harvinaista, ja kyseiseltä vuodelta
oleva teksti kuvanneekin aikojen muuttumista
osuvasti:
“Osastomme toiminta on kuluneina vuosina ollut melko monipuolista ja “vipinää” on ollut
melko sopivastikin. Yleisesti ottaen on osastomme
aktiviteetti kohentunut kiitettävästi ja saatuaan lisää toimintamuotoja on sen jäsenmäärä kasvanut.
Ilolla on pantava merkille nuoren polven innokas
mukaantulo. Voimme täysin rauhassa ja luottavasti uskoa osastomme jatkuvan kehityksen näiden
miesten käsiin.”
Pentin puheenjohtajakaudella luotiin tukevampi pohja yhteistoimintaan Helsingin reservin
meriupseereiden kanssa, joka sitten johti myöhemmin merellisen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja Sinisen Reservin yhteistyön alkamiseen 1990-luvun alussa. Loppuvuodesta 1991
Meriosasto rekisteröitiin ajan hengen mukaisesti
omaksi yhdistyksekseen, Helsingin Reservin Merialiupseerit ry:ksi, nykyiseksi Merireserviläiset
ry:ksi, jonka perustajajäsen Pentti oli.
Puheenjohtajana Pentti toimi 8 vuotta (1969-

PENTTI AARTO LIITTYI HELSINGIN

Yhdysvallat, Venäjä ja
Israel
ovat päivittäin uutisotsikoissa. Useasti
myös sellaisissa uutisissa, joissa niiden teot tuomitaan. Ja yhteistä kaikille kolmelle on se, että ne eivät juurikaan ota huomioon
ns. yleistä mielipidettä. Samat valtiot eivät myöskään piittaa
siitä, että Yhdistyneitten Kansakuntien eli YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsee niiden teot. Turvallisuusneuvoston toimia
hankaloittaa vielä se, että Yhdysvallat ja Venäjä ovat neuvoston
pysyviä jäseniä veto-oikeudellaan. Ja kun on kyse Israelin teoista
niin Yhdysvallat ei juurikaan anna turvallisuusneuvostolle mahdollisuutta tuomita liittolaistaan.
Yhdysvallat on maailman ainoa todellinen supervalta. Väistyvän presidentti Bushin kaudella Yhdysvallat käynnisti ilman
YK:n hyväksyntää Irak-operaationsa. Yhdysvaltojen läsnäolo Irakissa jää myös perinnöksi uudelle presidentti Obamalle. Irakissa
ollaan niin ”syvällä” ja suurella voimalla, että mitään nopeita irtautumisratkaisuja ei voida odottaa. Suurvalta on toimillaan pakottanut muun maailman tuomioista huolimatta hyväksymään
omat toimensa. Yhdysvaltojen politiikassa on keskeisenä omien
etujen turvaaminen. Se tehdään missä tahansa ja julkisuuteen
esitetään tavoitteena olevan diktatuurien vastustaminen ja demokratian vahventaminen.

NÄMÄ KOLME VALTIOTA

supervallan perillisen Venäjän toimet ovat useassa tapauksessa samanlaisia.
Yhdysvallat,
Entisen Neuvostoliiton alueilla
Venäjä ja Israel
Venäjä on jatkuvasti valmiina
omien liittolaistensa eli venäeivät juurikaan
läisvähemmistöjen tukemiseen.
Venäjä käyttää tässä politiikasota huomioon
saan myös voimatoimia, joita ei
ns. yleistä mievoida hyväksyä. Paras esimerkki
tällaisesta Venäjän harjoittamaslipidettä
ta politiikasta on elokuinen Georgian sota. Sodan aloittajasta
ja sodan syttymissyistä voidaan olla erimielisiä. Venäjä kuitenkin
toteutti omat toimensa sellaisina, että muu maailma ne tuomitsi.
Tässäkin tapauksessa suurvalta oli yhtä kuuro maailman tuomiolle kuin Yhdysvaltojen Irak-operaation käynnistämisessä. Suurvalloilla näyttää olevan aivan omat pelisääntönsä.
Israelin sotatoimet Gazassa ovat tätä kirjoittaessani tilanteessa, että yli 20 sotapäivän tuloksena on pitkälti yli 1000 kuollutta
palestiinalaista ja toistakymmentä kuollutta israelilaista. Egyptin
johdolla on yritetty saada aikaan tulitauko ja käynnistää neuvotteluja rauhan aikaansaamiseksi. Jonkinasteinen tulitauko on uutisten mukaan onnistuttu saavuttamaan, mutta sitäkin sopimusta
on molemmin puolin rikottu.

TOISEN ENTISEN

ISRAELIN TOIMET TÄMÄN uusimman sodan aikana ovat samanlaiset kuin pari vuotta sitten käydyn Libanonin sodankin aikana.
Yhdysvaltojen tuella Israel sulkee korvansa muun maailman vaatimuksille sotatoimien lopettamiseen. Israel ilmoittaa vain turvaavansa omalla alueellaan omien asukkaidensa turvallisuuden.
Politiikan tuloksena Gazan ja Länsirannan palestiinalaisten elämä tehdään mahdottomaksi. Palestiinalaisten rajan ylitykset ja
siten myös työssäkäynti Israelissa tehdään mahdottomiksi. Israel
ei ole valmis muuttamaan politiikkaansa niin kauan kuin sillä on
Yhdysvaltojen tuki. Erityisen kuuro Israel on YK:n turvallisuusneuvoston toimille. Yhdysvallat tukee siellä liittolaistaan joko
suoranaisella veto-oikeudellaan tai ei osallistu ollenkaan päätösäänestykseen. Molemmissa tapauksissa Israel on valmis jatkamaan omaa politiikkaansa tuomioista välittämättä. Tällä tavalla
Israel pelaa samoilla säännöillä kuin Yhdysvallat ja Venäjä.
SUOMELLAKIN OMA OSUUTENSA tässä Israelin ja Hamasin sodassa. Israel tuhosi Gazassa Suomen kirkon ulkomaanavun rakentaman kiinteistön. Suomen ulkoministeri ja - ministeriö ovat vaatineet selvitystä tapahtumasta. Israel on luvannut tutkia asian
ja antaa sitten raporttinsa. Toivottavasti ei tässä Gazan pommituksessa ole samanlainen lopputulos kuin oli Libanonin sodassa,
jossa Israel pommitti YK:n rauhanturvaajien asemaa ja neljä sotilastarkkailijaa tapettiin tällä tarkoituksellisella pommituksella.
Myöhemmin Israel perusteli tapahtumaa kaikenlaisilla ei-hyväksyttävillä tekosyillä.
Lähi-idän viimeiset tapahtumat antavat aihetta myös löytää
Euroopan unionille omat ja todella toimivat poliittiset vaikutusmahdollisuudet. Tapahtumien valittelu ei riitä. EU:n pitää tiukentaa politiikkaansa. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel pitää saada
vastuuseen teoistaan.

1976), varapuheenjohtajana 10 vuotta (1983-1992)
ja johtokunnan jäsenenä kaikenkaikkiaan yhtämittaisesti 32 vuotta (1964-1995)!
Tämän lisäksi oli Pentti mukana Sinisen Reservin toiminnassa; muistamme hänet ennenkaikkea
juhlien järjestäjänä. Kun paikallisosastotoimintaa
perustettiin vuonna 1998 aikaisemman koulutusjärjestelmämme tilalle, oli Pentti siinäkin, nyt jo
varttuneempana reservin pursimiehenä, jälleen
mukana. Yhdistyksemme “oma” paikallisyksikkö
Kuljetusviirikkö, myöhempi 1. Koululaivaviirikkö (Suomenlahden Meripuolustusosasto), olikin
jäsenille ainoa merellinen “henkireikä” Vesikon
myymisen jälkeen. Penttikin oli koko Vesikon ajan,
25 vuotta, osallistunut uhrautuvaisesti varainkeräykseen tämän “toisen rakkauden” ylläpitämiseksi.
Sairastuttuaan vakavasti parisen vuotta sitten, ei
Pentti ehtinyt koskaan purjehtia Merireserviläisten 2007 ostamalla ensimmäisellä täysin omalla
koulutusaluksella, Ahven 3:lla. Olen kuitenkin
varma, että Pentti on ollut koko ajan hengessä mukana.
Jäämme kaipaamaan kunnioitettua merireserviläisveljeämme ja ystäväämme Pentti Aartoa ja
muistamme häntä seuraavilla Meriosaston 10-vuotisjulkaisun sanoilla Pentin puheenjohtajakaudelta 1969, jotka mielestäni kuvastavat käytännönläheisesti hänenkin arvojaan:
“Meriosastomme pääperiaatteena on ollut reippaan merihenkisen harrastuksen ylläpito, merenkulkutaidon elvyttäminen, viestitystaidon kehittäminen ja tärkeimpänä veljeyden sekä siihen lujasti
liittyvän, turhia ylisanoja kaihtavan isänmaallisen
ajattelun ehdoton säilyttäminen.”
Tatu Korhonen
puheenjohtaja
Merireserviläiset ry,
Sjöreservister rf
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Stadin Sissien
luoma reserviläisten
johtamiskoulutus
Stadin Sissit ovat järjestäneet esikuntatyöskentelyn kurssin 14 vuoden ajan eli 14 kurssia peräperää. Vuosina 1995-2007 on koulutettu
n. 350 reserviläistä kurssin vahvuuden ollessa n. 30. Mikä tämä
kurssi on ja mistä se on tullut?
Pahkis ja Esik-J
50-vuotisjuhlavuottaan viettävien
Stadin Sissien johtamiskoulutuksella on pitkät perinteet. “Pahkiksella” sekä muilla jotoksilla on saatu
johtamissuoritteita Sissikerhon ja
Sissiosaston alkuajoilta asti. 1970ja 1980-luvulla Sissien (maasto-)
johtamisesta ja -jotoksista otettiin
valtakunnallisestikin mallia. 80-luvun puolivälistä alkaen lähes samanmuotoisena pysynyt “Pahkis”
on edelleenkin toimiva reserviläisharjoitus, kun puhutaan joukkojen
johtamisesta maasto-olosuhteissa.
Vuodesta toiseen toiselle sadalle menevä harjoituksen vahvuus kertoo
omalla tavallaan onnistumisesta.
“Pahkiksen” tarpeista syntyi myös
“Esikuntatyöskentelyn perusteet”kurssi, joka tänä päivänä tunnetaan
nimellä ”Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi”, Esik-J. Nyt nämä kaksi ovat
Stadin Sissien johtamiskoulutuksen
kaksi päätapahtumaa ja molemmat
ovat Maanpuolustuskoulutus ry:n
sotilaallisia kursseja.

Historiaa
Esikuntatyöskentelyn perusteetkurssin ideoija, maj res Jouko Jokinen, havahtui huomaamaan
Pahkiksen OJoPien (=Osaston
JohtoPaikka, vastaa komppanian
komentopaikkaa) puutteelliset työskentelytavat, koulutuksen puutteen
ja alkoi hakea aktiivisesti ratkaisua
ongelmaan vuonna 1994. Neljän
reserviläisen (em. lisäksi kapt res
Antero Malmström, kapt res Tapio
Jaakkola sekä kapt res Jyri Favorin,
nykyään kaikki kolme majureita)
muutamassa kuukaudessa suunnittelema ja toteuttama ensimmäinen
kurssi pidettiin Lopella Sissien kämpällä tammikuussa 1995. Seuraavana vuonna kurssi siirrettiin Santahaminaan Jääkäritalolle ja sen ulkopuolelle vierekkäin sijoitettuihin
telttoihin sekä MPKK:n tukemaksi.

HelSl:n alueupseeri kapt A-J Väinölä
koki kurssin hyväksi ja hänen toivomuksesta kurssi siirrettiin Helsinkiin
ja MPKK:n tukemaksi. Samalla kurssi laajennettiin valtakunnalliseksi,
joten kurssilaisia on sittemmin tullut
ympäri Suomea. Kurssi on suunnattu sijoitetuille reserviläisille, joiden
sa-sijoitus on pataljoonatasoisessa
esikunnassa tai yksikön päällikkönä.
Näissä ympyröissä MPK:n kurssina
ja MPKK:n tukemana sitä on kehitelty jo melkein viidentoista vuoden
ajan peli- ja suunnitteluorganisaation saadessa välillä kokemuksia
jopa kovien kertausharjoitusten tilannekuvausten pelaamisesta! Nyt
kurssi on MPK:n pari vuotta sitten
antaman toimeksiannon mukaisesti
jaettu kolmeen osaan eli peruskurssiin (Esik-P), jatkokurssiin (Esik-J)
sekä erikoiskurssiin (Esik-E). Näistä
kaksi ensimmäistä ovat valmiit koulutuspaketit, viimeisen tarvetta mietitään.

Kurssin sisältö
Ensimmäisellä kerralla vuonna 1995
teoriakoulutus järjestettiin HRUP:n
auditoriossa kolmena arki-iltana ja
soveltava osuus perjantaista lauantaihin. Sittemmin kurssin kokonaispituudeksi on optimoitunut kolme
viikonloppua, lähiopetusjaksoja,
joista kaksi ensimmäistä ryhmäytymistä sekä joitakin luentoja ja viimeinen soveltavaa vaihetta. Kolme
viikonloppua on tuonut oman rasitteensa varsinkin kauempaa tuleville, mutta lyhyemmäksi ei kurssia ole
juurikaan pystytty tekemään. Perjantait ovat olleet myös käytännössä
mahdottomat, joten lauantai-sunnuntait ovat olleet tiiviitä paketteja.
Kurssin teoria-aiheet ovat siis
hioutuneet vuosien saatossa, mutta
pääpiirteissään sisältö on ollut melko samankaltainen. Lisämausteensa
toivat aikanaan alueen vaihto Lopelta pääkaupunkiseudulle, organi-

saatio-muutokset ja varsinkin uudet
taktiset merkit, jotka edelleenkin
jokaisella kurssilla ovat kouluttajien riemuksi hivenen muuntuneet.
Viimeisimpänä ovat sitten olleet
karttalehtien vaihto sekä uusi PV:n
organisaatio.
Kuten yo. tavoitteista näkee, pääpaino on esikuntatyöskentelyssä
niin teoriaopetuksessa kuin soveltavassa vaiheessakin. Taktiikkaa ei
kuitenkaan olla kavahdettu, se on
toiminut hyvänä työvälineenä tavoitteiden saavuttamisessa. Soveltavan vaiheen taktiikkapuolen ovat
saaneet hoitaa pääsääntöisesti toisen tai kolmannen vuosikurssin kadetit, jotka ovat tulleet avustamaan
kurssin läpiviemisessä ja ovat myös
antamansa palautteen mukaisesti saaneet kurssilta enemmän kuin
odottivat. Heille reserviläisten johtaminen aidossa tilanteessa on ollut
parasta antia. Tämän vuoden kurssille on jopa tunkua, kun kolmen
pyydetyn kadetin lisäksi on kaksi
varalisää. Toivottavasti uusimuotoisen upseerikoulutuksen aikataulu
sallii tämän perinteen jatkuvan.
Lähiopetusjaksojen aikana kurssilaiset saavat ryhmäytymisen ohella myös valmentavia tehtäviä, jotka
tähtäävät valmiiseen pataljoonan
taistelusuunnitelmaan, joka myös
tehdään ennen soveltavaa harjoitusta. Suunnitelman mukaisesti
aloitetaan soveltavan vaiheen viikonloppuna heti perjantai-iltana ja
päästään Favorinin Jyrin sanoin aistimaan ”junavaunullisista kranaatteja”. Soveltavasta harjoituksesta voi
lukea enemmän Sissien nettisivuilta
www.stadinsissit.ﬁ.

SALE:n TIKE. Kuvassa keskellä HRUP:n puheenjohtaja Ville Maijanen.

Esik-J 04 pelaajia työn tiimellyksessä.

Miten tästä eteenpäin
MPK:n toimeksiannon mukaisesti
kurssikokonaisuus on jaettu kolmeen osaan ja Sissien osaamista on
jaettu auliisti myös muualle. Toissa syksynä kävimme Tikkakoskella
tutustumassa paikalliseen esikuntatyöskentelyn kurssiin ja samalla
kertomassa omastamme. Stadin Sissien peruskurssin protot on pidetty
kahtena edellisvuonna kutsumalla
muualta tulevia peruskurssin vetäjiä
ja tänä vuonna päästään todennäköisesti järjestämään tyyppikurssin
mukaiset peruskurssit jo muuallakin
Suomessa. Kapt res Antti Holmroosin johdolla Esik-J 2009 eli 15.kurssi
on jo alkanut ja huipentuu soveltavaan harjoitukseen 6.-8.3.2009. Siitä on hyvä jatkaa ja jakaa osaamista
eteenpäin.
Kapt Antti Rautiainen
Jatkokurssin kurssinjohtaja 2005-2008

Esik-J-kurssi vuonna 2008.

TÄYDEN PALVELUN LIIKEJURIDIIKKAA

www.castren.ﬁ
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kaksi puolustusrevisiota 1920-luvulla sekä toisen maailmansodan
jälkeen. Nämä suurehkojen mullistusten jälkeen suoritetut perusteelliset selvitykset ovat johtaneet maanpuolustuksen kannalta myönteisiin
tuloksiin erityisesti lainsäädännön
ja organisaation alalla. Vuoden 1945
puolustusrevision jälkeen on kuitenkin tilanne muuttunut yya-sopimuksen johdosta, josta revisioon ehti
vain maininta, Porkkalan palauttamisen ja 20 vuoden asekehityksen
vuoksi.

Tarvitaanko parlamentaarista
puolustuskomiteaa?
Maanpuolustuskorkeakouluyhdistyksen julkaisussa ”Maanpuolustus” (n:o 5 Itsenäisyyspäivänä 1968) evl Aimo Pajunen
kirjoittaa erittäin tärkeästä
asiasta eli puolustusasioiden
käsittelyn tehostamisesta korkeammalla poliittisella tasolla.
Julkaisemme seuraavassa ko.
kirjoituksen kokonaisuudessaan
on meillä
tärkeimmissä poliittisissa kannanotoissa käsitelty yleensä perin vähän. Tästä esimerkkinä ovat mm.
viime vuosien hallitusohjelma, joissa puolustuskysymyksiä on tuskin
mainittu. Tilanne näyttää kuitenkin
kuluvana syksynä jossain määrin
olevan korjautumassa. Hallituksen
budjettiesitys herätti oloissamme
varsin vilkkaan puolustuspoliittisen
keskustelun. Puolustusvoimain komentajan 15. 11. 1968 julkisuuteen
saattama selvitys antoi julkiselle
puolustuskeskustelulle hyvän perustan.
Keskustelusta on kuitenkin vielä pitkä matka päätöksentekoon ja
toteuttamiseen, koska tällöin yleensä törmätään valtion kassaholvin

PUOLUSTUSKYSYMYKSIÄ

panssarioveen. Avainta tuon oven
parempaan raottamiseen on yritetty
löytää lähinnä puolustusneuvoston
tietä vasta 1961 lähtien ilman, että
puolustuslaitoksen kehittämisen vähimmäistavoitteita olisi läheskään
saavutettu. Tilanne on viime vuosina
kääntynyt yhä vaikeammaksi erityisesti perushankintaohjelman jäätyä
yhä kauemmaksi asetetuista tavoitteista. Silmiinpistävänä piirteenä on
ollut tärkeiden puolustuspoliittisten
ratkaisujen epäsystemaattisuus,
jopa sattumanvaraisuus. Monivuotisiin kokonaisohjelmiin liittyvät
perushankintamäärärahat ovat murentuneet valtion kassatilanteen ja
tärkeiksi katsottujen menojen paineessa pikemminkin vuosittaiseen
tulo- ja menoarvion tasapainottamiseen tähtäävän kuin turvallisuuspoliittisen harkinnan nojalla. Eräät
tärkeät puolustusvalmiutta suuresti
edistäneet ratkaisut ovat syntyneet
varsin spontaanisti. Eräänä perusteena NL:n tavaraluoton pääosan
saamiseen puolustustarkoituksiin
oli, ettei maan talouselämä pystynyt
sitä käyttämään. Hankintojen henkireikä vakiintuneen NL:n kaupan
puitteissa avautui maataloustuotteiden ylituotannon luomista ongelmista.

PAHIMPIA EPÄKOHTIA ovat olleet
teknillisen kehityksen edellyttämää asejärjestelmien pitkäjänteistä
suunnittelua ja kotimaisia hankintoja vaikeuttavat vuotuiset heilahtelut
perushankintavaroissa sekä eduskunnan vähäinen osuus päätettäessä puolustuspolitiikan suuntaviivoista. Demokraattisen kysymyksen
käsittely meillä on ilmeisenä vastakohtana muille demokraattisille
valtioille, joissa yleisenä käytäntönä
ovat olleet vuotuiset sotilasjohdon,
hallituksen tai kuten Ruotsissa parlamentaarisen komitean laajahkot
selvitykset sekä esitykset ja näitä
seuranneet keskustelu ja päätöksenteko kansanedustuslaitoksessa.
Meillä eivät myöskään hallitukset ja
poliittiset puolueet ole määritelleet
kantaansa konkreettisiin maanpuolustusohjelmiin, joskin hallitus- ja
puolueohjelmissa esiintyy yleisluonteisia lausumia puolustuskysymyksestä.
Meillä on toiminut aikaisemmin

TÄRKEÄMPI MATERIAALISEN valmiuden kannalta oli kuitenkin v. 1938
parlamentaarinen perushankintakomitea, jonka mietintö johti silloisen
perushankintalakiesityksen antamiseen ja sen hyväksymiseen eduskunnassa. Mitään vastaavaa parlamentaarista selvitystä ei ole sotien
jälkeiseltä ajalta, eikä myöskään perushankintalakia.
Eduskunnan osuutta turvallisuuspolitiikassa on viime vuosina
pyritty lisäämään aktivoimalla ulkoaisiainvaliokuntaa. Äskettäin on
myös asetettu toimikunta selvittämään, miten eduskunnassa voitaisiin määräajoin käydä ulkopoliittisia
keskusteluja hallituksen antaman
tiedonnannon pohjalta.
Puolustuskysymyksiä käsittelevät eduskunnassa sekä puolustusasiainvaliokunta että valtiovarainvaliokunta, erityisesti sen puolustusasiainjaosto. Tämä kaksijakoisuus
lienee ollut eräänä esteenä sellaisen
puolustuspoliittisen selvityksen val-

mistumiselle, joka käsittäisi sekä
määrärahakysymykset että puolustusasiainvaliokunnan toimialaan
kuuluvat yleisluontoisemmat näkökohdat.
eduskunnassa asetet
tu eräitä tilapäisiä erityisvaliokuntia
tiettyjen laajakantoisten kysymysten selvittelyä varten mm. sairausvakuutuksen ja uuden alkoholilain
osalta. Tällä hetkellä valmistelee sotaväen rikoslakia tätä varten asetettu toinen ulkoasiainvaliokunta.
Vastaavanlaisen menettelyn
käyttäminen pitkän tähtäyksen
puolustusohjelman laatimiseen olisi varsin perusteltua. Mikäli hallitus päättäisi antaa esityksen pitkän
tähtäimen puolustusohjelmasta ja
sen lakisääteisestä toteuttamisesta,
olisi tällaisen erityisvaliokunnan
asettaminen eduskunnassa varsin
luonnollinen toimenpide. Jos tällaista esitystä ei kuitenkaan syystä
tai toisesta olisi lähiaikoina odotettavissa ja kun sellaisen aikaansaaminen eduskunnan aloiteoikeutta
käyttäen ei ehkä ole todennäköistä
ja tuskin näin laajakantoisessa kysymyksessä edes tarkoituksemukaistakaan, ei eduskunnan valiokuntaa
sellaisenaan voitaisi käyttää asian
selvittämiseen. Tällöin olisi kuitenkin avoinna samankaltainen menettely kuin mitä eräissä aikaisemmissa
vaiheissa on käytetty. Hallitus voisi
asettaa eri puolueiden eduskuntaryhmistä kootun parlamentaarisen
komitean puolustusasiain käsittelyn
jatkamiseksi.

TOISAALTA ON

l ut
Kou

us t uo

ttaa hedelmää.

www.rastor.fi

Asiakasomistajuus – yhteistä etua!
Valtakunnallinen S-ryhmä
muodostuu 25 osuuskaupasta,
jotka ovat oman alueensa
tuntijoita ja vahvoja kehittäjiä.
Osuuskaupan toiminnan tuotto
käytetään asiakasomistajien ja
lähiympäristön hyväksi. Osuuskaupat investoivat, työllistävät
ja jakavat tuloksesta mittavan
määrän Bonuksena takaisin.

S-Etukortilla saat Bonusta ostoistasi S-ryhmän ja yhteistyökumppaneiden yli 2000 bonustoimipaikasta kautta maan. S-Etukortilla
maksaessasi saat myös maksutapaetua kaikista maksutapaedun
piiriin kuuluvista ostoista S-ryhmän Suomessa sijaitsevista toimipaikoista. Lisäksi saat monia muita rahanarvoisia etuja.
S-Etukortin saat, kun liityt oman alueesi osuuskaupan jäseneksi
eli asiakasomistajaksi. Osuuskaupan omistavat asiakasomistajat.
Asiakasomistajana olet sekä asiakas että omistaja!
Parasta asiakasomistajuudessa on se, että hyödyt siitä jatkuvasti
– päivästä toiseen, kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen.
Lisätietoja: www.s-kanava.fi

Keskitä kaikki saman
katon alle - saat
rahanarvoisia etuja!
Keskitä pankki- ja vakuutusasiasi OP-Pohjola-ryhmään, saat
pankkiasioinnistasi OP-bonusta, jolla maksat vaikka vakuutuksiasi. Etua elämään. OP-Pohjolasta. OP 0100 0500, op.ﬁ.
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Musiikkimajuri Raine Ampuja
Kaartin Soittokunnan päälliköksi

URLUS-säätiön
puheenjohtaja vaihtuu

Urlus-säätiössä on tapahtunut hallituksen puheenjohtajan vaihdos.
Uudeksi puheenjohtajaksi on valittu
toimitusjohtaja, kapteeni (res) Peter
Fagernäs (1.1.2009 alkaen). Kapteeni
Fagernäs on toiminut säätiön hallituksessa vuodesta 2008. Hän on toiminut
aiemmin myös MPKL:n liittovaltuuston puheenjohtajana.
Säätiön varapuheenjohtajana jatkaa edelleen varatuomari Magnus Savander. Aikaisemmin puheenjohtajana
toiminut ylipormestari Kari Rahkamo
jatkaa myös edelleen säätiön hallituksen jäsenenä.
Urlus-säätiö on avannut myös kotisivut osoitteessa www.urlus.ﬁ. Sieltä
löytyvät tiedot säätiön hallituksesta,
säätiön toiminnasta ja siitä, miten
avustuksia haetaan ja kenelle hakemukset osoitetaan.

MAAVOIMIEN KOMENTAJA , kenraaliluutnantti Ilkka
Aspara on määrännyt musiikkimajuri Raine Ampujan (s. 1958) Puolustusvoimien edustussoittokunnan Kaartin Soittokunnan päälliköksi. Ampuja
aloittaa uudessa tehtävässä 1.3.2009. Ampuja on
tällä hetkellä Panssarisoittokunnan päällikkö. Hänet tunnetaan erityisesti Puolustusvoimien tattootapahtumien käsikirjoittajana ja ohjaajana.
RAINE AMPUJA opiskeli käyrätorven soittoa, musiikin teoriaa ja orkesterin johtoa Sibelius- Akatemiassa vuosina 1980-1988. Valmistuttuaan
kapellimestariksi hän toimi kapellimestarina
Kaartin Soittokunnassa vuosina 1988-2006 ennen
siirtymistään Panssarisoittokunnan päälliköksi Hämeenlinnaan. Opintojaan Ampuja täydensi vuonna
1993 Englannissa, Kuninkaallisen Merijalkaväen
sotilasmusiikkikoulussa. Opintojen jälkeen hän on
käsikirjoittanut ja ohjannut useita koko maan kiertäneitä Tattoo–kiertueita. Kokemus suurtapahtumien ohjaamisesta on tuonut hänelle myös useita
muita vastaavia tehtäviä, kuten mm. Lahden MMkisat 2001, Linnanmäen 50-vuotisjuhla sekä viimeisenä Sibelius-laulukilpailu, jonka hän ideoi ja johti
Järvenpäässä lokakuussa 2007.
AMPUJA ON TUOTTELIAS ja monipuolinen säveltäjä. Vuonna 1992 hän sävelsi musiikin Paavin
vierailuun liittyen messuhallissa pidettävään suurmessuun. Sovituksia on syntynyt satoja. Hänen puhallinsävellyksiään ja sovituksiaan on kotimaan lisäksi esitetty niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin
Japanissa.
Kouluttajana ja kapellimestarina Raine Ampuja on toiminut jo yli 20 vuotta eri rooleissa koti- ja

Lyhyesti

PV:n kuorma-autoihin
henkilökuljetusistuimet
ulkomailla ja on kirjoittanut puhallinmusiikista
myös kaksi oppikirjaa. Ampuja on Suomen Puhallinorkesteriliiton ja Sibelius-viikkojen puheenjohtaja. Hän on perustamansa Puhallinorkesteri Uutiset –lehden päätoimittaja. Vuoden sotilasmuusikoksi hänet valittiin 1995 ja Klemetti-palkinto
hänelle myönnettiin vuonna 1996.

Koja-Yhtiöt
PL 351
33101 TAMPERE
(03) 282 5111


Puolustusvoimien koulutuskäytössä
olevia maastokuorma-autoja varustetaan kuormatilaan asennettavilla henkilökuljetusistuimilla. Uudet istuimet
asennetaan nyt 409:ään puolustusvoimien ajoneuvoon kuluvan vuoden
huhtikuusta alkaen. Mahdollisella
myöhemmin tehtävällä optiotilauksella voidaan varustaa 370 maastokuorma-autoa lisää.
Maavoimien Materiaalilaitoksen
Esikunta on allekirjoittanut puolustusministeriön valtuuttamana istuinten
hankintasopimuksen isobritannialaisen Vital Seating & Systems Ltd:n
kanssa. Istuinten kokoamisen, asennukset ja ajoneuvojen tarvittavat muutokset tekee Orivedellä toimiva Oricopa Oy.
Istuinhankinta liittyy ensi vuoden
huhtikuussa voimaan astuvaan uuteen sotilasajoneuvoasetukseen, jonka
mukaan kuormatilaistuimet tulevat
pakollisiksi henkilökuljetuksissa. Henkilöistuimilla lisätään palvelusturvallisuutta varusmieskoulutuksessa ja kertausharjoituksissa.

Yhteiskunnan tuki
ihmetyttää

AKA VA
Rautatieläisenkatu 6
00520 HELSINKI


Lapin Nuija lehden päätoimittaja
Kai Leinonen peräänkuuluttaa yhteiskunnan tukea vapaaehtoiselle maanpuolustukselle (Lapin Nuija 4/2008).
Leinosen mukaan vapaaehtoiskenttä
ei saa työlleen useinkaan muuta tunnustusta kuin juhlapuheiden fraasit
siitä kuinka reservi on armeijamme
selkäranka ja sitä halutaan tukea kaikin voimin. Valitettavan harvoin nämä
juhlapuheet muuttuvat konkreettisiksi tukitoimiksi. Reserviläisjärjestöt
perustaessaan MPK:n halusivat taata
mahdollisuuden vapaaehtoiseen sotilas- sekä kriisiajan väestönsuojelukoulutukseen laajalle jäsenkentälleen sekä
kaikille kansalaisille, jotka sitä haluavat. Vaikka vapaaehtoiset ovat tehneet
tätä työtä ilmaiseksi pelkin nihkein
kulukorvauskin vieläpä kurssimaksuja
maksaen itse järjestämästään koulutuksesta, ei yhteiskunta ole tullut koulutuksen maksajaksi kuin nimellisellä
euromäärällä. Tämäkin valtionavustus
menee pääosin hallinnollisen organisaation palkkoihin.

Yliluutnanteille aikalisä

Upseeriliiton 90-vuotisjuhlassa puhunut puolustusministeri Jyri Häkämies kertoi päättäneensä ottaa aikalisän niin mahdollisessa siirtymisessä
yhtenäisupseeristoon kuin yliluutnantin sotilasarvon poistamisessa. Upseeriliitto ja puolustusvoimain nykyinen
komentaja ovat olleet asiasta jyrkästi
eri mieltä. Puolustusministeri sekä
RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kosonen palkittiin juhlassa liiton 1. luokan
ansiomitalilla.

Reserviläisille lisää
vastuuta

Reserviläinen-lehden haastattelussa (Reserviläinen 8/2008) puolustusvoimain komentaja, amiraali
Juhani Kaskeala piti PE HENK-OS:n
vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa normiohjeistusta ”harmillisen
repivänä juttuna”. Komentaja myös
myöntää, että aluetoimistoilla on ollut asiasta varsin erilaisia tulkintoja.
Yhdeksi ongelman aiheuttajaksi hän
mainitsee sen, että lakia säädettäessä
eduskunta ei halunnut kuunnella heidän näkemystään. Kokonaan toinen
asia toki on, millä tarmolla ja taidolla
tätä näkemystä edes yritettiin välittää.
Jos kansakunta on valmis luottamaan
sodan aikana reserviläisjohtajiin, niin
miksei se voisi rauhan aikana luottaa
heihin harjoituksen johtajina, toteaa
Kaskeala. Hänen mukaansa reserviläisten omaa vastuuta pitää lisätä.

RUL antoi lausunnon
VEMP-laista
 Suomen Reserviupseeriliitto jätti
tammikuussa puolustusministeriölle
lausunnot tarkasteltavana olevista vapaaehtoisen maanpuolustuksen laista,
asevelvollisuuslaista sekä laista puolustusvoimista. Eniten kommentteja
liitolla oli vapaaehtoisen maanpuolustuksen laista, jonka täytäntöönpano
on vaikuttanut merkittävästi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutukseen.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
laki tuli voimaan 1.1.2008. Lakiin liittyvä puolustusvoimien normiohjeistus
valmistui viime vuoden aikana. Uusi
laki ja erityisesti sen ahtaat tulkinnat
vaikeuttivat paikoittain merkittävästikin vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta.
RUL vaati ministeriölle jättämässään lausunnossa, että vapaaehtoisen
maanpuolustuksen laissa olevat sotilaallisen koulutuksen ja sotilaallisia
valmiuksia palvelevan koulutuksen
määritelmät tarkistetaan. Samalla
myös puolustusvoimien normiohjeistusta vapaaehtoisen maanpuolustuksen sotilaallisen jakson osalta on muutettava.
Lisäksi liitto edellyttää, että puolustusvoimien aseiden ja ammusten
käyttö mahdollistetaan vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa kaikille reserviläisille. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että ohjeistusta muutetaan siten, että puolustusvoimien aseita ja ammuksia voidaan käyttää myös
muissa koulutustapahtumissa kuin
vain kertausharjoituksissa ja puolustusvoimien vapaaehtoissa harjoituksissa.
Lausunnossa esitetään myös, että
koulutettujen reserviläisten olisi mahdollista toimia puolustusvoimien aseilla tapahtuvien ammuntojen johtajana.
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Stockmann Helsinki 6.krs

Tällä ilmoituksella saat 20% alennuksen
ostaessasi ruoka-annoksen ja juoman
Stockmannin 6.krs .temp-ravintolassa.
Tarjous on voimassa 31.12.2009 saakka.

Vastuullisesti,
voimakkaasti, vaikuttaen

TEKissä on 70 000 jäsentä, joista opiskelijoita on 25 000.
TEKin jäseninä on myös merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja
ja näiden alojen opiskelijoita.

HRUP ja HELRESP joukkueet
Kesäyön Marssille 5.—6.2.2009

TEK tuottaa jäsenilleen mm. työsuhde- ja palkkaneuvontaa, oikeusturvaa,
ammattilehtiä ja urapalveluja.

NYT

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja
teekkareiden ammattijärjestö.

Tutustu ja liity!

www.tek.ﬁ

ON AIKA KOOTA kaikista
HRUP:n ja HELRESP.n jäsenyhdistyksistä joukkueita reippaassa reserviläishengessä marssimaan Vantaalle ja osoittamaan maan johtavien
piirien halukkuus edistää marssiosaamista tärkeänä osana reserviläisen kenttäkelpoisuutta.
Kesäyön marssi on Reserviläisurheiluliiton, Suomen Ladun, Suomen Sotilasurheiluliiton ja Puolustusvoimien yhteisesti järjestämä
kävely- ja marssitapahtuma, jonka
tarkoituksena on koota siviilit ja sotilaat kahdeksi päiväksi marssimaan

kauniissa maisemissa samanhenkisten henkilöiden seurassa.
Vuodesta 1998 alkaen Tuusulassa järjestetty Kesäyön marssi on siirtynyt Vantaalle. Tämä kaksipäiväinen kävelytapahtuma järjestetään
nyt toisen kerran yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa 5.-6.6.2009
marssikeskuksena Hakunilan Urheilupuisto. Tavoitteena on 2000 kävelijää.
Tarkemmat tiedot marssiin
valmistautumisesta ja ilmoittautumisesta löytyvät kotisivuiltamme
www.kesayonmarssi.fi. Kotisivum-

me päivittyvät koko kevään ajan
hyödyllisillä osallistumiseen liittyvillä tiedoilla, joten siellä kannattaa
vierailla silloin tällöin. Vastaamme
mielellämme myös tapahtumaa
koskeviin tiedusteluihin, jotka pyydämme esittämään sähköpostitse
osoitteeseen info@kesayonmarssi.ﬁ
tai puhelimitse numeroon 044 5544
037 (Seppo Tiainen).
Sotmest Risto Tarkiainen
HELRES, puheenjohtaja

LAATUA
AMMATTILAISILLE

Asianajotoimisto
Blomqvist Ralf
Uudenmaankatu 17 B 27
00120 HELSINKI
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Arvio KOSKI 08
–harjoituksen painopisteistä
Maavoimien voimannäyttö
Armeijakunnan hyökkäys
Johtoesikuntien (vast) koulutus
Uusimuotoisen sotilasläänin ja
–alueen johtamistoiminta
Operatiivisten ja alueellisten
joukkojen yhteistoiminta
Kokemusten hankinta mekanisoidusta taisteluosastosta
Huoltorykmentin ja muiden
taistelua tukevien yksiköiden
toiminta
Joukkojen toiminta vuorokausien taistelussa

KOSKI 08-harjoituksen erityispiirteitä:

Armeijakunta hyökkäsi
Kykyä ja taitoa osoitettiin kaikille harjoitusta seuranneille
Teksti: Veikko Luomi
Kuvat: Puolustusvoimat

Sotilasläänin Esikunta johti yli viikon kestäneen
KOSKI 08 -harjoituksen
viime joulukuussa. Kyseessä oli Maavoimien
vuoden 2008 suurin sotaharjoitus. Harjoitukseen
osallistui Etelä-, Länsi- ja
Itä-Suomen Sotilasläänien sekä Maanpuolustuskorkeakoulun joukkoja. Myös Meri- ja
Ilmavoimien joukkoja oli mukana.
Toiminta-alueena oli Itä-Uusimaa,
painopiste on Elimäen ympäristössä.
Harjoituksen johtajana oli ESSL:n
komentaja, prikaatikenraali Juha-

ETELÄ-SUOMEN

Pekka Liikola.
Operatiivisena harjoitustavoitteena oli armeijakunnan hyökkäys.
Samalla päästiin harjoittelemaan
alueellisten ja operatiivisten joukkojen yhteistoimintaa
sekä mm. viesti- ja huoltotoimintaa. KOSKI 08 oli
tammikuussa kotiutuneiden varusmiesten viimeinen joukkokoulutuskauden harjoitus.
Harjoitukseen osallistui sinisellä
puolella mm. armeijakuntajoukkoina Karjalan Prikaati ja Porin Prikaati, Helsingin Ilmatorjuntarykmentti
sekä alueellisina joukkoina Helsingin ja Itä-Uudenmaan Sotilasalueet. Keltaisen puolen pääjoukko oli

Panssariprikaatin muodostama
mekanisoitu taisteluosasto, jolla
kuvattiin mekanisoitua jalkaväkiprikaatia.
Harjoituksen keltainen osapuoli
toteutti päähyökkäyksensä Kymijoki-tasalta Kouvolan ja Anjalankosken väliltä valtatie 6:n suunnassa kohti Lapinjärveä ja
Myrskylää. Hyökkäys toteutettiin mekanisoidulla
jalkaväkiprikaatilla. Keltaisen päähyökkäykseen
liittyi hyökkäys pienemmin voimin valtatie 7:n
suunnassa Kotkasta Loviisaan sekä
merikoukkaus Loviisan seudulle.
Keltaisen osapuolen kärjen hyökkäyksen myötä alkoi sininen puoli

kehittää armeijakunnan vastahyökkäystä Lahden-Orimattilan-Kouvolan seudulla. Vastahyökkäysvalmistelujen olennainen osa
oli riittävän ilmatorjuntavoiman saaminen armeijakunnan suojaksi.
Sininen armeijakunta toteutti hyökkäyksensä
iskemällä keltaisen kylkeen
pohjoisesta. Sininen moottoroitu
jalkaväkiprikaati (PORPR) hyökkäsi
Myrskylään, ja samalla sininen mekanisoitu jalkaväkiprikaati (KARPR)
hyökkäsi kohti Elimäkeä. Itä-Uudenmaan Sotilasalueen joukot
tukivat armeijakunnan
hyökkäystä sisäisin vastahyökkäyksin ja raskaan
kenttätykistön tulella.
Harjoituksesta on lisätietoja Internetissä www.
mil.ﬁ/koski08.

Armeijakunta
Sotatoimiyhtymä, johon kuuluu perusyhtyminä prikaateja (ulkomailla

-yli 9 000 henkilöä (palkattua
henkilökuntaa 1100, reserviläisiä
1900, varusmiehiä 5900) -noin
1 500 ajoneuvoa -kaikki puolustushaarat osallistuivat harjoitukseen, maavoimat pääosassa
-KOSKI08 testasi suurten joukkojen toimintaa ja johtamista
Osallistuneet joukot: - Karjalan
Prikaati (KARPR) (Vekaranjärvi)
– Porin Prikaati (PORPR) (Säkylä) – Kaartin Jääkärirykmentti
(KAARTJR) (Helsinki)– Tykistöprikaati (TYKPR) (Niinisalo)
– Pioneerirykmentti (PIONR)
(Keuruu) – Helsingin Ilmatorjuntarykmentti (HELITR) (Parola)
– Panssariprikaati (PSPR) (Parola) – Utin Jääkärirykmentti
(UTJR) (Valkeala) – Viestirykmentti (VIESTIR) (Riihimäki)
– osia Uudenmaan Prikaatista
(UUDPR) (Tammisaari)

myös divisioonia) sekä runsaasti
aselajijoukkoja, kuten kenttätykistöä sekä pioneeri-, viesti- ja huoltojoukkoja.

Mekanisoitu taisteluosasto
Uusi, nykyaikainen joukkotyyppi,
johon kuuluu mm. taistelupanssarivaunuin varustettuja osia sekä
panssarihaupitsipatteristo. Joukon
tulivoima ja liikkuvuus ovat hyviä ja
se toimii pääosin panssarin suojassa.
Joukkoa voidaan käyttää esimerkiksi vastahyökkäyksiin.

Viihdytystiedotuslaitos?
Koski 08 –harjoituksen tiedotusta on asioita seuranneena hieman kummasteltava. Suomalaisille kerrottiin säästeliäästi asioista, joiden on oltava täysin selviä esimerkiksi Suomen sotilasasioihin palvelustehtävinään perehtyville ulkomaiden kansalaisille.
Puolustusvoimien tiedotuksen sekä sitä toistaneen median perusteella
voi kärjistää, että Koski 08:n keskeiset seikat olivat vaurioituneen tiestön korjaus, ”avaruustaistelujärjestelmäksikin” nimetty simulaattori,
varusmiesten loppusota ja hyvän joulun toivotus.
Puolustusvoimien valitsema tiedotuslinja ei liene sattuma, vaan tietoisesti valittu. Valinnan taustalla ei voi olla ainakaan sotilaskoulutetun ja
historiaa opiskelleen kansamme vähäinen kyky ymmärtää.
Koski 08 oli Suomen oloissa – ja kansainvälisestikin - poikkeuksellisen
suuri harjoitus ja ensimmäinen laatuaan puolustusvoimien organisaatiomuutoksen jälkeen. Ei ole jokapäiväistä, että armeijakunta hyökkää
joukoin toteutetussa harjoituksessa – vieläpä kyseisten joukkojen käyttöön monellakin tapaa soveliaassa maastossa.
Olisin suonut, että Koski 08:sta olisi tuotu esiin myös seuraavia teemoja: Miksi suuria harjoituksia järjestetään? Miksi ei käytetä puolustusvoimien harjoitusalueita? Miksi rauhantahtoinen Suomi harjoittelee suuren joukon hyökkäystä, onko kyse Nato-operaation valmistelusta?
Asioita tunteville ovat edellisten kysymysten vastaukset selviä. Mutta
ne eivät ole itsestään selviä kaikille. Kun kysymyksiä tai niiden vastauksia ei tuoda esiin, päästään lyhyellä tähtäimellä helpolla.
Mutta jos asioita ei tuoda säännöllisesti esiin, saattaa nyt valittu tiedotuslinja myöhemmin potkaista maanpuolustusta pahemman kerran.
Kapt Veikko Luomi
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Reserviläisten NATO-koulu
NATO-MAIDEN SOTILAS- JA PALVELUSARVOT
Useimpien maiden kansalaisten on vaikea hahmottaa edes oman
sotalaitoksessa rankijärjestelmää, saati sitten naapurin. Pelkästään
historiankirjojen perusteella voi esimerkiksi olla hieman vaikea
päätellä, onko saksalainen korpraali korkea-arvoisempi kuin vaikka
ranskalainen sotamarsalkka. Kansainvälisessä yhteistoiminnassa
tästäkään tiedosta ei ole haittaa.
Teksti ja taulukot: Arto Pulkki
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NATON JÄSENMAIDEN sotilasarvojen
luokituksesta ja edes jonkinlaisesta
keskinäisestä järjestyksestä on pyritty sopimaan STANAG 2116 – NATO
CODES FOR GRADES OF MILITARY
PERSONNEL standardissa, joka on
alun perin otettu käyttöön jo vuonna 1978.
Sen mukaan upseerit jaotellaan
luokkiin OF 1 – 10, aliupseerit ja
miehistö luokkiin OR 1 – 9 ja näiden
välissä olevat toimiupseerit (warrant ofﬁcers) tarvittaessa luokkiin
WO 1 – 4. Ylin OF 10 luokka on tarkoitettu yleensä vain sodan aikana
käyttöön otettaville sotamarsalkan,
armeijakenraalin vast. arvoille.
Näitä OF ja OR -koodeja käytetään ennen kaikkea Naton henkilöstöhallintoon liittyvissä dokumenteissa. Sotilasarvoa ilmaisevaan
koodiin voidaan liittää lisäksi kaksimerkkinen maatunnus (STANAG
1059) ja puolustushaaraa merkit-
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sevä kirjain (A – maavoivat, N – merivoimat, SF – ilmavoimat). Saksan
Bundeswehrin eversti (Oberst) on
siten Nato-kielellä ilmaistuna GE(A)
OF-5.
Jotta asia pysyisi edes jollain tavalla omaksuttavassa muodossa,
keskitytään tässä artikkelissa pelkästään maavoimien sotilasarvojärjestelmiin. Ilma-, meri- ja muiden
vastaavien luonnonvoimien edustajat saavat siis selvitä omin avuin.

Ei-yksiselitteinen
Sotilasarvojen vertailu ei kuitenkaan

ole mitenkään yksiselitteistä edes
yhden puolustushaaran sisällä. Koodeja säätelevän standardin nykyisin
voimassa oleva versio, STANAG 2116
(Ed.5), on vuodelta 1996. Varsin monet Nato-maat ovat muuttaneet sotilasarvojaan tämän jälkeen, ja uusia
jäsenmaitakin on ilmestynyt kohtuullinen nippu. Naton johtamissa
operaatioissa aktiivisesti toimivien
Suomen, Ruotsin ja Itävallan tapaiset Naton rauhankumppanuusmaat
(PfP) ovat luonnollisesti kokonaan
virallisen järjestelmän ulkopuolella.
Käytännössä aivan jokaisessa Nato-maassa on käytössä sotilas- ja palvelusarvojärjestelmä, jossa samaa
Nato-koodia vastaa useampi kansallinen sotilasarvo. Sen lisäksi että
Italialla on kuusi korpraalin sotilasarvoa, joista neljä on OR-4 luokiteltua aliupseerin arvoa, on sillä myös
neljä eri majurin sotilasarvoa, jotka
kaikki ovat luokassa OF-3. Suomessa taas yhdessä ja samassa palvelusarvossa saattaa palvella henkilöitä
hyvinkin eri palkkaluokilla, ja vielä
eri sotilasammattiryhmistä.
Myös erikoisupseerijärjestelmissä
ja niihin liittyvissä sotilasarvoissa on
runsaasti variaatioita. Esimerkiksi
Saksassa on kokonaan omat sotilasarvot lääkintäupseereille – alin arvo
Stabsarzt vastaa kapteenia ja maavoimien päällikkölääkärin arvo Generalarzt taas prikaatikenraalia.
Saksassa on myös päädytty erilli-

seen esikuntakapteenin arvoon sellaisille vanhemmille toimi- ja erikoisupseereille, joita ei voida ylentää
esiupseerin arvoon (majuriksi).
Useimmissa Itä-Euroopan Natomaissa, sekä ainakin Hollannissa ja
Turkissa upseerien OF-1 luokkaan
kuuluu kolme sotilasarvoa (aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti).
Esitettyä yliluutnantin sotilasarvon
poistamista ei siis voi perustella ainakaan ”Nato-yhteensopivuudella”
– Suomessa jo valitettavan pitkään
jatkuneella Yhdysvaltojen apinoimisella kylläkin.
Maasta riippuen vänrikki taas voi
olla joko alin varsinainen upseeriarvo tai kadetin/upseerikokelaan palvelusarvo.

Aliupseeristo
Kuten oheisesta esimerkkitaulukosta selviää, ovat kaikkein helpoiten vertailukelpoisia esiupseerien
ja kenraalien arvot. Aliupseerien
kohdalla vaihtelu on jo selvästi suurempaa, mutta suurimmassa osasta
Nato-maista on ainakin jollain tavalla käytössä vanha saksalaismallinen
jako nuorempiin ja vanhempiin aliupseereihin (Unterofﬁzier ohne Portopee / Unterofﬁzier mit Portopee).
Nk. kersantti- tai vääpeliraja kulkee
yleensä OR-5:n kohdalla, joskin Saksassa Feldwebel on luokassa OR-6.
On myös syytä muistaa, että saksalaisessa komppaniassa upseereita

ovat usein vain KPÄÄL ja 1.JJOHT,
muiden joukkueiden johtajien ollessa vanhempia aliupseereita (Hauptfeldwebel tai vast.).
Alinpien aliupseeriarvojen ja
miehistöarvojen vertaaminen keskenään onkin sitten jo lähinnä arpapeliä. Tässä on paljon historiallista painolastia, minkä lisäksi siinä kuvastuu eri maiden puolustusratkaisut
(ammattiarmeija, asevelvollisuusarmeija, valikoiva asevelvollisuus).

Ruotsi ruotuun
Naapurimaassamme Ruotsissa uudistettiin sotilasarvoja aivan äskettäin. Tämä liittyy siihen, että myös
siellä on todettu vuonna 1983 aloitetun yhtenäispäällystökokeilun
epäonnistuneen ja päätetty palauttaa omilla sotilasarvoillaan oleva
ammattialiupseeristo. Vanhat Furir
ja Överfurir -arvot saivat samalla
lähteä ja ensimmäiset kantakersantit (Sergeant) astuivat riviin tämän
vuoden alusta. Kersanttien lisäksi
käyttöön otettiin perinteinen, vanhemmille aliupseereille tarkoitettu
Förvaltaren (valttari eli vouti) sotilasarvo.
On tosin mahdollista, että joitain
vanhoja (asevelvollisuus)aliupseerien arvoja käytetään edelleen kansainvälisissä tehtävissä palvelusarvoina.

NATO
Viro

Saksa

Iso-Britannia

Yhdysvallat

PfP
Norja

Italia

Itävalta

Ruotsi

Suomi

Maavägi

Bundeswehr

Army

U.S. Army

Hæren

Esercito

Bundesheer

Armén

Maavoimat

OF-9

Kindral

General

General

General

General

Generale

General

General

Kenraali

OF-8

Kindralleitnant

Generalleutnant

Lieutenant General

Lieutenant General

Generalløytnant

Generale di Corpo d'Armata

Generalleutnant

Generallöjtnant

Kenraaliluutnantti

OF-7

Kindralmajor

Generalmajor

Major General

Major General

Generalmajor

Generale di Divisione

Generalmajor

Generalmajor

Kenraalimajuri

OF-6

Brigaadikindral

Brigadegeneral

Brigadier

Brigadier General

Brigader

Generale di Brigata

Brigadegeneral

Brigadgeneral

Prikaatikenraali

OF-5

Kolonel

Oberst

Colonel

Colonel

Oberst

Colonnello

Oberst

Överste

Eversti

OF-4

Kolonelleitnant

Oberstleutnant

Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Oberstløytnant

Tenente Colonnello

Oberstleutnant

Överstelöjtnant

Everstiluutnantti

OF-3

Major

Major

Major

Major

Major

Maggiore

Major

Major

Majuri

OF-2

Kapten

Captain

Captain

Kaptein

Capitano

Hauptmann

Kapten

Kapteeni

OF-1

Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik

Stabshauptmann
Hauptmann
Oberleutnant
Leutnant

Lieutenant
Second Lieutenant

First Lieutenant
Second Lieutenant

Løytnant
Fenrik

Tenente
Sottotenente

Oberleutnant
Leutnant

Löjtnant
Fänrik

Yliluutnantti
Luutnantti
Vänrikki/Kadetti

Fähnrich

Kadett

OF-Student
OR-9

Ülemveebel

Oberstabsfeldwebel

Warrant Officer I

OR-8

Staabiveebel

Stabsfeldwebel

Warrant Officer II

OR-7

Vanemveebel

OR-6

Veebel

OR-5

Nooremveebel

OR-4

Vanemseersant

Oberfähnrich (upskok)
Hauptfeldwebel
Oberfeldwebel
Fähnrich (upskok)
Feldwebel
Stabsunteroffizier
Fahnenjunker (upskok)
Unteroffizier
Oberstabsgefreiter
Stabsgefreiter

OR-3

Seersant
Nooremseersant

OR-2
OR-1

Luogotenente
Primo Maresciallo
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo
Sergente Maggiore Capo

Vizeleutnant
Offiziersstellvertreter

Regementsförvaltare

Sotilasmestari

Oberstabswachtmeister

Förvaltare

Ylivääpeli

Staff Sergeant

Command Sergeant
Major
Sergeant Major
First Sergeant
Master Sergeant
Sergeant First Class

Stabswachtmeister

Fanjunkare

Vääpeli

Sergeant

Staff Sergeant

Sergente Maggiore

Oberwachtmeister

Förste Sergeant

Ylikersantti

Sergeant

Sergeant

Sersjant

Sergente

Wachtmeister

Sergeant

Kersantti

Corporal / Bombardier

Corporal / Specialist

Korporal

Caporale Maggiore Capo Scelto
Caporale Maggiore Capo
Caporale Maggiore Scelto
Primo Caporale Maggiore

Zugsführer

Korpral

Alikersantti

Hauptgefreiter
Obergefreiter

Lance Corporal /
Lance Bombardier

Private First Class

Caporale Maggiore

Korporal

Vicekorpral

Korpraali

Kapral

Gefreiter

Private (Guardsman jne)

Private E-2

Grenader

Caporale

Gefreiter

Menig 1 kl

Sotamies (Jääkäri jne)

Reamees

Grenadier (Jäger jne)

Private (Guardsman jne)

Private E-1

Menig

Soldato

Rekrut

Menig

Alokas
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Yhdysvaltain, Viron ja Saksan sotilasarvoja

OR-9 Command Sergeant Major, Ulemveebel, Oberstabsfeldwebel

OR-7 Sergeant First Class, Vanemveebel, Hauptfeldwebel

OF-5 Colonel, Kolonel, Oberst

OR-3 Private First Class, Seersant, Hauptgefreiter

OF-2 Captain, Kapten, Hauptmann

Suomalaiset sotilasarvot

Venäläiset sotilasarvot
Venäjän federaation maavoimien nykyään käyttämä sotilas- ja palvelusarvojärjestelmä
on ainakin suomalaisesta näkökulmasta varsin selkeä. Sama rankijärjestelmä on käytössä myös nk. itsenäisissä aselajeissa sekä monissa muissa Venäjän federaation aseellisissa viranomaisorganisaatioissa.
Kenraalitasolla eroa tulee siinä, että puolustushaarojen (vast.) komentajat ovat neljän tähden armeijakenraaleja ja prikaatikenraalin sotilasarvoa ei ole käytössä. Myös
useat liittovaltion turvallisuuspalvelun (FSB) ja sisäasianministeriön (MVD) johtajat
palvelevat armeijakenraalin arvossa. Tähän on kyllä varsin hyvä syy, sillä puolustusministeriön ulkopuolella on aseistettuja ja sotilaallisesti järjestettyjä viranomaisjoukkoja
lähes kaksi miljoonaa.
Kokonaan oman luokkansa muodostavat Praporštšikit. Tällä sotilasarvolla on Venäjällä perinteisesti tarkoitettu vänrikkiä, mutta bolševikit poistivat sen käytöstä vuoden
1917 vallankaappauksen yhteydessä. Vuonna 1972 Praporštšikin arvo otettiin uudelleen
käyttöön, mutta lähinnä värvättyjen aliupseerien palvelusarvoksi. Tänäkin päivänä se
on lähinnä värvätyn aliupseerin ja sotilasvirkamiehen yhdistelmä. Praporštšikkejä näkee usein esimerkiksi FSB:n rajavirkailijoina Suomen ja Venäjän välisillä rajanylityspaikoilla.

Suomella ei ole vahvistettuja OF
ja OR vastaavuuksia, sillä se ei ole
Naton jäsen eikä se ole implementoinut sotilas- ja palvelusarvoja
koskevaa STANAG 2116 standardia.
Kansainvälisissä operaatioissa
Suomi käyttää yleensä oheisen
taulukon mukaisia englanninkielisiä käännöksiä omista arvoistaan. Samassa taulukossa on
myös lähinnä vastaavat saksankieliset käännökset. Ylikersantti voidaan tosin kääntää myös
Feldwebelin arvoon, jolloin kersantista tulee Stabsunteroffizier tai Unterfeldwebel.

Translitterointi - SFS 4900 kansallinen kaava.

Sotilas- ja palvelusarvo

Englanniksi

Kenraali

General

Kenraaliluutnantti

Lieutenant General

Venäjä

Saksaksi
GEN
LTG

General
Generalleutnant

GEN
GenLt/GL

Kenraalimajuri

Major General

MG

Generalmajor

GenMaj/GM

Prikaatikenraali

Brigadier

BG

Brigadegeneral

BrigGen/BG

Eversti

Coloner

COL

Oberst

O

ʧ̛̛̖̦̖̬̣̬̥̌̌

General armii

ʧ̖̦̖̬̣̌Ͳ̨̡̨̡̛̪̣̦̏

General-polkovnik

Kenraalieversti

ʧ̖̦̖̬̣̌Ͳ̣̖̜̯̖̦̦̯̌

General-leitenant

Kenraaliluutnantti

ʧ̖̦̖̬̣̌Ͳ̨̥̜̬̌

General-major

Kenraalimajuri

Armeijakenraali

ʿ̨̡̨̡̛̣̦̏

Polkovnik

Eversti

ʿ̨̨̡̨̡̛̪̣̦̔̏

Podpolkovnik

Everstiluutnantti

ʺ̨̜̬̌

Major

Majuri

Everstiluutnantti

Lietenant Colonel

LT COL

Oberstleutnant

Oberstlt/OTL

Majuri

Major

MAJ

Major

Maj/M

Kapteeni

Captain

CPT

Hauptmann

Hptm/H

ʶ̛̪̯̦̌̌

Kapitan

Kapteeni

ˁ̛̯̬̹̜̣̖̜̯̖̦̦̯̌̌

Starši leitenant

Yliluutnantti

ʸ̖̜̯̖̦̦̯̌

Leitenant

Luutnantti

ʺ̛̣̹̜̣̖̜̯̖̦̦̯̌̔̌

Mladši leitenant

Aliluutnantti

Yliluutnantti

Senior Lieutenant

SR LT

Oberleutnant

OLt/OL

Luutnantti

Lieutenant

LT

Leutnant

Lt/L

Vänrikki

Second Lietenant

2ND LT

Fänrich

Fänr/FR

Sotilasmestari

Chief Warrant Officer

CWO

Oberstabsfeldwebel

OStFw/OSF

ˁ̨̡̛̛̯̬̹̜̪̬̪̬̺̌̌

Starši praporštšik

Vanhempi värvätty aliupseeri

ʿ̨̡̛̬̪̬̺̌

Praporštšik

Värvätty aliupseeri

Ylivääpeli

Senior Warrant Officer

SWO

Stabsfeldwebel

StFw/SF

Vääpeli

Warrant Officer

WO

Hauptfeldwebel

HptFw/HF

ˁ̛̯̬̹̦̌̌

Staršina

Vääpeli

ˁ̛̯̬̹̜̭̖̬̙̦̯̌̌

Starši seržant

Ylikersantti

ˁ̖̬̙̦̯̌

Seržant

Kersantti

ʺ̛̣̹̜̭̖̬̙̦̯̌̔̌

Mladši seržant

Alikersantti

Ylikersantti

Staff Sergeant

SSGT

Oberfeldwebel

Ofw/OF

Kersantti

Sergeant

SGT

Feldwebel

Fw/F

Alikersantti

Corporal

CPL

Unteroffizier

Uffz/U

Korpraali

Lance Corporal

LCPL

Gefreiter

Gefr/G

ʫ̴̨̬̖̜̯̬

Jefreitor

Korpraali

Jg/S

ˀ̨̨̜́̔̏

Rjadovoi

Sotamies

Jääkäri/Sotamies

Private

PTE

Jäger/Soldat
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Onnittelemme
Helmikuu
2.2.
2.2.
4.2.
7.2.
7.2.
9.2.
10.2.
11.2.
11.2.
12.2.
16.2.
18.2.
19.2.
20.2.

Rautatiesähköttäjä, vänrikki Risto Puhakka
Työnjohtaja, sotilasmestari Erkki Viertola (Janakkala)
Työnohjaaja, alikersantti Heikki Valtonen (perhepiirissä)
DI, luutnantti Vesa Liuhto (ei vastaanottoa)
Professori, lääkintäkapteeni Reijo Vihko (kotona klo 14-18)
Lentokapteeni, korpraali Viljo Aaltio (matkoilla)
Toimitusjohtaja, korpraali Olavi Winqvist
FM, majuri Ilkka Korhonen
Eläkeläinen, ylikersantti Heikki Tervamäki
Liikennelentäjä, ylivääpeli Seppo Saario (perhepiirissä)
Patentti-insinööri, FT, kapteeni Harri Koski
Pääluottamusmies, luutnantti Keijo Purosuo (matkoilla)
Yo-merkonomi, luutnantti Antti Aitola (Wien)
Opetusneuvos, KL, FM, kapteeni Pentti Jänkälä
(lähipiirissä)
24.2. Rikosylikomissario, vääpeli Veikko Saari (lähipiirissä)
27.2. Huoltoteknikko, matruusi Timo Salminen (matkoilla)

80 v
50 v
70 v
95 v
70 v
80 v
85 v
60 v
60 v
80 v
70 v
60 v
60 v
70 v
80 v
50 v

Maaliskuu
6.3.

Ekonomi, luutnantti Matti Aalto (matkoilla)

70 v

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Oy Johnson Metall Ab
Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy

HELSINGIN RESERVIN SANOMIEN
JULKAISUAIKATAULU 2009
N:o
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aineistopäivä
2.3.
30.3.
11.5.
8.6.
10.8.
7.9.
5.10.
2.11.
7.12.

Ilmestymispäivä
13.3.
10.4.
22.5.
19.6.
21.8.
18.9.
16.10.
13.11.
18.12.

Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp
WEG Oy
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Ampumatoimintaa
Vuosi vaihtui

Ampuminen jatkuu
PÄÄKAUPUNKISEUDUN ampujien
mennyt vuosi oli toimintaa täynnä.
Järjestimme kolme ampumaleiriä,
karsintakilpailut SRA:n SM-kilpailuihin ja kymmenittäin muita ampumatilaisuuksia kiväärillä ja pistoolilla. Kävimme Mikkelissä perinneaseiden SM-kilpailuissa ja piiriemme
ampujat kilpailivat aktiivisesti eri
ampumalajeissa.
Kaartin Jääkärirykmentin tuki
ratojen käyttöön saamisesta on ollut ampumatoimintamme elinehto.
Tästä suuri kiitos ja kumarrus noin
2000 ampujan voimin, jotka kävivät
2008 Santahaminassa vuoroillamme
ampumassa.
Olemme mahdollistaneet harrastamisen myös niille piiriemme
jäsenille, joilla ei ole omaa kalustoa,
mutta joilla on halu ja mahdollisuus
harrastaa kanssamme ammuntaa.
Yhdistyksien pistooli ja kiväärikalusto on ollut tilanteen mukaan
aloittelevien ampujien käytettävissä. Onneksi patruunoiden hinta on
pysynyt maltillisena ja niitä on ollut

Perinneasekurssi
Ilmoittautuminen www.mpky.ﬁ
kurssi nro: 0400 09 12081,
hinta 30e
Kohderyhmä: Perinneaseista
kiinnostuneet reserviläiset
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa reserviläiset itsenäisyyden
aikaiseen ja vanhempaan pv:n
käytössä olleeseen aseistukseen, ja näin muodostaa näkemys asetekniikan kehityksestä.
Kurssin teoriaosuudet pidetään
neljänä lauantaina helmi-huhtikuussa. Kurssipäivät - ja paikat
Santahaminassa:
21.2.2009: Radioniemi
14.3.2009: Jääkäritalo
21.3.2009: Radioniemi
28.3.2009: Radioniemi
Kurssiin ei sisälly ampumakoulutusta vaan ainoastaan
näytös- ja kokeiluammuntoja.
Kurssimaksu sisältää lounaat ja
kahvit kurssipäivinä. Ammutuista patruunoista peritään niiden
omakustannushinta. Lisätiedot
kurssille hyväksytyille Helmikuussa.

myös saatavilla mukavasti. Lainauksen kautta ampuja on saanut hyvää
kokemusta ja perusteita omaan asehankintapäätökseensä.
Vuosien kuluessa ammuntaharjoitukset ja kilpailut on järjestetty
tarkalla, turvallisella ja opastavalla
kilotteella. Olemme omalla esimerkileet
lämme näyttäneet mallia ja ajaneet
me
asiaa ampumaharrastuksemme
myönteisen kuvan puolesta. Näis-tä mainittakoon syksyllä 2008
järjestetty tilaisuus, jossa esittelimme ammuntaharrastusta
ja johdimme ammunnat Helsingin lautamiesyhdistykselle
reserviläisyhdistyksen aseilla.
Osallistujat antoivat kiitosta
hyvin järjestetystä tilaisuudesta ja mahdollisuudesta
tutustua ampumaharrastukseen sen terminologioineen.
Kuten tiedämme, vuonna
2008 tapahtui ikäviä asioita,
joiden takia me harrastajat
huolestuneena katsomme
mitä tuleman pitää asioissa,

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.ﬁ

jo
jotka
voivat vaikuttaa harrastamis
seen.
Olemme saaneet lukea artikk
keleita,
joista osa enteilee ankeita
a
aikoja.
Aseen hankkiminen ja harr
rastuksen
aloittaminen on edelleenkin mahdollista kaikille. Ampujan
täytyy olla aktiivinen ja panostaa
hakemuksen tekemiseen, harrastuksen todentamiseen ja lääkärintodistuksen hankkimiseen. Näiden lisäksi
prosessiin kuuluu myös mahdollinen
haastattelu.

Vuosi 2009 mitä,
missä ja milloin.
”Jokaisen reserviläisen velvollisuus
on suorittaa Turvallinen Ampuja
-kurssi ja pitää yllä
kohtuullist aseenkohtuullista
käsittelyta
käsittelytaitoa.
Ampumaa ei opi
Ampumaan
ampum
kuin ampumalla!
”
SRA-amp
SRA-ampuja
sekä
Turvallinen Ampuja
-kurssi on alkanut
tammiku
tammikuun 16.
päivä ja sen
päivä,
lue
luennoitsijo
joina
ovat
to
toimineet
m
mm.
Poliis
sin,
Puollustusvoimain ja
Reserviläisurheiluliiton

Helsingin piirien ilma-aseiden
piirinmestaruuskilpailu
ja harjoitusajat

edustajat. Kurssi harjoittelee kevään
aikana ammuntaa useita kertoja.
Keväällä kurssitetaan ammunnan
vetäjiä ja vastuuhenkilöitä sekä perinneaseista kiinnostuneita. Ampumisen monissa lajeissa harjoitellaan,
kilpaillaan ja karsitaan lajikohtaiset
piirien edustusjoukkueet SM kilpailuihin. Tärkein ampumaratamme on
edelleen Kaartin jääkärinrykmentin
rata Santahaminassa.
Kiitos toimintaa tukeneille yhteistyökumppaneille:
KAARTJR, HELMPP, koulutusosastomme, Helsingin Asenurkka,

Aseliike Ammo, Suomen Sotilas lehti, lisäksi lukuisat toimijamme, jotka
ovat laittaneet likoon paljon omaa
aikaansa.
Uudet ratavuorot keväälle
2009 on anottu ja odottelemme
KAARTJR:n päätöstä vuoroista. Toivotan kaikille hyvää toiminnallista
vuotta 2009 kaikilla rintamilla
Vänr Veijo Rautio
Ampuma- ja asetoimialavastaava,
HELMPP
Pj, HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Ampumakalenteri 2009
Piiriemme ampumatoimikunta julkaisee ampumakalenteria tässä lehdessä sekä www sivulla
www.hrup.fi. Tässä vaiheessa vuotta osasta tapahtumia puuttuu vielä tarkka päivämäärä.
Santahaminan ammuntavuoroja ei tähän lehteen saatu, joten ne tullaan julkaisemaan myös
allaolevissa www-osoitteissa ja tulevissa lehdissä.

Helmikuu
Ilma-ase karsinnat Töölön ilma-aseradalla. (katso mainos tästä lehdestä)

Helsingin Reserviupseeripiirin
ja Helsingin seudun Reserviläispiirin jäsenten ilma-aseiden
piirinmestaruuskilpailu ammutaan Töölössä seuraavina
ajankohtina:
- Tiistai 3.2. klo 15.00 - 19.00
- Torstai 5.2. klo 16.30 - 18.00
- Tiistai 10.2. klo 15.00 - 19.00
Laukausmäärä on 40, ilmapistoolilla 5 laukausta taulua kohden ilmakiväärillä 2 laukausta
taulua kohden.
Ampujalla oikeus yhteen mestaruuskilpailusuoritukseen,
vapaavalintaisesti edellä mainitusta ajankohdista.
Ei ennakkoilmoittautumisia.
Ammutaan omatoimisesti nonstoppina. Kilpailumaksu 3 e.
Piirinmestaruuskilpailu on
samalla karsintakilpailu 7.-8-3.
Toijalassa ammuttaviin ResUL
ilma-asemestaruuskilpailuihin,
johon piirit lähettävät nelihenkiset joukkueet.

Maaliskuu
Ilma-aseiden ampumavuorot
harjoitussalissa:

SM ilma-aseet, Toijala 7. - 8.3.2009

Huhtikuu
Joka viikko vappuun saakka:
tiistai klo 14.00 - 19.30
torstai klo 16.30 – 18.00
Radalle pääsee katutasosta
MP-kaupan takaovesta. (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulma)
Ovenpielessä ovikello radalle.
Tiedustelut,
Jukka Väänänen 040 584
4568

SM perinnekivääri karsinnat Santahaminassa
Piirien 1. SRA karsinta Santahamina
Vares Cup 1 Loppi
MPKY pistooli ja kivääriammunnat Santahamina

Toukokuu
SM perinneasekilpailut: Mikkeli 2.- 3.5.2009 (Karsinnat keväällä Santahaminassa)
Vares Cup 2 Loppi (samalla piirien 2. SRA karsinta)
MPKY pistooli ja kivääriammunnat Santahamina

Kesäkuu
Piirien 3. SRA karsinta paikka avoin
MPKY pistooli ja kivääriammunnat Santahamina

Heinäkuu
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

SM palvelusammunnan pistooli ja kivääri: Lahti 25.7.2009. (Karsinnat keväällä Santahaminassa)
MPKY pistooli ja kivääriammunnat Santahamina

Elokuu
SM SRA-kilpailu: Nurmes 1.- 2.8.2009 (piirien kolme karsinta kilpailua ennen heinäkuuta)
RUL ja RES ampumamestaruus: Pirkkala 22.-23.8.2009 (Karsinnat keväällä Santahaminassa)
Vares Cup 3 Loppi
MPKY pistooli ja kivääriammunnat Santahamina

Syyskuu
Vares Cup 4 Loppi
MPKY pistooli ja kivääriammunnat Santahamina
Muista katsoa myös nämä toimintakalenterit joissa ohjeet ilmoittautumiseen:
www.eskapat.net www.vantaanreservilaiset.fi ja www.mpky.fi
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Reserviläisliiton jäsenmerkit
esiteltiin Reserviläisliiton uusi, kolmiportainen jäsenmerkkijärjestelmä. Reserviläisliiton hallitus perusti uuden
merkkijärjestelmän lokakuun lopun
kokouksessaan.
Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdistykset hoitavat merkkien myynnin. Yhdistykset saavat
provision myydyistä merkeistä.
Hopeisesti jäsenmerkistä provisio
on neljä, Kultaisesta viisi ja Timanttisesta kuusi euroa. Myymällä
esim. 50 Hopeista, 75 Kultaista ja
75 Timanttista merkkiä voi yhdistys
saavuttaa yli 1.000 euron suuruisen
provision. Vuonna 1995 toteutetusta
Erikoisluokan ansiomitaliprojektista
on pääteltävistä, että noin viidennes
erityisesti Kultaiseen ja Timanttiseen
merkkiin oikeutetuista jäsenistä
hankkii merkin mikäli sitä heille tar-

RESERVILÄINEN-LEHDESSÄ

jotaan. Reserviläisliiton jäsenistä yli
20.000 henkeä eli noin 65 prosenttia
kuuluu tähän ryhmään. Yhdistyksiä suositellaan ottamaan asiassa
yhteyttä jäseniinsä ja tekevät yhteistilaukset piiriin.
Merkkitilaukset tulee toimittaa
piiriin viimeistään 20.3.2009 mennessä, jotta merkkitilaus ehditään
tekemään liittoon ajoissa. Tällöin
tilatut merkit voitaisiin toimittaa
jäsenille vielä toukokuun aikana.
Hopeisen merkin hinta on 15, Kultaisen 20 ja Timanttisen 25 euroa.
Myyntihinta sisältää kaksi merkkiä
eli hopeasta valmistetun arvomerkin ja arkimerkin, jonka materiaali
on epäjaloa metallia.
Ota siis yhteyttä omaan puheenjohtajaasi ja tee merkkitilaus. Jos et
tiedä puheenjohtajasi yhteystietoja,
ota yhteyttä piiritoimistoon.

Timanttinen jäsenmerkki. Edellytys vähintään 15
vuoden jäsenyys.
Hinta 25 euroa.

SUOMEN TYKISTÖN
PÄIVÄN
TILAISUUDET
HELSINGISSÄ 6.3.2009
Klo 12.00
Seppeleenlasku
tykistönkenraali V.P. Nenosen haudalle

Kultainen jäsenmerkki. Edyllytys
vähintään 5
vuoden jäsenyys.
Hinta 20 euroa.

Hopeinen jäsenmerkki. Edellytys
jäsenyys. Hinta 15
euroa.

Kokoontuminen Hietaniemen
kappelin portille klo 11.50
Tilaisuudet Ravintola Tekniskassa
Klo 15.30
Suomen Kenttätykistön Säätiön
valtuuskunnan kokous
Klo 16.15
Suomen Kenttätykistön Säätiön
hallituksen kokous
Klo 17.30
Tykkimiehet ry:n kevätkokous

Reserviläisliiton
jäsen
Tilaa jäsenmerkkisi
oman yhdistyksesi
puheenjohtajalta.

Klo 19.00
Tykkimiesiltaan, johon kaikki tykkimiehet ja
tykistön ystävät ovat tervetulleita
- juhlaesitelmä
- palkitsemiset
- alkudrinkki ja buffet
Ilmoittautuminen tykkimiesiltaan
perjantaina 27.2. mennessä maksamalla
illalliskortin hinta 35 e tilille Nordea
127130-83323 viitteenä Tykkimiesilta.
Tiedustelut:
Jyri Vilamo 044-511 0472 tai jyrppy@hotmail.com
Eero Lampikoski 301 148 tai eero.lampikoski
@netsonic.ﬁ
Päivän tilaisuuksissa asuna tumma
puku ja kunniamerkit

Kymen Sotavammaisten Sairaskoti
Kokkokalliontie 2
49400 HAMINA
(05) 755 041
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri
36, S - 18266 Djursholm, Sverige).

ESPOO–KAUNIAINEN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmäilta: Operaatiopäällikkö,
kenraaliluutnantti Markku Koli:
”Puolustusvoimat kohti 2010-lukua”. 10.2. kello 19.00. Kauniaisten
kaupungintalo. Tilaisuus on avoin
yleisölle.
Kevätkokous 17.3. kello 18.30.
Kauniaisten kaupungintalo
Esitelmäilta: Korkeimman
oikeuden presidentti Pauliine Koskelo: ”Oikeusjärjestelmän muutokset ja KKO:n rooli”. 23.3. kello 19.00.
Kauniaisten kaupungintalo. Tilaisuus on avoin yleisölle.

SKYTTE
Skyttet pågår udda veckor, torsdagar kl 17-19 på distriktets skjutbana
i Tölö. Följande gång träffas vi 29.1.
Skyttarna skall vara försäkrade,
antingen med Reserviläisen ampumaturva eller Finska Skyttesportförbundets licens. Kontakta skytteofﬁcer Caspar von Walzel för ytterligare
information.
STYRELSEN 2009
Den nya styrelsen är följande:
ordförande Caesar von Walzel, utbildningssofﬁcer samt vice ordf. Kaj
Pettersson, sekreterare, skytteofﬁcer
samt vice ordf. Caspar von Walzel,
mässofficer Ulf Dahlman, idrottsoch ungdomsofﬁcer Alexander Bergenheim, fan- och traditionsofﬁcer
Dick Lundell, informationsofficer
Jussi Hermunen och ekonomiofﬁcer
Rasmus Sundström.

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen:
reservinsanomat@helresp.ﬁ

kerhon sihteerille.
Kerhon kevätkokous pidetään Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa
maanantaina 30.3 klo 17:15. Kokouksen jälkeen järjestetään esitelmätilaisuus klo 18:00. Suomen Ruotsissa
oleva sotilasasiamies eversti Harri
Niskanen pitää esitelmän Ruotsin
turvallisuuspolitiikasta. Se on ollut
mielenkiinnon kohteena Suomessa
viime vuosina, koska se poikkeaa
huomattavasti Suomen turvallisuuspoliittisesta ajattelusta. Tilaisuus on
avoin kaikkien kerhojen jäsenille.
Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta torstaihin 26.3.2009 mennessä kerhon
sihteerille.
Ampumavuoroista lisätietoja ampumaupseereilta.
Kerhon yhteystietoja: Verkkosivusto: www.khru.net, Sähköposti:
khru@khru.net
Sähköpostitiedotteita haluavat
voivat ilmoittaa osoitteensa sihteerille.
Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040
540 5882, jari.ora@oralaw.ﬁ
Sihteeri Raimo Hynynen, p. 040
510 8513, raimo.hynynen@fi.ibm.
com
Ampumaupseerit: pekka.appelqvist@hut.ﬁ, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@ﬁ.fujitsu.com, p. 045 7880
9029; jukka.kariola@khru.net, p.
050 570 0195; pirkka.jalasjoki@
gmail.com

Hemsidan www.hsrk.ﬁ har fått en
ny motor och medlemmarna uppmuntras besöka sidan.

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB

MUNKKIVUORI

VÅRMÖTE SAMT 60-ÅRS FEST
Helsingfors Svenska Reservofﬁcersklubb rf ﬁrar sina 60 år fredagen
den 6 mars på Skatuddens Casino.
Vi hoppas att klubbens medlemmar
mangrant ställer upp på detta historiska tillfälle. Klubbens gedigna
60-års historik, som skrivits av klubbens traditionsofﬁcer Dick Lundell,
delas ut gratis till alla som närvarar
vid jubileumsbalen. Mottagningen
är 14:30 - 16:00 och det stadgeenliga
vårmötet 16:30 - 17:30. Kvällsprogrammet ”Ofﬁcersbalen i Helsingfors” börjar 18:30. Medlemmarna
har fått sig tillsända inbjudningskorten till jubileumsbalen per post, och
svar önskas senast 10.2. till ordförande Caesar von Walzel (caesar.von.
walzel@hsrk.ﬁ eller Bråvallavägen

Hallitus toivottaa jäsenistölle hyvää
ja aktiivista alkanutta vuotta. Tänäkin vuonna jatketaan toimintaa ammunnan ja reserviläistaitoja kohottavan toiminnan merkeissä.
Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 25.3.2009
Munkkivuoren seurakuntatalon seurakuntasalissa kello 18 alkaen. Osoite on Raumantie 3. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot
kevätkaudella parillisten viikkojen
perjantaisin 18.00 – 19.30, seuraavaksi 6.2. ja siitä kahden viikon välein.
Parittomien viikkojen tiistaisin
klo 19—21.30 on mahdollista harjoitella sotilaspistoolin pika-ammuntaa

KANTA-HELSINKI
Vuosi 2009 on yhdistyksen 84. toimintavuosi. Yhdistyksessämme oli
606 jäsentä 31.12.2008.
Esitelmä Norjan puolustuspolitiikasta 5.2.2009. Norjan Suomessa
oleva sotilasasiamies everstiluutnantti Ernst Egelid pitää esitelmän
Norjan puolustuspolitiikasta. Esitelmä on pidetään 5.2.2009 klo 18.00
Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa ja se pidetään englannin kielellä.
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen
jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta
maanantaihin 2.2.2009 mennessä

Töölöntorinkadun ampumaradalla.
Samalla on mahdollisuus harjoitella
myös SRA-ammuntaa varten. Ilmoittautuminen Timo Mikkoselle edeltävän maanantain puoleen päivään
mennessä. timo.mikkonen@luukku.
com tai 0400-607590. Seuraava tilaisuus on 10.2.2009.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuussa. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ampumaupseerille tiedon
saannin varmistamiseksi jos järjestetään muita tilaisuuksia.

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Kevään tulevaa ohjelmaa:
- Maaliskuussa mennään Padasjoelle harrastamaan pistooliammuntaa
- Huhtikuussa on tarkoitus mennä
tutustumaan sopivaan jäänmurtajaan
- Toukokuussa perinteinen kevätsauna Santahaminassa.
Päivämäärien varmistettua tapahtumista tiedotetaan tässä lehdessä.
Koulutus
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutustilaisuuksista. Yhteyshenkilönä
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä,
045–6748754, cossu541@saunalahti.
ﬁ.
Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Pj. Karri Kupari 050-4640050,
kkupari@gmail.com, siht. Jarkko
Paananen, jarkko.paananen@ael.
ﬁ, tiedotus Jorma Loimukoski 0403433400, jorma.loimukoski@ﬁnpro.
ﬁ

TIKKURILA
Kuukausikokous 26.2.2009 klo 19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs).
Esitelmän pitää HRUP:n toiminnanjohtaja ylil Arto Pulkki ja aiheena
on ”Ampuma-aselain uudistustyö”.
Ilmainen kahvitarjoilu!

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

Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Kevätkokouksen ajankohta on
siirretty maaliskuulle ja se pidetään
26.3.2009 klo 19.00 Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs).
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Pistoolipika-ammunta kilpailu
on 3.2.2009 Tikkurilan Urheilutalon
ampumaradalla tiistaisin klo 19.3022.00 jatkuvat Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla pienoispistooliammunnat. Myös pienoiskiväärillä
voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti
mukaan!
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.

TÖÖLÖ
Hyvää ja menestyksekästä alkanutta
reserviläisvuotta 2009. Kerho kokosi
viime vuoden toiminnasta vastauksen RUL:n toimintakyselyyn. 40-vuotisjuhlavuonna kerhollamme oli ennätysmäärä monipuolista toimintaa.
Kiitokset jäsenistölle kyselyyn toimitetuista tiedoista. Pidetään toiminnan aktiivisuus vähintään samalla
tasolla tänäkin vuonna. Tervetuloa
omiin ja muiden reserviläisjärjestöjen tilaisuuksiin.
Kerho teki perinteisen tervehdyskäynnin Kaunialan sotavammasairaalaan 18.12. ja veimme sisäisellä
keräyksellä hankittuja Kaunialan
toivomia lahjoja. Kerho kävi luovuttamassa 19.12.2008 Santahaminassa varusmiesten kotiutusjuhlassa RUL:n hopeiset kalvosinnapit
kyvykkäästä palveluksesta Kaartin
Pataljoonan upseerikokelaalle Oula
Hallmanille.
Kerhomme osallistui perinteiseen
jouluaaton kunniavartioon Suomen
Marsalkka Mannerheimin haudalla ja Hietaniemen sankarihaudoilla
yhteisellä vaihdolla Huoltoupseerikerhon kanssa.
Töölön Reserviupseereiden ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla jatkuvat tiistaisin klo
19.00-21.30 seuraavasti: 20.1, 17.2,
17.3, 14.4, 12.5 sekä 9.6. Kerholla on
oma ampumaharrastusvakuutus.
Kerhon ammunnoista saa tietoja
ja ohjeita ampumavastaava Raimo
Ahokkaalta 020 490 7503, raimo.
ahokas@ymparisto.ﬁ.
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Kevään aikana kerho ottaa osaa
sotaveteraanikeräykseen. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen
050 368 3539.
Kerho järjestää keilakisan
KaartJR:n ja veteraanikeilaajien
kanssa. Kevään keilatilaisuuksista
lisätietoja varapuheenjohtaja Jyrki
Ratialta, 040 582 9127, mratia@welho.com.
Kerho ottaa osaa Kesäyön marssiin 5.-6.6. omalla joukkueella. Nyt
on hyvä aloittaa henkilökohtainen
kenttäkelpoisuuden kohentaminen
ja merkitä liikunta- ja ammuntatilaisuudet ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.resul.ﬁ/
kuntokortti.
Kerhon 40-vuostisjuhlapaitoja on
vielä jonkin verran jäljellä 10 e hintaan. Tiedustelut puheenjohtajalta.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset
voi osoittaa puheenjohtaja Sampo
Martiskaiselle 040 709 8459, sampo.martiskainen@tapiola.ﬁ. Netti:
www.rul.ﬁ/toolo.

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Ilma-aseammunnat ovat alkaneet,
ilma-aseammunnat keskiviikkoisin
alkaen klo 18. ja ilmahirviammunnat parittomina viikkoina torstaisin
alkaen klo 18. Ilma-aserata sijaitsee
Tukikohdassa Puotilantie 1D kellarissa. Pysäköinti on kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalle.
Ruutiaseammunnat ovat myös alkaneet Töölön ruutiaseradalla, ammunnat ovat parittomien viikkojen
perjantaina klo 16. - 19.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen 13.1.2009 Tukikohdassa.
Puheenjohtajana toimii Keijo Talja ja
varapuheenjohtajina toimivat Jukka-Pekka Kantokoski ja Jani Riekkinen. Sihteerinä toimii Juha Iiskola ja varainhoitajana Jyrki Uutela.
Ampumaupseereina toimivat Esko
Sillankorva ja Jukka-Pekka Kantokoski sekä hallituksen ulkopuolelta
Juhani Hartela, urheilu-upseereina
toimivat Anssi Kuhlman ja Joona
Hakkarainen, koulutusupseerina
toimii Ari Iskanius, nuorisoupseereina toimivat Juha Isokangas ja Anssi
Kuhlman.
KEVÄTKOKOUS hallitus päätti
pitää yhdistyksen kevätkokouksen
torstaina 19.3.2009 alkaen klo 18.00.
kokous pidetään Tukikohdassa Puotilantie 1D.
Yhteystietoja: nettisivut www.
rul.ﬁ/ihru P.joht Keijo Talja p. 041
514 9140, v.pjoht. Jukka-Pekka Kantoski p. 050 332 3687, ja Jani Riekkinen p. 050 5984 759, siht. Juha Iiskola p. 050 543 6214.

ASELAJIKERHOT

ILMAILUKERHO
Hyvää Alkanutta Vuotta!
Marraskuussa valittiin viimevuoden hallitus jatkamaan myös tänä
vuonna. Puheenjohtajana Tapani
Terämaa ja varapuheenjohtajina
Viljo Turunen ja Matti Nurminen.
Mersunsauvakisan kiertopalkinnon
sai vuodeksi haltuunsa marraskuun
kokouksessa Matti Nurminen.
Alkuvuoden ohjelmakaavailut
ovat seuraavat:
13.1. tiistai, Helsingin Suomalainen klubi, klo 18.30, Geust: ”Lentäjät sotavankeina”
10.2. tiistai, Helsingin Suomalainen klubi, klo 17.00, kevätkokoukset; klo 18.30, ins evl Jouni Muranen: ”Ilmavoimien johtamisjärjestelmän nykytila ja kehittäminen”
5.3. torstai, Helsingin Suomalainen klubi, Suomalaisen klubin
ilmailukerhon kanssa yhdessä klo
19.00, ev Kim Jäämeri: aihe auki
6.3. perjantai, Ilmavoimien 91.
vuosipäivä klo 12.00, seppeleenlasku Sankariristillä;
14.4. tiistai, Helsingin Suomalainen klubi, klo 18.30, Veikko Karhumäki: ”Velj. Karhumäki ja Ilmavoimat”
Viikko 21 Upinniemen matka,
toukokuussa haulikkokisa
Tarkennukset ohjelmaan löydät
Helsingin Reservin Sanomista.
Lisäksi parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14–16 on pienoispistooliammunnat piirien radalla Töölössä. Lisätietoja antaa aseupseeri
Martti Eerola p. 050-911 4933 tai
martti.eerola@koti.ﬁmnet.ﬁ

ILMATORJUNTAKERHO
Tervehdys vuodelle 2009, hyvät kerholaiset!
IT-kerholaisten toiminta lähtee
käyntiin 4.3. ITY:n ilmatorjuntaseminaarilla, joka järjestetään aselajimuseollamme. Tilaisuus alkaa kello
18:30 ja ohjelmassa on Rheinmetallin esittely toiminnastaan ja keskeisimmistä tuotteistaan.
Seuraavaksi samassa kuussa on
vuorossa vielä 21.3. KarPr:n ilmatorjuntapäivä, mihin kerholaisten
toivotaan osallistuvan sankoin joukoin. Lisätietoa tästä on saatavissa osoitteesta: http://www.mil.ﬁ/
maavoimat/joukot/karpr/ilmator-

juntakoulutuspaivat.dsp Huomaa,
että ilmoittautuminen on jo 13.2.
mennessä!
Sääntömääräisen kevätkokouksen pitopaikkana toimii Suomenlinnan Upseerikerho. 19.3. järjestettävä
tilaisuus alkaa kello 18:00. Tilaisuuteen sisältyy perinteisesti ajankohtainen ja kiinnostava esitelmä, sekä
maukas lohikeitto.
Ennen kesää ohjelmassa on näiden lisäksi myös mahdollisesti esitelmä-, koulutus- ja ammuntatilaisuuksia, sekä läskisoosilounas, mutta näistä tiedotetaan erikseen jahka
päivämäärät ja muut yksityiskohdat
varmistuvat.
Vuonna 2009 kerhon omalla parillisten viikkojen vuorolla on mahdollisuus ampua seuraavasti:
vko 2-14, ke klo 16-19
vko 16-24, ti klo 16-19
vko 34-40, ti klo 16-19
vko 42-52, ke klo 16-19
Ilmoittaudu
vuorolle:
marko.m.honkanen@nokia.com,
050 482 5332.
Lisäksi viikkoina 2-14 kerhon jäsenien käytettävissä on myös radan
avoin pienoispistoolivuoro tiistaisin
klo 16-19, jossa paikalla on ammunnanvalvoja.
Sähköpostilistalle voi edelleen
liittyä ottamalla yhteyttä Topias Uotilaan, toppari@saunalahti.ﬁ. Näin
saat huomattavasti aiemmin mm.
nämä lehteen tulevat ilmoitukset,
sekä muuta ajankohtaista tietoa kerhon toiminnasta.
Tervetuloa mukaan käyntiin pyörähtäneen vuoden toimintaan!

JÄÄKÄRIKERHO
Kuukausisaunat jatkuvat Santahaminan Kiltasaunalla vanhaan tapaan
kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Seuraava sauna on 3.2. ja löylyt ovat
valmiina klo 17.00.
Muusta kevään ohjelmasta seuraavassa lehdessä.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha
Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 503
4804, siht. Yrjö Saulamo,puh. 349
3162 tai 050 344 5635.

KT-KERHO
14.2 Santahaminassa Tykkimiehen
toimintapäivä yhdessä Uudenmaan
Tykistökillan kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset (9.2. mennessä) jussi.sorsa@kolumbus.ﬁ. Tilaisuus on
tarkoitettu 20-40v. epäsuorantulen
edustajille. www.kt-kerho.ﬁ

ESITELMÄ RUOTSIN TURVALLISUUSPOLITIIKASTA 30.3.2009
Suomen Ruotsissa oleva sotilasasiamies eversti Harri Niskanen pitää esitelmän Ruotsin turvallisuuspolitiikasta.
Esitelmä on maanantaina 30.3.2009 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa. Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta torstaihin 26.3.2009 mennessä e-mail raimo.hynynen@ﬁ.ibm.com
tai 040-510 8513.

Toimihenkilöt: Pj. Jyri Vilamo /
puheenjohtaja@ktkerho.fi / 0445110472. Vpj. Markku Mantere /
markku.mantere@iki.fi / 0407098982. Sihteeri Aki Mäkirinta /
sihteeri@ktkerho.ﬁ / 0400-805124

PIONEERIOSASTO
Santahaminassa 16.-18.1. järjestetylle turvallisen ampujan kurssille
osallistui 7 jäsentämme, joista kaksi
suoritti myös sovelletun reserviläisammunnan SRA-korttiin vaadittavan näyttökokeen.
Jälleen lähestyy aika ilmoittautua valtakunnallisille jotoksille,
joille Pioneeriosaston partiot ovat
vuosien ajan osallistuneet. Yhteensä
n.25 jäsentämme on osallistunut sotilaallisiin kilpailuihin vuodesta 1997
lähtien. Aikaisempi kokemus ei ole
välttämätöntä, kokeneemmilta saa
hyvät ohjeet ennen koitosta. Kerhollamme on myös lainata retkeilyvälineitä. Aivan normaalilla kunnolla
pärjää, eikä erikoisvälineitä tarvita.
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos järjestetään 20.22.3. Suomussalmella. Lisätiedot
www.rul.ﬁ/susitaival. Pioneeriosasto maksaa osallistumismaksun ja tukee matkakuluissa. Retkisukset saa
tarvittaessa lainaan. Ilmoittautumiset urheilu-upseerillemme 13.2.2009
mennessä.
Valtakunnallinen Pioneeri- ja
suojelujotos järjestetään 25.-26.7.
Kajaanissa. Lisätietoja urheilu-upseerilta ja Hakku 4/2008 lehdessä,
säännöt löydät aselajiliiton sivuilta
www.pioneeriaselajinliitto.net.
Tapahtuma on PV:n vapaaehtoinen harjoitus eli osallistujat saavat
kertausharjoitusvuorokausia ja matkat maksetaan. Ilmoittautumiset
urheilu-upseerillemme 20.3.2009
mennessä.
Molempiin tapahtumiin voi ilmoittaa kokonaisen partion tai
voit ilmoittautua yksinkin, jolloin
kokoamme partion.
Töölöntorinkadun luolassa jatkuvat ampumaharjoitusvuoromme.
Vuoromme ovat klo 12-14.30 lauantaisin 21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5. sekä
klo 19-21.30 keskiviikkoisin 21.1.,
4.3., 1.4., 29.4. ja 27.5. Ilmoittaudu
ampumaan edeltävään iltaan mennessä markus.saarela@sks.ﬁ tai 040743 1867. Sisäänkäynti on Töölöntorinkadun ja Eteläisen Hesperiankadun kulmauksesta. Parannusten
jälkeen luolassa voi ampua myös sotilaskaliiberin pistooleilla! Paikalla
on kouluttaja, aseita ja patruunoita
50 kpl/pienoispistooli, 10 kpl/sotilaspistooli/ampuja veloituksetta jäsenmaksun maksaneille jäsenillem-

RESERVIMERIUPSEERIT
Hyvää alkanutta vuotta.
Vuosi on alkanut harrastustoiminnassa ammunnan merkeissä Töölöntorinkadun radalla joka toinen
lauantai.
Joulukuussa pidetyn ”kinkkuammunnan” 9mm pistooleilla voitti
ampumaupseerimme Harri Pakarinen.
Ammunnat jatkuvat lauantaisin
klo 12-14.30 viikoilla 5,7,11,13,15,17,
19,21,35,37,39,41,43,45,47,49 ja 51.
Viikolla 9 ammunta on poikkeuksellisesti klo 17-19.30. Ilmoita Harri
Pakariselle osallistumisestasi 0405179834
21.1.2009 pidettiin upseerioppilaille esittely Merisotakoulussa
yhdistyksemme, Helsingin piirin ja
RUL:in toiminnasta. Samalla pidettiin hallituksen kokous Merisotakoululla.
Perinteiset kevätpäivät pidetään
Spjutsundissa 20-22.3. Ohjelmasta
tarkemmin lähempänä.
Kansalliset merikilpailut pidetään yhdistyksemme toimesta 4.5.9.2009. Kilpailujen johtajana toimii Erik Westerinen. Kaikille jäsenillemme on tarjolla järjestelytöitä.
Kevät tulee nopeasti, H-veneen
purjehduskausi aloitetaan huhtikuussa kevätkunnostuksella ja purjehdukset pyritään aloittamaan toukokuussa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kevättöihin ja
purjehduksiin.
Kaikissa yhdistyksen asioissa voi
lähestyä hallitusta sähköpostilla hallitus@hrmu.ﬁ tai soittaa puheenjohtajalle Sami Linnermo 050-5123364

ESITELMÄ NORJAN PUOLUSTUSPOLITIIKASTA 5.2.2009
Norjan Suomessa oleva sotilasasiamies everstiluutnantti Ernst Egelid pitää esitelmän Norjan
puolustuspolitiikasta.
Esitelmä on torstaina 5.2.2009 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo-salissa ja se pidetään englannin kielellä. Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita
pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta maanantaihin 2.2.2009 mennessä e-mail raimo.
hynynen@ﬁ.ibm.com tai 040-510 8513.
Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

me. Ota mukaan kuulonsuojaimet,
jos sellaiset omistat.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur. Tilaa sihteeriltä. Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita.
Jäseneksi voit liittyä ottamalla
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös sihteerille.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ltn 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@
hut.ﬁ
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RT-KERHO
JOHTORENGAS
KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään Töölössä
Maanpuolustusjärjestöjen talossa
(Döbelninkatu 2, kokoustila 1 / 4.
krs) tiistaina 3.3 klo 18.00 alkaen.
Välittömästi kokouksen jälkeen klo
19.00 alkaen on kerhon pistoolivuoro talon kellarissa olevalla ampumaradalla.
KERHON PISTOOLIVUOROT
TÖÖLÖN
AMPUMARADALL A
VUONNA 2009
Vuorot kerran kuukaudessa tiistaisin klo 19.00-21.30: viikot: 6, 10,
14, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 40, 44, 48,
52. (3.2 ; 3.3 ; 31.3 ; 28.4 ; 26.5 ; 23.6
; 21.7 ; 11.8 ; 1.9 ; 29.9 ; 27.10 ; 24.11 ja
22.12) Ilmoittautumiset viimeistään
kunkin viikon maanantaina Kimmo
Kinokselle (ommiksonik@yahoo.
com / 050-3880282) tai Toni Aallolle (toni.aalto@iki.ﬁ / 040-3113348)
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita
ampumaan, kunhan ’Reserviläisen
ampumaturva’ -vakuutus (19 eur,
voimassa 1.3.2008-28.2.2009) on
maksettu. Vakuutuksen maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.ﬁ/
ampumaturva
KERHON 70-V. HISTORIIKKI
Historiikki on postitettu kaikille
vuonna 2007 jäsenmaksunsa maksaneille. Kerhon jäsenet voivat
halutessaan tilata lisäkappaleita
hintaan 10 e/kpl. Kerhon ulkopuolisille tahoille hinta on 20 e/kpl.
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET SIHTEERILLE
Jäsenten mahdollisia sähköpostiosoitteita pyydetään ilmoittamaan
sihteerille sähköpostiin. Siis, mikäli et ole saanut kerhon tiedotteita
emailiisi, ilmoita osoitteesi maililistalle.
YHTEYSTIEDOT
Internet: www.johtorengas.com
Puheenjohtaja: Kare Vartiainen,
gsm 0400 694 538, kare.vartiainen@blickle.ﬁ
Sihteeri: Ville Niilekselä, gsm
050 422 6257, ville.niileksela@
gmail.com

VIESTIOSASTO
Ampumaratavuorot:
Viestiosaston vuoden 2009 sisäratavuorot ovat kerran kuussa torstaina klo 19-21.30, viikoilla: 5, 9, 13,
17, 21 sekä 37, 41, 45, 49.
Ampumaratana on palveluasekaliiperisille aseille kunnostettu
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
sisäampumarata Töölöntorinkadulla. Kokoontuminen radallemenoa
varten kello 18.50 Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun
kulmauksessa. Töölöntorinkadun
radalle pitää tuoda omat suojalasit
ja kuulosuojaimet. Radan sääntöjen
vuoksi ampujilla pitää olla voimassa
oleva ampumaharrastusvakuutus!
Ratavuorolla voi lainata muutamaa pienikaliiperista kilpapistoolia
sekä palveluasetta. Lisätietoja ampumaupseereilta, ks. yhteystiedot
osaston verkkosivuilta osoitteesta

www.viestiosasto.net.
Kevään aselajikoulutuksen
kurssit:Esikunnan viestitoiminta,
Santahamina 6.-8.3.2009
Yhtymän viestijärjestelmä YVI 2,
Riihimäki 20.-22.3.2009
HF-radioasematoiminta, Santahamina 25.-26.4.2009
Ilmoittauttumiset kursseille
MPK:n portaalin Helsingin piirin
kautta osoitteessa
www.maanpuolustuskoulutus.ﬁ.

SENIORIUPSEERIT
Sampo Pankki Oyj on kutsunut kerhomme vierailemaan keskiviikkona
25.2.2009 klo 17.00 alkaen osoitteeseen Kaupintie 3 A. Turvallisuuspäällikkö Jouko Jokinen kertoo
Sampo Pankista ja sen toiminnasta.
Lisäksi saamme tilaisuudessa kuulla
valtiotieteentohtori, eversti Pekka
Visurin esitelmän ajankohtaisesta
aiheesta: ” Maailman voimasuhteiden muutos ja Suomi. ”.
Ilmoittautumiset tilaisuuteen
viimeistään 15.2.2009 mennessä :
pentti.uosukainen@kolumbus.ﬁ tai
040 840 6296.
Helsingin Reserviupseeripiiri

ry:n Senioriupseerien kerhon kevätkokous pidetään maanantaina
23.3.2009 klo 13.00 – 15.00 Katajanokan Upseerikasinon, Laivastokatu
1, Karimosalissa. Kokouksessa käsitellään kerhon 1.12.2008 vahvistetuissa säännöissä kevätkokoukselle
määrätyt asiat. Lisäksi tässä kevätkokouksessa valitaan kerhon puheenjohtaja, hallituksen kuusi muuta jäsentä sekä kaksi tilintarkastajaa
ja yksi varatilintarkastaja toimimaan
syyskokoukseen 2009 saakka. Kokousesitelmän aihe ilmoitetaan Reservin Sanomissa 13.3.2009.
Omakustanteisen, ns kerhopalan
hinta on 20 euroa. Kokousosallistumisesta ja mahdollisesta osallistumisesta ruokailuun pyydetään
ilmoittamaan 19.3.2009 mennessä
arto.aremo@kolumbus.ﬁ tai puhelimitse 050 367 5970.

KANTA-HELSINGIN
MAANPUOLUSTUSNAISET
Jäsentapaamiset 02.02.09, 02.03.09,
06.04.09 ja 04.05.09. Kevätkokous
02.03.09 osoitteessa Döbelninkatu 2
alkaen klo 18.00.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HELSINGIN
RESERVILÄISET
Maanantaina 30.3. illalla on yhdistyksen kevätkokous, jossa käsitellään normaalit tilinpäätös- ja
toimintakertomusasiat. Tarkempia
tietoja (huone ja alkamisaika) saa
seuraavasta numerosta.
Kokouksen jälkeen alkaa KantaHelsingin Reserviupseerit ry:n järjestämä esitelmätilaisuus, jonka
aihe ja esiintyjä varmistuvat myöhemmin.
Kalenteriin on hyvä merkitä varaukset myös seuraaville tapahtumille: 25.4. reserviläisten toimintapäivä
ja 5–6.6. Kesäyön marssi.
Ampumavuorot:
Helsingin Reserviläiset ry:n ampumavuorot maanpuolustustalon
sisäampumaradalla (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulma) ovat maanantaisin klo.
19.00-21.30 seuraavilla viikoilla:
Kevätkausi 2009
Viikot 9, 13 ja 17
Syyskausi 2009
Viikot 39,43,47 ja 51
Yhteyshenkilönä toimii Reijo
Räikkönen, puh. 050 592 8312.
Mikäli haluat ampua näillä vuoroilla, niin ilmoita osallistumisestasi
edellisen viikon perjantaina puhelimitse Reijolle. Ammunnoissa käyte-

tään omia aseita ja suojaimia.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta 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@ytv.ﬁ tai
helsinki@helresp.ﬁ.

ko 10). 13.4.2009, ei ole maanantain
vakiovuoroa (viikko 16). Lisätietoja
sisäratojen käytöstä ja muusta asiaan liittyvästä antaa ampumavastaava Toni Kallio-Könnö GSM 050
5538838, toni.kallio-konno@vantaanreservilaiset.ﬁ.
Kevään ja kesän Santahaminan
ratavuoroista tiedotetaan VaResin
kotisivuilla, kun vuorot on vahvistettu. Lisätiedot Santahaminan ammunnoista ampumavastaava Kari
Sihvolta GSM 0400 453100, kari.sihvo@vantaanreservilaiset.ﬁ.
Kevään Padasjokiviikonloppu on
20.-22.3.2009. Yhdistyksen kalusto
käytettävissä, patruunoita voi ostaa
omakustannehintaan. Huolto omasta repusta, parakkimajoitus. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ampumavastaava Riku Länsivuori GSM 050
4351904, riku.lansivuori@vantaanreservilaiset.ﬁ
Lue lisää yhdistyksen tapahtumista kotisivuilta.

ITÄ-HELSINGIN
RESERVILÄISET
KOKOUSKUTSU
Yhdistyksemme sääntömääräinen
kevätkokous pidetään Vuosaaren pirtillä tiistaina 10.2. kello 18.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten toimintakertomus
ja tuloslaskelma vuodelta 2008.
Kaikki jäsenet tervetuloa. Ajo-ohjeita voit kysellä puheenjohtajalta:
Heikki Tulokas 040-527 1009.
Kevään ohjelmassa jatkuvat ampumavuorot parittomien viikkojen
perjantaisin kello 16 Töölöntorinkadun radalla. Oma ase ei ole pakollinen, jos haluat käydä kokeilemassa
ammuntaa tai suorittamassa oman
osuutesi prosenttiammunnoista.
Huhtikuun kerhoillan yhteydessä pidetään ilma-aseammunnat.
Osallistumme Itä-Helsinkiin
suunniteltuun Jotos-tapahtumaan
sekä rastin järjestäjinä, että kilpailevalla joukkueella jos innokkaita
kisaajia löytyy 3-4 henkeä. Jos sinua
kiinnostaa rastitoimihenkilön tehtävät tai kilpailuun osallistuminen,
ota yhteyttä puheenjohtajaan.
Mahdollisista muista tapahtumista tiedotetaan yhdistyksemme
nettisivuilla www.elisanet.ﬁ/ita-helsinginreservilaiset

VANTAAN
RESERVILÄISET
Vantaan Reserviläiset ry:n yhteystiedot: pj Niko Niemistö GSM 050
5656632, niko.niemisto@vantaanreservilaiset.ﬁ. Sihteeri Esko Rouhiainen GSM 040 5815366, esko.
rouhiainen@vantaanreservilaiset.ﬁ.
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.vantaanreservilaiset.ﬁ.
VaResin vakiovuorot Tikkurilan
urheilutalon radalla viikottain ti 1719:30, to 17-19 ja su 15-17. Vuorojen
käyttö edellyttää valvojan läsnäoloa,
tarkista ajantasainen valvojatilanne
kotisivuilta kohdasta ”Tikkurilan
rata”.
Luolassa jatketaan kevätkaudella 2009 keskiviikon ja maanantain
vuoroilla. Parittomilla viikoilla VaResin vuoro on keskiviikkona 19:00–
21:30. Parillisilla viikoilla VaResin
vuoro on maanantaina 17:00–19:00.
Syksyn 2009 vuorot ilmoitetaan
myöhemmin. Huom! 2.3.2009, ei
ole maanantain vakiovuoroa (viik-

MERIRESERVILÄISET
Uusi toiminnan vuosi 2009 on alkanut. Paikallinen ilmasto ei suo-

si perinteisiä meren jäälle sopivia
talviurheilulajeja, kuten hiihtoa ja
retkiluistelua, mutta kyllä sopivien
luonnonolosuhteiden perässä kannattaa ajella vähän pohjoisemmillekin latitudeille. Sen sijaan kaikkien
herrasnaisten ja –miesten suosikkiurheilua – ampumista – pääsee
mukavasti harjoittamaan viikoittain.
Sisätiloissa ja nappaskengät jalassa.
VUOSIKOKOUS
Merireserviläiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
tiistaina 10.2.2009 klo 18:00 alkaen
reserviläisjärjestöjen auditoriossa,
Töölöntorinkatu 2. Lisäksi infoa ja
kaffetta. Tervetuloa.
RESERVILÄISLIITON UUDET JÄSENMERKIT
Tilaa nyt uusi hieno jäsenmerkki
ja tuet samalla yhdistyksen taloutta.
Vaatimukset: Hopeinen = jäsenyys;
Kultainen = vähintään 5 vuotta, Timanttinen = vähintään 15 vuotta.
Lisää tietoa asiasta toisaalla tässä
lehdessä. Tilaukset esim. sähköpostitse tatu.korhonen@ﬁnnlines.com
tai tekstiviestitse puh. 050-5654408.
LUOLA
Ruutiaserata Luolan vuorot parillisten viikkojen torstaisin klo 1720:30 (jolloin alkaa siivous. Nonstop
19:30 asti. Sarjakilpailut – vähintään
2 suoritusta per laji keväällä ja 2 syksyllä. Pienoispistooli, palveluspistooli ja avotähtäin-pienoiskivääri.
Oma tähystysväline on tarpeen. Tarkemmat ohjeet viime jäsenkirjeessä
tai Tatulta puh. 050-5654408. Vuorot: 5.2. / 19.2. / 5.3. / 19.3. / 2.4. /
16.4. / 14.5. / 28.5.
ILMA-ASERATA
MP-myymälän takahuoneissa sijaitseva ilma-aserata on käytössämme parittomien viikkojen torstaisin
klo 18:00-19:30. Sisääntulo liikkeen
läpi ennen klo 18:aa. Myöhästyneille
summeri Töölöntorinkadun puolella. Yhdistyksen aseet tarvitsijoiden
käytössä; ilmaiset paukut. Ilmapistooli, avotähtäin-ilmakivääri, diopteri-ilmakivääri. Kiikari tai kaukoputki ja korvatulpat mukaan. Vuorot
tammi-maalikuu kevätkaudella ja
loka-joulukuu syyskaudella. Vuorot:
29.1. / 12.2. / 26.2. / 12.3. / 26.3.
SAARISTOLAIVURIKURSSI
Seuraavat kurssilaisista osallistuivat valtakunnalliseen tenttiin
12.12. ja selvittivät vaatimukset
ennakkotarkastuksen perusteella:
Markku Niva, Kari Marttila, Niko
lehtojuuri, Jorma Hakonen, Pauli
Nerg, Ville Hakonen, Mari Kallio,
Veikko Salonen, Harri Aarnio.
MPK-KURSSEJA
(Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.maanpuolustuskoulutus.ﬁ.)
Sotilaskoneenhoitajakurssi 28.2.1.3. (Meripuolustuspiiri) / Kouluttajapankki laivastoala Suomenlahti
2009 (Meripuolustuspiiri) / Venemessut 7.-15.2. (Meripuolustuspiiri)
/ Perinneasekurssi 21.2.-28.3. (Helsinki) / Perinneaseampujat 2009

Helsingfors Svenska
Reservofﬁcersklubb rf 60 vuotta!
HSRK juhlii 60-vuotista taivaltaan 6.3. Katajanokan Kasinolla. Päivätilaisuus ja vastaanotto kello 14:30 – 16:00, yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous 16:30 – 17:30. Tanssiaiset alkavat kello 18:30. Tilaisuudessa
julkistetaan myös kerhon historiikki.
Päivätilaisuutta koskien toivotaan yhteydenottoa järjestelyjen sujuvoittamiseksi. Lisätiedot Toimintakalenterista toisaalla tässä lehdessä, puheenjohtajalta sekä osoitteessa www.hsrk.ﬁ.
Hallitus
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(Helsinki) / SRA-ampujan kurssi
14.-15.3. (Helsinki) / SinRes Ampumakilpailu ykkönen, perinnekivääri
ja pistooli 16.5. (Meripuolustuspiiri)
/ SinRes Ampumakilpailu kakkonen, rk 10.10. (Meripuolustuspiiri).

HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
Skyttet i ”Luolan” fortlöper under
våren 2009 varannan torsdag enligt
följande.
Skyttedagar: 12.2, 26.2, 12.3, 26.3,
9.4, 23.4, 7.5.
Triangel kampen 2009
Lö 7.3, Skidskytte, Västerby. Samling kl. 10.30, inskjutning 11.00, start
12.00.
Ons 29.4, Terränglöpning, Kasaberget Grankulla. Samling kl. 18.00,
start 18.30.
Ti 5.5, Pistolskytte, Baggby skjutbana. Heat I kl. 17.00, heat II kl.
19.00.
Lö 22.8, Orientering, samling vid
Idrottshuset i Dragsvik kl.10.00.
Lö 17.10 Avslutningsfest, 40 års
jubileum.
Övriga tävlingar.
Lö 9.5 Gentlemanna tävling, Syndalen. Deltagaravgit.
Må 17.8 Tammet tävling, Baggby.
Deltagaravgift 3 eur/person.
Lö 24.9 Skogsstigen, Ramsholmarna. Deltagaravgift 3 eur/person.
www.reservilaisliitto.ﬁ/hsru
Ordförande Markus Liesalho
Tel. 0400-421 002
E-mail: svenska@helresp.ﬁ
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VÄÄPELIKILTA
JOHTOKUNNAN KOKOONPANO
Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa valittiin toimihenkilöitä seuraavasti: 1. varapuheenjohtajaksi
Juha Parkkonen, 2. varapuheenjohtajaksi Juhani Keto-oja ja sihteeriksi
Timo Tuomi. Jaostojen puheenjohtajiksi valittiin tai muuten kiinnostusta eri jaostoihin selvitettiin johtokunnan sisällä seuraavasti: lääkintäjaoston johtaja Heikki Pietilä,
taisteluväline ja ammuntajaoston
johtaja Markku Nieminen. Perinnejaoston johtajana toimii Juhani
Keto-oja, muonitusjaoston johtajana Lassi Paavonkallio ja koulutusjaoston johtajana Timo Tuomi. Ari
Hautala toimii koulutusjaoston johtajana sekä vastaa myös yhteyksistä
maakuntajoukkoihin. Veteraani yhdyshenkilönä toimii Jouko Alanen
ja Niko Huttunen vastaa henkisestä
huollosta. Tiedotusjaoston johtajana Juha Parkkonen ja avustajana
sihteeri Timo Tuomi. Rahastonhoitajana jatkaa Lassi Paavonkallio ja
lippuvääpelinä Teijo Junnola.
TUTUSTUMINEN HELSINGIN
YLIOPISTON TILATURVALLISUUTEEN
Helsinki 5.2.2009 klo 17.30. Vääpelikilta ry:n järjestämällä vierailulla tutustutaan Helsingin Yliopiston
keskustassa sijaitseviin kohteisiin ja
myös tiloihin, joihin normaalisti ei
ole pääsyä. Vierailulla tutustutaan
myös yliopiston valmiussuunnitteluun ja sen liittymiin muihin turval-

lisuusviranomaisiin. Vierailun isäntänä toimii turvallisuuspäällikkö
Mikko Savela. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 3.2.2009 mennessä:
Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055,
juha.parkkonen@gmail.com
ILMOITTAUTUMINEN HUOLLON KURSSEILLE
Helsingin maanpuolustuspiiri
järjestää huhtikuussa Santahaminassa useita huollon kursseja (Huollon johtajakurssi, Vääpelikurssi,
Talouskurssi, Kenttälääkintäkurssi,
Joukkomuonituskurssi), joilla Vääpelikilta ry:n jäsenet toimivat kouluttajina. Kursseista saa lisätietoja ja
niille voi ilmoittautua Vääpelikilta
ry:n verkkosivujen Kalenterin kautta. Sivuilla on esitelty myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviä huollon kursseja.
Lisätiedot: Ari Hautala, puh. 045
1142 058, ari.hautala@kolumbus.ﬁ.
VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPUMAVUORO
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30.
Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45
ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh.
0400 709 782, mardes@kolumbus.ﬁ
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753
7837.
Katso tiedot muista tapahtumista
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.

S-RYHMÄN
RESERVILÄISET

Kevätvuosikokous pidetään Ässäkeskuksessa 24. helmikuuta klo 16.30
Fleming 1 neuvotteluhuoneessa.
Kahvit tarjolla alkaen klo 16.00.
Ilmoitus osallistumisesta teuvo.
makinen@sok.ﬁ tai 050-3385636.
Tervetuloa!

HELSINGIN KILTAPIIRI
Helsingin Kiltapiiri ry:n kevätkokous
pidetään maaliskuun lopulla. Tiedot kokousajankohdasta ja -paikasta
kerromme seuraavassa kiltapiiritiedotteessamme helmikuun alussa.
MPKL:n kiltojen jäsenillä on
mahdollisuus osallistua RESUL:n
kilpailuihin Lisätietoja saa tiedottaja Inga-Katriina Heinoselta 040
554 8805, toimisto@mpkl.ﬁ vaihde
(09) 477 8960, faksi (90) 4778 9770,
www.mpkl.ﬁ
Ampumavakuutus
- kiltojen jäsenillä on mahdollisuus hankkia Reserviläisliiton ampumaturva
- vakuutuksen hinta on 17 e
- vakuutusaika on aina 1.3.-28.2.
riippumatta siitä milloin vakuutus
otetaan ; esimerkiksi jos vakuutus
otetaan 15.9, se päättyy joka tapauksessa 28.2. seuraavana vuonna
- vakuutusta varten tarvittavat
tiedot: täydellinen nimi, osoite, syntymäaika sekä killan nimi, jonka jäsen vakuutuksenottaja on
HUOM. Killan jäsenmaksu pitää
olla maksettu!

- kopio maksetusta jäsenmaksusta tai tiliotteesta toimitetaan
MPKL:n toimistoon nimi-, osoite- ja
syntymäaikatietojen kanssa
- noin viikon kuluttua vakuutusyhtiö lähettää kirjeen sekä pankkisiirron, jolla vakuutus maksetaan
- vakuutuksen voimassaolo alkaa
välittömästi, kun maksu on suoritettu Vakuutusta varten tarvittavat
tiedot lähetetään osoitteella: Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki.
Helsingin Kiltapiiri osallistuu
Veteraanikeräyksen 2009 aloitustempaukseen 14.3. Ilmoittautumiset
mukaan keräykseen Alpo Seppälä, 0400-180460, alpo.seppala@
pp.inet.ﬁ.
Kiltapiiri välittää lippuja Kaartin
soittokunnan kevätkonserttiin 17.4.
19.00 Finlandia taloon; solistina
Jari Sillanpää ja harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara.
Liput maksavat 25 e, eikä niihin
tule mitään lisämaksuja. Lippuja
voi varata etukäteen Sirpa Holma,
sirpa.holma@welho.com, 0445607073, tai Pirkko Kvarnström
pirkkosaarto@hotmail.com, 0505817185. Tuotot lisätään Helsingin
Kiltapiiri ry:n veteraanikeräykseen.
Tehkää varaus pian, sillä konsertti
on suosittu ja liput voivat loppua.
Turvallisesti saaristossa I, peruskurssi naisille kohdennettuna, järjestetään 5.-6.9.2009 Iso- ja Kuivasaaressa. Kurssin tarkoituksena on
opettaa selviytymistä saariston vaativissa olosuhteissa. Normaali kunto riittää. Ilmoittautumiset MPK:n
nettisivujen kautta. Kurssin tiedot
löytyvät Meripuolustuspiirin kohdalta. Lisätietoja kurssista kurssinjohtaja Sirpa Holma 044-5607073,
sirpa.holma@welho.com tai varajohtaja Kristiina Slotte 050-5250022,
kristiina_slotte@yahoo.com.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Toimintavuosi 2009 on käynnistynyt, joka on myös 45:s toimintavuosi. Johtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 14.1.2009 Jääkäritalolla.
Varapuheenjohtajina jatkavat
Hans-Rune Holmberg sekä Heimo
Yrjönsalo. Sihteerinä Eero Hakkarainen, rahastonhoitajana kiltasisar
Erja Remsu. Ampumavastaavana
Heikki Heikkonen, apuna Tauno
Ahonen. Jääkäritalon sekä kuljetuskomppanian ilmoitustaulujen päivitykset hoitaa Markku Remsu, kotisivujen teko puh.joht Timo Koukkari
sekä asiantuntijana kutsuttuna Ari
Strand. Perinneaineisto sekä valokuvat Erkki Hakala. Erkki Kuronen,
Paavo Virtanen ja Tapio Oksanen
vastaavat yleisjärjestelyistä.
Omaistenpäivä vietettiin 17.1 ja
18.1.2009 Santahaminassa Kaartinjääkärirykmentissä. Omaisten
määrä oli runsaslukuinen ja Killan
edustajat olivat paikalla kertomassa
automiesten nykypäivästä sekä perinnetietoa.
Sääntömääräinen kevätkokous
on 13.2.2009 Jääkäritalolla kello
18.00. Autoliiton edustaja on lupautunut pitämään esitelmän kokoukseen jälkeen. Tervetuloa jäsenistö
tekemään tärkeitä päätöksiä.

HELSINGIN
ILMATORJUNTARYKMENTIN KILTA
Hyvää alkanutta vuotta.
Helsingin Reserviupseeripiiri
kutsuu jäsenistömme kuulemaan
esitelmää Norjan puolustuspolitiikasta. Norjan Suomessa oleva sotilasasiamies everstiluutnantti Ernst
Egelid pitää esitelmän Norjan puolustuspolitiikasta torstaina 5.2.2009
klo 18.00 Katajanokan Kasinolla
Karimo-salissa. Esitys pidetään englannin kielellä. Tilaisuus on avoin
kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta maanantaihin
2.2.2009 mennessä e-mail raimo.hynynen@ﬁ.ibm.com tai 040-510 8513.
Tilaisuuden järjestää: Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry.
16 – 18.05.2009 matka Karjalan
Kannakselle, Viipuriin, Konevitsan
luostariin sekä Tali – Ihantalan alueelle. Matka tehdään yhteistyössä
Tuusulan Lions - kerhon kanssa.
Asiantuntijaoppaana toimii sotahistorioitsija, FM Juhani Vakkuri ja
järjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VLMatkat. Alustava hinta on n. 380 e /
henkilö 2-hengen huoneessa mikäli
osallistujia on vähintään 30. Ilmoittautumiset (helmikuun loppuun
mennessä) vastaanottaa ja lisätietoa ohjelmasta antaa Matti Kulmala
(kapteeni evp.) GSM - numerosta
040 - 538 5515.
Ampumatoiminta jatkuu TÖÖLÖNTORINKATU 2:ssa (MP-myymälän ”takana”). Vuoro on PARILLISILLA viikoilla seuraavasti:
vko 2-14, ke klo 16-19
vko 16-24, ti klo 16-19
Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari Vaarasmaalta , GSM 040 502
3754.
UUSI OSOITE: HELITR:n – Kilta
ry, PL 100 00811 HELSINKI.
Kaikki posti Killalle tähän osoitteeseen.
Killan internetsivut löytyvät
Maanpuolustuskiltojen liiton yhteydessä osoitteessa www.mpkl.ﬁ. Etsi
jäsenkillat (vasen reuna) ja hae aakkosjärjestyksessä. Klikkaa killan nimeä niin pääset omille sivuillemme.
Sivuilta löytyy ajantasaista tietoa
Killan tapahtumista sekä yhteystietomme.
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 sekä yhteydet Uudenmaan
Kiltapiiriin.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta
ry:n 30-vuotisjuhla on lauantaina
4.4.2009 kello 15.00
Katajanokan upseerikerhon Karimo-salissa. Tilaisuuteen ilmoittautuminen maksamalla 20 e / henkilö
killan tilille 101330-139383.
Mahdolliset muistamiset ja lahjoitukset pyydetään kohdentamaan
myös Pääkaupunkiseudun
Pioneerikilta ry:n tilille 101330-

139383. Lisätietoja: Antero Pesonen
antero.pesonen@gmail.com 0405128819
Kevätkauden ampumavuorot:
la klo 12-14.30 viikot 3,8,12,16 ja
20. ke klo 19-21.30 viikot 4,10,14,18
ja 22. Ammuntoja johtaa Markus
Saarela, jolle ilmoittauduttava viim.
edellisenä päivänä: markus.saarela@sks.ﬁ, tai 040-7431867.
Kilta tarjoaa tietyn määrän paukkuja osallistujille. Ampujavakuutus
pakollinen.
Killan yhteyshenkilöt:
Ilpo Ervasti pj, 0500-184684, ilpo.
ervasti@poyry.com
Ismo Pajarinen, sihteeri, 0405365412, ismo.pajarinen@mbnet.ﬁ
Antero Pesonen, tal.hoit.ja jäsenasiat, 040-5128819, antero.pesonen@gmail.com

HELSINGIN
SUOJELUKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA
TIEDOTTAMINEN KILLAN ASIOISTA
Vastedes killan toiminnasta tiedotetaan Helsingin Reservin Sanomat
-lehdessä, joka on tilattu kaikille jäsenille. Jäsenkirjeitä lähetetään vain
poikkeustapauksissa.
HALLITUS VUONNA 2009
Puheenjohtaja Markus Anaja; varapuheenjohtaja Stig Roudasmaa.
Muut jäsenet: Birgitta MarianiCerati, Karl Nordgren, K.H. Pentti,
Harry A. Sundvik, Leo Tonttila. Rahastonhoitaja (ei hallituksen jäsen):
Erkki Andersson.
KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous pidetään 15. huhtikuuta 2009 klo 17.00 Suojeluskuntatalon auditoriossa, Töölöntorinkatu
2 B. Kokouksen lisäksi ohjelmassa
on esitelmä ajankohtaisesta sotilaspoliittisesta aiheesta. Klo 16.30 laskemme kukkalaitteen muistokivelle
(Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulmassa).
KILLAN YHTEYSTIEDOT
Helsingin Suojeluskuntapiirin
Perinnekilta, c/o Markus Anaja,
Vanha Kuninkaantie 31, 06100 Porvoo. Puhelin 0400 694 004, sähköposti markus.anaja@kolumbus.ﬁ.

KENTTÄTYKISTöKILTA
Tapahtunutta:
Esitelmä Georgian tilanteesta
Majuri Juhani Mäkelä Maanpuolustuskorkeakoulun strategian
laitokselta piti esitelmän Georgian
tilanteesta Katajanokan kasinolla
20.10.
Vierailu Pahkajärvellä KarTR:n
ammunnoissa
Täysi bussilastillinen aktiivisia kiltalaisia oli KarTR:n vieraana
6.11. Pahkajärvellä seuraamassa
kovapanosammuntoja. Pääsimme
tutustumaan sekä tuliasemiin että
tulenjohtopaikkaan ja uusimpaan
tulenjohtotekniikkaan. Tilaisuuden
isäntä, KarTR:n uusi komentaja,
everstiluutnantti Jyrki Nurminen,
sai killan pinssin
Tykkimiesilta / esitelmätilaisuus
Carl-Erik Geust kertoi 13.11. Döbelninkadun auditoriossa kirjoittamansa kirjan perusteella Elisenvaa-
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ran pommituksista.
Barbara- juhla
Barbara-juhla
järjestettiin
4.12.2008 Ravintola Tekniskassa.
Juhlaesitelmöitsijänä oli prikaatikenraali Markku Nikkilä. Puolustusvoimain tervehdyksen toi Jääkäritykistörykmentinkomentaja everstiluutnantti Mikael Feldt. Vuoden
Barbaraksi valittiin upseerikokelas
Nadja Kiiskinen.
Tulevia tapahtumia:
28.2.2009 vierailu Sotamuseoon
Kokoontuminen Sotamuseolla
klo 11.00 osoitteessa Maurinkatu 1.
6.3.2009 Suomen tykistön päivän
iltatilaisuus. Katso ilmoitus toisaalla
tässä lehdessä.
KOKOUSKUTSU
Killan vuosikokous järjestetään
Döbelninkatu 2:n auditoriossa
(käynti Töölöntorinkadun puolelta)
lauantaina 4.4.2009 kello 10.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi esitys killan
sääntöjen muuttamisesta sekä liittymisestä Reserviläisliittoon. Lisätietoa killan verkkosivuilla ja kokouskutsussa.
La 4.4.2009 Tykistöaiheinen
seminaari klo 12 - 16. Aiheena tykistön tulevaisuus 2020 - luvulla:
Onko meillä omaa tykistöaselajia?
Esiintyjinä alan huippuammattilaiset! Lisätietoa killan verkkosivuilla.
Paikkana Döbelninkatu 2:n auditorio (käynti Töölöntorinkadun puolelta).
Koulutusta:
24.-26.4.2009 Hedberg-kilpailu
Niinisalossa
Tykistötaidollinen kilpailu yhdessä Viron reserviupseereiden ja
aliupseerien kanssa. Tiedustelut:
Aki Mäkirinta 0400-805124, aki.makirinta@sci.ﬁ
22.-24.5.2008 Kapteeni Järvi -kilpailu 2009 Santahaminassa. MPK:n
kurssi nro 0400 09 11015. Ilmoittautuminen www.mpky.ﬁ. Lisätietoja:
Kurssin johtaja Vesa Jääskeläinen
046 878 2949, vesa.jaaskelainen@
gmail.com
Parhaiten tietoa tulevista tapahtumista saat ilmoittamalla killan
sihteerille sähköpostiosoitteesi!
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pekka Vasara, Helsingin käräjäoikeus, PL 650, 00181
HKI, pekka.vasara@luukku.com,
pekka.vasara@oikeus.fi. Sihteeri
Jussi Sorsa, Haikalantie 2 B 6, 01820
Klaukkala, mp 050 465 6920, jussi.
sorsa@kolumbus.ﬁ.Rahastonhoitaja
Marko Naapuri, Vesimiehentie 29A,
00740 Helsinki, mp 050 3868 411,
marko.naapuri@evira.ﬁ.
Lohjan patterin päällikkö Tero
Merjomaa, mp 0500 841 585, tero.
merjomaa@nordea.ﬁ. patterin sihteeri Pauli Tuorila, pk (019) 325 195.
Killan verkkosivut: www.tykistokilta.net.

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous päätti äänestyksen
jälkeen selvin numeroin yhdistyksemme nimen muuttamisesta. Uusi
nimi on Helsingin Rauhanturvaajat
ry. Säännöt ovat hyväksyttävinä
yhdistysrekisterissä.Tämän jälkeen
uusi nimi otetaan käyttöön.
Messi-illat. Helmikuun messiilta to 5.2 Helsingit Sinibaretit ry
40 vuotta. Entiset puheenjohtajat
muistelevat. Maaliskuun messi-ilta
to 5.3 yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous. Huhtikuun messi-ilta
to 2.4 eversti Juha Tammikivi kertoo
johtamisen kokemuksistaan KFOR-

operaation monikansallisesta johtoesikunnasta. Kaikki mukaan messiiltoihin.
Ammunta: Säännölliset luolavuoromme ovat päättyneet, lisätietoja ammunnasta Jukka Soini, puh.
050-3740994 sekä Jari Luostarinen,
puh. 0503103347.
Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlaa
vietämme YK-päivänä 24.10.2009.
Paikka on vielä avoin, mutta tarkoitus on järjestää kunnon läyhyjuhlat
pöytiintarjoiltune ruokineen. Varaa
aika kalenteristasi jo nyt , tarkemmat tiedot myöhemmin.

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET
www.tapiolanreserviupseerit.ﬁ, www.esres.ﬁ
MUISTAKAA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETONNE (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.ﬁ, aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2010, jasenasiat@reservilaisliitto.
ﬁ

LIIKUNTA
Su 1.3 Harjoitusmarssi 2, 20km, paikka Leppävaaran urheilupuisto. Lisätiedot: Jan Ek, p. 09-803 3600. Toteutus Espoon-Kauniaisten Koulutusosaston järjestämänä tapahtumana. Ilmoittautuminen mpky:n kurssisivujen
kautta, kurssin nro: 040409 12013.
Innokkaiden jotoskisailijoiden kannattaa merkata kalenteriin myös Sissitaitokilpailu 25.- 26.4. Partion koko 2-4 henk. Paikka: Sipoonkorpi. Matka n.
30km. EsRes & Taru-jäsenille lisätiedot ja ilmoittautuminen: juha_matikainen@suomi24.ﬁ : p. 050 597 7139.

AMMUNTA
PADASJOEN TALVIPÄIVÄT
Vietä viikonloppu ammunnan parissa! Padasjoen talvipäivät kutsuu taas Espoon Reserviläisten ja Tapiolan Reserviupseerien jäseniä Taruksen radoille.
Käytössä on kiväärirata, pistoolirata ja haulikkomonttu. Osallistujilla on oltava pakollinen ampumavakuutus (RAT tai SAL). Lisätietoja ampumavakuutuksesta http://www.reservilaisliitto.ﬁ/yhdistyspalvelut/ampumaturva/.
Padasjoella ammutaan omilla aseilla ja patruunoilla. Kerhojen aseet ovat
myös käytettävissä. Ladattuja patruunoita ei saa kerhojen aseissa käyttää.
Ampumavakuutukset tarkastetaan ennen radalle menoa. Myös aseenkantoluvat voidaan tarkastaa, koska toimimme PV:n alueella. Varaa käteistä osallistumismaksuun 5 e ja kiekkomaksuihin 2 e/kierros. Majoitus parakeissa ja
ruokailu omasta repusta. Ilmoittautumiset: ilmoittautuminen@esres.ﬁ . Lisätiedot: Hannu Kerovuo: 040 547 1515 hannu.kerovuo@esres.ﬁ
Reserviläisen ampumaleiri Santahaminassa. Aika: huhtikuussa, tarkempi
ajankohta tarkentuu myöhemmin. Vaatimukset: oma asekalusto, SRA-kortti
(turvallisen ampujan kurssi suoritettu), lainakalustoa rajoitetusti saatavilla.
Toteutetaan Espoon-Kauniaisten Koulutusosaston järjestämänä tapahtumana. Ilmoittautuminen mpky:n kurssisivujen kautta, kurssin nro: 040409
12027. Lisätiedot: veijo.rautio@helsinki.ﬁ, 040 555 8165.
Töölöntorin sunnuntaiset pistooliampumavuorot:
Parilliset viikot klo. 17.00 – 19.30 (TARU)
Valvojat: Kari Puustinen: 050 5366 376, puustiset@elisanet.ﬁ, Kari
Wuokko: 040 515 0574, kari.wuokko@tapiolanreserviupseerit.ﬁ
Parittomat viikot klo. 17.00 – 19.30 (ESRES)
Valvoja: Jyrki Helin: 0440 235 175, jyrki.helin@esres.ﬁ, Hannu Kerovuo:
040 547 1515 hannu.kerovuo@esres.ﬁ
Ennakkoilmoittautuminen ja ampujan vakuutus pakollisia. Laina-aseita
on tarvittaessa paikalla, joten ilmoita laina-asetarve ilmoittautuessasi vuorolle. Tarkat rataohjeet kotisivuilla (ammuntaosiossa). Ilmoittautumiset:
toolontori@tapiolanreserviupseerit.ﬁ, toolontori@esres.ﬁ
Helsingin Seudun Reserviläisyhdistysten jäsenille avoimet ratavuorot Santahaminassa: pistooli- ja toiminta-ammuntaa sekä 150m ja 300m radoilla
kivääriammuntaa. Ohjeet kotisivuilla. Varaa jäsenkortti, aseet, suojaimet ja
omat taulut mukaan. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0440 235 175.

HELSINGIN
RAUHANTURVAAJAT
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja,
t. 020 4835377, p. 040- 5867874, tuomo.ruohonen@metso.com; Hannu
Juvonen, varapuheenjohtaja, jäsen- ja veteraanivastaava, p. 0504921956, hhjuvonen@hotmail.com;
Mervi Aho,vt-sihteeri,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116,
mervi.aho@mehiläinen.fi. Liiton
veteraanituen päivystävä puhelin
0207698111.

SISSIKERHO
SISSIOSASTO

Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.ﬁ on päivitetty lähes tulkoon
kokonaan. Muista myös Sissiportaalin käyttö!

Stadin Sissit 50 vuotta!
Stadin Sissien toimintaa on jatkunut aktiivisesti 50 vuotta. Juhlavuoden
tapahtumista lisää Sissisivuilta.

Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi Esik-J 2009
Jo 15.kurssi menossa. Sissien järjestämä MPK:n kurssi alkoi 13.1., mutta
vielä ehtii mukaan. Kurssi on tarkoitettu esikuntiin sijoitetuille, ensisijaisesti läänin kutsumille reservin upseereille. Kurssin lähiopetusjaksot ovat
7.-8.2./28.2.-1.3./6.-8.3. Santahaminassa. Jos tiedät olevasi kurssille kelvollinen ja kiinnostaa, ota yhteys kurssin johtajaan Antti Holmroosiin antti.
holmroos@kolumbus.ﬁ.

Maastoajokurssi
Sissi Urho Ilmonen järjestää maastoajon jatkokurssin Padasjoella 6.8.2.2009. Käykääs maastoajotaidon syventävistä taidoista kiinnostuneet
maastohenkilöauton tai maastopakettiauton omaavat sissit ilmoittautumassa MPK:n sivuilla (viimeistään 20.1.2009) ja tulkaa opettelemaan kaupunki- ym. maasturinne käyttöä turvallisissa oloissa hyvässä ohjauksessa. Lisää
tietoa Sissisivuilta.
Retket Hyrylän IT-museoon ja Camp Degerbyhyn
Nitrot järjestävät seuraavat retkensä Hyrylän IT-museoon helmikuussa ja
Camp Degerbyhyn (mm. panssarivaunuja) toukokuussa. Lisää tietoa Sissisivuilta.

Sissitaitokilpailu
Kilpailun tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus testata omaa
osaamistaan ja kuntoaan hieman yli vuorokauden mittaisessa kilpailussa,
missä partiot (2-3 henkilöä) toimivat ilman ulkopuolista huoltoa. Kilpailuun
mahtuu ENINTÄÄN 12 partiota. Kilpailu järjestetään pääkaupunkiseudulla
25.-26.4.2009. Tarkemmat tiedot Sissisivuilta sekä kilpailun johtajalta Aarne
Björklundilta 050-357 8483.

Lapin jotos-09
Juhlavuoden yhtenä huipentumana Sissit menevät Ivalojoelle 22.29.8.2009. Vaelluksesta tarkemmin Sissisivuilta sekä Sissisanomista.

Pahkis-09
Juhlavuoden Pahkis järjestetään perinteisesti Pahkajärvellä 18.20.9.2009. Kilpailun johtajana toimii Sampo Jokinen 040-703 4166

Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun sisäampumaradan vuorot ovat alkaneet taas! Voit
osallistua, kun hallussasi on ampumaharrastevakuutus. Vuoroilla ammutaan kaikilla radan johtosäännön mukaisilla aseilla. Vuorothan ovat aina
parillisen viikon maanantaisin 19-21.30 sekä sunnuntaisin 14.30-17.00. (Jos
maanantai sattuu pyhäksi, ovat valvojatkin varmasti lomalla). Ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys kari.savolainen@danpat.
ﬁ. Tervetuloa kaikki ampumaan!

Salitoiminta
Harjoitusvuorot ma 1930-2100 ke 1830-2000 pe 18-1930 (kuntopiiri). Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkeinan@cc.hut.ﬁ

Tiedottaminen
Seuraavat Sissisanomat 2/09 ilmestyy viikolla 15. Viimeinen aineistopäivämäärä on maanantai 16.3.2009. Helsingin Reservin Sanomat 2/09 D.L.
2.maaliskuuta (ilm. 13.3.). Huomioittehan tämän sissi-aineiston toimittamisessa!

Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.ﬁ) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.ﬁ ).

Yhteystiedot Sissien toimintaan:

YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; ylil heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.ﬁ, 040-552 9530, jäsen- ja tiedotusvastaava: ltn panu.
korpela@tapiolanreservinupseerit.ﬁ, 040-557 4747

Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.ﬁ
Sissiosasto pj: Nils Ingves 040 952 5377 nils.ingves@welho.com
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.t.saikkonen@iki.
ﬁ

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

Tutustu toimintakalenteriin ja osallistu!
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Helsingin Maanpuolustuspiirin
koulutusosastot
Espoon-Kauniaisten koulutusyksikkö
KOULUTUS 2008
Seuraa tiedotusta www.eskapat.net. Kursseille ilmoittautumiset www.
maanpuolustuskoulutus.ﬁ sivujen kautta! Ampumaratavuorot ja tapahtumat: Ampumavuorot löydät kotisivuilta www.eskapat.net. Katso tapahtumakalenteri ja valitse kuukausi. Katso myös keskusteluosuudesta tarkennuksia.
Espoon-Kauniaisten koulutusyksikkö
Päällikkö maj Kai Haatainen
kai.haatainen@msn.com
Ampuma- ja asekoulutus vänr Veijo Rautio
veijo.rautio@helsinki.ﬁ
Yhteysupseeri maj Heikki Simola
h.simola@luukku.com
Tiedotusvastaava Hannu Koponen
hannu.koponen@icenet.ﬁ
Täydennyspoliisiyht. Vääp Pauli Rautio
pauli.rautio@kolumbus.ﬁ
Liikuntavastaava alik Juha Matikainen
juha_matikainen@suomi24.ﬁ
Naisten yht.hlö Elsi Tuominen
elsi.tuominen@iki.ﬁ

040 748 7099
040 5558165
050 5495277
040 745 2326
040 843 7807
050 5977139
040 7185907

Helsingin Reservin Sanomat toivottaa hyvää alkanutta vuotta 2009

Kotisivuosoite: www.eskapat.net

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Asianajotoimisto
Kari Silvennoinen Ky

Oy Mechelin
Company Ab

Synthes Oy

Insinööritoimisto
Lauri Mehto Oy

Korkeavuorenkatu 19 A
00130 HELSINKI
0106 168 920

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Mannerheimintie 105
00280 HELSINKI

Abraham Wetterintie 4
00810 HELSINKI
(09) 343 6080

Helsingin
Taksiautoilijat ry

Eiran
Isännöitsijätoimisto Oy

Asesepäntie 2
00620 HELSINKI
(09) 587 9088

Castreninkatu 8
00530 HELSINKI
(09) 272 7350

Wipak Oy

Omya Oy

PL 45
15561 NASTOLA
0205 10 311

Kasarminkatu 22
00130 HELSINKI
(09) 476 476

Polarputki Oy

Högfors Oy

Hitsaajankatu 9 C
00810 HELSINKI
(09) 755 900

PL 13
24101 SALO
(02) 731 2991

Suomen
Euraryhmä T:mi
www.rahoitus.ﬁ

MA-TI Maalaus-ja
tasoitetyöt Oy

P.Tyllilä Linja Oy

Hollming Oy

Hyljekuja 6
02270 ESPOO
(09) 888 1269

PL 14
26101 RAUMA
0204 865 112

Asianajotoimisto
Peltonen, Ruokonen
& Itäinen

Sähkösuunnittelutoimisto Forssell

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

Larin Kyöstintie 6
00650 HELSINKI
(09) 720 6330

Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 768 735

Fabianinkatu 23
00130 HELSINKI
(09) 417 6030

VARATTU

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Etsitkö
kotia?

sato.fi

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

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

Rowema Oy
Kultasepänkatu 8
04250 KERAVA
(09) 274 7440
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Pohjois-Karjalan
Sähkö Oy
PL 141
80101 JOENSUU
(013) 266 3311

Hakaniemen
Metalli Oy
Linjatie 3
01260 VANTAA

Terramare Oy
PL 14
00441 HELSINKI
(09) 613 621

Porvoon
Osuuspankki
Rauhankatu 27
06100 PORVOO

Thyssen Krupp
Aerospace
Finland Oy

SAKO

Varattu

Helsingin
Seurakuntayhtymä

Lohjan Ase ja Osa

Viking Line Abp

Vehka-Alhontie 33
03100 NUMMELA
(019) 335 135

PL 166
22101 MAARIANHAMINA
(09) 123 51

Minimark/Toypap-Team

Voimankatu 9
35800 MÄNTTÄ
(03) 474 5400

(09) 278 6040

Suomen Teknohaus

Audio Raiders Oy

PL 172
04301 TUUSULA
(09) 274 7210

Järvihaantie 4
01800 KLAUKKALA
(09) 276 6820

Sähkösuunnittelu
Rai Oy

Berner Oy
PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Henkilöstöjohdon
ryhmä Henry ry
Mannerheiminaukio 1 E
00100 HELSINKI
(09) 682 9020

Oy Kontaktor

Oy Combinent Ab

Tilijuridiikka Oy

Lyhtytie 12
00750 HELSINKI

Myllärinkatu 26 B
65100 VAASA
(06) 317 7900

Kipinätie 3
06150 PORVOO
0207 731 1330

Kontionkatu 19
08100 LOHJA
(019) 326 090

Pohjatekniikka

Linnamäki Steel Oy
Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Kiinteistönhoito Matti
Harmanen T:mi

Noptel Oy

Nuijamiestentie 5 B
00400 HELSINKI
(09) 477 7510

Erikoishammasteknikko
Markku Kari

Porvoon Lattiapojat Oy

WEG Oy

Väljäntie 50
07190 HALKIA
0400 491 609

Koronakatu 1 B
02210 ESPOO
(09) 887 9790

Insinööritoimisto
RI-Konsultit Oy

Kuopion Ev.Lut
Seurakunta

Metallipuristamo
K.S.Laakkonen Oy

Latokartanontie 7 B
00700 HELSINKI
(09) 351 1921

PL 1064
70101 KUOPIO
(017) 158 111

PL 115
05801 HYVINKÄÄ
(019) 457 111

Tekopa Oy

Säätölaitehuolto Oy

Safeteam Oy

PL 30
03601 KARKKILA
(09) 225 2280

PL 27
00721 HELSINKI
(09) 350 5760

Kirjansitomo
Haglund Oy

Asianajotoimisto
Risto Kärjä Oy

Rakennuspalvelu
Lahtinen Oy

Sibeliuksenkatu 23 C 26
04400 JÄRVENPÄÄ
(09) 291 1922

Malmintie 10
10520 TENHOLA
0400 729 681

Kiuruveden Kaupunki

Maalausliike Mattila Oy

Harjukatu 2
74700 KIURUVESI
(017) 272 900

Pihlajantie 20
02880 VEIKKOLA
040 551 2454

Karjalohjantie 15
25410 SUOMUSJÄRVI
050 511 0658

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI

Itälahdenkatu 5 B 29
00210 HELSINKI
050 598 6787

Hirvastie 34
01450 VANTAA
0500 451 249

www.pikkusitomo.ﬁ

Girafe
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Oy Hilding
Andersson Ab
Rauhankatu 40
06100 PORVOO
(019) 521 9100

Haapajärven
Seurakunta
Rantakatu 2
85800 HAAPAJÄRVI
(08) 769 8230

Oricopa Oy

Hiﬁ Guru Oy
PL 108
05801 HYVINKÄÄ
www.hiﬁguru.ﬁ

Kauppakaari 4
04200 KERAVA
(09) 274 7930

Sanmat
Kunnossapito Oy

Laakeri Systems Oy

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
(017) 261 1654

Tilitoimisto
Ahjoniemi Ky

Lappeenrannan
Seurakunta-yhtymä

Virnatie 5 B
01300 VANTAA
(09) 871 3031

PL 45
53101 LAPPEENRANTA
(05) 612 6263

Autokorjaamo- ja
maalaamo Halttunen Ky

Suomen
Teollisuusmerkintä Oy

Laurintie 4
41310 LEPPÄVESI
(014) 632 888

Sirrikuja 3 A
00940 HELSINKI
(09) 342 4000

Joleta Floors Oy
Flemminginkatu 10 A
00530 HELSINKI
(09) 760 787

Sotkamon Fysioterapia

Keravan
Keskusapteekki

Aleksis Kivenkatu 48
00510 HELSINKI
(09) 272 7800

Teknologiantie 2
90570 OULU
(08) 551 4351

Tilitoimisto
Satu Tuomi-Nurmi
Nurmisalontie 24
26930 VERMUNTILA
(02) 823 1798

Timpurinkuja 3
02650 ESPOO
041 527 2044

Habilux Oy
PL 33
21201 RAISIO
(02) 437 4400

Oilon Oy
PL 5
15801 LAHTI
(03) 85 761
www.oilon.ﬁ

Bogatus Oy

Total Balance

Topi-Kalustaja Oy

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

Malminkaari 23 B
00700 HELSINKI
(09) 3508 3210

PL 46
85101 KALAJOKI
(08) 469 5500

Ab Haldin & Rose

Haminan Seurakunta
PL 77
49401 HAMINA
(05) 210 3000

Isännöitsijätoimisto
Tapanainen

Energico Oy

Permoonkaarre
68600 PIETARSAARI
(06) 723 0222

Laakso Oy

Trailer-Metalli Oy

Vanha Hämeentie 170
04300 TUUSULA
(09) 275 0477

Asematie 52
03100 NUMMELA
(09) 222 4538

Hammaslääkäri
Hannu Cederberg

Hyvinkään Tieluiska Oy

Dynea Oy

Power Duo

Popin Peltityö

Harkkokatu 6
05800 HYVINKÄÄ
0207 590 400

Siltasaarenkatu 18-20
00510 HELSINKI
010 585 2000

Haikonkatu 2
21200 RAISIO
(02) 433 9990

Ojakulmantie 353
04660 NUMMINEN
0400 456 713

Tuusulan Kunta

Siuntion Kunta

PL 60
04301 TUUSULA
(09) 87181

Puistopolku 1
02580 SIUNTIO
(09) 260 611

Torikatu 8
88600 SOTKAMO
(08) 666 1266

Asianajotoimisto
Erkki Laamanen Oy
Teknobulevardi 3-5 C 341
01530 VANTAA
(09) 685 2855
Technopolis

Oy Forcit Ab

Oy Brandt Ab

Kallion Sähkö

PL 19
10901 HANKO
0207 440 400

Tuupakantie 7 B
01740 VANTAA
0207 757 200

Neitsytpolku 3
00140 HELSINKI
(09) 696 2740

Ab Fennopress Oy

Laatumetalli Oy

He-Lå

Arabiankatu 12
00560 HELSINKI
(09) 612 9650

PL 38
03100 NUMMELA
(09) 227 1199

Kuormakuja 2
03100 NUMMELA
(09) 225 2400

Mustalahdentie 4
00960 HELSINKI
(09) 321 8388

Punavuorenkatu 20
00150 HELSINKI
(09) 174 300

Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

Asianajotoimisto Sorsa Oy

Järvelän Rauta Oy

Mikonkatu 18 A 4
00100 HELSINKI
(09) 6813 3390

Peltotie 2
1660 JÄRVELÄ
(03) 872 760

Erikoishammasteknikko
Ilkka Mustonen
Et.Hesperiankatu 28 pk
00100 HELSINKI
(09) 440 067

Arkitehtitoimisto
Jeskanen-Repo-Teränne

Compmeas
Consulting Oy

Pursimiehenkatu 29-31
00150 HELSINKI
(09) 684 4480

Valakkatie 14
00780 HELSINKI
(09) 351 1304

Kontulan
Fysikaalinen hoitola

Metallisorvaamo
M.Hakala Oy

Kaarenjalka 10
0940 HELSINKI
(09) 349 7072

Juholankatu 3
45130 KOUVOLA
(05) 86 4800

www.bolder.ﬁ

www.laakkonen.ﬁ

Turvaa
työ-

elämään!

Jyty
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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

www.resul.ﬁ/kuntokortti ja kirjautua sisään järjestelmään.
Sisään kirjautumisessa tarvitset
jäsennumerosi, jonka löydät liittosi jäsenkortista. Salasanana toimii
1. kerralla oma nimi, mutta sen jälkeen on rekisteröitävä oma salasana
jatkokäyttöön. Nettisivuilla on ohjeet rekisteröitymisestä.

Reserviläisurheilun
sähköinen kuntokortti
Reserviläisurheiluliitto on saanut valmiiksi uuden sähköisen
kuntokortin, joka on tarkoitettu
molempien liittojen (RUL ja RES)
jäsenten käyttöön. Kuntokortti
löytyy www-osoitteesta
www.resul.ﬁ/kuntokortti
perustuu
käytössä olevaan kuntoliikuntajärjestelmään, jota aiemmin seurattiin
pahvisen kuntokortin avulla. Sähköisessä kuntokortissa jokainen voi
merkitä omat liikuntasuorituksensa
henkilökohtaiselle sivulleen. Jokaisen merkinnän jälkeen näkyy sen
hetkisten kuntopisteidensä määrän

SÄHKÖINEN KUNTOKORTTI

yhteenvedosta omien pisteiden kohdalta.Vuoden lopussa koostuu vuoden liikuntakertymä, ja vastaavasti
liiton jäsenrekisteriin päivittyy tieto
automaattisesti jokaisen kuntokorttia täyttäneen jäsenen kuntoluokasta. Vanhat pahviset kuntokortit ja
omat erilliset kuntoluokkailmoitukset poistuvat nyt käytöstä.
Sähköisestä kuntokorttijärjestelmästä saadaan jokaisen yhdistyksen
ja piirin jäsenen liikunnan kokonaismäärät. Tämä helpottaa yhdistyksien liikuntalomakkeiden täyttämistä
ja vähentää turhaa työtä, kun yhdistys saa jäsentensä liikuntasuoritustiedot helposti yhteenvetona.
Peruskuntoa kehitetään suorittamalla vähintään puolen tunnin
kuntosuoritus.

Peruskuntopisteet määräytyvät seuraavasti: ± tunnin suorituksesta saa
1 pisteen, 1 ± tunnin suorituksesta
saa 2 pistettä ja yli 3 tunnin suorituksesta saa 3 pistettä, joka on maksimi päiväsuoritus. Peruskuntoluokkapisteet määräytyvät seuraavasti :
3 lk = 50 kuntopistettä
2 lk = 100 kuntopistettä
1 lk = 150 kuntopistettä (vähintään
100 suorituskertaa)
M lk 5 vuotena 1 lk
SM lk 15 vuotena 1 lk
Suorituspisteitä saa eri urheilu- ja
liikuntalajeista, esim. hiihto, hölkkä, juoksu, kävely, luistelu, eri palloilulajit, jääkiekko, soutu, melonta,
yleisurheilu, voimistelu, ammunta
jne. Lajiluettelo löytyy sähköisen
kuntokortin kohdasta: kirjaa suoritus.
kuntokorttijärjestelmään siirtymiseksi ja kuntokortin
täyttämiseksi sinun tulee siis avata Resul:n www-sivut osoitteesta

NETTISIVUILTA ON myös tietoa testiluokista ja niiden vaatimista testipisteiden määrästä. Testiluokkapisteitä
voi saada eri kestävyystestilajeista ja
erikoistestilajeista. Nämä lajit ja niistä saatavien testipisteiden määrät
ovat myös nettisivuilla. Testipisteluokkien suoritusten pohjaksi edellytetään 1.lk:n peruskuntoa ja ne on
tehtävä valvotuissa tilaisuuksissa.
Piirit tulevat aktivoimaan alueemme
eri kerhoja edellä mainittujen valvottujen testitilaisuuksien järjestäjiksi. Nämä tilaisuudet ovat kaikille
molempien piirien jäsenille tarkoitettuja ja avoimia, vaikka oma kerho
ei olisikaan järjestämässä niitä.
RUL:n piireillä on vuosittain
kuntokilpailu, jossa kilpaillaan Taistelukoulun kilpi - palkinnosta. Nyt
ko. kilpailun sääntöjä muutetaan
niin, että sen tulokset määräytyvät
sähköisen kuntokortin perusteella.
HRUP on RUL:n suurin piiri jäsenmäärältään ja en tiedä onko Taistelukoulun Kilpi koskaan ollut HRUP:n
hallussa? Nyt kaikki HRUP:n jäsenet
herätkää! alkakaa kuntoilemaan ja
täyttämään sähköistä kuntokorttia,
jotta Taistelukoulun Kilpi saadaan
Helsinkiin. En tiedä onko Reserviläisliitolla vastaavanlaista kilpailua,
mutta jos on niin samaa heräämistä
toivoisin myös HelResp:n jäsenistölle.

kenttäkelpoisuuden ylläpito ja osoittaminen on
edellytys reserviläisen ylempään sotilasarvoon ylentämiselle. Sähköisen
kuntokortin kunto- ja testipisteiden
avulla tämä voidaan osoittaa helposti. Piirien ja yhdistysten vastuuhenkilöt voivat kirjata ne ja osoittaa
tarvittaessa sotilaspiirin aluetoimiston henkilöstölle. Lopuksi vielä ampujille ja yhdistetyille ammunnan /
liikunnan (esim. marssiammunta)
harrastajille: lajinne on myös kuntokorttilaji, joten tulkaa mukaan sähköistä kuntokorttia täyttämään.
Kaikki joukolla mukaan !

TULEVAISUUDESSA

SÄHKÖISEEN

Ylil Keijo Talja
HRUP:n 2. varapuheenjohtaja

Pidä jäsentietosi
ajan tasalla –
pysyt mukana
tiedotuksessa
Kohta postiisi kolahtaa jäsenmaksukaavake. Tarkista tietosi oikeellisuus. Sinun
on itse mahdollista korjata tietosi ja
lisätä sähköpostiosoite liittojen wwwsivuilla. Sähköpostiosoitteen merkitys
on ensisijaisen tärkeää, silloin saat
yhdistykseltäsi ajankohtaista tietoa
mahdollisimman nopeasti.
Ohje tietojen tarkistamiseksi:
RUL jäsen. Mene sivulle www.rul.ﬁ,
valitse kohta ´jäsentietojen muutos’ ja
pääset jäsentietosivulle. Täytä tietoihin
jäsennumerosi, sähköpostiosoitteesi ja
muut tiedot, lopuksi klikkaa ´lähetä´
painiketta .
RES jäsen. Mene sivuille www.reservilaisliitto.ﬁ , valitse valikosta ´osoitteenmuutokset ja pääset jäsentietosivulle.
Täytä tietoihin jäsennumerosi, sähköpostiosoitteesi ja muut tiedot, lopuksi
klikkaa ´lähetä´ painiketta.

Tykistöaiheinen
seminaari
lauantaina 4.4.
klo 12-16.
”Tykistön tulevaisuus 2020 - luvulla:
Onko meillä omaa tykistöaselajia?”
Keskustelemassa ja luennoimassa alan
huippuammattilaiset!
Tule mukaan ja saat tietosi päivitettyä!
Paikka Döbelninkatu 2:n auditoriossa
(käynti Töölöntorinkadun puolelta). Tarkemmat tiedot seminaarin ohjelmasta
ja esiintyjistä löytyvät killan verkkosivuilta (www.tykistokilta.net). Seminaarin
järjestetävät Uudenmaan tykistökilta ja
KT –kerho. Tervetuloa kaikki!

