Nro 2
13. 3. 2009

Helsingin Reserviupseeripiiri > Helsingin Seudun Reserviläispiiri
Helsinki > Espoo > Kauniainen > Vantaa

42. vuosikerta

EPÄSELKO-09

s. 12—13

Turvallisuu- ja puolustuspoliittinen selonteko syynissä.

Vintergatan

s. 11

Perinteinen pimeäammuntakilpailu Tukholmassa.

Esikuntatekniikkaa
PERK:n upseerit opissa.

s. 10
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Poliittisesti turvallinen epäselonteko

S

uomen turvallisuus -ja
puolustuspoliittinen selonteko on saatu esiteltävään kuntoon. Selonteon
lähetekeskustelu käytiin
eduskunnassa helmikuun puolessa välissä.
Selontekomenettelyn yksi tärkeimpiä tehtäviä on luoda Puolustusvoimille raamit
tuleville vuosille toimintansa kehittämiseen. Nyt esitelty selonteko voi hyvinkin
olla viimeinen nykymuodossaan. Selontekomenettelyä on arvosteltu liian kankeaksi ja voimavaroja sitovaksi. Lisäksi selonteon käsittävä aika on liian pitkä, koska
turvallisuuspoliittinen maailma muuttuu
äärettömän nopeasti.
Monien mielestä selonteon kahden
osan, eli lähinnä ulkoministeriön laatiman
Suomen yleisen turvallisuusympäristön
kuvaamisen ja toisaalta puolustushallinnon esittämän Suomen puolustusvoimien
kehittämisen kuvaamisen välinen kuilu on
kasvanut liian suureksi.
Eduskunnassa onkin ehdotettu, että
selonteon korvaisi neljän vuoden välein
laadittava Suomen turvallisuusstrategia ja
kerran vuodessa annettava pääministerin
ilmoitus. Turvallisuusstrategia olisi kokonaisvaltainen suunnitelma, joka kattaisi
ulkopolitiikan, puolustuspolitiikan, sisäisen turvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden.
käsitteli varsin
laajasti kaikkia kansalaisiin kohdistuvia
uhkia alkaen ympäristöuhkista ja päätty-

NYT ESITELTY SELONTEKO

en energian saatavuuteen. Varsinainen
sotilaallinen osa oli suhteellisen suppea.
Vapaaehtoista sektoria käsiteltiin vieläkin rajoitetummin. Selonteossa mainitaan
vapaaehtoinen maanpuolustus vain kohdassa, jossa sanotaan, että vapaaehtoista
maanpuolustusta kehitetään palvelemaan
yhä paremmin puolustusvoimien kokonaissuorituskykyä muun muassa puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kouluttamisessa ja ylläpidossa. Vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen avulla lisätään
operatiivisten ja tärkeimpien alueellisten
joukkojen suorituskykyä sekä puolustusvoimien kykyä tukea muita viranomaisia.
Vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella tuotetaan myös kokonaismaanpuolustuksen edellyttämää osaamista ja
valmiutta. Tällä tarkoitetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistystä - aatteellisia maanpuolustusjärjestöjä ei edes mainita.
odotettiin hallitukselta Nato-kannanottoa. Sitä
ei vieläkään saatu, mutta sekä kannattajat
että vastustajat saivat omasta mielestään
positiivisen kannanoton mielipiteelleen.
Pääministeri sanoin kannanotossaan, että
Naton tavoitteet kansainvälisen vakauden
ja turvallisuuden edistämiseksi ovat yhteensopivat Suomen ja Euroopan unionin
ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kanssa. Eduskunnassa tosin epäiltiin,
että mahdollinen Natoon liittyminen vaikuttaisi kielteisesti yleiseen asevelvollisuuteen ja kansalaisten laajaan sitoutumiseen
maanpuolustukseen. Useimmat Nato-

ENNEN SELONTEON JULKISTAMISTA

Ulkoministeriön laatiman Suomen yleisen turvallisuusympäristön kuvaamisen
ja toisaalta puolustushallinnon esittämän Suomen puolustusvoimien kehittämisen kuvaamisen
välinen kuilu on kasvanut liian suureksi.
maathan ovat luopuneet yleisestä asevelvollisuudesta.
Toinen asia, joka puhutti lähetekeskustelussa, oli 2 prosentin tasokorotus
puolustusmenoihin vuodesta 2011 lähtien. Korotus koskisi puolustusbudjettia yli
normaalin inﬂaation. Tuo 2 lisäprosenttia
tultaisiin käyttämään alueellisten joukkojen varustamiseen. Joukot varustettaisiin
kulkuneuvoilla ja johtamisjärjestelmillä.
Tätä tosin on luvattu jo aika monta vuotta.
Puolustusmateriaali on kallistunut hyvin
voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana, joten tasokorotus on näin perusteltu.
PUOLUSTUSMINISTERI SANOI, että mikäli

puolustusbudjetintasokorotukseen ei suostuta, on edessä ainakin yhden keskisuuren
varuskunnan lakkauttaminen. Kysymys
on lähinnä alueellisesti suuresta asiasta.
Joukko-osastojen lakkauttaminen lienee
kuitenkin edessä joka tapauksessa noin
vuonna 2015.
Puolustusvoimien komentaja amiraali
Juhani Kaskeala on sanonut, että sodanajan joukkojen supistustarve on noin 350
000 miehestä 250000 mieheen muutamassa vuodessa. Supistus johtuu hänen
mukaansa sekä ikäluokkien pienenemisestä että varustuksen vanhenemisesta. Alueellisille joukoille ei enää tulevaisuudessa
riitä kunnon varustusta. Sotavarustuksen
hintojen nousu on aiheuttanut sen, että
joukoille ei riitä varusteita.
KESKUSTELUSSA TULI HYVIN ESILLE , että
kansanedustajat sekä eduskuntaryhmät
kannattavat hyvinkin yksimielisesti yleistä asevelvollisuutta. Keskustelussa esitettiin, että maanpuolustusvelvollisuudesta
tehtäisiin kokonaisvaltainen selvitys, jossa mietittäisiin, mihin suuntaan asepalvelusta ja siviilipalvelusta pitää kehittää.
Käytännössä asepalvelus on jo menossa
valikoivampaan suuntaan, vaikka sitä ei
selonteossa suoraan sanotakaan. Vaikutukset maanpuolustustahtoon voivat olla
arvaamattomat ja vaikeasti korjattavissaSelonteon lähetekeskustelu osoitti sen,
että turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus herättävät kiinnostusta kansaedustajissa. Suuria kysymyksiä olivat Nato ja rahat.
Ne jakoivat eduskuntaa suuresti.

Uusi Suomi, 13. 3. 1939
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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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Painopaikka
Satakunnan Painotuote Oy
Kokemäki, 2009
ISSN 0355-824X
LT 2007. Levikki: 11 161 kpl
Kannen kuva
Jari Kalliomäki

Aikakauslehtien
liiton jäsen

Osasto, jonka jäseninä on
yksinomaan jääkärien poikia.
Helsingin Suojeluskunnan yhteydessä on kuluvan vuoden alusta lähtien toiminut poikaosasto, johon otetaan jäseniksi vain jääkärien poikia. Osasto, johon on tähän mennessä ilmoittautunut puolisensataa alokasta, kokoontui eilen aamulla ensimmäiseen
harjoitukseen ja oppitunnille, jonka aiheena oli ”Esimiehet ja arvomerkit”. Oppitunnin jälkeen osasto marssi tutustumaan stadioniin. Mainittakoon, että osaston jäsenille
jaettiin viime maanantaina uudet erikoisesti heitä varten valmistetut puvut. Osaston
johtajana toimii jääkärimajuri evp O Grönroos apunaan jääkärivääpeli evp. R.Raines.

Kalterijääkärien vuosikokous.
Yhdistykseltä puuttuu varoja
vankilainvalidien huoltamiseen
Kalterijääkärien yhdistyksen vuosikokous pidettiin eilen kalterijääkärien vapauttamisen 22-vuotispäivänä Katajanokan upseerikasinossa. Kokouksen avasi yhdistyksen
puheenjohtaja tri Yrjö Ruutu., minkä jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin tri
Juho Imm. Aalto ja sihteeriksi majuri Into Auer.
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Puheenjohtajilta
Ville Maijanen > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Kimmo Karinen > Vänrikki (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Aselupien pysyvä
määräaikaisuus ei käy!

Eteenpäin
yhteisvoimin!

Ampuma-aselakiesitys
pian julkisuuteen

Liikuntaa

Tätä kirjoitettaessa lakimuutostyöryhmä 1:n ja sen ohjausryhmän esitys
ampuma-aselain muuttamiseksi on
valmiina. Ministeri Holmlund tekee
seuraavaksi ratkaisunsa esityksen lopullisen sisällön osalta, jonka jälkeen
lakiesitys julkistetaan. Tämän jälkeen
seurannee lausuntokierros.
Käsittelyssä olevilla asioilla on
ratkaisevan tärkeä merkitys reserviläis- ja ampumatoiminnalle maassamme. Tämän takia kaikkien vapaaehtoista maanpuolustusta tai ammuntaharrastusta sivuavien liittojen
ja niiden jokaisen yksittäisen jäsenen
on oltava hereillä tässä asiassa.
Työryhmä 1:n tähänastiseen työskentelyyn ja siten esityksen sisältöön
ei ole päästy reserviläiskentän suunnalta vaikuttamaan, joten tällä hetkellä ainoa kanavamme on vaikuttaa
poliittiseen päätöksentekoon.
Esitystä aselupien muuttamisesta
pysyvästi määräaikaisiksi on vastustettava jyrkästi
ongelmat eivät ole aseenomistajille menettelystä aiheutuvat kustannukset
tai esimerkiksi poliisin lupahallinnon
työmäärien lisääntyminen eksponentiaalisesti.
Keskeisin ongelma on se, että aseluvan määräaikaisuuden päättyessä
seuraa aina uusi lupaharkinta.
Vaadittavaa harrastuneisuuden
astetta esimerkiksi myöhemmässä
vaiheessa sopivasti muokkaamalla
voidaan aseen omistaminen tehdä
käytännössä mahdottomaksi.
Jokainen voi miettiä missä ja millaisilla järjestelyillä esimerkiksi pääkaupunkiseudun kymmenet tuhannet
aseenomistajat voisivat harjoitella
vaikkapa ”vain” kaksi kertaa kuukaudessa? Vastaus lienee jokaiselle selvä;
tällä hetkellä ja tällaisilla volyymeillä
MÄÄRÄAIKAISUUDEN OIKEAT

ei missään.
Pysyvässä
määräaikaisuudessa piileekin
todellinen sisäänrakennettu
aikapommi ja
yvoimme olla täysin varmoja, että
tätä muutosta ei ajeta
n satampuma-aselakiin
tumalta.
LAKIVALMISTELUA
A ohjaavan hallitusneuvoss Jouni
o siitä,
Laihon oma arvio
kimuuettä tällaiset lakimuukuttaisi
tokset eivät vaikuttaisi
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön,, kuten
erviläiesim. viime Reserviläiaa, on
nen –lehti kirjoittaa,
satua.
uskyMaanpuolustuskyoamme
kyämme ja -tahtoamme
uutoksia
heikentäviä muutoksia
mekä saa
emme voi emmekä
missään oloissa hyväksyä.
etki olla
On viimeinen hetki
n kansan
yhteydessä omaan
kansanedustajaasi.

Spjutsundin piirimaja
Piirimajan huoltotien rakennushanke
on siinä vaiheessa, että auttavia käsipareja tarvitaan talkoisiin. Tielinjalta
kaadetut lukuisat puut on halottava
ja tiepohja siistittävä ennen varsinaisten louhintatöiden alkamista.
Toimeen voi tarttua per heti ja halkotalkoisiin voi ilmoittautua oman aikataulunsa mukaisesti. Tässä asiassa
ohjeet saat järjestöupseerilta.
ville.maijanen@hrup.ﬁ
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Nyt kun olemme toipuneet alkuvuoden taipaleesta, on aika tarttua
itseämme niskasta kiinni ja lähteä
liikkumaan. Kun katselee ikkunasta
ulos, niin ei voi kuin muistella viime
vuotista talvea, jolloin lunta ei ollut
nimeksikään ja huomata että ulkonahan on sitä lunta vaikka millä mitalla.
Muistaakseni Taistelijan oppaassa taisi olla maininta, että sukset
auttavat liikkumista etenkin talvella.
Mene ja tiedä - kun siinä ei edes otettu kantaa siihen, että tarkoitettiinko
niillä suksilla pertsa-, erä- vai luistelusuksia. Jos ajattelee että luistelusuksilla pitäisi hiihtää umpihangessa,
niin itku siinä voisi päästä. Liikkumaan mennään omalla autolla, kun
helpointa olisi vain laittaa ulkoiluasu
päälle ja lähteä ulos lenkkeilemään.
Tämän talven ja kevään liikunnallinen tavoite voisi olla osallistuminen
Kesäyön marssiin, joka viime vuotiseen tapaan järjestetään Piirimme
alueella Vantaalla 5.-6.6.

Eteenpäin yhteisvoimin!
Miltä kuulostaisi jos meidänkin piiri
yhdistyisi Helsingin Reserviupseeripiirin kanssa ja yhteisen piirimme
nimeksi tulisi esimerkiksi Helsingin
Reserviläispiiri? Nimi ei tietenkään
voisi sisältää reserviläis-sanaa, koska
se mielletään kuuluvaksi nykyiseen
Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liittoon ja toisaalta nimen pitäisi
kuvastaa koko aluetta. Näin ollen saisimme sen nimeksi Helsingin Seudun
Reservipiiri. Yhdistyksiä piirissä olisi
melkein viisikymmentä, joissa jäseniä olisi noin 8000. Siinä alkaisi olla
joukkovoimaa, jonka painoarvo olisi
huomattavasti suurempi kuin kahden
erillisen piirin väessä erikseen. Ja jos
ajatusleikkiä jatketaan, niin tämä piiri voisi kuulua osaksi liittoa, jonka
nimessä vältettäisiin taas reserviläis-

nimen käyttöä, eli se
ten
varmaan olisi sitten
itSuomen Reserviliituo
to. Mielestäni tuo
si
kyllä kuulostaisi
os
paremmalta, jos
n
se olisikin Suomen
ai
Reserviläisliitto tai
esitten Suomen Reserviläisten liitto.
eIdeaali tilanne tieä
tenkin olisi se, että
reserviläisyhdistyk-ä voiset, joiden jäseninä
esersivat olla kaikki reserkilöt,
viin kuuluvat henkilöt,
piirin
olisivat reserviläispiirin
ja Reserviläisten Liiton
jäsenyhdistyksiä. Toisi olla
saalta nimihän voisi
npuomyös Suomen Maanpuolloin jälustajien Liitto, jolloin
seninä voisivat ollaa kaikki
ta kiinmaanpuolustuksesta
en
nostuneet Suomen
kansalaiset. Vaii
o
mielletäänkö tuo
maanpuolustajauosana liikaa Maanpuooon? Mutta jos
lustuskiltojen liittoon?
k
R
iläi
vielä sotketaan mukaan
Reserviläisurheiluliitto, niin tuo reserviläinensana kuulostaisikin paremmalta,
joten nimeksi saadaan siis Suomen
Reserviläisten Liitto.
Kieltämättä tässä tuntee olonsa taas
hieman hölmöksi kun edes miettii
näitä yhdistymisasioita. Sen verran
vastustusta ja eripuraa liittyy koko
ajatukseen, kun puhutaan esimerkiksi liittotason yhdistymisistä, että
antaa olla. Tietenkin jos asiaa oikein
miettimällä miettii, niin loppujen
lopuksi itse en se hölmö taida sittenkään olla…
kimmo.karinen@helresp.ﬁ
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Kirjat
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Hengen voitto materiasta

Trilleri Saksasta
d’Orvesin eli
Neon teos Pahan orvot on hyytävä
trilleri natsien Lebensborn-järjestöstä, joka pyrki jalostamaan uuden
arjalaisrodun. Eivätkö natsit haudanneetkaan haavettaan puhtaasta
rodusta toisen maailmansodan myötä?
Vuonna 1995 eri puolilta Saksaa
löytyy kuolleena neljä iäkästä miestä, joiden suissa on rikkipurtu syanidikapseli – ja jokaiselta puuttuu
oikea käsi. Kymmenen vuotta myöhemmin nuori toimittaja Anaïs saa
hämmentävän toimeksiannon. Heti
tutkimustensa aluksi Anaïs saa tietää natsien salatuista Lebensbornleireistä, jolla SS-miehet yrittivät
jalostaa uutta arjalaista yli-ihmisrotua. Pian hän tajuaa vaaran vaanivan aivan lähellä ja alkaa kuumeinen kujanjuoksu halki Euroopan.
Natsi-Saksasta on kirjoitettu
paljon, mutta sen mysteerit kiehtovat vieläkin. Pahan orvot pitää lukijan otteessaan ja kysyy, loppuiko
natsismi sittenkään toiseen maailmansotaan. Se on myös kasvutarina
ihmisistä, jotka uskaltavat vihdoin
kohdata menneisyytensä haamut.
Natsi-Saksan historia kietoutuu päähenkilöiden elämään tavalla, joka
saa lukijan unohtamaan ajan ja paikan ja uppoamaan jännittävän tarinaan.

NICOLAS D’ESTIENNE
SUOMEN TYKISTÖMUSEO on julkaissut Jouko Kivimäen tekemän
Tykkimiehet ry:n 40-vuotishistoriateoksen. Teos kertoo yhdistyksen
toiminnasta ja aikaansaannoksista.
Aikaansaannosten määrä ja laatu
ovatkin melkoiset. Mainittakoon
vain maailman ehkä parhaan tykistömuseon kehittäminen, valtakunnallisen aselajipäivän ja aselajilehden aikaansaanti everstiluutnantti Pekka Lenkkerin kehittämän
kiltalehden pohjalta sekä erittäin
hyvälaatuiset multimedia- ja DVDesitykset sotiemme tapahtumista.
Luonnollisesti on mainittava myös
tutkimus- ja julkaisutoiminta.
Historiakirja kertoo selkeästi,
miten saavutukset ovat omalla tavallaan olleet aselajihengen voitto
materiasta; aatteelliselta pohjalta
toimiva yhdistys on rohjennut aloittaa ja toteuttaa lukuisia mittavia
hankkeita, joiden kustannuksia ei
välttämättä ole alun perin edes rohjettu arvailla.
Osa hankkeista on vaatinut vuosikymmenten työn. Kirja onkin rohkaisevaa luettavaa, jos joskus tuntuu
siltä, etteivät asiat etene toivotusti.
Puuhamiesten ja heidän yhteisönsä

ponnistelut ovat lopulta tuottaneet
tulosta.
Kirjan herkullista antia ovat lukuisiin henkilöhaastatteluihin perustuvat kertomukset, kaikkea tietoa kun ei löydy pöytäkirjoista tai
toimintakertomuksista. Helsingin
Reservin Sanomien lukijat löytävät
kirjan lehdiltä lukuisia tuttujakin,
onhan Helsingin Reserviupseeripiiriin kuuluvan Kenttätykistökerhon
ja sen jäsenistön yhteistyö ja toiminta Tykkimiehissä ollut runsasta.
Kirjan nimeä pidän hieman vaatimattomana. Tykkimiesten toiminta
on erityisesti kahden viimeisen vuosikymmenen aikana suuntautunut
selvästi myös tulevaisuuteen. Ei ole
pelkästään tallennettu perinteitä ja
historiaa, vaan ensisijaisesti pyritty
antamaan tuleville suomalaisille perusteita omiin päätöksiin ja valintoihin.
Perusteiden anto jatkuu. Tekeillä
on jo seuraava multimediaproduktio
Suomen tiestä jatkosotaan, ajasta
talvisodan päättymisestä eteenpäin.
Niille, jotka harmittelevat, ettei
nyt ilmestynyt teos kovinkaan kerro maineikkaasta Tykistömuseosta,
voin mainita, että museota koskeva

Jouko Kivimäki, Tykkimiehet ry
1965-2005, 40 vuotta työtä
perinteiden ja tykkimieshengen
hyväksi
Suomen Tykistömuseo 2008, ISBN 978-95197069-8-6, 367 sivua

oma historia ilmestyy kesällä 2009.
Tykistömuseon julkaisuja saa
luonnollisesti ainakin Suomen Tykistömuseosta, www.tykistomuseo.
ﬁ
Veikko Luomi

Kekkosen Venäjä-suhteet
– kauaskantoinen perintö?
PRESIDENTTI URHO KEKKONEN johti
neljännesvuosisadan meitä suomalaisia kylmän sodan epävarmoissa oloissa. Hänen kuolemastaan
on kulunut parikymmentä vuotta.
Millaisen jäljen UKK:n perintö jätti
yhteiskuntaamme? Esa Seppänen
keskittyy teoksessaan UKK:n syvä
jälki presidentti Urho Kekkosen valtiomiestyön ydinkysymykseen – Venäjä-suhteeseen, jota tarkastellaan
nykypäivän haasteita,
kuten puutullikiistaa, vasten. Olisiko
Kekkosen perinnössä jotain sellaista, joka olisi yhä valtiojohdollemme
hyödyksi kehitettäessä suhteita Venäjään? Onko UKK:n perintö vain
kiusallinen painolasti, joka haittaa
kansallista ajatteluamme ja ulkopolitiikkaamme pyrkiessämme vakiinnuttamaan asemaamme Euroopassa
ja globalisoituvassa maailmassa?
Seppäsen mukaan Kekkosen tavassa hoitaa idänsuhteita oli ainek-

sia, jotka eivät ole vanhentuneet tänäkään päivänä. Suomalaisten tulisi
projisoida ne tähän aikaan ja ottaa
Venäjän suhteiden tarjoamat haasteet rohkeasti ja ennakkoluulottomasti vastaan.
myös esiin uutta
tietoa sairaan Kekkosen viimeisistä
ajoista ja analysoi UKK-kirjallisuutta
ja Kekkosen ympärillä käytyjä tutkijataistoja.
Moskovassa yli kymmenen vuotta asunut Esa Seppänen (everstiluutnantti evp.) on Neuvostoliiton ja Venäjän asiantuntija, joka on toiminut
mm. presidentti Kekkosen adjutanttina vuosina 1969–1971. Seppäsen
väitöskirja käsittelee Neuvostoliiton
johtomiesten ja Urho Kekkosen välisiä henkilökohtaisia suhteita, niiden
luonnetta, roolia ja merkitystä kylmän sodan Suomelle.

SEPPÄNEN TUO

ESA SEPPÄNEN, UKK:N
SYVÄ JÄLKI - PERINTÖ VAI
PAINOLASTI?
ISBN 978-951-20-7913-1, Ajatus Kirjat 2009, 320
sivua Ovh. 36 e

Tiesitkö että
 Puolustusministeriön mukaan 73 % ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen.
 Ruotsissa vain 6,4 % ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen.

NICOLAS D’ESTIENNE D’ÓRVES,
PAHAN ORVOT
ISBN 978-951-20-7608-6, Gummerus 2009, 639
sivua, Ovh. sid. 32 e

Nicolas d’Estienne d’Orves eli
Neo (s.1974) on ranskalainen journalisti ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut laajalti Euroopan historiasta. Pahan orvot on hänen ensimmäinen trillerinsä. Kirja on ilmestynyt
Ranskassa 2007 ja se on käännetty
jo 13 eri kielelle. Neo jakaa aikansa
Pariisin kotinsa ja New Yorkin osavaltiossa sijaitsevan sukuhuvilansa
välillä.

Muutosten Venäjä
Venäjän historia 862—2009
ARTO LUUKKANEN esittelee kirjassaan Venäjän valtiollisten muutosten vaiheita aina 800-luvun pohjanmiehistä tähän päivään - ruhtinas
Vladimirista presidentti Dimitri
Medvedeviin.
Venäjän historian kiehtova aaltoliike on nyt päätynyt samaan poliittiseen järjestelmään kuin pohjanmiesten aikana. Venäjän uusi
eliitti, ”sekurokratia”, perustuu henkilösuhteisiin ja keskiajalta tuttuihin
hallitsemisjärjestelmiin. Kuten Kiovan Venäjän aikana Venäjää hallitsevat nyt klaanit ja suvut.
Kirjassa keskustellaan myös suomalaisesta Venäjä-kuvasta. Onko
meillä realistinen vai romanttinen
kuva naapuristamme? Onko meillä
edellytyksiä nähdä tulevaisuuden
Venäjän kehityslinjoja ajoissa vai
huomaammeko kaiken selvästi - kuten usein on tapahtunut - vasta jälkeenpäin?
Toisaalta ongelma kristallisoituu
yhteen kysymykseen: tarvitaanko
Suomessa Venäjän menneisyyden
tai politiikan tuntemusta? Historiallisessa katsannossa näyttää siltä,
että Suomessa harjoitettu naapurimaamme menneisyyden hallinta ei
ole ollut realistista, vaan siihen on
liittynyt todellisuutta vääristäviä
poliittisia intohimoja ja antipatioita.
Venäjää on kohdeltu menneisyyden
tutkimuksessa joko vihollisena tai
onnen ihmemaana.
Suomalainen Venäjä-tutkimus
on vasta viime aikoina alkanut
nousta lähtökuopistaan. On kehittymässä uusi sukupolvi, joka on yleensä tehnyt tutkimuksensa alkuperäis-

Arto Luukkanen: MUUTOSTEN
VENÄJÄ, Venäjän historia 8622009
ISBN 978-951-37-5438-9, 517 sivua, Edita Publishing Oy, 2009, 31,50 euroa

lähteistä, eikä sen tarvitse hävetä
kansainvälisessäkään tutkimuskentässä. Ehkäpä näin myös päätöksentekoa varten tarvittava Venäjä-tieto
monipuolistuu ja tulee realistiseksi.
Venäjän ja Itä-Euroopan yliopistonlehtori, dosentti Arto Luukkanen
on arvostettu Venäjä-tuntija, jonka
tutkimustyö on kohdistunut laajaalaisesti Venäjän ja Neuvostoliiton
historiaan ja Venäjän nykypäivän
politiikkaan. Muutosten Venäjä on
päivitetty versio hänen aiemmin ilmestyneistä teoksistaan Hajoaako
Venäjä? (2001) ja Neuvostojen maa
(2004).
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Norjan puolustuspolitiikka,
historian tuntemuksella
stabiliteettiin
Norjan sotilasasiamies Ernst
Egelid, piti esitelmän Katajanokan Kasinolla 5.2.2009. Ohessa
lyhennelmä esitelmästä:

Sodan jälkeen

Viimeisen viidentoista vuoden kuluessa Norjan puolustusvoimat ovat
muuttaneet yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan aluepuolustusjärjestelmänsä. Nyt asevelvollisuus
koskee noin 40 % asevelvollisista.
Yleisen asevelvollisuuden oikeutusta ei ole ajatuksena kumottu, vaan
muutos on lähtenyt puolustusvoimien omasta tarpeesta. Samalla
järjestelmä takaa hyvin varustetun
ja koulutetun armeijan, jolla on sotilaallinen tehtävä koulutettavalle.
Siten on saatu riittävät edellytykset
operaatioille niin koti- kuin ulkomailla.

Vastarintaliikkeen vuoksi Norjan
armeijan vahvuus oli noin 40 000
miliisisotilasta sodan lopussa. Osa
oli taistellut Norjan ulkopuolella
liittoutuneiden joukoissa. Varustus
oli puutteellista ja koulutus ei ollut
riittävää.
Armeijan ja turvallisuuspolitiikan tiivis yhteys todettiin tärkeäksi.
Vuoden 1940 kokemuksia ei haluttu enää toistuvan. Skandinaavinen
puolustuspolitiikka Norjan, Tanskan
ja Ruotsin kanssa ei löytänyt yhteistä pohjaa.
Vuonna 1948 uusi sodan uhka oli
tunnettavissa Neuvostoliiton ja länsivaltioiden välillä. Syynä oli Tsekkos-slovakian miehitys sekä Suomen
ja Neuvostoliiton välinen YYA-sopimus. Norjassa oli vahva tunne siitä,
että se olisi seuraava maa, joka uhrattaisiin Neuvostoliiton etupiiriin.

Norjan geopoliittinen asema

Nato-jäsenyys

Norjan merialue on seitsemän kertaa suurempi kuin sen maa-alue ja
sen talous perustuu kalastukseen,
öljyyn ja kaasuun. Pohjoisessa on
ratkaisematon aluevesikysymys Venäjän kanssa. Näiden elintärkeiden
etujen suojaamisessa maan historian kokemuksilla on oleellinen merkitys.

Norjan poliittiselle johdolle tuli selväksi, että olemassaolo yksin ilman
liittolaista ei ollut mikään optio.
Norja oli mukana Natossa sen perustamisesta 1949 lähtien. Siihen liittyi
poliittinen yhteistyö, mutta myös
valmistautuminen kollektiiviseen
puolustukseen. Sotilasmateriaalin
saaminen USA:sta ja Britanniasta oli
tärkeätä. Yhteistyö alkoi prikaatin
suuruisena Saksassa vuosina 19471953, liittoutuneiden kanssa.

Norjan armeijan
uudistaminen

Norja maailmansodissa
Ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen puuttumattomuuspolitiikka sekä etäisyys Euroopan
politiikkaan olivat poliittisia fundamentteja. Samalla Britannian laivaston koettiin suojaavan Norjaa.
Yhdeksäs huhtikuuta 1940 romutti kokonaan aikaisemman turvallisuuspolitiikan. Vastarinta oli
voimakasta Britannian ja Norjan
avustamina, mutta Saksan sotakone oli tässä vaiheessa tehokkaampi
kuin minkään muun valtion ja se
miehitti maan 350 000 miehen armeijalla kesäkuun puoliväliin mennessä.
Norjan hallituksen oli siirryttävä
maanpakoon Britanniaan, josta hallitus toimi ja johti edelleen vastarintaliikettä. Nämä kokemukset olivat
pohjana turvallisuuspolitiikalle sodan jälkeen.

Kylmä sota, 1950-luvulta
1980-luvulle
Norja oli valmistautunut totaaliseen
sotaan. Nato osoitti laajoilla harjoituksilla olevansa valmis puolustamaan pitäen Norjaa tärkeänä rintamasuuntana. Vaikka ajanjaksoon
liittyi jännityksiä, se oli myös stabiili. Yhteiskunta sai kehittyä rauhassa.

Neuvostoliiton
romahtaminen ja Berliinin
muuri, doktriinit kaatuvat
Kylmän sodan asetelmien muuttuminen ja totaalisen sodan väistyminen
ovat johtaneet siihen, että sota ei ole
enää clausewitziläistä politiikan jatkamista toisin keinoin – laajamittainen invaasio ei kuulunut enää uhkakuviin. Strategiset tilanteet tulisi

nähdä – kuten taloudelliset suhdanteet – muuttuvina. Valmistautumattomuus tai vastapuolen eskalaatio
voivat johtaa epästabiliteettiin tai
ei- toivottuun tilannekehitykseen.
Sen vuoksi hyvin koulutetut
ja varustetut joukot voivat vastata
muuttuviin uhkiin nopeasti, ilman
että tulee voimakkaita vastakkainasetteluja. Nopea puuttuminen kriisiin estäisi sen eskaloitumisen.

Venäjä tänään
Vuonna 2006 Venäjä teki 14 lentoa
Norjan rannikolla ja vuonna 2007
niitä oli 88. Tämä ei tarkoita kuolleen neuvostohevosen ruoskimista
liikkeelle. Norja näkee tilanteen kehittymisen pohjoisilla alueillaan. Tilanteen kehittymistä seurataan eikä
konﬂikteja ole poissuljettu pohjoisessa. Sen sijaan vanhan ajan täysmobilisaatio ei kuulu skenaarioihin.
Barentsinmeri on tärkein Venäjän
armeijan harjoitus- ja koealue asejärjestelmille. Alueilla, missä raja on
epäselvä, ei tulla harjoittamaan öljyvarojen hyödyntämistä ennen kuin
on päästy sopimukseen aluerajoista.
Yhteistyö Venäjän kanssa on toiminut muutoin hyvin.

Norjan asevoimat tänään
Muutos Norjan asevoimissa on koskenut erityisesti aluejoukkoja (home
guard), joiden suuruus on n. 50 000
hyvin koulutettua sotilasta. Vanhaa
mobilisaatioarmeijaa ei enää ole.
Armeijan suuruus on n. 10 000 sotilasta, joka koostuu kantahenkilö-

kunnasta.
Suuresta, ehkä laiskastakin organisaatiosta, osittain muuhun kuin
sotilastehtäviin suuntautuneestakin,
on tullut hyvin koulutettu, harjoitettu ja varustettu armeija kriisin tai
sodan varalle.
Merivoimissa on luovuttu staattisista tykistölinnakkeista. Sukellusveneet on päivitetty ja miinanraivaajat
ovat ajanmukaisia. Nansen –luokan
fregatit ovat jo osittain toimitettu.
Ilmavoimissa siirrytään F-35 Joint
Strike Fighteriin jatkossa.
Asevoimien esikunnat ovat kahdessa paikassa. Luoteessa Stavangerissa ja Bodö:ssä Pohjois-Norjassa.
Lopuksi käsiteltiin yleisökysymyksiä. Norjan asemaa Natossa ei
voi verrata Pohjoismaiden erilliseen
ulkopolitiikkaan Brysselissä eikä siihen epätahtiseen politiikkaan kuin
mitä Suomella ja Ruotsilla oli EUneuvottelujen aikana 1990-luvulla,
koska sotilasasiamies Ernst Egelid
oli tyytyväinen Naton ja Norjan välisiin suhteisiin. Edellä mainittua EUristiriitaa ei ollut Norjan ja Naton
välisissä suhteissa.
Yleisökysymyksissä tuli esille
teknisiin asevoimien yksityiskohtiin kohdistuva kiinnostus, samoin
Suomen asema yhteistyössä Norjan
ja pohjoisen alueiden valvonnassa.
Yhteistyön tulisi olla todellista ja sitoutunutta, minkä käsityksen saimme sotilasasiamiehen kommenteista
tämän asian osalta.
Esitelmään liittynyt vapaa keskustelu oli avointa. Sitä ei vaivannut

strindbergiläinen angsti lähihistoriasta tai vuoden 1808-1809 sodasta, pohjoismaisesta voimattomasta
puolueettomuudesta, tai toisen
maailmansodan väkivallasta, joka
poltti koko Pohjois-Norjan ja aiheutti Suomelle raskaista tappioita ja
menetyksiä.
Lopuksi on todettava, että Norjan ja Suomen asemia käsiteltiin
hyvin suoraan. Pian esitelmän jälkeen tulivat lehtiotsikoihin yhteinen
Islannin ilmapuolustus, Norjan entisen ulkoministeri Stoltenbergin 13
kohdan ehdotus sekä Ruotsin armeijan huomattavat supistamiset.
Kanta-Helsingin Reserviupseerit kiittävät Norjan sotilasasiamies
Ernst Egelidiä ajankohtaisesta ja
hyvästä esitelmästä. Molemmille
maille on yhteistä merkittävä luottamus omaan armeijaansa: Norjassa puolustusvoimat on uudistettu ja
Nato-suhde on terve, samoin yhteiskunnallinen keskustelu. Suomessa
puolustusvoimien kehitys on hyvin
ammattitaitoista ja sen johto seuraa
tarkasti aikaansa nauttien reservin
tukea. Puolustusministeri Häkämiehen kannanotot ovat tuulettaneet politiikkaa pelkääviä haamuja.
Kummankin maan sisällä käydään
argumentointia, joka koskettaa meitä kaikkia täällä pohjoisessa ilman,
että historia tai rakenteet kahlitsevat meitä.

Erikoismatkojen asiantuntija

JaPi - Matkat Oy
Mannerheim Pietarissa
10.-12.4., 24.-26.4. 380 €
€
Karjalan Kannas
3.-5.7., 24.-26.7 320 €
Taipaleenjoelta Talin torjuntaan
22.-24.6. 315 €
€
JR8,Tuntemattoman taistelupaikoilla
6.-9.7. 395 €
Aunus-Maaselkä
16.-19. 7. 395 €
Hintaan sisältyy: kuljetus, majoitus, ryhmäviisumi,
hoitokuluvakuutus, puolihoito, oppaana sotahistorian
asiantuntija

www.japi-matkat.fi
e-mail: myynti@japi-matkat.fi
puh/fax: 05 35593 65

PYSY RUODUSSA!

22 NUMEROA

16,80€ VUODESSA

WWW.RUOTUVAKI.FI - 09 - 181 224 32

Jari Ora
puheenjohtaja
Kanta-Helsingin reserviupseerit
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Helsingin maanpuolustuspiirin
koulutus- ja tukiyksikkö
Helsingin maanpuolustuspiiriin on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uuden organisaation mukaisesti perustettu vuoden 2008
alusta koulutus- ja tukiyksikkö. Se koostuu entisistä paikallisosastoista, joiden nimet ovat muuttuneet koulutusosastoiksi, sekä
toimistosta ja tukiosastosta.

Teksti: Harri Kaijansinkko
Kuvat: Arto Pulkki
KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN päällikkönä toimii Helsingin maanpuolustuspiirin koulutuspäällikkö Harri
Kaijansinkko, varapäällikkönä vänr
res Juha Suvisaari ja koulutusosastojen päälliköinä entisten paikallisosastojen päälliköt kapt res Sakari
Väliahde (Kanta-Helsinki) , ltn res
Juha Isokangas (Itä-Helsinki), maj
res Kai Haatainen (Espoo-Kauniainen) ja maj res Seppo Sundberg
(Vantaa). Tukiosastoa johtaa maanpuolustuspiirin huoltotoimialavastaava vänr res Juha Parkkonen.
Yllämainittujen henkilöiden yhteystiedot löytyvät MPK:n internetsivuilta Helsingin maanpuolustuspiirin esittelystä. (www.mpky.fi/
helsinki)
Koulutusosastot toteuttavat käytännön koulutuksen, rekrytoivat
kouluttajia ja tukiosaston henkilöstöä omalla alueellaan sekä ylläpitävät koulutusosaston omaa kouluttajapankkia ja vastaavat erikseen
sovittujen toimialojen koulutuksesta

koko piiri alueella.
Tukiosasto tukee koulutustehtävien toteuttamista, johtaa ja antaa
huollon koulutusta sekä ylläpitää
huollon kouluttajapankkia.
Tukiosastoon kuuluu:
-Kolme perustamisryhmää, joiden
runko on muodostettu ja johtajat valittu lokakuussa 2008. Ne vastaavat
kurssien perustamis- ja purkutoimista varustamisineen, vääpeliryhmistä
ja kurssien toimistopalveluista ja
koulutuskeskuksen varaston ylläpidosta. Perustamisryhmien vahvuutta pyritään kasvattamaan ja niihin
mahtuu vielä. Tehtävät perustamisryhmissä sopivat kaikenikäisille,
miehille, naisille ja nuorillekin.
-Muonitusryhmä, joka vastaa suurempien kurssikokonaisuuksien
muonittamisesta ja antaa kenttä- ja
joukkomuonituskoulutusta. Ryhmä
perustetaan vuonna 2009.
Jos olet kiinnostunut kenttä- ja joukkomuonituksesta, ilmoittaudu muonitusryhmään.

-Kuljetusryhmä, joka ylläpitää kuljettajapankkia ja hoitaa kurssien
kuljettajatehtävät. Ryhmä perustetaan vuonna 2009.
-Taisteluvälineryhmä, joka nimensä
mukaisesti vastaa taisteluvälinemateriaalista ja antaa alan koulutusta.
Ryhmä perustetaan vuonna 2009.
-Lääkintäryhmä, joka vastaa kurssien lääkintähuollosta ja antaa lääkintäkoulutusta.
Ryhmä perustetaan vuonna 2009.
-Koulutusryhmä, joka antaa huollon
koulutusta.
Koulutus- ja tukiyksikkö on nimensä
mukaisesti MPK:n kouluttaja- ja tukiorganisaatio. Se ei siis ole puolustusvoimien sodanajan joukko. Koulutus- ja tukiyksikön järjestämään
koulutukseen voi osallistua jokainen
halukas Suomen kansalainen ikään,
sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. Sitoumuksen tekoon koulutus- ja tukitehtäviin vaaditaan täysiikäisyys.
KoTu-yksikön kouluttajatehtävissä pätevöityneillä reserviläisillä
on mahdollisuus saada sodanajan
sijoitus sotilasläänin taistelu- ja ampumakoulutusyksikköön, joka aloittaa kouluttajatehtävänsä valmiuden
niin vaatiessa ja harjoittelee niitä
jo normaaliaikana. Myös tukiosan
perustamisryhmässä aktiivisesti toi-

mineita reserviläisiä voidaan tarjota
puolustusvoimien suoritusorganisaation tehtäviin. Puolustusvoimat
valitsee aina henkilöstön omiin yksiköihinsä.
Tulevaisuudessa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle on tulossa
omia poikkeusolojen tehtäviä. Niihin voidaan sijoittaa erityisesti sellaisia sitoumuksen KoTu-yksikköön
tehneitä reserviläisiä, joilla ei ole
sodanajan sijoitusta puolustusvoimien joukoissa sekä naisia ja nuoria.

MPK:n poikkeusolojen tehtävien
suunnittelu ja siihen liittyvä ohjeistus on vielä suunnitteluvaiheessa,
joten siitä tiedotetaan tarkemmin
myöhemmin.

Miten mukaan?
Jos olet kiinnostunut kouluttajatehtävistä, ota yhteyttä Koulutus- ja tukiyksikön varapäällikkö Juha Suvisaareen ja kerro itsestäsi ja osaamisestasi. Sinun ei tarvitse olla valmis
ammattitaitoinen kouluttaja; uran
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Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
koulutustarjonta
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustarjonta jakaantuu
kolmeen pääryhmään:

1 Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus
Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus on pv:n valitsemilleen
reserviläisille tilaamaa kohdennettua koulutusta, ja aluetoimisto lähettää kutsut kursseille sellaisille reserviläisille, joiden se toivoo kursseille
osallistuvan. Kohdentamisen vuoksi tilattuja sotilaallisia kursseja ei
julkaista oheisessa taulukossa. Ne löytyvät kuitenkin internetistä. Joillekin kursseille saattaa päästä mukaan myös omasta aloitteestaan ja
kiinnostuksestaan, jos tilaa on. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä ao
kurssin johtajaan, jonka yhteystiedot löydät netistä ao kurssin sivulta.
Pv:n tilaamat sotilaalliset kurssit ovat osallistujille maksuttomia ja niistä maksetaan päiväraha ja matkakulut korvataan.

2.Muu sotilaallinen ja sotilaallisia
valmiuksia edistävä koulutus
Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus on pääsääntöisesti kaikille reserviläisille avointa. Joillekin tämän ryhmän
kursseille voi osallistua vaikka ei olisikaan suorittanut varusmiespalvelusta. Viimemainittuja ovat mm. osa ammunnoista, marssit, jotokset
ym. Kursseille ilmoittaudutaan MPK:n internet-tietojärjestelmän kautta.
Kurssit ovat yleensä maksullisia. Perushinta kursseille, joilla on järjestetty ruokailut, on 15 euroa/päivä, mutta erikoismateriaalit ym. saattavat nostaa sitä. Ammuntojen patruunoista peritään omakustannushinta.

3. Siviilikoulutus
Siviilikoulutus on kaikille Suomen kansalaisille avointa koulutusta.
Kursseilla opetellaan erä- ja maastotaitoja, johtamista, joukkomuonitusta, väestönsuojelua ja omatoimista varautumista ym.. Virallista alaja yläikärajaa ei ole. Alle 15-vuotiaan kannattaa kuitenkin ottaa ensin
yhteyttä kurssinjohtajaan. Kurssit ovat yleensä maksullisia. Perushinta
kursseille, joilla on järjestetty ruokailut, on 15 euroa/päivä, mutta erikoismateriaalit ym saattavat nostaa sitä. Kursseille ilmoittaudutaan
MPK:n internet-tietojärjestelmän kautta.

voi aloittaa yksittäisellä kurssilla
apukouluttajana ja edetä pikkuhiljaa vaativimpiin tehtäviin.
Juha Suvisaaren tavoittaa numerosta 040 315 4071 ja sähköpostitse osoitteella juha.suvisaari@itella.
com.
Jos toimiminen käytännön tukitehtävissä perustamisryhmässä,
vääpeliryhmässä, muonitustehtävissä, kuljettajana tai lääkintätehtävissä on enemmän alaasi, ota yhteyttä
Tukiosaston johtaja Juha Parkkoseen (GSM 040-866 3055, juha.
parkkonen@gmail.com ).
Kaikesta Koulutus- ja tukiyksikön toiminnasta voi aina kysyä
KoTu-yksikön päälliköltä Harri Kaijansinkolta, 0207 56 9033, harri.kaijansinkko@mpky.ﬁ
Tulevaisuudessa toimiminen
KoTu-yksikön kouluttaja- tai tukitehtävissä edellyttää sitoutumista,
jonka voi tehdä vähintään kahdeksi
ja enintään kuudeksi vuodeksi. Sitoumuksen voi myös purkaa kesken kauden esim. elämäntilanteen
muuttuessa. Sitoumuksella voidaan
antaa myös lupa tarkistaa hakijan
tausta ja MPK:lle lupa tallentaa henkilö- ja osaamistietoja ym. Erityisesti on huomioitava, että sitoumuksen
teko KoTu-yksikköön ei siis vie sen
tehneeltä pois sodanajan sijoitusta
puolustusvoimien joukoissa!
Sitoumuslomakkeen löydät netistä sivulta
http://www.mpkry.ﬁ/
Jos olet halukas sitoutumaan toimintaan, täytä lomake sähköisesti
ja tulosta se kahtena kappaleena ja
lähetä molemmat osoitteella:
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Helsingin maanpuolustuspiiri
PL 6
00861 HELSINKI

MPK:n Helsingin maanpuolustupiirin kursseja ja tapahtumia maalis-huhtikuussa
Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus
ilmoittautumisaika
päättyy huom

Kurssin nimi

ajankohta paikka

kurssinumero

Maanpuolustuspiirin kivääriammunnat, maaliskuu

15.3.2009 Santahamina

0400 09 12015

11.3.2009

Harjoitusmarssi 3

22.3.2009 Leppävaara

0404 09 12020

18.3.2009

Maanpuolustuspiirin kivääriammunnat, huhtikuu 1

5.4.2009 Santahamina

0400 09 12022

1.4.2009

SRA-karsintakilpailu

11.4.2009 Santahamina

0400 09 12084

25.3.2009

14.4.2009 Santahamina

0400 09 12023

11.4.2009

Kouluttajakoulutuskurssi 1

18.-19.4.2009 Santahamina

0400 09 12009

10.4.2009

Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry:n ampumaleiri

19.-20.4.2009 Padasjoki

0400 09 12028

12.4.2009 LVRU:n jäsenille

19.4.2009 Leppävaara

0404 09 12025

16.4.2009

25.-26.4.2009 Santahamina ym.

0400 09 12080

5.4.2009

25.4.2009 Santahamina

0400 09 12029

15.4.2009

Maanpuolustuspiirin pistooliammunnat

Harjoitusmarssi 4
HF-radioasematoiminta
Reserviläisten toimintapäivä

Vain 12 partiota

Sissitaitokilpailu
Maanpuolustuspiirin kivääriammunnat, huhtikuu 2

25.-26.4.2009 Sipoonkorpi ym

0400 09 12030

20.4.2009 mahtuu mukaan

26.4.2009 Santahamina

0400 09 12024

22.4.2009

20.-22.3.2009 Santahamina

0400 09 13007

Siviilikoulutus
Johtaminen ja sotilasperinne
Apukouluttajakurssi, lukiolaisen turvakurssit

6.3.2009

4.4.2009 Santahamina

0402 09 13016

25.3.2009

Kanta-Helsingin lukiolaisen turvakurssi

varuskuntavkl 17.19.4.2009 Santahamina

0402 09 13011

15.4.2009 edeltävillä viikoilla

Itä-Helsingin lukiolaisen turvakurssi

varuskuntavkl 17.19.4.2009 Santahamina

0401 09 13010

15.4.2009 edeltävillä viikoilla

Vantaan Lukiolaisen turvakurssi

varuskuntavkl 17.19.4.2009 Santahamina

0405 09 13009

23.3.2009 edeltävillä viikoilla

Espoon-Kauniaisten lukiolaisen turvakurssi

varuskuntavkl 17.19.4.2009 Santahamina

0404 09 13008

1.4.2009 edeltävillä viikoilla

Joukkomuonituskurssi

luennot ao alueella
luennot ao alueella
luennot ao alueella
luennot ao alueella

17.-19.4.2009 Santahamina

0400 09 13014

10.4.2009

Turvakurssi opettajille (kohdennettu)

24.-25.4.2009 Santahamina

0402 09 13012

10.4.2009

Viipurin viimeinen päivä-johtamiskurssi

25.-26.4.2009 Santahamina
SPR Töölön os
toimitila,
Annankatu 16 B
25.-26.4.2009 49

0400 09 13013

17.4.2009

0400 09 13002

20.4.2009

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

Selityksiä selonteosta
Valtioneuvosto valmisteli pitkään uutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
selontekoaan. Kun se lopulta tuli julkisuuteen tammikuun lopulla tänä vuonna niin uutisointi on antanut kuvan, että moni asia on tässä uusimmassa selonteossa esitetty aikaisempia sekavammin ja tavallinen lukija ei osaa oikealla tavalla löytää selonteon todellista sanomaa. Siksipä valitsinkin kolumnini
otsikoksi ”Selityksiä selonteosta”.
Alkuun lainaukset parista kommentista: ”Puolustusselonteko ei tee selkoa - Siksi onkin merkillistä, että tuoreen selonteon puolustuspoliittinen
osuus käsittelee asioita kauttaaltaan hyvin ylimalkaisesti, melkeinpä luetteloiden. Se ohittaa edessä olevat ongelmat - nykykielellä haasteet - eikä katso
tulevaisuuteen.” Näin kirjoittaa kolumnissaan Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Erkki Pennanen (HS. 18.02.2009).
”Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2009 on
edeltäjiinsä verrattuna varsin toimiva kokonaisuus. Selonteossa tukeudutaan
laajaan turvallisuuskäsitykseen, mutta ei samassa suhteessa laajennettuun
turvallisuuspolitiikan käsitteeseen. Tätä on pidettävä myönteisenä kehityskulkuna.” Tämä on lyhyt lainaus Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoiden
Jarno Limnéllin ja Jyri Raitasalon vasta ilmestyneestä julkaisusta ”Selonteko
2009 - turvallisuuden uudelleenarviointia”.
Selonteko oli luvattu julkistaa jo syksyllä 2008. Kun elokuussa jouduttiin
Venäjän ja Georgian väliseen sotaan kuultiin vastuullisten poliitikkojen ensikommentit, että se sota ei vaikuta
millään tavalla suomalaiseen selontekoon. Myöhemmin asia esitettiin varovaisemmin ja GeorgiTämä edellyttää vuoan sodasta saatiin hyvä peruste
tuisen hinta- ja kuskoko selonteon myöhästymiselle.
tannusmuutosten
Silloin meidänkin vastuunkantajamme huomasivat, että maailma
nousun kattamista
muuttuu ja naapurinamme on
täysimääräisesti sekä
vieläkin arvaamaton Venäjä.

vuodesta 2011 alkaen

semyös puolustusbudjelonteon valmistumista. Amiraali
tin 2 %:n vuosittaisen
Kaskeala oli jo useaan otteeseen
esittänyt näkemyksensä, että
korotuksen.
puolustusvoimiemme sodan ajan
joukkojen vahvuuksia pitää tarkistaa. Jos joukot pidetään nykyisillä vahvuuksilla eivät rahat riitä niiden kunnolliseen varustamiseen. Virallisesti ei puolustusvoimat valmisteluvaiheessa
ottanut kantaa tulevaisuuden varuskuntarakenteeseen.
Nato-keskustelu ja -kirjoittelu jatkui koko selonteon valmistelun ajan.
Liittoutumisen kannattajat ja vastustajat odottivat vahvistusta omille toiveilleen. Kansa oli ja odotti hämmentyneenä. Eipä kai olisi ollut suuri yllätys, jos
joku olisi esittänyt, että selonteon valmistuminen edellyttää myös Yhdysvaltojen presidentinvaalituloksen selviämistä. Kovin kaukaisia asioita tuotiin
esille komiteatyön pitkittyessä.
Vuoden 2004 selontekotekstit tarvitsivat 167 sivua ja kun nyt selvittiin
108 sivulla, niin asioita on voitu esittää lyhyemmässä muodossa. Onko tämä
tulos parempi, jos ajatellaan asioiden ja ongelmien selkiyttämistä, niin siihen
voitaneen vastata negatiivisesti.
Nato-kysymyksestä saatiin niin hyvä kannanotto, että intoilijat ja vastustajat katsovat oman näkemyksensä voittaneen. Helsingin Sanomat uutisoi 24.
tammikuuta ulkoministeri Alexander Stubbin näkemykseksi ”On todellakin
olemassa vahvoja perusteita harkita jäsenyyttä”. Saman uutisen mukaan työministeri Tarja Gronberg puolestaan toteaa ”Perusteluissa on myös mainittu,
miksi jäsenyyttä ei pidä harkita”. Tässä tilanteessa kansa tarvitsee erityistä
Natoselittäjää, että voitaisiin tietää, mitä oikein poliitikot haluavat.
PUOLUSTUSVOIMAT ODOTTI

puolustusvoimille lisäresursseja. Lainaus selontekotekstistä: ”Tässä turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon, kehittämisen ja käytön tavoitteet ovat saavutettavissa
vuoden 2008 puolustuksen kokonaisrahoituksen reaalitasolla, jossa otetaan
huomioon puolustusmateriaalin kallistuminen. Tämä edellyttää, ilman mahdollisia organisaatiomuutoksia, vuotuisen hinta- ja kustannusmuutosten
nousun kattamista täysimääräisesti sekä vuodesta 2011 alkaen myös puolustusbudjetin 2 %:n vuosittaisen korotuksen.”
Nato-erimielisyyden lisäksi tämä lisärahojen lupaaminen on poikinut jatkokeskustelua. Kokoomuslainen puolustusministeri sanoo suoraan, että ellei
rahoja saada niin varuskuntia pitää sulkea. Puolustusvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja puolestaan toteaa, että ”Yhtään varuskuntaa ei tarvitse
lakkauttaa”. Mielenkiintoista on se, että tasavallan presidentti on todennut
lisärahoituksen tarpeelliseksi.
Jatkokeskusteluissa tulevat varmasti esille Ruotsin puolustusratkaisun
pääelementit - sodan ajan joukkojen lähes täydellinen leikkaaminen ja luopuminen yleisestä asevelvollisuudesta. Naapurimme on ratkaisunsa tehnyt.
Paljonko meillä tarvitaan lkp- joukkoja ? Ja onko Suomessa todella tarvetta
kouluttaa koko miespuolinen ikäluokka.
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko myöhästyi ja valmistui todella pahaan tilanteeseen. Talous on lamassa. Rahat eivät riitä. Puuttuu enää
se, että meitä koettelisi joku uusi kriisi lähialueillamme. Sitten tarvittaisiin
todella paljon uusia selityksiä.
SELONTEKO LUPAA

2008 keräys päättynyt
on vuosien kokemus yhdistyksensä veteraanikeräyksistä. Valtion kuntoutustoiminnan niukkuudesta johtuen, keräyksillä on tärkeä merkitys sotiemme veteraaneille. Hän kertoo keräysvaroja
käytettävän lähinnä kolmeen kokonaisuuteen;

86 -VUOTIAALLA OSMO MUSTAMÄELLÄ

virkistystoimintaan, jolla hankintaan elämänilo ja piristystä päivään ja kuntoutukseen, jolla
pyritään pitämää ”kroppa toimintakunnossa”
sekä erilaisiin avustuksiin, joilla tuetaan veteraaniveljiä ja -siskoja sekä edesautetaan heidän
kotona asumista.

Sotiemme
veteraanit 2008
keräys
2008 KERÄYKSEN valtakunnallinen tulos oli 2.734,636 e, josta keräysalueiden
osuus oli 1.833.941 e. Parhaan 170.631 tuloksen
saavutti Keski-Suomen keräysalue. HelsinkiVantaa alueen tulos oli 126.806 e ja Espoo-Kauniainen tulos oli 71.454 e.Keräystuloksistamme
on jaettu pääkaupunkiseudun veteraanijärjestöille 161.000 ekäytettäväksi keräysluvan mukaisiin kohteisiin.

VUODEN

Keräysalueidemme tulos muodostui seuraavasti:
Varusmieskeräykset
127.785,90 e
Reserviupseerikerhot
3.818,40
Reserviläisyhdistykset
2.850,58
Sinibaretit
4.097,87
Maanpuolustuskillat
2.235,17
Keräyskirjeet
44.899,86
Koulujenpäivätyökeräykset
4.743,00
NVL:n alueneuvottelukunta
1.786,93
Muut keräystulot
6.042,29

Työ veteraanien hyväksi jatkuu 2009
Valtakunnallisen ja alueellisen Sotiemme Veteraanit 2009 keräyksen järjestävät Veteraanivastuu ry:n jäsenliitot: Suomen Sotaveteraaniliitto
ry, Rintamaveteraaniliitto ry, Rintamanaisten
Liitto ry, Kaatuneitten Omaisten Liitto ry ja Sotainvalidien Veljesliitto ry. Valtakunnallisena
keräysjohtajana toimii Sotainvalidien Veljesliitto ry:n tiedotuspäällikkö Arto Lillberg. Valtakunnallinen keräyslupa OKU 2198 A on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Puolustusvoimat tukevat Pääesikunnan henkilöstöosaston
käskyn mukaisesti alueellisia keräyksiä.

Taustaa keräykselle
Tuen tarve lisääntyy vaikka sotiemme veteraanien määrä vähenee kiihtyvällä vauhdilla. Sotiin
1939-45 osallistuneita oli elossa vuoden 2008
lopussa 67.482, josta rintamalla eri tehtävissä
olleita naisia oli elossa 23.743 ja sotainvalideja
11.000. Ylimääräistä rintamalisää saavia veteraaneja oli 34.310. Sotaleskiä oli elossa 986.
Tämän lehden levikkialueella vastaavana
aikana oli elossa veteraaneja, miehiä ja naisia
9155 henkilöä. Veteraanien keski-ikä on jo noin
86 vuotta.

Reserviläisten toimintapäivä 14.3.2009
Suomen Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Naisten
Valmiusliitto ry suosittelevat kerhojaan, yhdistyksiään, kiltojaan ja alueneuvottelukuntiaan
osallistumaan alueellisesti valtakunnalliseen
keräystempauspäivään. Tempauspäiväksi alueelliset keräyksen johtoryhmät ovat hankkineet
keräysluvat kaupunkien toreille sekä myös alueen liikelaitoksille. Keräykseen osallistuvilla
reserviläisillä on puolustusvoimien käskyn mukaan oikeus käyttää maastopukua m/91 arvomerkkeineen.

Puolustusvoimien alueellinen tuki
Puolustusvoimat tukevat alkaneella vuodella
antamalla varusmiehiä keräystoimintaan. Kaartin Jääkärirykmentti suorittaa keräystä 14-17.4
ja 4-9.5.2009 päivittäin noin 100 varusmiehen
joukolla. Merisotakoulun RUK:n kurssi 155 kerää 25.4.2009. Keräykset suoritetaan lippailla
Helsingin ja Vantaan alueella erillisen ohjelman mukaan. Suomenlinnan Rannikkorykmentti suorittaa keräyksen Lauttasaaressa erikseen sovittuna ajankohtana.

Reserviläiset mukaan
keräystoimintaan
Reserviläiset voivat osallistua keräykseen varusmiesten opastajina ja myös yhdistykset ja
kerhot voivat järjestää vuoden aikana omia keräystapahtumia.
Sotiemme veteraanit keräystoimintaan voi
ilmoittautua seuraaville henkilöille:
Helsinki-Vantaa: viljo.lehtonen@elisanet.ﬁ tai
puhelimella 050 6542088. Espoo-Kauniainen:
kalevi.lehikoinen@netti.ﬁ tai puhelimella 050
5436737
Viljo Lehtonen
Keräyspäällikkö
Helsinki-Vantaa
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Lyhyesti
Komppania
pienoisyhteiskuntana
englanniksi

Sotilassosiologian klassikon käännös
Infantry company as a society on yksi
harvoja tutkimuksia pienistä sotilasryhmistä. Käännös saattaa Pippingin
maineikkaan tutkimuksen myös muiden maiden sotilaskoulutuksen käyttöön.
Käyttäytymistieteiden laitoksen
julkaisusarjassa ilmestynyt Knut Pippingin kirja on ensimmäinen englanninkielinen versio Pippingin klassisesta tutkimuksesta ”Kompaniet som
samhälle”, joka julkaistiin ensimmäisen kerran Åbo Akademin väitöskirjana vuonna 1947. Suomenkielinen
versio ”Komppania pienoisyhteiskuntana” ilmestyi vuonna 1978. Englanninkielinen käännösversio uusine
johdantolukuineen on tehty Suomen
Sotilassosiologisen seuran toimesta
Maanpuolustuskorkeakoulun Käyttäytymistieteiden laitoksen avustamana.
Teosta voi suositella myös ulkomaisille Suomen sotahistorian harrastajille. Käännös on julkaistu myös
PDF-muodossa Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuilla:
www.mpkk.ﬁ/ﬁ/tutkimus-opetus/julkaisut

Suomen Sotilas 90
vuotta

Suomen Sotilas –lehden ensimmäinen numero ilmestyi 90 vuotta sitten
11. tammikuuta 1919. Lehti on kokenut
historiansa aikana monenlaisia vaiheita, ja maailmakin on kovasti muuttunut noista päivistä. Tästä huolimatta
ensimmäisiä numeroita selaillessa ei
voi kuin hämmästellä aihepiirien samankaltaisuutta tämän päivän Suomen Sotilaan numeroiden kanssa. Niin
paino- kuin sotatekniikkakin on kovasti muuttunut, mutta lehden perussisältö vain vähän, jos lainkaan.
Suomen Sotilaan edeltäjä oli syyskuussa 1918 alkaen Suomen senaatin
sota-asiaintoimituskunnan julkaisema
Sotilasviikkolehti. Lehteä tehtiin vuoden 1918 mittaan vain 16 numeroa, ja
jo tammikuussa 1919 sen tilalle syntyi
Suomen Sotilas, jonka kustantajaksi
tuli Puolustusvoimien sijasta Edistysseurojen Kustannusosakeyhtiö. Tänä
päivänä Suomen Sotilasta kustantavan
Kustannusosakeyhtiö Suomen Miehen
omistavat Suomen Reserviupseeriliitto
ja Maanpuolustuskiltojen Liitto.

Raskas
kriisinhallintaväline

Eversti Pekka Toveri kirjoittaa uusimmassa Panssari-lehdessä Leopard
2 taistelupanssarivaunujen käytöstä
ISAF-operaatiossa. Tanskalaisilla on
käytössä Afganistanissa LEO 2A5 DK
-malleja ja kanadalaisilla LEO 2A6M
CAN -malleja. Taistelupanssareiden
käyttö ISAF-operaatiossa ei juurikaan
muistuta perinteistä mekanisoitua sodankäyntiä. Silti vastaan tulee usein
tilanteita, joissa saadaan merkittävää
etua vaunujen hyvästä maastoliikkuvuudesta, tulivoimasta ja suojasta.
Vaunujen perinteisestä poikkeava
käyttö heijastuu myös vaunujen ampumatarvikkeisiin. Panssariampumatarvikkeiden sijaan tarvitaan ampumatarvikkeita, jotka soveltuvat jalkaväen
ja asepesäkkeiden tuhoamiseen sekä
esteiden raivaamiseen. Leopardin 120
mm. vaunukanuunalle näitä ampuma-

tarvikkeita löytyy selkeästi vähemmän
kuin esimerkiksi vanhempien länsivaunujen 105 mm kanuunoille. Varsinkin kanadalaiset ovat muuten olleet
erittäin tyytyväisiä uusien LEO 2A6M
vaunujen aseistukseen, varusteluun ja
suojaan. Modernin miinasuojauksen
ansiosta vaunumiehistöt ovat selviytyneet ilman tappioita, vaikka niillä on
ajettu panssarimiinaan/tienvarsipommiin. Vaunuilla ajetaan operaatioissa
200 km viikossa ja tornin järjestelmiä
käytetään 10-14 h joka päivä, mikä
asettaa melkoiset haasteet vaunujen
huollolle.

Kymen
Sotavammaisten
Sairaskoti
Kokkokallionkatu 2
49400 HAMINA
020 776 1700

Uusi Komppanian
taisteluohje KOTO
2008

Maavoimien esikunta julkaisi Komppanian taisteluohjeen viime syksynä.
Nyt esiteltävällä ohjeella pyritään parantamaan komppanian toiminnalla
viholliseen aikaansaatavaa vaikutusta,
kannustamaan aktiiviseen taktiikkaan
ja ulottamaan jatkuva taisteluvalmiuden vaatimus kaikkialle komppanian
taitelutilaan.
Komppanian taisteluohje on yleiskirja, jonka tehtävänä on yhdenmukaistaa jalkaväen erilaisten perusyksiköiden taktiikkaa ja taistelutekniikkaa. Tämän ohjeen pohjalta laaditaan
yksityiskohtaiset organisaatiosidonnaiset toimintaohjeet. Niissä ohjeissa
on kiinnitettävä huomiota komppanioiden toimintojen nopeuteen luomalla
selkeät vakioidut toimintamenetelmät
ja nopea tulenantokyky.

Yhteistyössä mukana

Pohjan Poika 1/2009

Yleinen
asevelvollisuus puhutti
tammisunnuntaina
Turussa

Vaikka varusmiesten kouluttaminen pitää puolustusvoimat liikkeessä,
korostaa kommodori Maijala reserviläisten tärkeyttä. – Pari välivuotta
kertausharjoituksissa saivat kantahenkilökunnan hiukan unohtamaan koko
kertausharjoitukset. Ne ovat kuitenkin
yksi puolustusvoimien päätehtävistä.
– Reserviläisille voisi antaa enemmän valtaa ja vastuuta (maanpuolustuksesta) sekä kannustaa omatoimisuuteen, linjaa kommodori.

Kellokukantie 4, PL 224, 01301 VANTAA
Puh. 010 830 3800, fax 010 830 3825
info@starlike.ﬁ, www.starlike.ﬁ

maahantuonti | myynti | asennus
huolto | valo | ääni | mekaniikka

Parivartio 1/2009

Pioneerien
varusmieskoulutuksen
tulevaisuus

Tulevaisuudessa pioneeriaselajin kehittyessä entistä teknisemmäksi myös
erikoismiehistön tarve ja vaatimukset
kasvavat. Vaatimusten myötä myös
palvelusaikoja tulee päivittää. Teknistymisen myötä kaikkiin tehtäviin ei
voida sijoittaa joukkotuotannossa tuotettuja joukkoja, vaan niihin on sijoitettava henkilökuntaa.
Joukkojen erikoistuminen ja teknistyminen aiheuttaa myös muutostarpeita esimerkiksi ammuntojen
suunnittelulle sekä niissä käytettävien
patruunoiden ja räjähteiden määrälle.

RAKENNUSMESTARI on rakennustyömaan
kingi; johtava asiantuntija, joka suunnittelee,
ohjaa ja valvoo työn etenemistä sekä laatua.
Näitä alansa huippuosaajia tarvitaan lähivuosina tuhansia lisää noususuhdanteen alkaessa!
Vuonna 2007 alkanutta
uutta rakennusalan työnjohdon koulutusta järjestetään
vuonna 2009 jo kahdeksassa
ammattikorkeakoulussa.
Koulutus valmistaa rakennusmestariksi ja kestää noin kolme ja
puoli vuotta.Opiskelu suunnitellaan
yhteistyössä yritysten kanssa.

Työpaikkaopinnot ovat tärkeä osa koulutusta.
Rakennusmestarin koulutus valmistaa
käytännönläheisiin, vaativiin esimiestehtäviin rakennuksille, LVI-alalle tai maarakennukseen (infra).
Rakennusmestariksi etsitään rakennusalan tai talotekniikan perustutkinnon tai
lukion suorittaneita alasta kiinnostuneita
tekijöitä.
Sinulla on jo jonkin verran kokemusta
rakennusalalta, oikea asenne ja halu kohdata haasteita. Haluat johtaa, kantaa vastuuta
ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Muista ammattikorkeakoulujen
yhteishaut:
• Nuorisoaste 23.3. - 9.4.2009
• Työn ohessa 14.4. - 30.4.2009

Hakku 1/2009
www.rakennusmestariksi.net
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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.

Itsepalvelu – Palvelupesula

Perustamiskeskusten
esikuntatekniikan kurssi
ja niiden
upseerit ovat kaiketi reservimme
eniten koulutettua joukkoa. Ei ihme,
sillä onhan niiden tehtäväkin tärkeä: joukkojen liikekannallepano
erilaisissa valmiuden vaatimissa tilanteissa. Se ei yksinkertaisesti voi
epäonnistua ja siksi suunnitelmat
päivitetään säännöllisesti viimeisintä tilannetta vastaavasti. Perustamiskeskuksiin sijoitetut joukot ovat
tiiviissä kertausharjoituskierrossa,
jotta oma tehtävä syöpyy tekijöiden
mieliin ja voidaan hioa toimintatapoja jatkuvasti juohevammiksi.
Ajoittain kuitenkin tulee ulkoisista
syistä muutoksia perusteisiin, kuten
viimeisimpänä Puolustusvoimain
suuren organisaatio-muutoksen
2008 aiheuttama muutos perustettaviin joukkoihin sekä myös Perkkien
omaan organisaatioon. Lisäksi muutokset perustamispaikoissa johtavat
erilaisiin käytännön ratkaisuihin ja
tällöin myös toiminta on mukautettava siihen.
Itse esikuntatyö on kuitenkin
pääosin ajasta, paikasta ja organisaatiorakenteista riippumatonta.
Käytännössä on kuitenkin havaittu että kertausharjoituksissa joissa
joukkoja perustetaan, pääpaino on
tehtävän toteuttamisessa eli joukkojen perustamisessa, eikä silloin
yleensä liikene aikaa kouluttaa esikunnan väkeä laajemmin eri tehtäviin, käyttämään järjestelmiä ja
laitteita jne. Toisaalta eriytyvissä
suunnittelutyyppisissä kertausharjoituksissa aika on mitoitettu suunnitelmien päivittämistä varten, eikä
sielläkään yleensä ehditä paneutua
esikuntatyöskentelyn erityiskysymyksiin.

PERUSTAMISKESKUKSET

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

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

LAATUA
AMMATTILAISILLE

TEHTÄVIIN NYT SIJOITETTUNA olevien keskuudessa oli toivetta tämän
kaltaisen Perustamiskeskusten upseereiden esikuntatekniikan kurssin järjestämiseen, joka toteutettiin
viime syksynä. Kurssi antoi eväitä
oman tehtävän hoitamiseen ja myös
ohjesääntöjen edellyttämiin sijaistamistehtäviin. Kurssia suunniteltaessa ja toteutettaessa havaittiin tarve
järjestää vastaavia kursseja muutaman vuoden välein, jotta normaalin
sijoitusrotaation kautta myös tulevat
uudet toimistopäälliköt ja esikunnan
upseerit tutustuvat perinpohjaisesti

esikunnan työskentelyrutiineihin.
Kurssin koulutustavoitteina oli
• Oman sijoituksen mukaisen tehtävän harjoittelu
• Tehtävään liittyvien laitteiden ja
järjestelmien käyttö
• Oman toimiston muiden tehtävien opettelu ja sijaistaminen
• Päätöksenteko- ja käskyharjoittelua erikoistilanteisiin.
Kurssiin kuului kaksi teoriailtaa
kaikille yhteisesti sekä ns. soveltava
vaihe Santahaminan Radioniemessä
viikonlopun mittaisena yhtäjaksoisena toimintana. Harjoituskehyksessä toimi yhteinen sotilasalueen
esikunta, joka käskytti perustamiskeskusten esikuntia. Pari henkilöä
kuvasi perustettavia joukkoja kaikille peliperkeille yhteisesti.
Teoriajaksoissa käsiteltiin seuraavia aiheita:
Perustamisjärjestelyt pääkaupunkiseudulla ja PERK-organisaatiot
2008, ylil Juha Kivioja, KAARTJR
Huollon järjestelyt, maj Risto Määttä, KAARTJR
Tiedon kulku esikunnassa, maj Tapio Jaakkola
Perustamiseen liittyvä lainsäädäntö,
esikunnan upseereiden oikeudet ja
velvollisuudet, Perttu Pohjola (lakimies ESSLE)
Sotavalmiustarkastus, maj Jouko Jokinen
Harjoitustöiden anto ja ohjeet soveltavaa vaihetta varten, maj Jyri
Favorin
HARJOITUS TOTEUTETTIIN sijoitusten mukaisilla Perk-kokonaisuuksilla ja osallistujat totesivat ympäri
vuorokauden jatkuneen soveltavan
jakson hioneen esikuntien henkilöstöä ja toimistoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Normaalia tiiviimpi
toiminta ilman ”pelikellon pysäyttämistä” teki myös välttämättömäksi
töiden delegoinnin kollegoille ja
alaisille, jotta jokainen saisi tarvittavan unenpätkän. Onhan usein kertauksissa nähty taitavia ja ahkeria
reserviläisiä, jotka hoitavat oman
tonttinsa ilman moitteen sijaa, mutta kun he ovat hoitaneet sen täysin
itsenäisesti, eivät uudet sukupolvet
ole oppineet mitä hänen tehtäviinsä kuuluu ja miten ne tulisi hoitaa.

Organisaatioista on tullut siten haavoittuvia.
Erilaisia käytännön suoritteita
ehdittiin viikonlopun aikana tehdä
niin, että ne syöpyivät kurssilaisten
mukaan jo ”selkärankaan”. Pelisotilasalueen esittämät kysymykset
ja käskyt saivat myös pelaajien aivonystyrät lämpimäksi pohdittaessa
vastausta ja toimintamallia kuhunkin tilanteeseen. Kello kävi yllättävän nopeasti kun ”sotilasalueen
komentajan” antamaan takarajaan
mennessä tehtiin tilanteenarviointi,
vaihtoehtojen hahmottaminen, etujen ja haittojen vertailu sekä päätöksenteko. Tuttua työtä tietysti siviilimaailmastakin, mutta aiheet olivat
virkistävän uusia!
vielä jäi
kurssin sisältöön ja toteuttamiseen.
Harjoituksen palautteessa toivottiin
eri toimistojen tehtävien ja työnjaon
seikkaperäisempää esittelyä ennen
kuin soveltava vaihe polkaistaan
käyntiin. Tilannekuvan tarkentamista ja erilaisia poikkeustilanneharjoituksia toivottiin niin ikään lisää. Stressinsietokyky oli jo nyt koetuksella, mutta enemmänkin olisi
kuulemma mukava kokeilla! Tietojärjestelmiin, niiden ominaisuuksiin
ja käyttöön tuli osallistujilta paljon
kommentteja, ja niistä annettiin palautetta ja ehdotuksia myös ”järjestävälle urheiluseuralle”.
Etelä-Suomen Sotilasläänin esikunta, sen lkp-toimiala sekä Kaartin
Jääkärirykmentti antoivat kaiken
pyydetyn tuen, materiaalin ja henkisen osaamisensa tähän reserviläisvetoiseen harjoitukseen, jonka
osallistujat arvioivat asteikolla 1-5
arvosanalla 4,44. Reserviläisten ja
KAARTJR kouluttajien puurtaminen
oli saumatonta yhteistyötä yhteisen
päämäärän hyväksi – tehtiin työtä
jolla on tarkoitus!
Soveltavan jakson koulutuksesta
vastasivat vuosia Sissikerhon puitteissa esikuntatekniikan kursseja
vetäneet maj Kaarle Nilsson, maj
Jyri Favorin, maj Tapio Jaakkola,
maj Jarno Skogman, kapt Antti Rautiainen, kapt Antti Holmroos ja maj
Jouko Jokinen. Kurssin johtajana
toimi kapt Petri Lonka ja harjoituksen valvojana ylil Juha Kivioja Kaartin Jääkärirykmentistä.
Halutessaan joukoilla on mahdollisuus kehittää omia taitojaan ja
saada kokemusta omaan sodanajan
tehtäväänsä. Tällä kertaa aloitteellisia olivat reserviläiset.

TOKI PARANNETTAVAAKIN

Petri Lonka
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Vintergatan
– ammuntaa
pimeässä
TUKHOLMAN FBU järjesti tammikuun
lopulla jo 57. kerran Vintergatan
ampumakilpailun. Vintergatan tarkoittaa suomeksi linnunrataa. Sää
olikin ammunnan nimen mukainen.
Tähtikirkas ilta. Kilpailu suoritettiin
Svea Livgardetin ampumaradoilla
Kungsängenissä, noin 45 kilometriä
luoteeseen Tukholman keskustasta.
Kilpailuun ilmoittauduttiin joustavasti kello 16 ja 20 välisenä aikana.
Kilpailuun ei ollut ennakkoilmoittautumista lainkaan, vaan kaikki
osallistujat vain tulivat paikalle.
Suurimmalla osalla oli maastopuvut
valmiiksi jo yllään. Osalla oli jopa
oma ase mukanaan. Aseina käytettiin joko AK4B-mallia, johon oli kiinnitetty Aimpoint-punapistetähtäin.
Toinen vaihtoehto oli uudempi AK5
rautatähtäimillä. Me suomalaiset
valitsimme edellisen mallin.
Kilpailijoita saapui paikalle kaikkiaan noin 90. Ammuntaan pystyi
osallistumaan kaikki paikalle saapuneet. Ainoa vaatimus oli, että osallistuja liittyi johonkin FBU:n jäsenjärjestöön. Vain jäsenillä on vakuutus voimassa.
Kilpailussa joukko jaettiin saapumisten mukaisesti partioihin, joissa
oli neljä ampujaa. Partiot lähettiin
reitille vasta, kun radiolla oli tullut
viesti ensimmäisen ampumapaikan
tyhjentymisestä. Odotus aikaa ei siis
ampumapaikoilla juurikaan tullut.
Ensimmäinen ampumapaikka oli
Soﬁero- niminen sisäampumarata,
jossa ammuttiin kohdistusammunta. Ampumaetäisyys oli 100 metriä
ja radalla oli sähköiset näyttötaulut.
Ammunta johdettiin ammattitaitoisesti ja siihen ei kulunut turhaa
aikaa. Meidät suomalaiset toki pikakoulutettiin AK4:n käyttöön ennen
ammuntaa.
Ensimmäiselle varsinaiselle
ampumapaikalle partiot siirrettiin
pienoisbusseilla. Tuliasemia oli
kaikkiaan kuusi. Kaikki tuliasemat
ammuttiin pareittain siten, että kaksi ampumapaikkaa oli rinnakkain
samalla pitkällä ampumaradalla.
Aina ennen tuliaseman ampumista

Aseet kohdistettiin 100 metrin sisäradalla.

ammunnan johtaja kertoi ammunnan turvamääräykset, johon kuului
ammunnanjohtajan paikka ammunnan aikana, paarin sijoitus sekä hylsyjen keräyspaikan sijainti. Ennen
ammuntaa näytettiin myös taulun
malli sekä kuinka taulu on valaistu.
AK4:ään kuuluu hylsyjen keräyspussi, jota oli pakko käyttää.
Ensimmäisessä tuliasemassa
tauluna käytettiin syöksyjäkuviotaulua, joka oli valaistu valotikulla
taulun vasemmasta yläkulmasta. Jokaisen ampujan tuli ampua kahteen
tauluun kahdeksan laukausta 25 sekunnissa. Ampumaetäisyys oli noin
50 metriä. Vain osumat ratkaisivat
tuloksen.
Seuraavassa kahdessa tuliasemassa taulu valaistiin ns. piharoihuilla. Tauluina olivat kaksi pyöreätä taulua sekä vastaan syöksyvä
koirakuviotaulu. Laukausmäärä oli
edelleen kahdeksan per tuliasema
25 sekunnissa.

Ruotsalaiset reserviläiset ilmoittautuivat omissa maastopuvuissa ja henkilökohtaisten aseiden kanssa.

Viimeinen tuliasema oli järjestetty mielenkiintoisesti. Taulujen
molemmilla puolilla oli rakennettu
miinaa kuvaavat suuret roihut, jotka sytytettiin pienillä panoksilla.
Ampuma-aikaa oli niin kauan, kun
roihut paloivat.
Kaikkiaan kilpailu oli hyvin järjestetty. Reserviläiset vastasivat jo-

kaisen ampumapaikan johtamisesta.
Suomen sääntöihin verrattuna oli
hieman outoa, että aseet tarkastettiin vain joka toisen ampumapaikan
jälkeen. Samoin ainakin yhdessä tuliasemassa ammuttiin viereisen tuliaseman etupuolelta.
Opittavaa meillä suomalaisilla
on ilmoittautumisjärjestelyissä, jot-

ka olivat erittäin toimivat ja joustavat. Odotusaikoja ei juurikaan ollut,
koska partiot lähetettiin riittävin väliajoin. Aikaa kierrokseen kului noin
4 tuntia.
Pakkasta oli kilpailun alkaessa
noin -2 astetta, mutta kilpailun aikana se kiristyi -12 asteeseen. Sää oli
siis mitä parhain.

Sotilasesterata 4.4.2009
Järjestämme piirien jäsenille ohjatun tutustumisen Santahaminan sotilasesterataan
4.4.2009.
Kokoontuminen portilla klo 8.45. Osallistujilta vaaditaan henkilöllisyystodistus ja henkilökohtainen tapaturmavakuutus.
Varaa mukaasi verkkarit, pitkähihainen paita ja lenkkitossut. Huomioi, että polvet ja kyynärpäät saattavat kulua esteradalla. Ammuntaa varten tarvitset lisäksi kelin mukaisen riittävän
lämpimän vaatetuksen. Ota omat kuulo- ja silmäsuojaimet mukaan, jos mahdollista. Näitä
saa myös lainaksi.
Esterataharjoittelun jälkeen ammutaan kohdistukset ja CIOR ammunta Sako M92 –kivääreillä. Ota oma ase mukaasi, jos mahdollista. Laina-aseita on myös saatavilla. Lahden MILCOMP
kilpailuun ja/tai Reserviupseerien pohjoismaisiin maastomestaruuskilpailuihin osallistuville
patruunat ovat ilmaisia. Muut maksavat patruunat paikan päällä omakustannushintaan noin
50c/kpl. Kohdistukseen ja CIOR ammuntaan kuluu yhteensä noin 40 patruunaa.
Osallistujilta vaaditaan henkilökohtainen ampujanvakuutus. Lisätietoa reserviläisten ampumaturvasta www.rul.ﬁ tai www.reservilaisliitto.ﬁ
Ilmoittautuminen 1.4. klo 12 mennessä Tommi Verholle: jarjesto@rul.ﬁ 09-40562053.

UPSEERILIITTO
Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.
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Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Tähän on
tultu
Selonteon tarkastelu ja uusimman version vertailu aiempien
vuosien selontekoihin kirvoittaa muutaman kommentin.
maavoimamme pienenevät kuin pyy, ja jopa nopeammin
kuin edellinen, vuoden 2004 selonteko antoi ymmärtää. Panssariprikaateja ei enää ole, jääkäriprikaatien määrä on minimaalinen (kaksi), ja tuore selonteko ilmoittaa, että
alueellisista jalkaväkiprikaateista
luovutaan. Tilalle tulevat "taisteluryhmät".
Selonteko vakuuttaa, että alueellinen puolustus säilyy. Varmaan
säilyy, kunhan vain ymmärretään,
että nykyinen alueellinen puolustus
on eri juttu kuin aiempi. Nimitys ennallaan, sisältö uusi.
Aikanaan opimme, että alueellisessa puolustuksessa nopeimmin
perustettavat sodan ajan joukot,
suojajoukot, aloittavat taistelun, vihollisen kuluttamisen ja hidastamisen valtakunnan rajalta ja siten voittavat aikaa hitaammin perustettaville pääjoukoille. Pääjoukkojen oli
sitten määrä lyödä maahan tunkeutunut vihollinen meille edullisessa
maastossa kuluttamisen, hidastamisen sekä vihollisen huoltoyhteyksien
venymisen ja mahdollisen katkaisun
jälkeen.

SODAN AJAN

että nopeimmin perustettavat yhtymätasoi-

NYT ON VAIKUTELMANA,

set joukkomme toimivat siellä, missä pääjoukot aiemmin, mutta toki
uskomme ja luotamme, että joku
ampuu ensimmäiset laukaukset,
kun vieras sotaväki on muuttunut
viholliseksi rajaviivan ylitettyään.
Edellä mainittu "kehitys" on suoraa seurausta maanpuolustukseen
osoitetuista resursseista, suomeksi siis rahasta. Nykyisillä rahoilla
saamme kolme miniatyyripuolustushaaraa, perinteisesti maavoimat
ovat aina heikommalla. Jos yli 15
vuoden takainen Saksan-kauppa
jätetään huomiotta, on maavoimien
pääosan kehittäminen aina ollut
vuorossa muutaman vuoden kuluttua, eli ei koskaan. Siltä näyttää nytkin.
Ainoa näköpiirissä oleva keino
tehostaa puolustustamme on yhteistyö niiden maiden kanssa, jotka
edustavat samaa arvomaailmaa kuin
me. Jotta yhteistyö ei olisi kevyttä
puhetta, on asiasta tehtävä sopimus.
Ja suomeksi se tarkoittaa liittymistä
Natoon. Tuore selonteko lausuu kauniita sanoja Nato-jäsenyydestä, mikä
sinällään on selvä muutos aiempaan.
Päätelmien teko jätetään kuitenkin
lukijalle. Luottaako valtioneuvosto
lukijoiden ymmärrykseen vaiko panee sisäisten erimielisyyksiensä ja

tupailtainformoitujen äänestäjiensä
vuoksi päänsä pensaaseen, jää itse
kunkin pääteltäväksi.
KUN PUOLUSTUSVOIMIEMME sodan
ajan suorituskykyä, kokoonpanoa,
varustusta, koulutusta, perustamisen nopeutta ynnä muuta tämän
kaltaista pohditaan, tuntuisi järkevältä määrittää vaatimukset uhkamallien mukaan. Mitä on kyettävä
pitämään, torjumaan, lyömään?
Minne on estettävä pääsy? Millä
voimilla mahdollinen vihollinen toimii?
Näistä asioista selonteko lausuu: "tilannekehityksen mukaisesti",
"kokonaisvaltaisen lähestymistavan
mukaisesti" ja "kyettävä === muodostamaan painopiste kulloisenkin
tilanteen vaatimusten mukaisesti".
Taidatkos asian tarkemmin sanoa?
Selonteon lukijan onkin tehtävä
melkoinen urakka selvittääkseen
ympäristömme sotilaallinen suorituskyky ja pohtiakseen, mitä kyseinen suorituskyky Suomelta vaatii.
Lienee ylivoimainen juttu tavalliselle selonteon lukijalle.

Eipä siis ihme, että selontekokeskustelu painottuu rauhan ajan varuskuntarakenteeseen ja muuhun
lähinnä siltarumputasoiseen asiaan.
Aktiivisia reserviläisiä ja muita vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa uurastavia kiinnostaa tietenkin
se, miten vapaaehtoisvoimia aiotaan
hyödyntää ja minkälaisia resursseja
vapaaehtoistoimintaan suunnataan.
Tuoreimpaan selontekoon kirjatut
konkreettiset vapaaehtoisjärjestelmän tehtävät kuvaavat Baltian maiden vapaaehtoistoimintaa. Suomen
osalta vapaaehtoistoimintaa koskevat maininnat ovat täysin ympäripyöreitä.
ei voi
olla vertaamatta vuoden 1997 selontekoon, jossa sentään oli selkeää
tekstiä: "Vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän kehittymiseen
liittyen perustetaan alueellisiin
joukkoihin paikallisyksiköitä. Ne toteuttavat osaltaan sodan ajan joukkojen liikekannallepanon ja suojaavat kohteita. Lisäksi paikallisyksiköt
tukevat muita viranomaisia poikkeusoloissa" ja "Paikallisyksiköt kuuluvat puolustusvoimien sodan ajan
kokoonpanoon. Ne varustetaan kevyellä jalkaväen aseistuksella". Kyseisten joukkojen vahvuudeksi vuoden 1997 selonteko määritti 55.000
henkeä.
Kymmenen vuoden aikana on
vapaaehtoisuuden hyödyntämisen
tavoitteiden muutos ollut melkoi-

TÄMÄN VUODEN SELONTEKOA

nen. En tässä halua arvuutella, mistä
takinkääntö johtuu, mutta en malta
olla sanomatta sitä, mikä usein lausuttiin ääneen taannoisten Helsingin Sotilasläänin paikallisosastojen
päälliköiden kesken: "Vapaaehtoisjärjestelmän kehittämisen jyrkin
vastustaja on perinteisten maanpuolustusjärjestöjen väki. Kymmenien
vuosien kauko-ohjaus toimii yhä".
No, varmaan muitakin muutosvastarintaisia on, eivätkä hekään kaikki
liene ns. antimilitaristeja.
Maakuntajoukoille varattu rooli
vaikuttaa kutistuneen rauhan ajan
liikenteenohjaukseen ynnä muuhun
puolustusvoimille edulliseen tapaan
antaa virka-apua. Taannoinen tavoite alueellisen puolustuksen rakentamisesta vapaaehtoisesti rekrytoituvan "Territorial Armyn" malliin on
lakaistu pois.
VUODEN 2009 SELONTEKO on kovin
kevyt paperi. Jos tahti ei tästä parane, lienee selontekomenettelylle
katseltava parempi vaihtoehto.
Parempia tietoja haluavan kannattaa jo nyt lukea vaikkapa puolustusministeriön Internet-sivuja.
Sieltä löytyvät julkaisut sekä puolustushallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmat antavat selontekoa
selkeämpiä tietoja niin puolustuksemme kehittämisestä kuin Suomen
toimintaympäristöstä.

Veikko Luomi
kapteeni (res)

Tyhjä paperi
"Ongelmallisinta selonteossa on strategian ja sotilaallisen doktriinin määrittämättä jättäminen. Tämä ja valtion
turvallisuuspoliittisen johdon keskinäinen eripuraisuus vaikeuttaa nykyään huomattavasti Puolustusvoimien
pitkäjänteistä kehittämistä. Tältä osin selonteko jää jälleen ympäripyöreäksi paperiksi. Ehkä
puolustushallinnon tuleva strategiapäivitys antaa osavastauksia kysymyksiin, mutta valtakunnan poliittisen
johdon allekirjoittama suomalainen turvallisuusstrategiajulistus jää yhä puuttumaan."
Jaakko Puuperä – Suomen Sotilas 1/09
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Selonteko: tehdä asia selväksi.

Eduskunnassa sanottua

Uiton joukko-oppi
Teksti ja taulukot: Arto Pulkki

Vuoden 2004 valtioneuvoston selonteossa linjattiin Suomen puolustuksen kehittämisestä vv. 2005-2012
seuraavasti: ”Vuoden 2001 selonteon tavoitteiden mukaisesti maavoimissa luovutaan vuoden 2008
loppuun mennessä toisesta sodan
ajan panssariprikaatista, erillisistä
panssarivaunupataljoonista, neljästä alueellisesta prikaatista, kolmesta
jääkäriprikaatista sekä yli kahdesta
sadasta pienemmästä yksiköstä.”
Molemmissa selonteoissa Suomen
sodanajan joukkojen tulevaksi määräksi linjattiin 350 000. Tähän kuuluisi maavoimista 285 000, merivoimista 30 000 ja ilmavoimista 35 000
henkilöä. Maavoimat oli jaettu edelleen operatiivisiin joukkoihin (60
000) ja alueellisiin joukkoihin (225
000). Uudistukset piti olla toteutettuna vuoden 2008 lopussa ja linjalla
piti jatkaa 2010-luvulle.
Tuoreen selonteon ja puolustusministeriön tuloasiakirjojen mukaan
sodan ajan yhtymiä on kuitenkin
supistettu huomattavasti enemmän.
Vuoteen 2008 mennessä lakkautetuksi oli joutunut vuoden 2004
linjausten lisäksi myös se toinenkin
sodan ajan panssariprikaati, kaksi
jääkäriprikaatia ja yksi jalkaväkiprikaati. Uuden selonteon mukaan
2010-luvun alussa vasaran alle joutuu vielä viimeiset kaksi sodan ajan
jääkäriprikaatia ja jäljelle jääneet
kuusi jalkaväkiprikaatia supistetaan
viideksi ”taisteluryhmäksi”.
JONKINLAISENA LOHTUNA on tarjoiltu sitä, että osa aiemmin lakkautetuista jv-prikaateista on todellisuudessa vain purettu erillisiksi
pataljooniksi/taisteluosastoiksi.
Todellisuudessa vastaava määrä torjuntapataljoonia (vast.) on kuitenkin samaan aikaan jäänyt vasaran
alle tai tullut korvatuksi yksittäisillä komppanioilla, joten lopputulos
on näiden osalta korkeintaan status
quo.

Tästä huolimatta vuoden 2009
selonteossa puhutaan edelleen 350
000 miehen (ja naisen) SA-vahvuudesta, mitä laskuoppia ei oikein helpolla ymmärrä.

Ne 350 000 urhoollista,
ja vähän päälle
Pääesikunnan mukaan Suomen sodan ajan joukkojen vahvuus on tällä hetkellä 350 000 miestä, ”ja ehkä
vähän päälle”. Joukot muodostuvat
ilmavoimista (35 000), merivoimista
(30 000) sekä maavoimien operatiivisista (50 000) ja alueellisista (215
000) joukoista. Elon laskuopilla yhteenlaskun tulos on 330 000 miestä.
Puolustushallinnon vuoden 2008
tulostavoitteissa koulutettujen ja
varustettujen SA-joukkojen tavoitteeksi on asetettu 357 000 taistelijaa. Nämä muodostuvat ilmavoimista (38 000), merivoimista (31 500)
sekä maavoimien operatiivisista (62
000) ja alueellisista (178 000) joukoista. Näiden lisäksi ilmoitetaan
PE:n alaiset laitokset (6000) ja rajavartiolaitoksen SA-joukot (11 500),
jolloin yhteenlaskun tulos on tässäkin tapauksessa 327 000 miestä.
Pääesikunnan joukkomääristä
on mitä ilmeisimmin unohdettu sen
itsensä alaiset laitokset ja rajavartiolaitoksen osuus. Huolestuttaa on,
että siltä on kateissa 10 000 maavoimien operatiivisten joukkojen
taistelijaa. Silmiinpistävin ero on
kuitenkin PE:n ja PLM:n ilmoittamissa alueellisten joukkojen määrissä. Pienellä päättelyllä voisi tulla
vaikka siihen johtopäätökseen, että
edellisen lukemassa on mukana SAjoukkojen perustamiseen nykyisen
tarvittava suoritusorganisaatio ja
jälkimmäisessä taasen ei.

Taisteluosastot ja –ryhmät
Suomessa taisteluosastolla ymmärretään perinteisesti prikaatista
(vast.) muodostettua taistelujaotusta, jossa pataljoonaa on vahvennettu
kenttätykistöpatteristolla. Vastaavilla taistelujaotuksilla sodittiin jo tal-

Sodan ajan tärkeimmät joukot
SELKO-04

SELKO-09

2004

"2008"

2008

"2010"

Panssariprikaatia
Valmiusprikaatia
Jääkäriprikaatia
Jalkaväkiprikaatia
Taisteluryhmiä

2
3
7
11
-

1
3
4
7
-

3
2
6
-

3
5

Erillistä panssaripataljoonaa
Mekanisoitua taisteluosastoa
Motorisoitua taisteluosastoa
Helikopteripataljoonaa
Erikoisjääkäripataljoonaa
Torjuntapataljoonaa (vast)

2
?

2
1
29

2
1
1
24

2
?
1
1
?

Ohjuslaivuetta
Miinantorjuntalaivuetta
Rannikkopataljoonaa

2
3
2

2
3
2

2
3
2

2
2
2

F-18 hävittäjälaivuetta
Hawk-laivuetta

3
1

3
1

3
1

3
1

vi- ja jatkosodan aikana, joten tässä
ei ole mitään uutta.
Lakkautettujen panssariprikaatien ja Leopard 2A4 kaluston
pohjalta on nyt kehitetty kaksi pysyvää mekanisoitua taisteluosastoa
(MEKTSTOS). Kokoonpanoon kuuluu kaksi PS-vaunukomppaniaa,
kaksi PS-jääkärikomppaniaa, esikunta- ja aselajikomppanioita sekä
122 mm PS-haupitsipatteristo. Yhden
osaston vahvuus on yhteensä vajaat
2000 taistelijaa ja 150 PSV:a, joista
vajaat 30 LEO2A4 taistelupanssarivaunua. Kahden MEKTSTOS:n yhteenlaskettu tulivoima on LEO2A4
ja CV9030 kalustolla varustetun
Karjalan Prikaatin luokkaa, eli se on
häivähdys vanhan panssariprikaatin
tulivoimasta ja ennen kaikkea taistelunkestävyydestä.
selonteossa ei
puhuta mitään motorisoiduista
taisteluosastoista. Kaksi sellaista
mainitaan kuitenkin muun muassa
puolustusvoimien vuoden 2008 tulostavoitteissa. Panssariprikaateista
jäi yli yhteensä neljä ps-haupitsipatteristoa, sekä MT-LB kalustolla
liikkuvia krh-komppanioita, tulenjohtovoimaa yms. Näillä voidaan
varustaa yhteensä neljä taisteluosastoa, jos kahden sellaisen runkona
käytettäisiin jääkäripataljoonaa.
Tämä lieneekin mainittujen motorisoitujen taisteluosastojen (MOTSTOS) ajatus.
Vuoden 2009 selonteossa puhutaan myös alueellisista ”taisteluryhmistä”. Maailmalla taisteluryhmällä tarkoitetaan mitä tahansa
vahvennettu komppania-laivaston
tukialusosasto-vajaa armeijaryhmä
akselin sisältä. Se, mitä juuri selonteon taisteluryhmillä aivan tarkasti
ottaen tarkoitetaan, ei taida tietää
vielä kukaan. Jos ja kun pohjana on
anglosaksinen ”Battle Group”, on
kyseessä lähinnä aselajiosilla vahvennetusta rykmentistä, eli noin 1/2
nykyisen jalkaväkiprikaatin vahvuudesta.
JOSTAIN

SYYSTÄ

NYT käsiteltäväkseen saama Suomen turvallisuusja puolustuspoliittinen selonteko
saattaa jäädä viimeiseksi lajissaan.
On selvää, että puolustuspolitiikan
osalta tullaan jatkossakin tarvitsemaan selvityksiä, joissa arvioidaan
toiminnan ja resurssien välistä tasapainoa pidemmällä aikajänteellä.
Eduskunnan tehtävänä on tämän
jälkeen määrittää Puolustusvoimien
kehittämisen taloudelliset puitteet
vaalikausia pidemmissä jaksoissa.
Meidän on kuitenkin jatkossakin
harkittava sitä, olisiko nykyistä selontekomenettelyä yleisen turvallisuuspolitiikan osalta syytä kehittää
tekemällä siitä joustavampi ja paremmin ajassaan elävä. Neljä vuotta on pitkä aika, ja turvallisuusympäristön kehitykselle on ominaista
muutosten nopeus ja ennakoimattomuus. Julkisuudessa on kiinnitetty
runsaasti huomiota siihen, millä
tavoin selonteossa ilmaistaan suhteemme Natoon. Suomi harjoittaa
hyvää yhteistyötä niin sanottuna
rauhankumppanina. Hallitus katsoo, että Naton tavoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden
edistämiseksi ovat yhteensopivat
Suomen ja Euroopan unionin ulkoja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kanssa. Käytännön toiminnassaan Nato on tänä päivänä ensisijaisesti kriisinhallintaorganisaatio
Puolustuksen peruslähtökohdat säilyvät ennallaan. Alueellisiin joukkoihin ja valtakunnallisiin liikkuviin
joukkoihin perustuva puolustusjärjestelmä kattaa koko maan alueen.
Yleinen asevelvollisuus ja laaja reservi luovat järjestelmän perustan.
Samalla meidän on tunnustettava se
tosiseikka, että pitkällä aikavälillä
joukkojen määrää joudutaan vähentämään ikäluokkien pienenemisen
ja materiaalin vanhenemisen myötä.

EDUSKUNNAN

Matti Vanhanen (kesk)
Pääministeri
VAIKKA TURVALLISUUS- ja puolustuspoliittisia selontekoja — ja korostan tässä sanaa puolustuspoliittinen
— tarvitaan jatkossakin, on nykymenettelyä syytä tarkastella kriittisesti.
Tämänkertainen prosessi oli liian
pitkä. Onkin mahdollista, että liittokunnan jäsenyys vaikuttaisi kielteisesti yleiseen asevelvollisuuteen ja
kansalaisten laajaan sitoutumiseen
maanpuolustukseen. Useimmat Natomaathan ovat luopuneet yleisestä
asevelvollisuudesta

voisi olla neljän
vuoden välein laadittava Suomen
turvallisuusstrategia ja kerran vuodessa annettava pääministerin ilmoitus. Suomen turvallisuusstrategia olisi kokonaisvaltainen kattaen
ulkopolitiikan, puolustuspolitiikan,
sisäisen turvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden. Lisäksi se voisi
ohjata turvallisuuteen kohdistuvia
määrärahoja puolustushallintoa laajemmin. Tältä osin strategia eroaisi
nykyisestä turvaselonteosta sekä
kapea-alaisemmasta puolustusselonteosta, jota myöskin on ehdotettu. Vaikka strategiset päälinjat
päätettäisiin neljän vuoden välein,
eduskunnan olisi hyvä käydä turvallisuuspoliittinen keskustelu vuosittain.

YKSI VAIHTOEHTO

Jutta Urpilainen (SDP)
Puheenjohtaja

edustajien
muodostaman seurantaryhmälle
ehdotettiin puolustusbudjetin vuotuista korottamista 2 prosentilla
vuodesta 2011 lähtien. Seurantaryhmä ei sitä hyväksynyt.

EDUSKUNTARYHMIEN

Annika Lapintie (vas)
Puheenjohtaja
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
VIHREÄ EDUSKUNTARYHMÄ korostaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa inhimillisen turvallisuuden
näkökulmaa, jossa keskiöön nousee
yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuus. Tarkastelutapa korostaa laajaa, tämän ajan todelliset uhkakuvat
tunnustavaa turvallisuuskäsitystä
kapea-alaisen valtioiden välisiin
konflikteihin keskittyvän turvallisuuskäsityksen sijaan. Vihreiden
mielestä selonteossa sivuutettiin
maanpuolustusvelvollisuuden uudistamistarpeet. Maanpuolustusvelvollisuus tarvitsisi rehellisen ja
kokonaisvaltaisen selvityksen siitä,
mihin suuntaan asepalvelusta ja siviilipalvelusta pitää kehittää. Käytännössä asepalvelus on jo menossa
valikoivampaan suuntaan, vaikka
sitä ei selonteossa suoraan sanotakaan. Puolustusvoimien komentaja,
amiraali Juhani Kaskeala on julkisuudessa puhunut tarpeesta vähentää reservin määrää nykyisestä 350
000 sotilaasta 250 000 sotilaaseen.
Vihreät uskovat, että siihen ollaan
käytännössä myös menossa.

Johanna Sumuvuori (vihr)
Varapuheenjohtaja

Juhani Korkeaoja (kesk)
Puheenjohtaja
Puolustusvaliokunta

selontekomenettelyllä
on Suomessa melko pitkä historia.
Menettelyn parhaat puolet on tietenkin syytä säilyttää, mutta kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä
nykyinen järjestelmä tarvitsee kuitenkin ehdotonta uudistusta, jonka
vähimmäisvaatimuksena on kerran
vuodessa eduskunnassa käsiteltävä
laaja ulko- ja turvallisuuspoliittinen
arvio, jota pitää voida täydentää
ajankohtaisella avoimella ja reippaalla ulkopoliittisella keskustelulla.

NYKYISELLÄ

selonteossa puolustuksen kehittämistä käsitteli, niin
lähtökohtana olivat siis nuo lähtökohdat, periaatteet, joista sitten
johdettiin se johtopäätös, että nykyisen puolustuskyvyn ylläpitäminen
edellyttää vuonna 2011, siis käytännössä ensi vaalikaudella, nykyistä
rahoitustasoa lisättynä inﬂaatiolla
sekä 2 lisäprosentilla. Mihin tuo 2
lisäprosenttia käytetään? Se käytetään juuri siihen seurantaryhmän
esittämään tavoitteeseen varustaa
alueelliset joukot, varustaa alueelliset joukot ennen kaikkea kulkuneuvoilla ja johtamisjärjestelmillä.

KUN HALLITUS

Ilkka Kanerva (kok)

Jyri Häkämies (kok)

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Puolustusministeri
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.ﬁ

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Hyvät pääkaupunkiseudun
reserviläisampujat
on saatu
Santahaminaan, pakollinen ilmoittautuminen hoituu vuorokohtaisesti seuraavien osoitteiden kautta:
ratavuorolle@luukku.com ja www.
mpky.fi. Ilmoittautumisosoite on
merkitty oheiseen kalenteriin. Vuoroilla on pääsääntöisesti lainattavissa kalustoa varusteineen, lisätiedot saat ilmoittautuessa vuoron
vetäjiltä. Vuorot ovat reserviläisten
johtamia, ja niillä saa opastusta
käyttävään kalustoon ja ampumatekniikkaan. Omilla aseillaan ampuvat tuovat
omat patruunansa
mukanaan.
Santaham
Santahaminan 300m radan pooliv
poolivuorot saada
saadaan
tietoon hu
huhtikuun puo
puolella. Tiistaiset
Tiista
sotilasp
sotilaspistoo
toolin
ja
p
pisto
tool
lin
p
piKEVÄÄN AMPUMAVUOROT

ka-ammunnat alkavat toukokuussa ja niiden kalenteri julkaistaan
seuraavassa lehdessä. Töölön ilmaaseradan tiistai ja torstaivuorot
jatkuvat ainakin vappuun saakka.
Vuorotiedot julkaistaan myös seuraavissa www-osoitteissa: www.
mpky.ﬁ, www.eskapat.net ja www.
vantaanreservilaiset.ﬁ.
Ratavuoroilla vaatimuksena on
piiriemme jäsenyys sekä ampujan
vakuutus. Nämä tarkistetaan pistokokein. Huomaa että jäsenyys on
myös SRA kortin voimassaolon ja
kilpailuihimme osallistumisen ehto.
Seuraavan uuden vuoron ilmoittautuminen aukeaa vasta menneen ampumavuoron jälkeen maanantaina.
Jokaiselle ampumavuorolle ilmoittaudutaan erikseen.
ratavuorolle@luukku.com, ilmoittaudu vuorolle viimeistään vuoroa
edeltävänä keskiviikkona klo. 16.00
mennessä. Ilmoituksessa oltava:
osallistujan nimi, yhdistys, vakuutus
ja tieto lainakalustotarpeesta.
www.mpky.ﬁ Ilmoittautuminen järjestelmän kautta ammuntoja edeltävään keskiviikkoon klo 24.00 mennessä. Lisätiedot ja kuittaus osallistujille MPKY:n järjestelmän kautta.
Lehden ilmestymisen aikaan
on SRA-ampuja / turvallisen am-

pujan kurssi täydessä käynnissä, ja
radoilla se näkyy ampujien aktiivisena osallistumisena. Maaliskuun
lopussa otamme SRA näyttöjä vastaan, tästä tiedotetaan suoraan SRA
kurssilla olevia. Kurssin hyväksytysti läpäisseet saavat SRA ampujan
kortin ja osallistumisoikeuden SRA
kilpailuihin. Kevään ensimmäinen
karsintakilpailu on 11.4. Santahaminassa. Osallistujamäärä on rajattu,
joten kannattaa ilmoittautua nopeasti. Santahaminan kilpailussa tarkistamme ennakkoon kaikkien osallistujien jäsenyyden voimassaolon.
Laukauksia ammutaan runsaasti
ja pääset haastamaan itsesi lisäksi
myös kaverisi.
Piiriemme ampumatapahtumat
ovat erinomainen ja hauska tapa
viettää päivä yhdessä ampumaharrastajiemme parissa. Kevään aikana
tiedotamme vuoroista lehdessä ja
yhdistysten www-sivuilla. Santahaminan rataohjeet on päivitetty - lue
ohjeet esim. www.eskapat.net sivuilta.
Ruudinkäryisin terveisin
Vänr Veijo Rautio

SRA - KILPAILUT Helsingissä 2009
Kilpailut on tarkoitettu Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin
jäsenille. Kolmen kilpailun sarjassa ratkaistaan piirimestaruus ja karsitaan piirien nelihenkiset joukkueet SM-kisoihin Pohjois-Karjalan Nurmekseen 1-2.8.2009. Rastikuvaukset
julkaistaan osallistujille noin kahta viikkoa ennen kilpailun alkua. Kilpailuissa osallistujilla
tulee olla seuraavat dokumentit mukanaan: Jäsenkortti, SRA kortti, vakuutus, aseluvat ja
kuitti maksetusta kilpailumaksusta. Pakolliset varusteet: Kuulosuojaimet, suojalasit, pistoolin
vyövarustus ja kiväärin suojapussi.

I-kilpailu 11.4 Santahamina 7 rastia kivääri
ja pistooli. max. 60 osallistujaa.
Ilmoittautumiset 27.3 klo.16.00 mennessä: www.maanpuolustuskoulutus.ﬁ
HELSINKI / Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Kurssin nimi: SRA – karsintakilpailu
Kurssin no: 0400 09 12084

II-kilpailu 16.5. Upinniemi 4 rastia kivääri
ja pistooli. max. 40 osallistujaa.
Ilmoittautumiset 9.5. klo.16.00 mennessä: www.maanpuolustuskoulutus.ﬁ
MERIPUOLUSTUSPIIRI / Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Kurssin nimi: SRA – ampumakilpailu 2009,
Kurssin no: 2002 09 12005

III-kilpailu 28.6. Loppi, VaResCup 2. max.50 osallistujaa.
Ilmoittautumis - ja kilpailutiedot tulevat www.vantaanreservilaiset.ﬁ sivuille.

puheenjohtaja
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Ampumakalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
Maaliskuu
pvm
14.3.
15.3.
Huhtikuu
4.4.
5.4.
11.4.
14.4.
19.4.
26.4.
Toukokuu
2.5.
3.5.
3.5.
9.5.
10.5.
16.5.
17.5.
19.5.
30.5.
31.5.
Kesäkuu
6.6.
7.6.
7.6.
13.6.
14.6.
16.6.
28.6.
28.6.
28.6.

aika
9-16
11.20-

laji
Kivääri 150m
Kivääri 150m

paikka
Santahamina
Santahamina

ilmoittautuminen
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.ﬁ

9-16
11.208- 18
17.30 8-18
11.20-

Kivääri 150m
Kivääri 150m
SRA kilpailu
Pistooli 1
Perinnekiväärikilpailu
Kivääri 150m

Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina

ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.ﬁ
www.mpky.ﬁ
www.mpky.ﬁ
www.mpky.ﬁ
www.mpky.ﬁ

9-16
12-18
12-18
12-16
11.208 - 17
12-16
17.309-16
11.20-

Pistooli 1
Pistooli 1
Kivääri 300m
Kivääri 150m
Kivääri 150m
SRA kilpailu
Kivääri 150m
Pistooli 1
Kivääri 150m
Kivääri 150m

Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Upinniemi
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina

ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.ﬁ
www.mpky.ﬁ (Meripuolustuspiiri)
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.ﬁ
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.ﬁ

9-16
12-18
11.209-16
12-18
17.3012-18
11.208-18

Kivääri 150m
Pistooli 1
Kivääri 150m
Kivääri 150m
Pistooli 1
Pistooli 1
Pistooli 1
Kivääri 150m
SRA kilpailu

Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Loppi,

ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.ﬁ
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.ﬁ
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.ﬁ
www.vantaanreservilaiset.ﬁ

Vuorot löytyvät myös seuraavista linkeistä:
www.mpky.ﬁ
www.eskapat.net
www.vantaanreservilaiset.ﬁ

Katso myös:
www.resul.ﬁ

VARES CUP 2009 Lopella
Kilpailukutsut julkaistaan www.vantaanreservilaiset.ﬁ sivuilla rastikuvausten ym tietojen
kanssa. Kisa 2 on piirin samalla SM karsintakisa. Talkooväkeä tarvitaan tänäkin vuonna ja
yritän järjestää että rakentajat pääsevät yöpymään sekä saunomaan päärakennuksessa.
1. kisa 24.5.2009
2. kisa 28.6.2009
3. kisa 09.8.2009
4. kisa 06.9.2009
Terveisin Riku Länsivuori
Puh 050-4351904
riku.lansivuori@vantaanreservilaiset.ﬁ
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Ampuma-aseluvan
hakeminen ja uusiminen
AMPUMA-ASEIDEN ja aseen osien
hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavat luvat myöntää kotikunnan poliisilaitos. Lupahakemus on
jätettävä poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Laissa säädetyin edellytyksin poliisi voi kuitenkin oikeuttaa
hakijan jättämään lupahakemuksen
myös esimerkiksi postitse.
Aseen hankkimislupaa haettaessa/
uusittaessa on oltava mukana
1. oikein täytetty hakemus (Ase1lomake)
2. henkilökortti, passi tai ajokortti
3. hakemuksen perustelemiseen
tarvittavat asiakirjat (mm. aseen
sopivuus, harrastuneisuus)
4. lääkärintodistus (nk. käsiaseet)

Hankkimislupa on muilla kuin asekeräilijöillä voimassa kuusi kuukautta. Aseen tai aseen osan hankkimisen jälkeen on haettava hallussapitolupaa poliisilaitokselta ennen
hankkimisluvan voimassaolon päättymistä, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa esineen

hankkimisesta. Hankittu ampumaase tai aseen osa on samalla esitettävä.
Ampuma-aseen ja aseen
osan hankkimiseen ja hallussapitoon on oltava hyväksyttävä
käyttötarkoitus. Hakijan pitää
myös täyttää hankkimisluvan
saajaa koskevat edellytykset.

Hyväksyttäviä
käyttötarkoituksia
ovat muun muassa:
•
•
•
•

ampumaurheilu ja –harrastus
(reserviläisammunta)
metsästys
merkinanto
(merkinantopistoolit)

Lupa voidaan antaa vain sellaiselle
aseelle tai aseen osalle, joka soveltuu
hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, eikä ole tarpeettoman tulivoimainen tai tehokas.
Reserviläisurheiluliiton Ampumaaseohjeessa (AMPAOHJ-08) määri-

tellään RESUL:n, RUL:n sekä RES:n
ampuma- ja yhdistelmäkilpailuiden
lajisääntöjen mukaisiin kilpailuihin
sekä lajinomaiseen ampumaharjoitteluun hyvin soveltuvat ampumaaseet. Ohjeen löytää osoitteesta
www.resul.ﬁ.

Käyttötarkoituksen
osoittaminen:
Kun lupaa haetaan reserviläis(urheilu)ammuntaperusteella, on
hakijan esitettävä harrastuksestaan
luotettava selvitys. Oman reserviläisjärjestön jäsenkortti tulee ottaa
mukaan lupahakemusta jätettäessä.
Tämän lisäksi mukaan kannattaa
ottaa (jos on) SRA - ampujankortti, todistus ampujanvakuutuksesta,
ampumapäiväkirja ja/tai yhdistyksen ampumavastaavan antama
ampumaharrastustodistus sekä varsinkin ensimmäisen luvan kohdalla,
suositus hakijan hyvin tuntevalta
ammunnan harrastajalta/-jilta.

Hankkimisluvan saajaa
koskevat edellytykset
Ampuma-aseen hankkimislupa voi-

daan myöntää vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Tällä hetkellä
myös 15 vuotta täyttäneelle voidaan
antaa lupa huoltajien suostumuksella metsästystä ja ampumaurheilua
varten, jos alaikäinen muuten täyttää hankkimisluvan saajaa koskevat
edellytykset.
Ampuma-aseen hankkimislupa
voidaan myöntää vain sellaiselle
henkilölle, joka on terveydentilansa
ja käyttäytymisensä puolesta sopiva pitämään hallussaan ampumaasetta ja aseen osaa. Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden
väärinkäyttö voivat olla este luvan
saamiselle.

Luvan uusiminen
Määräaikaista aselupaa uusiessa
on oltava hyvissä ajoin liikkeellä.
Aloita lupaprosessi vähintään kahta kuukautta ennen määräaikaisen
lupasi erääntymistä. Lääkärintodistusta hakiessa voi jono olla pitkä ja
aselupien käsittelyprosessi kestää
kuukausia. Jos hakija ei ehdi saada
uutta lupaa ennen vanhan umpeutumista, on hänen vietävä asekalustonsa poliisilaitoksen säilytykseen.

Ampumaharrastuspäiväkirja
Ampumaharrastuspäiväkirjalla osoitat lupaa uusiessa, etteivät aseet
makaa turhaan kaapissasi. Pidä yllä
päiväkirjaa ja kerää siihen seuraa-

vat tiedot: aika, paikka, tilaisuus,
asetyyppi, ammuttu laukausmäärä
ja tilaisuuden vetäjän tai oma allekirjoituksesi. Yhden esimerkin päiväkirjasta löydät osoitteesta: www.
eskapat.net / tiedostot / ampumapäiväkirjat. Kun ensimmäinen lupasi
on todennäköisesti määräaikainen,
pitää pöytäkirjaa täyttää jatkuvasti.

Lääkärintodistus
Nykykäytännön mukaan kaikilla pistoolin, revolverin, pienoispistoolin
ja pienoisrevolverin hankkimisluvan
ja rinnakkaisluvan hakijoilla tulee
olla terveydentilan todistava lääkärintodistus, ei pelkästään ensimmäisen luvan hakijoita. Todistuksen
pohjana voi käyttää Sosiaali- ja Terveysministeriön tähän tekemää mallia. Aseluvanhakijan soveltuvuutta
koskevan lääkärintodistuksen katsotaan olevan voimassa, ellei muuta
syytä ilmene, kuusi kuukautta.

Haastattelu
Nykykäytännön mukaan kaikki nk.
käsiaseiden lupaa hakevat haastatellaan henkilökohtaisesti. Varaa aika
etukäteen paikalliselta poliisilaitokselta ja valmistaudu vastaamaan
ampumaharrastustasi koskeviin kysymyksiin.
Ylil Tomi Alajoki
HRUP - HELRESP Ampumatoimikunta

Oletko ammuntaa harrastava seniorijäsen?
Onko ammuntaan liittyvä vakuutusturvasi kunnossa?
Reserviläisten senioriturva on tarkoitettu Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton,
Suomen Rauhanturvaajaliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten liiton
70 vuotta täyttäneille jäsenille. Senioriturva antaa osallistumisoikeiden Reserviläisliiton,
Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton niihin liittotason kilpailu- ja muihin
tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa.
Senioriturva antaa myös oikeuden osallistua em. liittojen piirien sekä jäsenyhdistysten niihin
tapahtumiin tai kilpailuihin, joissa harjoitetaan ammuntaa ja, joissa vaaditaan Reserviläisten
ampumaturvan tai senioriturvan voimassaoloa.
Senioriturva sisältää vastuuvakuutuksen, jossa vahinkotapahtuman perusteella maksettavien korvausten enimmäismäärät ovat henkilövahingoissa 500.000 euroa ja esinevahingoissa
250.000 euroa. Senioriturvan hinta on ampumaturvaa alhaisempi, koska siihen ei kuulu
tapaturmavakuutusta.
Seniorituvan hinta on vain 15 e. Lisätietoja saa puhelinnumerosta (09) 4056 2010 tai sähköpostitse jasenasiat@reservilaisliitto.ﬁ

Perinnekivääri
Santahaminassa
19.4.2009
Kilpailussa ratkotaan kevätmestaruus
sekä HRUP:n ja HELRESP:n nelihenkiset
edustusjoukkueet Mikkelin SM- Perinneasekilpailuun 2-3. 5. 2009. Kilpailu toteutetaan perinneasekurssin yhteydessä.
Ilmoittautumiset 14.4 klo.16.00 mennessä www.maanpuolustuskoulutus.ﬁ
Kohta: Siviilikoulutus
Kurssin nimi: Perinnease ampujat tai ko.
asetyypin omaavat
Kurssin no: 0400 09 13005
Ammutaan 150m 3x10laukausta, 300m
2x15 laukausta. Lisätiedot vain ilmoittautuneille, samalla tapahtuma on
perinneaseampujien kurssi.

KILPAILUKUTSU KIVÄÄRI 100m 3 x 10 LS
LOPPI 11.4.2009 alkaen klo 10.00 (100m kiväärirata)
Aseluokat:
Kivääri vakio - mikä tahansa keskisytytyspatruunaa ampuva kivääri rautatähtäimin
Kivääri avon – sama kuin edellinen mutta tähtäin vapaa
Reserviläiskivääri vakio – itselataava kivääri rautatähtäimin
Reserviläiskivääri avoin – sama kuin edellinen mutta tähtäin vapaa
Hihnan käyttö on sallittu kaikissa ampuma-asennoissa suujarrun ja äänenvaimentimen
käyttö on sallittu ratakaukoputken käyttö on sallittu asu on vapaa ratarakenteista johtuen
polviasennosta joudutaan ampumaan ampumakatoksen etupuolelta. Kielletyä on aseen tukeminen muuten kuin aseen lippaalla tai hihnalla.
Kilpailumaksu viisi euroa / luokka. Kilpailu on avoin RUL:n ja RES:n jäsenyhdistysten jäsenille.
Ampumatoiminnan kattava vakuutusturva on pakollinen.
PISTOOLIKENTTÄ-AMMUNTA
LOPPI 11.4.2009 alkaen klo 10.00 (toimintamonttu)
Millä tahansa pistoolilla tai revolverilla voi osallistua. Ammutaan vaihteleville etäisyyksille.
Lue lisätiedot ja säännöt osoitteesta www.vantaanreservilaiset.ﬁ.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
5.4.2009 mennessä Niko Niemistölle, GSM 050 5656632 niko.niemisto@vantaanreservilaiset.ﬁ
Kilpailun järjestää Vantaan Reservilaiset ry.
TERVETULOA!

Sissitaitokilpailu 25.-26.4.2009
MPK:n kurssi nro 0400 09 12030
Kilpailun tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus testata omaa reserviläisosaamistaan, suunnistustaitoaan ja kuntoaan puolentoista vuorokauden mittaisessa kilpailussa.
2-3 hlö:n partiot toimivat ilman ulkopuolista huoltoa. Kilpailuun mahtuu max. 12 partiota.
Kilpailussa liikutaan paljon ja lepoaikaa jää vähän. Itsenäiset partiot suorittavat reserviläis-,
tiedustelu- ja sissitaitoja mittaavia tehtäviä matkan varrella.
Partioita ei varusteta. Suositeltavin vaatetus on SA-mallinen maastopuku ilman arvomerkkejä tai maaston värinen retkeilyasu, ei ulkomaisia maastopukuja. Muu varustus: kantolaite,
sään mukainen vara- ja lisävaatetus, makuupussi - ja alusta, muonaa ja vettä vuorokaudeksi.
Partiokohtainen varustus: Retkikeitin polttoaineineen, laavukangas tai kevytpeite, partionaru, kirves, saha. Omat kartat, esim ulkoilukartta Sipoonkorpi sallittu. Vesihuoltopisteitä on
reitillä muutama.
Kilpailun johtaja: Aarne Björklund 050 3578483, baarne@gmail.com
Jokainen kilpailija ilmoittautuu henkilökohtaisesti MPK:n järjestelmän (www.maanpuolustuskoulutus.ﬁ) kautta. MPK:n järjestelmä ei mahdollista partioittain ilmoittautumista. Partion
kokoonpano on ilmoitettava 20.4.2009 mennessä kilpailun johtajalle.
Tervetuloa Sipoonkorpeen!
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Onnittelemme
Maaliskuu
18.3. Yo-merkonomi, yliluutnantti Pertti Pastinen
(C-talon kerhohuone klo 14-18)
18.3. Turvallisuusalan opettaja, kapteeni Risto Jouttimäki
(perhepiirissä)
19.3. Konsuli emeritus,kapteeni Bob Biaudet (Vastaanotto
Latvian suurlähetystö 16.00-18.00 Armfeltintie 10)
19.3. Insinööri, yliluutnantti Juhani Uimonen (matkoilla)
22.3. Agrologi, alikersantti Eero Vakkuri (matkoilla)
23.3. Program manager, kapteeni Stefan Fransman
24.3. Pääkonsuli, luutnantti Martti Harju
25.3. KTL, insinööri, vänrikki Henrik Hultin
26.3. Yliagronomi, kapteeni Einari Kukko (ei vastaanottoa)
26.3. Diplomiekonomi, luutnantti Hannu Strömmer (matkoilla)
27.3. Kirjailija, vänrikki Ottniel Jürissaar

75 v

Kiittää tukijoitaan

60 v
85 v
60 v
80 v
50 v
85 v
50 v
90 v
60 v
85 v

Huhtikuu
Arkkitehti, rakennusinsinööri , luutnantti Jaakko Kontio
(ei vastaanottoa)
85 v
8.4. Rakennusmestari, vänrikki Aimo Pyhälä (matkoilla)
80 v
9.4. Toimitusjohtaja, luutnantti Juha Korpi-Tommola
(Ei vastaanottoa)
60 v
9.4. Sotilasmestari Matti Uotila (matkoilla)
50 v
10.4. Hävittäjälentäjä, lennonjohtaja, vääpeli Aarno Siro
(lähipiirissä)
90 v
11.4. Diplomi-insinööri, kapteeni Touko Allonen (matkoilla)
80 v
13.4. Toimitusjohtaja, yliluutnantti Reijo Söderberg (matkoilla) 75 v
13.4. Ex-kansanedustaja, kommodori Raimo Tiilikainen
(perhepiirissä)
70 v
14.4. Palomestari, vääpeli Sandy Nyman (matkoilla)
60 v
22.4. Varatuomari, luutnantti Carl Hilding Forsström (matkoilla) 80 v
22.4. Toimitusjohtaja, kersantti Antti Luttinen
80 v
24.4. Hovioikeudenlaamanni, vänrikki Arvo Lakovaara (matkoilla)75 v
27.4. Yhteiskuntatieteen maisteri, majuri Jaakko Valve
(vastaanotto Helsingin Väestönsuojelumuseossa klo 17.00-19.00) 70 v
28.4. Eläkeläinen, vänrikki Dimitri Seisler
85 v
28.4. Metsänhoitaja, kapteeni Markku Kiikka (matkoilla)
75 v
28.4. Asiantuntija, kersantti Erkki Heinonen (matkoilla)
60 v
30.4. Insinööri, majuri Raimo Satosuo (perhepiirissä)
70 v

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Oy Johnson Metall Ab

1.4.

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

Viking Line Abp
WEG Oy

Heo Mediapaja
Toivottaa hyvää kevättä

Fouga 2009 -harjoitukseen voi
osallistua kuka tahansa suomalainen
nainen. Koulutus on turvallisuusja varautumistaitojen peruskoulutusta
eikä edellytä ennakko-osaamista.

Kevään 2009
NASTA-harjoitus

Valitse sinua kiinnostava
kurssi näistä:
• Turvallisuuspolitiikka

Kauhava sijaitsee Pohjanmaan

• Toimintakyky kriisitilanteissa

rautatien varrella. Matkaa Seinä-

• Katuturvallisuus

joelle on n. 40 km ja Vaasaan

• Kuljetus

100 km.

• Joukkomuonitus

Osallistumismaksu on 40 euroa

• Kenttälääkintä

sisältäen opetuksen, majoituk-

• Maastotaidot

sen ja muonituksen.

• Ilmapuolustus tutuksi

Ja ilmoittaudu osoitteessa:
www.maanpuolustuskoulutus.fi

Lisätietoja harjoitukseen osallistuville (ajo-ohjeet, mitä pitää
ottaa mukaan ym) harjoituskirjeessä, joka valmistuu noin kuu-

Kauhavan
Lentosotakoululla
24.-26.4.

LISÄTIEDOT:

kautta ennen harjoitusta.

Pääsihteeri Lotta Mertsalmi

Fouga-harjoituksen toteuttaa

puh. (09) 4056 2090

Naisten Valmiusliiton Vaasan

www.naistenvalmiusliitto.fi

alueneuvottelukunta.
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Toimintakalenteri
ningen är sponsorerad. Anmälningarna ulf.dahlman@hsrk.ﬁ, 040-533
6312 före 8.5.

Helsingin
Reserviupseeripiiri

ESPOO–KAUNIAINEN
RESERVIUPSEERIT
Kevätkokous. 17.3 kello 18.30. Kauniaisten kaupungintalo
Esitelmäilta.
Korkeimman
oikeuden presidentti Pauliine Koskelo: ”Oikeusjärjestelmän muutokset ja KKO:n rooli.” 24.maaliskuuta
kl 19. Kauniaisten kaupungintalo.
Tilaisuus on avoin yleisölle.

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
GENTLEMANNAKLUBBKAMP
Traditionell Gentlemannaklubbkamp lördagen den 4.4. i Nordsjö
mot Buskskyttarna och Hankens
Officerare. Vi förlorade i fjol till
Buskskyttarna, så nu behövs vi alla
för revansch! Närmare uppgifter om
samling, tid, plats etc. vid anmälning, senast 23.3 till Alexander Bergenheim 050-524 9160, alexander.
bergenheim@hsrk.ﬁ.
GENTLEMANNATÄVLING
Lördagen den 9.5. i samband
med distriktets fältdag. Anmälningar till Caspar von Walzel 050-353
4714 caspar@hsrk.ﬁ, före 30.4.2009.
Klubben betalar deltagaravgiften för
dem som representerar klubben.
MPK-ÖVNINGAR:
Du, som är frisk och stark och
helst under 40 år! Ställ upp i följande övningar:
15 - 17.5. Kustjägarövning på Gyltö. Du behöver inte vara utbildad
kustjägare för att delta, tvärtom är
det berikande för arrangörer och öv-

riga kursdeltagare med grundutbildade från olika truppförband. Anm.
fortast, deltagarantalet är begränsat! Se mpky.ﬁ/Meripuolustuspiiri/
Tiedustelutoiminta saaristossa LYYLI.
25 - 27.9. RES-URSUS patrullmarsch i Dragsvik-Syndalen. Marschen
är en nyhet! Du har alltså möjlighet
att delta i den allra första, en modiﬁerad ”barettmarsch”, där patrullernas militära färdigheter sätts på
prov. Arrangörerna bildar patrullerna, men dina önskemål om patrullkamrater noteras.
Dra gärna dina goda kamrater
med på övningarna, de är öppna för
alla reservister oberoende av grad
och beteckning! Övningarna ger ersättande reservövningsdygn. Anmälningar: 1. ”Gyltö”: MPK/Meripuolustuspiiri och HSRK/Kaj Pettersson,
pesson@kolumbus.ﬁ, 040-7036464
2. RES-URSUS Kaj Pettersson och
MPK/Öjvind Björkman, ojvind.
bjorkman@mpky.ﬁ , 040-4868136.
EXCURSIONER
Lördagen den 21.3.2009 excursion till Nationalmuseet, där får vi en
special guidning över utställningen
om 1809, en inblick på de normala
utställningarna samt en presentation över museets vardag. Max antal i
gruppen kan vara 25 personer. Kostnaden är inträdesavgiften på 4 e.
Guidningkostnaden är totalt sponsorerad. Guidningen startar kl 12.00
och tar ca 2,5 timme. Denna utställning stängs i maj. Anmälningarna
ulf.dahlman@hsrk.ﬁ, 040-533 6312
före 14.3.
Lördagen den 16.5.2009 excursion till Sveaborg, där får vi en specialguidning över Sveaborg 1809
och dess kapitulation, dessutom får
vi se en ﬁlm över Sveaborgs historia
och även där får vi en inblick i museets vardag. Denna excursion utan
överfärder tar ca 1 1/2 timme. Även
här är kostnaden för inträde 4EUR
men överfarten tillkommer. Guid-

KLUBBAFTON
HSRK ordnar en klubbafton den
16.4 klockan 19:00 på Roschier Advokatbyrå (Centralgatan 7 A). Närmare information om programmet
följer senare, men anmälningar tas
redan nu emot av Ekonomiofﬁcer
Rasmus Sundström (rasmus.sundstrom@kolumbus.ﬁ, 040-7041520).
SKYTTE
Deltagandet har ökat avsevärt!
Det sedvanliga skyttet pågår udda
veckor, torsdagar kl 17-19 på distriktets skjutbana med .22 och 9mm.
Skyttarna skall vara försäkrade,
antingen med Reserviläisen ampumaturva eller Finska Skyttesportförbundets licens. Kontakta skytteofﬁcer Caspar von Walzel för ytterligare
information.
Om det ﬁnns intresse, kan vi under våren ordna en bekantgöringsbesök till Sibbo Skyttegillets bana.
Där finns det möjlighet till olika
former av hagelskytte, siluettskytte med pistoler av olika kaliber och
miniatyrgevär, samt inskjutning av
jaktgevär. Intresserad? Anmälningarna till jussi.hermunen@hsrk.ﬁ.
ALLMÄNT
Vi har nu kring 50% av medlemmarnas epostaddresser. Skicka din
epostaddress till info@hsrk.ﬁ. Eventuella ändringar i programmet publiceras på http://www.hsrk.ﬁ.

KANTA-HELSINKI
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. 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

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen:
reservinsanomat@helresp.ﬁ

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; pirkka.jalasjoki@gmail.com

LÄNSI-VANTAA
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään toimintakeskuksessa tiistaina
31.3. klo 19.00 ja kokousesitelmänä
heti kokouksen jälkeen n. klo 19.30
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun,
Helsingin ja Uudenmaan piirin valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein tulee
kertomaan vapaaehtoistoiminnasta
viranomaisten apuna.
LVRU:n kevätleiri pidetään Padasjoella 17.–19.4. Ohjelmassa mm.
Turvallisen ampujan kurssin (SRA)
ensimmäinen osa luentoineen ja
teoriakokeineen. Ilmoittaudu viimeistään 10.4. numeroon 0400-126
715. Kurssin toinen osa, käytännön
koe on syksyllä. Kevätleirillä kilpailemme myös kerhon ampumamestaruudesta.
Majatalkoot tiistaina 28.4. klo 17
alkaen Rystypolku 4:ssä.
Ampumaratavuoro Töölöntorin
pistooliradalla jatkuu parittomien
viikkojen lauantaisin klo 14.30–17.00
ja parittomien viikkojen maanantaisin klo 16:00-19:00.
Ilmoita tulostasi etukäteen numeroon. 040-586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2009
toimintakalenteri löytyvät päivitetyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta
http://lvru.rul.ﬁ

MUNKKIVUORI
Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 25.3.2009
Munkkivuoren seurakuntatalon

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

seurakuntasalissa kello 18 alkaen.
Osoite on Raumantie 3. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen nähdään esitys
Suomi toisessa maailmansodassa.
Kaikki jäsenet tervetuloa mukaan.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot kevätkaudella parillisten viikkojen perjantaisin 18.00 – 19.30.
Seuraava tilaisuus 20.3. 2009. Parittomien viikkojen tiistaisin on mahdollista harjoitella sotilaspistoolin
pika-ammuntaa Töölöntorin uusitulla ampumaradalla. Samalla on
mahdollisuus harjoitella myös SRAammuntaa varten. Ilmoittautuminen Timo Mikkoselle aina edeltävän
maanantain puoleen päivään mennessä. timo.mikkonen@luukku.com
tai 0400-607590. Seuraava tilaisuus
on 24.3.2009.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuun 21. päivänä ja jatkuu
huhtikuun 18. päivänä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ampumaupseerille
tiedon saannin varmistamiseksi jos
järjestetään muita tilaisuuksia.

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään tiistaina
24.3.2009 klo 18.30 Malmilla, Malmitalossa, osoite: Ala-Malmin tori 1,
00700 HELSINKI. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle.
HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu puoli tuntia
ennen kevätkokousta klo 18.00 Malmitalolla.
AMPUMALEIRI
Perinteinen ampumaleiri Padasjoella 27.–28.3.2009. Lähtö Malmin
Teboililta perjantaina 27.3. klo 17.30.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Lauri Kylmälälle lkylmälä@cc.hut.ﬁ
ja 041-5360310.
JÄÄNMURTAJAVIERAILU
21.4.2009 klo 14.00 tutustutaan
jäänmurtajaan. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut kari.v.wallin@luukku.
com ja 050-4044814.
KEVÄTSAUNA
Kevään pölyt huuhdotaan saunomalla Santahaminassa, Willen saunassa 28.5.2009. Tarkempi kellon-
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aika ilmoitetaan myöhemmin tässä
lehdessä. Ilmoittautumiset Peter
Korvensyrjälle cossu541@saunalahti.ﬁ ja 045–6748754
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutustilaisuuksista. Yhteyshenkilönä koulutusupseeri Peter Korvensyrjä.
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Pj. Karri Kupari 050-4640050,
kkupari@gmail.com, siht. Jarkko
Paananen, 040-7239641 jarkko.paananen@ael.ﬁ, tied. Jorma Loimukoski 040-3433400, jorma.loimukoski@ﬁnpro.ﬁ

TIKKURILA
Kevätkokous 26.3.2009 klo 19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs).
Kevätkokouksen jälkeen kuukausikokous. Esitelmän pitää Pauli Eerikäinen ja aiheena on ”Sotavangin
tarina”. Ilmainen kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Pistooli kuvioammunta kilpailu
on 7.4.2009 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
Töölön RU luovutti kerhon standaarin 50-vuotta täyttäneelle ItäHelsingin Reserviupseereille, jolle
toivotettiin 25.1. pidetyssä maanpuolustusjuhlassa onnea, menestystä ja vaikutusvaltaa myös tuleville
vuosille.
Töölön RU osallistui kutsuttuna
30.1. Kaartin Pataljoonan komentajan vaihtotilaisuuteen. Toivotimme
menestystä evl Ahti Kurviselle uusiin
haastaviin tehtäviin Afganistaniin ja
toivotimme uuden komentajan evl
Mika Kalliomaa tervetulleeksi Kaarin Pataljoonaan kerhon perustamisesta vuonna 1968 alkaneen yhteistoiminnan merkeissä.
Kerho osallistui kutsuttuna 7.2.
Suomen-poikien JR 200 perestamisen kunniaksi vietettävään seppe-

Vaeltamaan? Kultala 2009

leen laskuun ja maanpuolustusjuhlaan Paldiskissa.
Kerho osallistui 21.2. kutsuttuna
Suomen-poikien Viron 91 itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Tallinnan Kaarlin kirkossa ja Kansalliskirjastossa.
Kerho asetti 24.2. Viron itsenäisyyspäivänä kunniavartion Pohjanpoikien muistomerkille Vanhan Kirkon puistoon kahteen seppeleenlasku- ja muistolaskutilaisuuteen.
Kerho kävi 8.3. sytyttämässä
kynttilät Sibeliuspuiston Heimoveteraanien muistopaadelle viimeisen
Suomen Neuvostoliittoon 8.3.1955
luovuttaman heimoveteraanin ja
kaikkien Suomen puolesta taistelleiden heimoveteraanien muistoksi.
Töölön Reserviupseerit ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 30.3. klo 18.00
Döbelninkatu 2, kokoushuone 1.
Hallituksen kokous pidetään samassa paikassa 30.3. klo 17.00. Tervetuloa.
Lähdemme 20.3. Heimoveteraanien kanssa Kouvolan teatteriin katsomaan jatkosodan viihdytyskiertueesta kertovaa musikaalia ”Taivas
ja maa”.
Töölön RU järjestää turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon teemaillan keskiviikkona 25.3.
klo 18.00-20.00 Katajanokan Kasinon Kenraalisalissa. Teemaillan
paneeliin olemme saaneet huippuasiantuntijat kertomaan Suomen
panostuksesta turvallisuuteen ja
puolustuskykyyn. Mukana ovat
alivaltiosihteeri Esko Hamilo Valtioneuvoston kansliasta, ylijohtaja
Pauli Järvenpää Puolustusministeriöstä, toimitusjohtaja Ilkka Kananen
Huoltovarmuuskeskuksesta ja EteläSuomen Sotilasläänin komentaja
prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola.
Tervetuloa hyvissä ajoin paikalle.
Lauantaina 28.3. olemme kutsuneet pääkaupunkiseudun aktiiviset
sotaveteraanikeräyksen kerääjäkerhot saunailtaan Spjutsundiin ja
samalla hoidamme HRUP:n meidän
kerholle lupaaman, tontilta kaadettujen puiden pilkkomistehtävän.
Tervetuloa mukaan halkotalkoisiin,
ilmoittautumiset Sampo Martiskaiselle.
Töölön Reserviupseereiden ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla jatkuvat tiistaisin klo
19.00-21.30 seuraavasti: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.
Kevään aikana kerho ottaa osaa
sotaveteraanikeräykseen aikaisempien vuosien tapaan. Keräyksen
avaus tapahtuu lauantaina 14.3. klo
10.00 Töölöntorilla. Ilmoita jatkossa
halukkuudestasi osallistua keräykseen haluamallasi tavalla. Keräys-

Ajankohta: 22.8. - 29.8.2009
Alue:
Hammastunturin erämaa-alue, Inari

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla Puotilantie 1 D keskiviikkoisin alkaen klo 18. ja ilmahirviammunnat parittomina viikkoina
tortaisin alkaen klo 18. Muistathan
että pysäköinti on kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalle. Käy suorittamassa %-ammuntasi heti alkuvuodesta.
Ruutiaseammunat jatkuvat Töölön ruutiaseradalla parittomien viikkojen perjantaina klo 16 - 19.
Töölön ammuntavuoroista saa
lisätietoja p. joht Keijo Talja p.041
514 9140 tai ammuntaupseeri Esko
Sillankorva p.040-756 3340.
KEVÄTKOKOUS pidetään torstaina 19.3.2009 alkaen klo 18. Tukikohdassa Puotilantie 1D. Käsiteltäviä
asioita mm. tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008, kahvitarjoilu. Hallitus suosittelee kaikille
jäsenille tutustumista Reserviläisurheiluliiton sähköiseen kuntokorttiin,
kuntokortti löytyy osoiteesta www.
resul.ﬁ /kuntokortti. Lisätietoja saa
mm. Reservin Sanomien artikkelista
lehdessä 1/2009.

Yhteystietoja: nettisivut www.
rul.ﬁ/ihru p.joht.Keijo Talja p. 041
514 9140, v.pjoht. Jukka-Pekka Kantokoski p. 050 332 3687 ja Jani Riekkinen p. 050 5984 759, siht. Juha Iiskola p. 050 543 6214.

ASELAJIKERHOT

HUOLTOUPSEERIKERHO
Huoltoupseerikerho on pitänyt hallituksen järjestäytymiskokouksen ja
valinnut seuraaviin tehtäviin henkilöt: Puheenjohtajaksi, lippu-upseeriksi ja perinneaineistosta vastaavaksi ma. Timo Koukkari. Varapuheenjohtajaksi ja ampuma-asioista
vastaavaksi ylil Heikki Heikkonen.
Kerhomestariksi kapt Kai Runela.
Rahastonhoitajaksi ltn Jorma Stenvall. Sihteeriksi ja viestiasioista vastaavaksi ylil Paavo Virtanen
4.2.09 Huoltoupseerikerho tutustui Heikki Heikkosen johdolla Luolan ampumarataan viiden jäsenen
kanssa. Rataa kokeiltiin ampumalla
neljä viiden laukauksen sarjaa palvelupistoolilla.
Ratavuoroja on varattu huoltoupseerien käyttöön kevättalveksi.
Tarkemmat ohjeet saa Heikki
Heikkoselta puh. 0400 776 294.
Sääntöjen määräämä kevätkokous pidetään 16.3.09 klo 18 Ravintola Full Housessa Runeberginkatu
32. Kerho tarjoaa pienimuotoisen
iltapalan.
Huoltoupseerikerhon vuosipäivä on 12.5.09. Kokoontuminen ja
tutustuminen Lohjanportin Autoon
12.5.09 klo 17 osoite Lohjanharjuntie
1109.
Ilmoittautumiset 5.5.09 mennessä Paavo Virtaselle puh. 040 593
1175.
Jäsenet: tulkaa ihmeessä tutustumaan tämän päivän autokauppaan!

ILMATORJUNTAKERHO
Kerhon toiminta jatkuu kevään mittaan aktiivisena.
Vain pari päivää sääntömääräisen kevätkokouksen 19.3. jälkeen on
vuorossa Karjalan Prikaatin it-päivä
21.3. Ilmoittautumisaika it-päivään
on valitettavasti jo päättynyt, mutta kevätkokoukseen pääsee kunhan
vain ilmaantuu Suomenlinnan upseerikerholle 18:00. Tilaisuuteen sisältyy perinteisesti ajankohtainen ja
kiinnostava esitelmä, sekä maukas
lohikeitto.
Kesäyön marssi lähestyy vauhdilla. Tähän 5-6. kesäkuuta pidettävään tapahtumaan ollaan jälleen
kasaamassa kerhon joukkuetta, johon halukkaat voivat ilmoittautua
Ilkka Anttoselle ilkka.anttonen@
gmail.com.
Näiden lisäksi vielä keväälle on
suunnitteilla niin sanottu turvallisen
ampujan kurssi tai Sovelletun Reserviläisammunnan, SRA:n, peruskurssi. Tästä kiinnostuneet voivat olla
yhteydessä ampumaupseeri Marko
Honkaseen marko.m.honkanen@
nokia.com.
Vuonna 2009 kerhon omalla 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
Lisäksi viikkoina 2-14 kerhon jäsenien käytettävissä on myös radan
avoin vuoro 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.
Kysyttävää? Toimikaa.

ILMAILUKERHO
14.4. tiistai, Helsingin Suomalainen
klubi klo 18.30, Jyrki Laukkanen:
”Vinkan koelennot”.
Viikko 21 Upinniemen matka,
tarkka ajankohta ei vielä tiedossa.
Toukokuussa haulikkokisa. Tarkennukset ohjelmaan löydät Helsingin
Reservin Sanomista.
Lisäksi parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14–16 on pienoispistooliammunnat RUL:n radalla Töölössä. Lisätietoja antaa aseupseeri
Martti Eerola p. 050-911 4933 tai
martti.eerola@koti.ﬁmnet.ﬁ

JÄÄKÄRIKERHO
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 26.3. HRUP:n tiloissa os.
Döbelninkatu 2 klo 18.30. Kokouksen jälkeen klo 19.00 on yhteinen
kerhoilta Pioneeriosaston kanssa
jossa kapteeni Jyrki Uutela pitää esitelmän aiheesta Suurvaltapolitiikan
vaikutus Suomen vapaussotaan.
Hallitus kokoontuu ennen kevätkokousta klo 18.00
Vuosijuhlaa vietämme 18.4. klo
19.00 Santahaminan Maanpuolustuskerholla, asiasta tarkemmin seu-

HELSINGIN RESERVILÄISET RY
järjestää

Päivän tavoitteena on ampuma- ja maastotaitojen ylläpito ja kehittäminen.

Osallistumismaksu vain 5e, Helsingin Reserviläiset ry vastaa muista kuluista.

RESERVILÄISPÄIVÄN SANTAHAMINASSA
lauantaina
25.4.2009

OHJELMA:
Saapuminen Santahaminaan
09.00
Rynnäkkökivääriammunta
12.00
Lounas maastossa
13.00
Erävaellustaidot
15.00
Pasi-ajelu ja kalustonäyttely
16.00
Kotimatka alkaa

Tapahtuma on MPK:n kurssi nro 0400 09
12029. Ilmoittautuminen osoitteessa www.
mpky.ﬁ 15.4.2008 mennessä

Lisätietoja: www.stadinsissit.ﬁ
Toimitusmiehet

Stadin Sissien 50-vuotisjuhlavuoden tapahtuma
Lapissa.

vastaavana toimii Antero Jauhiainen
050 368 3539.
Kerho järjestää keilatilaisuuden
Ruusulankadun keilahallissa 24.3.
klo 18.00, jonne saapuu myös Turvakurssin killan edustus. Tervetuloa
kokeilemaan uusia liikuntamuotoja.
Kerho järjestää kevään aikana
keilakisan KaartJR:n joukkuetta ja
veteraanikeilaajia vastaan. 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. Lisäksi osallistumme
26.-28.6 Salpa-vaellukselle Miehikkälässä. Lisätietoa kevään aikana.
Ilmoittautumiset Kesäyön marssiin
ja Salpa-vaellukselle Pertti Elvilälle
0400-840 889, pertti@elvila.ﬁ.
Kerhon 40-vuostisjuhlapaitoja
kokoa XL 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 tai sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400-705191,
kerkko.kinnunen @hut.fi. Kerhon
nettisivut löytyvät osoitteesta www.
rul.ﬁ/toolo.

Kapt res P. Lapin
Maj res P. Tunturi

Lisätietoja antaa kurssin johtaja Risto
Tarkiainen, puh. 050 541 2007 (työ) tai
040 036 8111 (ilt.)
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raavassa lehdessä. Huhtikuun saunailta on 7.4. klo 17.00 alkaen
Santahaminan Kiltasaunalla.
Kerhon yhteystiedot: Pj. Juha Koiranen, puh. 745 3907 tai 040 503 4804,
siht. Yrjö Saulamo, puh. 349 3162 tai
050 344 5635.

KT-KERHO
Tulevat tapahtumat:
4.4.2009 Tykistöaiheinen seminaari
Paikka: Döbelninkatu 2 (Auditorio,
käynti Töölöntorinkadun puolelta)
Aika: Klo.12-16
Aihe: Tykistön tulevaisuus 2020-luvulla.
Järjestäjä: Uudenmaan Tykistökilta
ry
24.-26.4.2009 Hedberg-kilpailu
Paikka: Niinisalo, Tykistökoulu
Tykistötaidollinen koulutusviikonloppu yhdessä Viron reserviupseereiden ja aliupseerien kanssa.
Aiempien vuosien kertomuksia löydät nettisivuiltamme. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset: Aki Mäkirinta
0400-805124, aki.makirinta@sci.ﬁ
9.5 Vierailu Tykistömuseoon
Valtakunnallinen, tykkimiesyhdistysten vierailupäivä tykistömuseossa. Päivän aikana museoon tutustumisen lisäksi kummitykin huolto.
Kuljetus omilla autoilla.
Kaikki tapahtumat löydät toimintakalenteristamme: www.ktkerhoﬁ
Toimihenkilöt:
PJ: Jyri Vilamo mp 044-511 0472,
puheenjohtaja@ktkerho.fi. Vpj:
Markku Mantere mp 040-709 8902,
markku.mantere@iki.fi. Sihteeri:
Aki Mäkirinta mp 0400-805 124, sihteeri@ktkerho.ﬁ

KRH-KERHO
KRH -kerhon syyskokous järjestettiin Helsingissä 22.10.2008. Kokouksessa valittiin kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2009 Sami Lentilä ja
varapuheenjohtajaksi Eero Kangas.
Lisäksi hallitukseen valittiin Mikael
Artala, Seppo Kaipiainen ja Heikki
Tammenmaa.
KRH -kerhon kevätkokous järjestetään 23.03.2009 Helsingissä ravintola Van Gogh'ssa. Hallitus kokoontuu klo 18:30 ja kevätkokous alkaa
klo 19:00. Sitovat ilmoittautumiset
19.03. mennessä osoitteeseen eero.
kangas@kolumbus.ﬁ

kyydin tai ajo-ohjeet.
Arvomme kolme pioneeripaitaa
niiden kesken, jotka ovat 1.6.2009
mennessä ottaneet käyttöön Reserviläisurheiluliiton sähköisen KUNTOKORTIN ja joilla on vähintään
kaksi suoritusta kirjattuna. Kortti
löytyy www.resul.fi/kuntokortti,
kirjautumiseen tarvitset jäsennumeron, joka löytyy jäsenkortista. Lisätietoja urheilu-upseeriltamme.
Valtakunnallinen PIONEERI- JA
SUOJELUJOTOS järjestetään 25.26.7. Kajaanissa. Lisätietoja urheiluupseerilta 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.
Töölöntorinkadun luolassa jatkuvat AMMUNNAT. Harjoittelun
lomassa voi osallistua kasakisaan!
Vuoromme ovat klo 12-14.30 lauantaisin 21.3., 18.4. ja 16.5. sekä klo
19-21.30 keskiviikkoisin 1.4., 29.4. ja
27.5. Ilmoittaudu ampumaan edeltävään iltaan mennessä markus.
saarela@sks.ﬁ tai 040-743 1867. Sisäänkäynti on Töölöntorinkadun ja
Eteläisen Hesperiankadun kulmauksesta. Parannusten jälkeen luolassa
voi ampua myös sotilaskaliiberin
pistooleilla! Paikalla on kouluttaja,
aseita ja patruunoita 50kpl/pienoispistooli, 10kpl/sotilaspistooli/
ampuja veloituksetta jäsenmaksun
maksaneille jäsenillemme. 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@iki.ﬁ

RESERVIMERIUPSEERIT

PIONEERIOSASTO
Pioneeriosaston KEVÄTVUOSIKOKOUS pidetään torstaina 26.3. klo
18.00 Döbelninkatu 2:ssa. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2008
vuosikertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen kuulemme mielenkiintoisen esitelmän ”Suomen
vapaussota suurvaltojen kannalta
katsottuna”, jonka pitää kapt res
Jyrki Uutela sekä nautimme iltapalan yhdessä Jääkärikerhon kanssa.
Hallitus kokoontuu jo klo 17.00. Tervetuloa!
Järjestämme Spjutsundin majalla
puutalkoot ja SAUNAILLAN tiistaina
17.3. klo 17. Ilmoittaudu sihteerille
16.3. mennessä ja kerro, jos tarvitset

Perinteiset kevätpäivät pidetään
Spjutsundissa 20-22.3. Varsinainen
toimintapäivä on lauantai 21.3.09.
Ohjelmassa ovat pilkkikilpailu,
ilmapistooliammunta, saunominen,
yhdessäolo ja kunnon ruoka. Yöpyminen on mahdollista. Ruokailun
takia ilmoittautumiset pyydetään
puhelimitse tai tekstiviestillä Sami
Linnermolle 0505123364 tai sähköpostilla hallitus@hrmu.ﬁ torstaihin
19.3.09 mennessä.
Tervetuloa vaikka koko perhe.
Ammunnat jatkuvat lauantaisin
klo 12-14.30 viikoilla 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
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70
vuotta Talvisodan alkamisesta. Jäse-

nistöltä tulleen aloitteen perusteella, hallitus on päättänyt vapauttaa
kaikki sotiemme veteraanit jäsenmaksun maksamisesta sen vuoden
alusta, kun he täyttävät 90 vuotta.
Yhdistys maksaa heidän jäsenmaksunsa, että kaikki jäsenedut säilyvät ennallaan.
Kaikissa yhdistyksen asioissa voi
lähestyä hallitusta sähköpostilla hallitus@hrmu.ﬁ tai soittaa puheenjohtajalle Sami Linnermo 050-5123364

VIESTIOSASTO
Viestiosaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään tiistaina
31.03.2009 klo 18:30-19:30 Teknillisen Korkeakoulun Tietoliikenteen ja
automaation tiedekunnan isossa luentosalissa S1. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12§:ssä

määrätyt asiat, ml. vuoden 2008
toimintakertomus, tilinpäätöksen
vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen. Kokousta edeltää
yhteinen esitelmätilaisuus klo 17:3018:30. Lisätietoja verkkosivuiltamme, tervetuloa!
Viestiosaston ampumavuorot
jatkuvat Töölöntorinkadun ampumaradalla. Kerhon aseet ovat jäsenistön käytössä. Ampumavuorojen
ajankohdat ja ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme. Lisätietoja saa ampumavastaavilta Jussi Liesiöltä p.
050-5603325 ja Tapani Niemiseltä p.
050-5502368.
Verkkosivujen lisäksi tulemme
käyttämään jatkossa tiedotukseen
myös sähköpostitusta. Tarkistakaa
sähköpostiosoitteenne ajanmukaisuus RUL:n jäsenrekisterissä.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista sekä Viestiosaston
yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HELSINGIN
RESERVILÄISET
KEVÄTKOKOUS 30.3. klo 17:00
Yhdistyksen kevätkokous on
maanantaina 30.3. klo 17:00 alkaen
Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen mukaiset kokousasiat.
ESITELMÄTILAISUUS 30.3. klo
18:00
Kokouksen jälkeen alkaa KantaHelsingin Reserviupseerit ry:n järjestämä esitelmä, jonka pitää Suomen Ruotsissa oleva sotilasasiamies
eversti Harri Niskanen Ruotsin turvallisuuspolitiikasta. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa viimeistään 26.3.2009
mennessä Raimo Hynyselle, sähköposti raimo.hynynen@fi.ibm.com
tai puh. 040 510 8513.
JÄSENILTA 28.3. SAUNAPIRTILLÄ
Lauantaina 28.3. järjestetään
Vuosaaren saunapirtillä jäsenilta,
johon yhdistyksemme kaikki jäsenet
ovat tervetulleita. Kartan saat sähkö- tai etanapostilla Risto Tarkiaiselta, yhteystiedot alla. Tilaisuus alkaa
klo 14 kahvitarjoilulla ja esittäytymisellä. Tilaisuudessa esitellään vuoden 2009 toimintakalenteri. Tärkeintä on kuitenkin kuulla jäsenten
toiveita yhdistyksemme toiminnalle. Saunomismahdollisuus on klo 16
alkaen ja sen jälkeen tarjotaan vielä
pientä syötävää. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan Timo Elolähteelle viimeistään keskiviikkona
25.3. Mukaan mahtuu 50 nopeinta.
(SILTÄ VARALTA, ETTÄ KAIKKI 800
JÄSENTÄ INNOSTUISIVAT TULEMAAN), Timon yhteystiedot alla.
RESERVILÄISPÄIVÄ 25.4. SAN-

TIKSESSA
Lauantaina 25.4. on Santahaminassa Reserviläispäivä (kurssi nro
0400 09 12029), jonka tavoitteena
on ampuma- ja maastotaitojen ylläpito ja kehittäminen. Helsingin
Reserviläiset maksaa osan kustannuksista, joten kurssin hinta osallistujille on vain viisi euroa. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
hoidetaan 15.4. mennessä MPK:n
järjestelmän kautta. Lisätietoja antaa Risto Tarkiainen.
KESÄYÖN MARSSI JA LIHASKUNTO- JA JUOKSUTESTIT
Yhdistys osallistuu pe 5. ja la
6.6. Vantaalla järjestettävän Kesäyön marssin joukkuesarjaan ( pe
20 km + la 15 km). Kesäyön marssi
on kävelytapahtuma, joka sopii kaikille. Kesäyön marssilla kohtaavat
ainutlaatuisella tavalla yksittäiset
kävelijät, erilaiset joukkueet ja Puolustusvoimiamme edustavat marssijoukkueet. Yhdistys maksaa jäsenten osallistumismaksut. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset Eero Hiltuselle,
puh 040 537 9351, eero58hiltunen@
gmail.com. Lisätietoa tapahtumasta
saa internetistä osoitteesta www.kesayonmarssi.ﬁ
Kesäyön marssia edeltävät harjoitusmarssit.
Merkitse kalenteriisi myös Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä
(MPK:n kurssin nro 0400 09 12037),
joka on lauantaina 9.5. Santahaminassa. Ohjelmassa ovat lihaskuntotestit ja 12 min. juoksutesti. Ilmoittautuminen osoitteessa www.mpky.
ﬁ.
Töölön ampumavuorot. Oma
kalusto ja suojaimet mukaan. Vko
18, 20. 22, 24, 26, 28, 30 ke klo 14-16.
Ilmoittaudu 2 päivää ennen vuoroa:
Reijo Räikkönen puh. 050 592 8312,
reijo.raikkonen@elisanet.ﬁ.
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm sotaelokuvafestivaalista. Yli 80 yh-

distyksemme jäsenellä on MPY:n
ylläpitämässä jäsenrekisterissä väärä sähköpostiosoite. Jos sinulla on
sähköpostiosoite, johon haluaisit
saada tietoa ”nopeista lähdöistä”,
mutta et tähän mennessä ole saanut, ilmoita sähköpostiosoitteesi
Timo Elolähteelle.
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.

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. Kotisivut www.vantaanreservilaiset.ﬁ.
Vakiovuorot Tikkurilan urheilutalon ampumaradalla ja Luolassa
jatkuvat läpi kevään. Katso lisätiedot kotisivuilta.
Padasjoen toimintaviikonloppu
20.-22.3.2009. Vielä ehdit mukaan!
ilmoittautumiset Riku Länsivuorelle, GSM 050 4351904, riku.lansivuori@vantaanreservilaiset.ﬁ.
Kivääri 3x10 ls ja pistoolikenttäammunta kilpailut järjestetään
huhtikuussa. Seuraa tiedotusta kotisivuilta.
Vuoden 2009 Vares Cupin osakilpailuiden päivämäärät ovat 24.5.,
28.6., 9.8. ja 6.9. Kaikki osakilpailut
ammutaan Lopella. Lisätiedot Riku
Länsivuorelta.

ITÄ-HELSINGIN
RESERVILÄISET
Kevätkokouksessa hyväksyttiin
yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset vuodelta 2008. Yhdistyksen
taloudellinen tila on tyydyttävä ja
jäseniä on 122. Lisäksi keskusteltiin
pirttiasioista sekä veteraaniasioista.
Seuraava pirtti-ilta on tiistaina
14.4. kello 18.
Reserviläisliiton uusi jäsenmerkki on nyt tilattavissa. Yhdistyksen
puheenjohtaja Heikki Tulokas kerää
listaa niistä, jotka haluavat tilata
uuden merkin itselleen.
Mikäli haluat osallistua yhteistilaukseen, ota yhteys puheenjohtajaan puh. 0440 6444 30
Kevään jäsenkirje on postitettu
viikolla 9. Niillä, jotka saivat jäsenkirjeen sähköpostitse, on kirjeeseen
jäänyt puheenjohtajan vanha puhelinnumero. Uusi numero on mainittu edellisessä kappaleessa.
Tulemme tänä vuonna osallistumaan ainakin veteraanikeräykseen
sekä Itä-Helsingin Jotokseen. Näistä
ja muista tulevista tapahtumista lisää yhdistyksen www-sivuilla osoitteessa www.elisanet.fi/ita-helsinginreservilaiset

MERIRESERVILÄISET
Vuosikokous on sitten pidetty ja eletään uutta toimintakautta. Väkeä
oli mukavasti paikalla, tilit ja muut
asiat olivat kunnossa, ja yhteisym-
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märrys vallitsi henkilövalinnoissa.
Pakkaset ja hiihtokelitkin tulivat
pääkaupunkiseudulle, mutta voivat
tämän lehden ilmestyessä olla jälleen historiaa. Lamapeikko yrittää
hivuttautua, mutta älkäämme antako mokoman häiritä kevään tuloa tai ampujien ulkoratakauden ja
merenkävijöiden purjehduskauden
odotusta.
YHDISTYKSEN NETTISIVUT
Aikaisempien sivustojen nettiosoitteet voi nyt unohtaa. Uudet
uljaat, ikiomat sivustomme löytyvät
osoitteesta: www.reservilaisliitto.
ﬁ/merireservilaiset . Sivustot elävät
koko ajan, joten niillä kannattaa vierailla vähintään pari kertaa viikossa.
Kaikki ajankohtainen tieto löytyy
sivuilta sekä mm. vaihtuvia kuvia
toiminnasta nyt ja ennen. Lisäksi
mielenkiintoista luettavaa. Anna
linkki kaverillesikin, joka voisi olla
kiinnostunut jäsenyydestämme.
JOHTOKUNTA 2009
Puheenjohtaja Tatu Korhonen
(myös ammunta ja Navigaatiojaosto) puh. 050-5654408, Varapuheenjohtaja Eero Karuvaara (myös sponsorointiasiat) puh. 040-4826566,
Sihteeri/rahastonhoitaja Martti Helamaa puh. 050-3573658 Ahven 3:n
vastuupäällikkö Ville Mäenpää puh.
040-8251664 (myös merikilpailut)
Alushuoltovastaava Matias Kaivos
040-5433689 (myös Ahven 3:n vastuukonepäällikkö ja venerekisterin
katsastaja) Ampumakilpailuvastaava Jukka Soini puh. 050-3740994
Pelastusvastaava Vesa Karuvaara
puh. 041-5012716 (myös palo- ja öljyntorjuntakoulutus)
KEVÄTPÄIVÄ VUOSAAREN SAUNAPIRTILLÄ Lauantaina 21.3. sauna
on lämmin ja hernerokkaa tykötarpeineen on tarjolla koko päivän.
Paikka: Vuosaaren sataman lähellä,
Tryvikintien päässä. Autolla pääsee
perille ja julkisilla ainakin sataman
portille.
Puhelinluettelon kartta 36 ruutu H2. Tarjolla myös toiminnan
suunnittelua, yhdessäoloa, ilmaaseammuntaa ulkosalla ja Nopteltietokonesimulaattoriammuntaa
sisätiloissa. Omat ”saunajuomat”.
TERVETULOA.
LUOLA-RUUTIASEVUOROT
Klo (16)17-21
19.03., 02.04., 16.04., 14.05.,
28.05.
ILMA-ASEVUOROT
Parittomien viikkojen torstaisin
Klo 18-19:30
12.03., 26.03.
PURJEHDUSKAUDEN AVAJAISETpidetään perinteiseen tapaan
Suomenlinnassa torstaina 23.4.
Emskin SUURESSA saunassa klo
17-20. Yhdistyksen tarjoamat saunaoluet. Lisää aiheesta seuraavassa
lehdessä. Laita iso ruksi allakkaan
myös tämän paivän kohdalle.
NAVIGAATIOJAOSTO
Rannikkolaivurin etäkurssi käynnistyi helmikuussa. Lähiopetuspäivä 10.4. auditoriossa klo 10-16 myös
muillekin halukkaille kuin vain
opetuspaketin hankkineille. Saaristolaivurin ja rannikkolaivurin tentit
navigaatiojaoston jäsenille ja syksyn
kurssilaisille perjantaina 24.4.2009
klo 18-22. Ilmoittaudu Tatulle etukäteen. Navigaatiojaosto osti sekstantin! Käytetty mutta hyvälaatuinen
Freiberger Trommel Sextant ostettiin jaoston itse hankkimilla varoilla. Perinteisten navigointi-opetusvälineiden hankintoja aiotaan jatkaa
jaoston omien varojen puitteissa.
AMPUMAKILPAILUT
Yleinen kilpailukalenteri ja kilpailukutsut löytyät ResUL:n nettisivuilta. Aiomme osallistua ainakin
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Perinneasemestaruuskilpailuihin
2.-3.5. Mikkelissä ja ehkä myös palvelusasemestaruuskilpailuihin 25.7.
Lahdessa, mikäli halukkaita ilmenee.
Reserviläisliiton mestaruuskilpailut 22.-23.8. ovat ohjelmassa,
samoin kuin Pystykorva-SM 5.9.
Keuruulla. Sinisen Reservin ym. ampumakilpailut löytyvät MPK/Meripuolustuspiirin nettisivuilta (paitsi
Tuokko-kisa Uudenmaan piiri): 16.5.
ammutaan perinnekiväärin 300m:n
ja pistoolin mestaruuksista Upinniemessä; Mestariampujan Suomi-kp
on jälleen jaossa. 5.9. ammutaan
Raasissa 150m perinnekiväärimestaruuskisa ja 10.10. 3-asentoinen
rynnäkkökiväärimestaruus Upinniemessä. IX Heikki Tuokko kilpailu
pidetään Upinniemessä 11.10. Kilpailuihin kannattaa ilmoittautua heti.
Lisätietoja ja opastusta saa ampumakilpailuvastaava Jukka Soinilta.
Huomaa myös Helsingin piirin ja
ratapoolin ammunnat Santahaminassa.
AHVEN 3 uinailee talviunilla
Santahaminassa. Ei kuitenkaan aivan rauhassa, sillä alushuoltoaktiivimme häiritsevät uljaan veneemme
lepoa, joka pyritään keskeyttämään
huhtikuun loppupuolella, mikäli ei
suurempia remontteja tule työlistalle.
Purjehduskauden kuluessa aluksen ehostus jatkuu, ja mikäli merkit
oikein paikkansa pitävät, TÄSTÄ
TULEE HIENO KAUSI!
VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

VÄÄPELIKILTA
SOTIEMME VETERAANIT –KERÄYS
Vääpelikilta ry osallistuu perinteiseen tapaan Sotiemme veteraanit
-keräykseen, josta kertyneet varat
käytetään sotaveteraanien elinolojen parantamiseen. Keräyksen valtakunnallinen tempauspäivä on lauantai 14.3.2009. Keräyspaikkana on
Helsingin Itäkeskus. Ilmoittaminen
kerääjäksi 7.3.2009 mennessä Jouko
Alanen, puh. 045 7840 4911, jouko.
alanen@gmail.com
HARJOITUSMARSSIT
Vääpelikilta ry järjestää kevään
aikana useita marssiharjoituksia,
joilla nousujohteisesti valmistaudutaan Vantaalla 5.-6.6.2009 järjestettävään Kesäyönmarssiin. Ensimmäinen marssi toteutetaan Vanhankaupungin koskella 5.4.2009. Lisätiedot:
Raimo Puotsaari, puh. 050 4147 088,
raimo.puotsaari@luukku.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.
AMMUNNAT
MPK:n kivääriammunnat alkavat
maaliskuussa Santahaminassa. Ammunnat suoritetaan puoliautomaattikivääreillä. Ammunnoissa on mahdollisuus myös lainata maanpuolustuspiirin asetta. Vääpelikilta ry:llä
on oma ampumavuoro Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnun-

taisin klo 12.00-14.30. Radalla on
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.
KEVÄTKOKOUS 22.4.2009
Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään
22.4.2009 klo 19 alkaen Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa. Varsinainen kokouskutsu lähetetään jäsenkirjeen mukana kaikille jäsenille.
Lisätiedot: Timo Tuomi, puh. 040
5401 625, timo.tuomi@gmail.com
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.

HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
Skyttet i ”Luolan” fortlöper under
våren 2009 varannan torsdag enligt
följande.
Skyttedagar: 26.3, 9.4, 23.4, 7.5.
Triangel kampen 2009
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

S-RYHMÄN
RESERVILÄISET
Kevätvuosikokous pidettiin Ässäkeskuksessa 23.2. Osallistujia oli
paikalla ennätysmäärä, yli 20 jäsentä. Viime vuoden talous ja toiminta
hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus viime vuoden
asioista.
Tammikuussa vuosijuhlaa vietettiin kulttuurimatkalla Tallinnaan,
missä kävimme Estonia teatterissa.
Osallistujia 39.
Teemme retken Ilmailumuseoon
Vantaalle 28. huhtikuuta. Kokoontuminen museon kahviossa alkaen
klo 15.30 , missä yhdistys tarjoaa
pullakahvit. Osallistuminen 5 euroa. Järjestellään tarvittaessa kimppakyytejä.
Reserviläisliiton uuden jäsenmerkin tilaukset 27. maaliskuuta
mennessä.
Ilmoittautuminen museoon ja
merkkitilaukset Teuvolle tai Samille.
Sihteerimme Sami kerää ja päivittää sähköpostiosoitteita. Lähetä

osoitteesi Samille, niin saamme varmasti osoitetietosi ajan tasalle.
Veteraanikeräys toteutetaan lipaskeräyksenä suurimmissa toimipaikoissamme.
Olemme hankkineet puolijoukkueteltan aktivoidaksemme
maastotapahtumia. Voimme myös
vuokrata telttaa kohtuuhintaan tarvitseville. Asiaa voi tiedustella kalustovastaavalta: jukka.pallavuo@
inex.ﬁ tai 040-5515759
Loppukevään tapahtumista tarkemmin huhtikuun lehdessä.
Yhteystietoja:
puheenjohtaja juha.dahlman@
inex.ﬁ tai 040-7693816, toiminnanjohtaja teuvo.makinen@sok.fi tai
050-3385636, sihteeri sami.keino@
sok.ﬁ tai 050-3096210

KILLAT
HELSINGIN KILTAPIIRI
Helsingin kiltapiirin alueella suoritetaan koko vuoden ajan veteraanikeräystä eri tavoin. Killat voivat itse
järjestää tempauksia tai osallistua
yhdessä Helsingin kiltapiirin tapahtumiin.
Tiedustelut joko sähköpostilla
alpo.seppala@pp.inet.ﬁ tai puhelimitse: Alpo Seppälä 0400 180 460.
Viimevuonna saimme kasaan
1553,17 euroa, lipaskeräyksillä eripuolilla Helsinkiä.
Helsingin kiltapiiri ry:n kevätkokous pidetään 26.03.2009 klo 17.30
alkaen ravintola Ostrobotniassa,
Museokatu 10.
Ennen varsinaisen kokouksen
alkua Etelä-Suomen Sotilasläänin
komentaja prikaatikenraali JuhaPekka Liikola kertoo meille sotilasläänin kuulumisia, sen jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja pienen
itapalan jälkeen varsinainen kevätkokous alkaa klo 18.45. Ilmoittautumiset kiltapiirin varapuheenjohtaja
Lars Eklund 050 552 2756.
MPKL on 1.1.2009 alkaen Reserviläisurheiluliiton jäsen. Näin ollen
kaikki kiltalaiset voivat osallistua
RESUL:n järjestämiin kunto- ja liikuntatapahtumiin kilpailuihin ja
lähettää niihin omia joukkueitaan.
Alkuvuoden kilpailuista ohjeineen
löydät tietoa www.mpkl.fi -uutispalstalta tai pyynnöstä toimistolta.
Välittäkää kilpailutietoja jäsenistölle
ja kerätkää reippaita joukkueita mukaan. Muistakaa myös KESÄYÖN
MARSSI 5.-6.6. lisätietoa info@kesayonmarssi.ﬁ. Kevään aikana saamme myös mahdollisuuden käyttää
RESUL:n sähköistä kuntokorttia.
Naisten Valmiusliitto ry:n naisille kohdennettu monipuolinen
valtakunnallinen harjoitus Fouga
2009 järjestetään tänä keväänä 24.26.4.2009 Kauhavalla. www.naistenvalmiusliitto.ﬁ löydät muitakin
naisille kohdennettuja harjoituksia
ja yleistä tietoa NVL ry:stä.
Killan tiedotusvastaava: Ota alkaneen vuoden tavoitteeksi hyödyntää liiton ja Helsingin kiltapiirin
tarjoama näkyvyys. Käy tutustumassa, miten jäsenkillat näkyvät omilla
osioillaan osoitteessa www.mpkl.ﬁ
ja tiedota kiltasi tapahtumista unohtamatta Helsingin kiltapiirin sivujen
näkyvyyttä. Tavoitat pääkaupunkiseudulla 41 jäsenkiltaa. Lähetä
kiltaasi koskevat tapahtumatiedot
sähköpostilla sirpa.holma@welho.
com tai 044-5607073.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Autojoukkojen kunniapuheenjohtaja Leo R Laine on poissa.
Autojoukkokiltojen liiton ja Autojoukkojen Helsingin killan kunniapuheenjohtaja Leo Rikhard Laine
nukkui pois 7.helmikuuta. Hän loi
merkittävän uran autoalalla niin
työelämässä kuin vapaaehtoisessa
maanpuolustustyössä. Autojoukkojen Helsingin killan kiltaveljet saivat
kunnian saattaa Leon viimeiselle
matkalle. Leo toimi myös Autojoukkokiltojen liitossa AJHK:n edustajana liiton varapuheenjohtajana
vuodesta 1993 vuoteen 1998 sekä
vuodesta 2000 lähtien puheenjohtajana aina vuoteen 2004 saakka. Viimeisenä huomionosoituksena hänet
kutsuttiin Kaartin Jääkärirykmentin
killan kunniajäseneksi 18.10.2008
pari kuukautta ennen sairastumistaan.
Valatilaisuudessa 12.2.2009 Santahaminassa oli Kiltaveli Eero Hakkarainen lippulinnassa AJK-Helsingin lippun kanssa.
Johtokunnan kokous 18.2.2009
Tuusulassa Raimo Stenvallin luona.
Tutustuttiin Raimon automuseoon
sekä kuultiin historiikkia ja hauskoja tarinoita, jotka liittyivät näihin
ajoneuvoihin. Samalla kuultiin, mitä
50 vuoden ikäinen kuljetusliike nykypäivänä toimi. Johtokunta kiittää
vieraanvaraisudesta Raimoa mukavasta illasta.
Killan ampumavuoroja on seuravasti. Pistooliammunta Rata 2. Aika
klo. 17.00-20.00. 01.04, 08.04, 15.04,
22.04, 29.04, 06.05, ja 20.05
Kivääriammunta Kadettikoulun
K-rata. Aika klo. 17.00-20.00 30.03,
13.04, 27.04, 04.05, 25.06, 08.06, ja
15.06.

KAARTIN
JÄÄKÄRIRYKMENTIN
KILTA
Esitelmätilaisuudet Jääkäritalolla
Santahaminassa 30.3.2009 klo 18.00
Evl Mika Kerttunen kertoo Intian ja
Pakistanin suhteista 27.4.2009 klo
18.00 Miksi Viipuri menetettiin. Sodan ratkaisuvaiheista kertoo Arto
Kotro. Ilmoittautuminen esitelmätilaisuuksiin viim edeltävänä sunnuntaina Kai Wigren 050 4654088
Tutustumiskohteet
28.3.2009 klo 11.00 Tutustuminen
Mannerheim- museoon. Kokoontuminen museon edessä Kalliolinnantie 14 klo 10.50. ilm viim 26.3.
24.4.2009 Tutustuminen Loviisan
ydinvoimalaan. Lähtö Santahaminasta klo 11.00. ilm viim 9.4. ilmoittautumiset Kai Wigren 050 4654088
tai kai.wigren@pp.nic.ﬁ

HELSINGIN
SUOJELUKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA
KEVÄTKOKOUS
Kevätkokous pidetään 15. huhtikuuta 2009 klo 17.00 Suojeluskuntatalon auditoriossa, Töölöntorinkatu
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2 B. Klo 16.30 laskemme kukkalaitteen suojeluskuntapiirin muistokivelle (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulmassa).
Strategian laitoksen johtaja,
eversti Erik Erroll pitää kokousesitelmän, jonka aiheena on ”Miten
Eurooppa puolustautuu tänään?”.
Esitelmätilaisuus on avoin kaikille
kiinnostuneille.
KILLAN YHTEYSTIEDOT
Helsingin Suojeluskuntapiirin
Perinnekiltaa koskevissa asioissa
saat lisätietoja killan puheenjohtajalta. Yhteystiedot: Markus Anaja
(markus.anaja@kolumbus.fi tai
GSM 0400 694 004).

sätietoja: 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.

KENTTÄTYKISTöKILTA
Tapahtunutta:
28.2.2009 järjestettiin vierailu Sotamuseoon osoitteessa Maurinkatu 1.
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 Tykistö 2020 -seminaari klo 12 - 16
Aiheena tykistön tulevaisuus.
Esiintyjinä alan huippuammattilaiset!
Paikkana Döbelninkatu 2:n auditorio.
Seminaarin ohjelma
11.45 - 12.15
Kahvitarjoilu
12.15 Tilaisuuden avaus, puolustuspoliittinen selonteko ja tykistö
Uudenmaan tykistökillan pj. Pekka Vasara, ylil.res.
12.30 Tykistön käytön periaatteet nyt ja tulevaisuudessa
evl Pekka Purtonen MPKK:n
yleisesikuntaupseerikurssin tykistötaktiikan opettaja
13.30 Tauko
14.00 Verkostopuolustus, yhteisoperaatiot ja tulenkäyttö ins-evl.
Jyri Kosola, Teknologiasektorin johtaja, Pääesikunta, Materiaaliosasto
15.00 Reserviläisen näkökulma
uuteen tulenkäyttöön Veikko Luomi,
kapt. res.
15.30 Paneelikeskustelu teemoista, yleisön kantoja
16.00 Tilaisuuden päätös
23.-25.5 Vierailu Rovajärven kovapanosammuntoihin.
Kilta järjestää vierailun Rovajärven 60-vuotisjuhlaleirille. Ilmoittautuminen: Raine Mönkkönen,
0400-400 164, raine.monkkonen@
pp.inet.ﬁ,
Koulutusta:
24.-26.4.2009 Hedberg-kilpailu
Niinisalossa Tykistötaidollinen kilpailu yhdessä Viron reserviupseereiden ja aliupseerien kanssa.
Tiedustelut: Aki Mäkirinta 0400805124, aki.makirinta@sci.ﬁ
9.-10.5.2009 Epäsuoran tulen
käytön järjestelyt asutuskeskuksessa, Santahamina MPK:n kurssi nro
0400 09 11011. Ilmoittautuminen
www.mpky.fi. Lisätietoja: Kurssin
johtaja Jussi Sorsa 050 465 6920,
jussi.sorsa@kolumbus.ﬁ
22.-24.5.20089 Kapteeni Järvi -kilpailu 2009 Santahaminassa.
MPK:n kurssi nro 0400 09 11015.
Ilmoittautuminen www.mpky.ﬁ. Li-

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Kiltamme 30-vuotisvuosijuhla on
lauantaina 4.4.2009 kello 15.00 Katajanokan upseerikerhon Karimosalissa. Tilaisuuteen ilmoittautuminen: maksu 20e/henkilö tilille
101330-139383.
Mahdolliset muistamiset ja lahjoitukset samoin killan tilille 101330139383.
Lisätietoja: antero.pesonen@
gmail.com tai 040-5128819
Killan sääntömääräinen kevätvuosikokous on maanantaina
16.3.09 kello 17.30. Hallitus kokoontuu klo 17. Paikka Lemminkäisen
pääkonttori Esterinportti 2, Pasila.
Ilmoittautumiset Antero Pesonen.
Katso ilmoittautumisaika ja tarkempi ohjelma Jäsentiedotteesta
1/2009, helmikuu.
Kevään ampumavuorot Döbelninkadun luolassa la klo 12-1430
viikot: 3,812,16,20 ke klo 19-21.30
viikot: 4,10,14,18,22
Ampumavakuutus on pakollinen.
Katso siitä tarkemmin HRS NRo
1, 30.1.2009.Tietoja myös MPKL:n
toimistosta: 040-4778960, toimisto@mpkl.fi, vaihde 09-4778960,

faksi 09-47789770. Ilmoittautumiset: markus.saarela@ska.ﬁ tai 0407431867 edellisenä päivänä. Ota
kuulosuojaimet mukaan.
Kilta sponsoroi panoksia. Oma
ase ei välttämätön.

HELSINGIN
RAUHANTURVAAJAT
Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja,
t. 020 4835377, p. 040- 5867874, tuomo.ruohonen@metso.com; Hannu
Juvonen, varapuheenjohtaja, veteraanivastaava, p. 050- 4921956,
hhjuvonen@hotmail.com; Mika
Raatikainen, jäsenvastaava, p.0445603780,mikapekkaraatikainen@
hotmail.com, Mer vi Aho,vtsihteeri,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116, mervi.aho@
mehiläinen.ﬁ. Liiton veteraanituen
päivystävä puhelin 0207698111.
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. Huhtikuun messi-ilta
to 2.4 eversti Juha Tammikivi kertoo
johtamisen kokemuksistaan KFORoperaation monikansallisesta johtoesikunnasta. Kaikki mukaan messiiltoihin.
Ammunta: Säännölliset luolavuoromme ovat päättyneet, lisätietoja ammunnasta Jukka Soini, puh.
050-3740994 sekä Jari Luostarinen,
puh. 0503103347. RK-ammunta toukokuussa.
Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlaa
vietämme YK-päivänä 24.10.2009
klo 18.00 . Paikkana on Finlandiatalo. Varaa aika kalenteristasi jo nyt,
tarkemmat tiedot sekä kutsut myöhemmin.
Järjestyksenvalvojaksi ! Yhdistys
järjestää halukkaille jäsenilleen jvkoulutuksen. Koulutusajankohta selviää ,kun on riittävästi osallistujia.
Ilmoittautumiset : Juha Salonen,p.
040 7229804 tai juhasalonen1959@
luukku.com.

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.

YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; ylil heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.ﬁ, 040-552 9530, jäsen- ja tiedotusvastaava: ltn panu.
korpela@tapiolanreservinupseerit.ﬁ, 040-557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.ﬁ
Puheenjohtaja alik Perttu.Salonen@esres.ﬁ, 0400 280 378

SISSIKERHO
SISSIOSASTO
Sissien kotisivut
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.ﬁ. Muista myös Sissiportaalin
käyttö!
Stadin Sissit 50 vuotta!
Stadin Sissien toimintaa on jatkunut aktiivisesti 50 vuotta. Juhlavuoden
tapahtumista lisää Sissisivuilta. Varaa kalenteristasi jo nyt ilta 24.10.2009.
Luvassa…

STADIN SISSIEN KEVÄTKOKOUKSIEN KOKOUSKUTSU
Kutsutaan Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n yhteiseen kevätkokoukseen, joka pidetään RUL:n auditoriossa torstaina
26.3.2008 alkaen klo 18.00 Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokouksen asiat: - Vuoden 2008 toimintakertomus, tilinpäätökset 2008
ja vastuuvapaudet sekä muut kevätkokoukselle kuuluvat sääntömääräiset
asiat. Alustajana Markus Kaartinen (henkilöstöpäällikkö, MPKK) ja aiheina
”Sissitoiminnan hyödyt nykyajan eri konﬂikteissa” sekä ”Sissitoiminta Suomessa 2020”. Hallitus/Sissikerho ja Johtokunta/Sissiosasto
Retki Camp Degerbyhyn
Nitrot järjestävät seuraavat retken 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 Sipoossa 25.-26.4.2009.
Tarkemmat tiedot Sissisivuilta sekä kilpailun johtajalta Aarne Björklundilta
050-357 8483.

Kevätsauna taas lämpimänä!
Sissisauna pe 29.5.2008 alkaen klo 17:41 KAARTJR:n killan saunalla.
NESTEhuollosta vastaavat joulukuussa ylennetyt sekä silloin tai sen jälkeen
palkitut sissit! Otamme yhteyttä. Tervetuloa!

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

Pahkis-09
TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET

Juhlavuoden Pahkis järjestetään perinteisesti Pahkajärvellä 18.20.9.2009. Kilpailun johtajana toimii Sampo Jokinen 050-577 9993

Ampumatoiminta
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 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.ﬁ

LIIKUNTA

Töölöntorinkadun sisäampumaradan vuorot jatkuvat! 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!

Su 22.3 klo. 09.45 Harjoitusmarssi 3, 20km, paikka Leppävaaran urheilupuisto. Lisätiedot: Jan Ek, p. 09-803 3600, 050 543 1043. Toteutus EspoonKauniaisten 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.
Lisäinfoa muista pk-seudun reserviläisliikuntatapahtumista löydät nettisivujemme toimintakalenteriosiosta.

Salitoiminta

Töölöntorin sunnuntaiset pistooliampumavuorot:

Sissien hihamerkit

Parilliset viikot klo. 17.00 – 19.30
Valvojat: Kari Wuokko: 040 515 0574, kari.wuokko@tapiolanreserviupseerit.ﬁ
Parittomat viikot klo. 17.00 – 19.30
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

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 ).

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 3/09 D.L.
30.maaliskuuta (ilm. 10.4.). Huomioittehan tämän sissi-aineiston toimittamisessa!
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Yhteystiedot Sissien toimintaan:
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

Pidä jäsentietosi ajan tasalla
– pysyt mukana tiedotuksessa
Kohta postiisi kolahtaa jäsenmaksukaavake. Tarkista tietosi oikeellisuus. Sinun on itse mahdollista korjata tietosi ja lisätä sähköpostiosoite
liittojen www-sivuilla. 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.

RUK 81

RUK 89

Kurssin 55-vuotistapaaminen juhlalounaan merkeissä Helsingissä Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1, torstaina
maaliskuun 19. päivänä kello 13.00.
Sitovat ilmoittautumiset ravintolan hovimestarille ensitilassa puh: 09-6128
6349 tai fax 09-630 675. Maksu 50 euroa
+ järjestelykulut 10 euroa peritään
ravintolassa.

RUK:n KURSSI 89 VIETTÄÄ KURSSIKOKOUSTA HELSINGISSÄ TORSTAINA 14.5.2009

Eversti Matti Lukkari on lupautunut pitämään tilaisuudessa juhlaesitelmän.
Mahdolliset tiedustelut Seppo Pekonen
0400-211 199 ja Martti Setälä 09-412
6857.
Kurssitoimikunta

Kokous alkaa klo 13.30 veljesaterialla Helsingin Suomalaisella Klubilla,
Kansakoulukuja 3. Lounaan jälkeen Puolustusministeriön kansallisen
puolustuspolitiikan yksikön päällikkö prikaatikenraali Markku Nikkilä pitää
esitelmän valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta ja
sen sisältämistä sotilaallisista näkökohdista.
ILMOITTAUTUMINEN MAKSAMALLA OSALLISTUMISMAKSU 30 EUROA RUK 89:n TILILLE 20662053895 ENSI TILASSA, MUTTA VIIMEISTÄÄN 5.5.2009. Maksutietoihin RUK:n aikainen
yksikkö. Osallistumismaksu sisältää aterian noutopöydästä, kahvin ja eteispalvelun.
Ilmoita tiedossasi oleville kurssiveljille. Erkki Pekki (09) 321 6782, Sähköposti
erkki.pekki@luukku.com, Lasse Mäkelä 050- 373 4223, Kalevi Usva 0400-427 346.

ESITELMÄ RUOTSIN
TURVALLISUUSPOLITIIKASTA
30.3.2009

Perinteiset kevätmyyjäiset

Suomen Ruotsissa oleva sotilasasiamies
eversti Harri Niskanen pitää esitelmän
Ruotsin turvallisuuspolitiikasta.
Esitelmä on maanantaina 30.3.2009 klo
18.00 Katajanokan Kasinolla Karimosalissa. 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.

Kanta-Helsingin Maanpuolustusnaiset ry järjestää 4.4.2009 kello 10.00-14.00 perinteiset kevätmyyjäiset Döbelninkatu 2:ssa.
Tervetuloa.

Järjestää Kanta-Helsingin
Reserviupseerit ry

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Sähkösuunnittelu
Forssell
Larin Kyöstintie 6
00650 HELSINKI
(09) 720 6330

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Rolls-Royce Oy Ab
Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI

AK-Raudoitus Oy
Ilmarintie 7
04600 MÄNTSÄLÄ
050 358 1258

Aurinkoista
kevättä

Jeesus Kristus
on elävä Jumala
ja pelastaa

MA-TI Maalaus-ja
tasoitetyöt

J.Haarla Oy

PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Pohjois-Karjalan
Sähkö Oy
PL 141
80101 JOENSUU
(013) 266 3311

Pyhäjärvenkatu 10 A
33200 TAMPERE
(03) 3399 1300

Finnzymes
Keilaranta 16 A
02150 ESPOO
(09) 584 121

VARATTU

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

Oy Hangö
Stevedoring Ab

Berner Oy

PB 26
10901 HANGÖ
(019) 221 922

PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Corporate Advisor
Group Oy

Transpap Oy

Bulevardi 1 A
00100 HELSINKI
(09) 476 4600

Laippatie 5
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

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

SSH
Communications
Security Oyj
Valimontie 17
00380 HELSINKI
020 500 7000

Luova toimisto
Bolder Helsinki Oy

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

Mechelininkatu 12—14, 00100 Helsinki

Enemmän kuin messurakentaja.
Hankasuontie 13, 00390 Helsinki
Vaihde 029 006 200. www.tecalemit.fi

www.bolder.ﬁ
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Sähköinsinööritoimisto
Delta Oy
Ruosilantie 14
00390 HELSINKI
010 820 3400

Kotipalvelu Hoiva &
Harja Oy
Lehmuskatu 10-12 A 16
04260 KERAVA
0400 478 846

Hammaslääkäri
Jussi Kuusisto
Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMMI
(09) 298 9796

Gühring Ab

41330 VIHTAVUORI
(014) 377 9211

Lämmittäjänkatu 4 A
00810 HELSINKI
(09) 8622 0100

Yhtyneet Insinöörit Oy

Ab Haldin & Rose Oy

Aerial Oy

Linnamäki Steel Oy

Meca -Trade Oy

Kutojantie 11
02630 ESPOO
(09) 452 0600

Permoonkaarre
68600 PIETARSAARI
(06) 723 0222

PL 22
04401 JÄRVENPÄÄ
(09) 2709 0120

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Merclean Oy

Metso Minerals
Finland Oy

Munkkivuoren
Seurakunta

Noormarkun Murske Oy

Uniferm Oy

PL 548
33101 TAMPERE
0204 845 300

Raumantie 3
00350 HELSINKI
(09) 2340 5200

Pohjolankuja 9
29570 SÖÖRMARKKU
(02) 546 8581

PL 350
00521 HELSINKI
(09) 295 2261

Kuopion Ev.Lut
Seurakunta

Isännöinti Niini Oy

Haapapurontie 75
02880 VEIKKOLA
0400 406 081

Transit Case Oy

Keravan Seurakunta

Anja Pesola Oy

Cortex Oy

Roihuvuorentie 1
00820 HELSINKI
(09) 789 690

Papintie 6
04200 KERAVA
(09) 478 488

Hyttitie 6
00700 HELSINKI
(09) 836 2150

Kutojantie 5
02630 ESPOO
(09) 759 0770

Keski-Uudenmaan
Diesel Oy

Mikrolog Oy Ltd

Ri-Plan Oy

Ennekuja 2
02270 ESPOO
042 47 401

Ilmarinkuja 3
45100 KOUVOLA
0400 558 322

Roihuvuoren
Seurakunta

Peltomäenkatu 8
04250 KERAVA
(09) 242 3582

Rakennuspalvelu
Lahtinen Oy
Rinnetie 1
10520 TENHOLA
0400 729 681

Oy Kontutek

Sähkö-Jussi Oy

Mäkelänkatu 54 B
00510 HELSINKI
(09) 565 8000

Kauppalantie 22
00320 HELSINKI
(09) 588 5455

www.kontutek.ﬁ

Petrus Församling

HangTel

Bogatus Oy

Vespervägen 12 A
00320 HELSINGFORS
(09) 2340 7100

Ratakatu 5
10900 HANKO
(019) 248 6494

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

Uudenmaan Tilipalvelu

T:mi H.Nyström

Laurinkatu 45
08100 LOHJA
(019) 347 272

Pornaistentie 235
07230 MONNINKYLÄ
0400 215 813

Rakennussuunnittelu
Aeon Lindström

Porin
Putkirakentajat Oy

Helsingin Diesel Oy

Karjalankatu 5
28130 PORI
(02) 630 1800

Hirvensalmen Kunta
Keskustie 2
52550 HIRVENSALMI
(015) 72 711

Tammisaaren
Kirjanpitotoimisto

Nettotilit Oy
Sörnäisten Rantatie 27 C
00500 HELSINKI
(09) 759 9850

Eurenco Vihtavuori Oy

Metsäpolku 2
10940 HANKO
0400 819 189

Suomen Jääkärimuseo
Jääkärintie 80
62420 KORTESJÄRVI
(06) 2412 9834

Autotallintie 19
00770 HELSINKI
(09) 387 9282

Fiskars Brands
Finland Oy Ab

www.kauhava.ﬁ

Tulisuontie 2
00820 HELSINKI
(09) 2340 5700

Kiinteistö Oy
Opintanner
Aleksis Kivenkatu 26
33200 TAMPERE
(03) 225 3000

Asianajotoimisto
Kristiina Lehtonen
Niemenmäentie 2
00350 HELSINKI
0400 906 127

Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

PL 283
00151 HELSINKI
(09) 634 213

PL 1064
70101 KUOPIO
(017) 158 111

Radial Oy

SUOMEN
KONGRESSITEKNIIKKA

Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI
(09) 385 4617

Siivousliike
S. Ilvonen Oy

Suomen Unipol Oy
Nahkahousuntie 3
00210 HELSINKI
(09) 682 3260

PL 86
00421 HELSINKI
050 569 5924

Lappeenrannan
Hammaslääkäriasema

Jetsolutions Oy
Rahtitie 2
01530 VANTAA
075 756 0000

Toikankatu 4 III kerros
53100 LAPPEENRANTA
(05) 625 5100

PRH Sähkö Oy

Vuosaaren Apteekki

Karhulan Pesuliike

Hämeentie 157
00560 HELSINKI
(09) 777 3282

Vuotie 45 / kauppakeskus
00980 HELSINKI
(09) 343 4400

Virsumäentie 32
48600 KOTKA
(05) 262 118

Teokon Oy

Asianajotoimisto
Markku Tiainen

AV-Kopiset Oy

Hyttitie 5
00700 HELSINKI
(09) 374 3641

Hellmanin Konepaja Oy

JT-Kaivoskoneet

Sienitie 22
00760 HELSINKI
010 836 5400

Kytkintie 51
00770 HELSINKI
(09) 343 4970

10330 BILLNÄS
(019) 277 721

Rema Tiptop Oy

Rautatienkatu 21
10600 TAMMISAARI
(019) 241 4995

Robert Huberintie 7
01510 VANTAA
010 680 5800

Kippavuorentie 7
42700 KEURUU
(014) 722 018

Rakentajat Piippo &
Pakarinen Oy

Ulvilan Seurakunta
28400 ULVILA
(02) 535 0600

Kauppamäki 3
02780 ESPOO
(09) 812 036

Autokorjaamo
A.Lehtonen

Konepaja P & K Oy

Järvelän Rauta Ky

Presto-Maalaus Oy

Pohjolan Arkistotuho Ky

Lujitustekniikka Oy

Lommitie 6
02740 ESPOO
(09) 888 2277

PL 72
00521 HELSINKI
(03) 357 5500

Peltotie 2
16600 JÄRVELÄ
(03) 872 760

Tullivuorentie 11 D
00700 HELSINKI
040 500 0810

Lapinkatu 14
96100 ROVANIEMI
(016) 318 192

Juvantasku 1
02920 ESPOO
(09) 849 4440

Etelä-Haagan Apteekki

Lasi-Kalle Ky

Kauppalantie 26
00320 HELSINKI
(09) 587 2600

Kalevankatu 8
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 612 388

Kolster Oy

JaPeKa Oy

Iso Roobertinkatu 23
00120 HELSINKI
(09) 618 821

Heikkiläntie 140
21840 KARINAINEN
(02) 486 5860

Pirkanmaan
Keittiökaluste Oy
Teollisuustie 8
33470 YLÖJÄRVI
0207 209 240

Leppävaaran Uusi
Apteekki
Leppävaarankatu 3-9
02600 ESPOO

fax 0207 209 250

Supermaster Ky
Kellosilta 2 C 65
00520 HELSINKI
(09) 143 703

Keravan
Raudoituspalvelu
Piennarlenkki 13
01840 KLAUKKALA
0201 551 955

Kuljetus Oy Oksanen
Veräjänmäenpolku 4
00650 HELSINKI
(09) 728 7280

Sam-Systems Oy

Kylmäkide Oy

Tili-Kiinti Oy ISA

Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Imppalanmäki 3
04200 KERAVA
(09) 294 279

Haarniskatie 6 D
00910 HELSINKI
(09) 325 6221

Katajanokan Kasinon
Kenraalisalissa keskiviikkona 25.3.2009 klo 18.00
alkaen.
Töölön Reserviupseerit
ry:n

TEEMAILTA:
TURVALLISUUSJA PUOLUSTUSPOLIITTINEN
SELONTEKO 2009

Mukana asiantuntijoina
teemaillassa ovat:
alivaltiosihteeri Esko
Hamilo, Valtioneuvoston
kanslia ylijohtaja Pauli
Järvenpää, Puolustusmi-

nisteriö
toimitusjohtaja Ilkka
Kananen, Huoltovarmuuskeskus prikaatikenraali
Juha-Pekka Liikola, EteläSuomen Sotilaslääni
Tervetuloa kuulemaan
Suomen panostuksesta
turvallisuuteen ja puolustuskykyyn

Nummisten Peltityö

Vanhustyön Keskusliitto ry
Centralförbundet för de gamlasväl rf

Ojakulmantie 355
04660 NUMMINEN
0400 456 713

Malmin Kauppatie 26
00700 HELSINKI

Nitro Ju-Jutsua
Reserviläisten Dojolla!
Milloin olet viimeksi venytellyt?
Onko hartiat jumissa?
Vetääkö soffa voimakkaasti puoleensa?
Nyt on hieno tilaisuus perehtyä Ju-Jutsun
saloihin harjoittelun positiivisia puolia korostaen. Nitro Ju-Jutsussa keskitytään terveelliseen
harjoitteluun ja kehon vahvistamiseen itsepuolustusta unohtamatta. Harjoitusten sisällöstä
on karsittu pois mm. heitot ja rajuimmat lukot

www.vtkl.ﬁ

eli turhat harrastamisen estävät tekosyyt
on syytä heittää romukoppaan. Harjoittelu
tapahtuu pienessä porukassa, jolloin heikot
selät, kipeät polvet yms. voidaan hyvin ottaa
huomioon. Kurssipaikka Helsingin keskustassa
osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Pohjoisen Hesperiankadun ja Töölöntorinkadun kulmassa,
lasiovista sisään. Treeniasuna voi käyttää verryttelyasua tai budopukua. Harjoittelu tapahtuu
tatamilla paljain jaloin.
Kurssin kesto 15.4. - 27.5. Harjoitusajat: keski-

viikkoisin klo. 19.30-21.00 Syssymmällä jatketaan taas uusin kujein.
Harjoituksia ohjaa Jori Ala-Keturi (4.Dan
Ju-Jutsu, 1.Dan Karate, Voimankäyttökouluttaja). Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen,
koska salille mahtuu vain 20 innokkainta. Osallistujilta peritään nimellinen 20 e kurssimaksu
ensimmäisellä harjoituskerralla.. Ilmoittautumiset ja lisätiedot emaileitse: seppo.kulonen@helsinkinet.ﬁ Tervetuloa mukaan reipashenkiseen
kehon huoltoon !
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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

K U VA J E N N I I K Ä L U O M A

Etelä-Suomen
sotilasläänin vuosipäivä
Etelä-Suomen Sotilasläänin
ensimmäinen toimintavuosi
on takana. Juhla vietettiin
Ritarihuoneella 24.2.2009.
TILAISUUDESSA PALKITTIIN HRUP:n

Vasemmalla kapteeni Petri Fihlman, vuoden reserviläiskouluttaja ja Ikämiessäätiön
miekalla palkittu kapteeni Ville Maijanen.

SENIORIUPSEERIT
Helsingin reserviupseeripiiri ry:n Senioriupseerien Kerhon kevätkokous pidetään
maanantaina 23.3.2009 klo 13.00 – 15.00
Katajanokan Upseerikasinon, Laivastokatu
1, Karimosalissa. Kokouk-sessa käsitellään
kerhon 1.12.2008 vahvistetuissa säännöissä
kevätkokoukselle määrätyt asiat. Li-säksi
tässä kevätkokouksessa valitaan kerhon puheenjohtaja, hallituksen kuusi muuta jäsentä
sekä kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja toimimaan syyskokoukseen 2009
saakka. Kokousesi-telmän, aiheena Georgian
sota, pitää majuri Heikki Lehtonen Maanpuolustuskorkeakoulun Strategi-an laitokselta.
Omakustanteisen, ns kerhopalan hinta
on 20 euroa. Kokousosallistumisesta ja
mahdollisesta osallis-tumisesta ruokailuun
pyydetään ilmoittamaan 19.3.2009 mennessä
arto.aremo@kolumbus.ﬁ tai puhelimitse 050
367 5970.

puheenjohtaja Ville Maijanen Ikämiessäätiön miekalla ja Petri Fihlman valittiin vuoden reserviläiskouluttajaksi.
Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola korosti
puheessaan reservin merkitystä.
”Reservin koulutus on yksi sotilasläänimme avaintehtävistä. Oma
reservimme on pidettävä mahdollisimman korkeatasoisena niin, että
se kykenee hoitamaan kaikissa olosuhteissa sille annetut tehtävät.
Puolustusvoimien vuosittaisissa

kertausharjoitusten määrissä ollaan
muutaman lamavuoden jälkeen
päästy jo vuoden 2008 aikana tasolle, joka on riittävä hyvän koulutustason saavuttamiseksi. Alkaneena
vuotena ja lähivuosina taso tullaan
säilyttämään.
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta, aluetoimistoineen, toimeenpanee yhteensä 3800 kertausharjoitusvuorokautta ja 2800 vapaehtoista harjoitusvuorokautta kuluvan
vuoden aikana. Nämä kertausharjoitukset koskevat pääosin nuorta
reserviämme.
reserviläisille, jotka haluavat kehittää
taistelijan taitojaan ja fyysistä suorituskykyään, löytyy vaativia tehtäviä
Maakuntakomppanioista. Maakun-

VAPAAEHTOISILLE, AKTIIVISILLE

takomppaniat osallistuvat mm vaativien virka-aputehtävien toteuttamiseen jo rauhan aikana.
VARTTUNEEMMAT ja kokeneemmat reserviläiset, joiden ikä ei enää
mahdollista osallistumista taistelujoukkojen kertausharjoituksiin,
voivat hakeutua Sotilaslääniin muodostetun Taistelukoulutusyksikön
vaativiin kouluttajatehtäviin. Sotilasläänin tavoitteena on saada näin
muodostettua koulutusyksikkö, joka
kykenee hoitamaan vaativimmatkin
koulutustehtävät kaikissa olosuhteissa.
Vapaaehtoisilla harjoituksilla
voidaan täydentää sellaisia osaamisen alueita, joita kertausharjoituksissa ei ole kyetty harjoituttamaan.
Näitä ovat useasti henkilö- ja ryhmäkohtaisten taitojen kehittäminen.
Sotilaslääni tulee jatkamaan hyvin toimivaa yhteistyötään alueella toimivien reserviläisjärjestöjen
kanssa.
Sotilasläänimme vahvuus on reservissä.”

Kutsu kertausharjoitukseen

Kesäyön marssi Vantaalla 5.-6.6.2009

Kesäyön marssi Vantaalla 4. – 7.6.2009

HRUP & HELRESP

Tapahtuma on Puolustusvoimien, Suomen Ladun, Suomen Sotilasurheiluliiton ja Reserviläisurheiluliiton yhteistyönä järjestämä kansainvälinen massatapahtuma, joka on
perinteisesti järjestetty Tuusulassa Hyrylän varuskuntaan ja Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin tukeutuen.
Kesäyön marssi kuuluu kansainväliseen IVV-tapahtumien (Internationaler
Volkssportverband) verkostoon, joka järjestää tapahtumia yli 30 maassa.
Hyrylän perinteikäs varuskunta on lakkautettu, ja tapahtuma on siirretty Vantaalle,
jossa marssi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008.
Tapahtuma tarvitsee tekijänsä, ja Puolustusvoimat käskee kertausharjoitukseen (KH)
4. – 7.6.2009 reserviläisosaston, jonka tehtävänä on viimevuotiseen tapaan telttakylän
pystytystä, marssireitin merkintää ja valvontaa, liikenteen ohjausta, vesihuoltopisteiden
perustamista ja ylläpitoa ym. huollon- ja yleisiä järjestelytehtäviä. Mikäli tapahtuma
saadaan purettua ja kalusto on luovutuskuntoista (teltat kuivia jne.), kotiuttaminen
tapahtuu jo 6.6.2009 illalla. Kertausharjoitusosasto rekrytoidaan vapaaehtoisista reserviläisistä. Ilmoittautuminen kertausharjoitukseen 25.3.2009 mennessä puhelimitse tai
sähköpostilla: Niko Niemistö, GSM 050 5656632 etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.ﬁ

Kesäyön marssi on piirimme alueella järjestettävä valtakunnallinen reserviläisille tarkoitettu kävely- ja marssitapahtuma. Tässä tapahtumassa voivat osallistujat suorittaa
marssin omaan tahtiin, kyse ei siis ole kilpailusta. Tämän marssin järjestelyt aloitettiin
viime vuoden puolella ja järjestelytehtävissä on kaikkiaan 100-200 henkilöä.

Ilmoita seuraavat asiat:
• nimi
• syntymäaika
• sotilasarvo
• yhteystiedot (sähköposti ja puh)
• onko sinulla oma m91 varustus vai tarvitsetko Puolustusvoimilta
(jos tarvitset, kengän ja lakin nro ja housujen ja takin koko). Ilmoittautuneet käsketään
kertausharjoitukseen. Lisätietoja tapahtumasta osoitteesta www.kesayonmarssi.ﬁ tai
allekirjoittaneelta.
TERVETULOA HARJOITUKSEEN!

Harjoitusmarssit pidetään seuraavasti:
Sunnuntai 05.04.
Sunnuntai 19.04.
Sunnuntai 10.05.
Sunnuntai 24.05.

Järjestäjien puolesta esitän pyynnön Helsingin kaupungin alueella toimiville reserviupseerikerhoille ja reserviläisyhdistyksille osallistumaan tähän tapahtumaan useammalla
joukkueella, jotta Kesäyön marssi marssittaisiin tulevinakin vuosina Vantaalla.
Kesäyön marssille ilmoittaudutaan osoitteessa www.kesayonmarssi.ﬁ
Tässä osoitteessa on myös lisäinfoa marssista.
Kesäyön marssi on osa reserviläisen kenttäkelpoisuutta ja vaatii harjoittelua onnistuakseen hyvin. Senpä takia järjestämme nousujohteiset harjoittelumarssit, joita vetävät
Raimo Puotsaari ja Peter Korvensyrjä. Tarkoituksena on tutustua omakohtaisesti marssimiseen ja valmistaa kehto ja mieli Kesäyön marssille.

Lähtöpaikka on Vanhankaupungin koski, Jokisuuntien parkkipaikka.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut Raimo Puotsaari, puh. 050 414 7088 tai Peter Korvensyrjä, puh. 045 674 8754. Harjoitusmarsseilta ei aiheudu osallistujille kustannuksia.
Varustus: ulkoilupuku ja marssijalkineet sekä urheilujuomaa.

