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Jääkäri — sodassa eliittiä vastaan

I

ltalehden parin viikon takainen
käännös tanskalaisen Thomas
Rathsackin kirjan Jæger - i krig
med eliten nimestä ei ollut ihan
onnistunut. Tosin se ei nyt mennyt ihan niin pieleen, kuin Tanskan puolustushallinnon yritykset
estää kirjan julkaiseminen. Kuukauden
kestänyt operaatio kulminoitui puolustusvoimien komentajan, amiraali Tim Sloth
Jørgensenin eroamiseen 4. lokakuuta.
42-vuotias Rathsack on Tanskan maavoimien erikoisjoukon Jægerkorps’n entinen ammattialiupseeri. Hän sopi vuonna
2008 kööpenhaminalaisen People’s Press
–pienkustantamon kanssa maansa erikoisjoukkojen toiminnasta Irakissa ja Afganistanissa kertovan kirjan julkaisemisesta.
Rathsack oli ilmoittanut entiselle työnantajalleen aikeistaan kirjoittaa kirjan kokemuksistaan – ilman vastausta. Tanskan
puolustushallinnossa herättiin vasta, kun
kirjan arvostelukappaleen saaneet lehdet
ottivat tämän vuoden syyskuun alussa yhteyttä puolustusministeri Søren Gadeen.
Lehdet halusivat puolustusministeriltä
kommentteja tulevasta julkaisusta.
Tanskan pääesikunta yritti välittömästi
saada kustantajan luopumaan kirjan julkaisemisesta – ensin neuvottelemalla, sitten oikeusteitse. Kustantajan mukaan pääesikunnan edustajat vetosivat ”operatiivisiin turvallisuuskysymyksiin”, mutta eivät
suostuneet millään tavoin yksilöimään,
mitkä kohdat kirjasta olivat ongelmallisia.

JyllandsPosten julkaisi tulevasti kirjasta jo useita otteita. Näiden seurauksena amiraali
Jørgensen lähetti maan kaikkien lehtien
päätoimittajille henkilökohtaisen kirjeen,
jossa hän pyysi heitä olemaan julkaisematTÄLLÄ VÄLIN MUUN MUASSA

ta otteita kirjasta – kyse oli kansallisesta
turvallisuudesta.
Kaksi päivää amiraalin kirjeen jälkeen,
syyskuun 16. päivä, Politiken –lehti julkaisi koko kirjan oman lehtensä liitteenä.
Samaan aikaan kirjan raakateksti ilmestyi
myös Wikileaks sivuille. Tämän seurauksena Kööpenhaminan käräjäoikeus totesi
muutamaa päivää myöhemmin, ettei se
estä kirjan julkaisemista – se kun oli jo
public domain. Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa puhunut pääministeri Lars Løkke Rasmussen piti kirjan julkistamista erittäin vakavana asiana.
MUUTAMAA PÄIVÄÄ myöhemmin Tanskan
pääesikunnan käytävillä tiedettiin, että
kirjasta kiertää jo arabiankielinen käännös
Internetin vertaisverkoissa. Seuraavana
päivänä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa
valiokunnassa puhunut puolustusministeri
Gade käytti juuri tätä käännöstä esimerkkinä siitä, miten suuren uhan Tanskan turvallisuudelle Rathsackin kirja on todella
muodostanut. Myös maan yleisradioyhtiö
DR uutisoi näyttävästi kirjan arabiankielisestä käännöksestä.
Seuraavan aamun B.T. lehti kuitenkin
kertoo, että se ei ole löytänyt väitettyä
arabiankielistä käännöstä Internetin vertaisverkoista ja mutta että se on saanut
sellaiseksi väitetyn tiedoston sähköpostilla
Tanskan pääesikunnasta. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ”käännös” oli lähinnä arabiankielisiä sanoja
sisältävää sekasotkua. Oppositio päätyi
vaatimaan hallitukselta tiedonantoa.
Totuus alkoi selvitä parissa päivässä.
Pääesikunnan tietotekniikkaosaston johtaja, kommodori Jesper Britze kertoi aiemmalla viikolla esitelleensä, miten helposti
Wikileaks-sivustoilla oleva teksti voitai-

Suomessakin on
havaittavissa, että
omien joukkojen todellisesta toiminnasta Afganistanissa annetaan tietoa
entistä vähemmän
ja tarkemmin valikoiden.
siin kääntää vaikka arabiaksi - Googlen
ilmaisen käännöspalvelun avulla. Joku oli
sitten kopioinut syntyneen tekstin Wordtiedostoon, ja näin syntyi pääesikunnan
käytäville ja sisäiseen tiedotukseen legenda ”Internetissä olevasta käännöksestä”.
Todistaakseen kirjan vaarallisuutta oli
pääesikunnan tiedotusosaston päällikkö,
everstiluutnantti Lars Sønderskov sitten
lähettänyt ”Internetistä löytyneen käännöksen” ainakin B.T. lehden toimitukseen.
Hänen kollegansa puolustusministeriöstä,
Jacob Winther, oli puolestaan lähettänyt
samaisen tiedoston Tanskan yleisradioyhtiölle.
jossa kirjan julkaisemisen estämistä vaatinut pääesikunta oli itse ”kääntänyt” sen arabiaksi
ja kaiken lisäksi lähetellyt sitä aktiivisesti
puolustusvoimien ulkopuolelle. Sillä, että
lopputulos oli käännösohjelman tekemää
siansaksaa, ei ollut enää väliä.

NYT OLTIIN SIIS TILANTEESSA,

Asioiden todellisen laidan tultua ilmi
amiraali Jørgensenin ilmoitti, että ei pidä
itseään kykeneväksi palauttamaan luottamusta pääesikunnan toimintaan ja siten
eroaa tehtävästään. Tätä edelsi päivän
kestänyt neuvottelu puolustusministerin
kanssa.
sitten oli perimmiltään kyse? Tanskan puolustushallinto on
koko ajan esittänyt, että kirja vaarantaa
tanskalaisten sotilaiden palvelusturvallisuutta ja vahingoittaa Tanskan suhteita ulkovaltoihin. Lyhyellä tutustumisella
kirja ei kuitenkaan sisällä mitään sellaista, mitä paikalliset taistelijat eivät selvittäisi tarkkailemalla päivän tai parin ajan
tanskalaisten joukkojen tukikohtaa. Sen
sijaan kirjasta selviää erittäin hyvin ja kiistattomasti se, miten tiiviisti ja aktiivisesti
Tanskan erikoisjoukot ovat toimineet jo
vuodesta 2002 Yhdysvaltain sotavoimien
ja tiedustelupalvelun rinnalla niin Irakissa kuin Afganistanissa. Tätä ei tavallinen
tanskalainen ole varmasti ymmärtänyt,
eikä Tanskan ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto ole myöskään halunnut mainostaa.
Sotilasasioita seuraavat tietävät varsin
hyvin, että myös Ruotsi ja Norja ovat pitäneet omassa maassaan varsin matalaa proﬁilia omien erikoisjoukkojensa kansainvälisistä tehtävistä. Suomessakin on havaittavissa, että omien joukkojen todellisesta
toiminnasta Afganistanissa annetaan tietoa entistä vähemmän ja tarkemmin valikoiden. Joukkojen operatiivinen turvallisuus on tietysti erittäin tärkeä asia, mutta
vähintään kansanedustajien on oltava
tietoisia siitä, mitä suomalaiset sotilaat ulkomailla todella tekevät, ja minkälaisissa
olosuhteissa he operoivat.

MISTÄ KOKO ASIASSA
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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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Henrik Kumlin

Aikakauslehtien
liiton jäsen

Suomi valmis sopimaan
Neuvostoliiton
kanssa kohtuullisilla ehdoilla.
U.S. - Lontoo sunnuntaina
Eräät sunnuntailehdet tekevät Paasikiven paluusta Helsinkiin huomattavan numeron,
nähden siinä pahankin vastoinkäymisen. Arvokkaammat sunnuntailehdet Observer ja
Sunday Times otsikoivat hallituksemme käsityksen mukaisesti ja selostavat ulkoministeri Erkon lauantaisen selityksen - Sunday Times sangen laajastikin.
Lehti antaa asiastamme muutenkin asiallisen selonteon korostaen, että suomalaiset
ovat aina olleet vapaita omalla konnullaan, ja lisää, että tämä selittää Suomen hallituksen nykyisen asenteen. Suomi ei ärsytä Kremliä. Päinvastoin se ilmoittaa olevansa
valmis sopimaan Venäjän valtiaiden kanssa kohtuullisilla ehdoilla. Kosketeltuaan Yhdysvaltain ja Skandinavian esiintymistä puolestamme lehti lisää, että Suomen hallitus
ei liioittele tämän ulkomaisen avun merkitystä. Se on mobilisoinut, mutta on valmis
ystävällisiin sopimisiin Neuvostoliiton kanssa ulkomaisesta avusta riippumatta.
Observerin tunnettu päätoimittaja Garvin omistaa tänään maallemme seuraavat sanat: Suomen vuoksi ei tule sotaa, sillä neuvostopolitiikka on liian ovelaa vetääkseen
päälleen maailman vihat.
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Syksy kylmenee
ja pimenee

Kerhojen yhteisöluvat
kuntoon
Keskustelutilaisuus
eduskunnassa
Ampumaharrastuksen asiantuntijajärjestöt järjestivät yhdessä kansanedustajille ampuma-aselain muutosehdotusta (HE 106/2009) koskevan
keskustelutilaisuuden 7.10. eduskunnassa. Tilaisuudessa eri järjestöille varattiin lyhyet puheenvuorot ja
kansanedustajilla oli tilaisuus esittää
kysymyksiä.
Tilaisuuden merkitys on tärkeä,
koska jo samana päivänä jatkui aselain käsittely perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoiden kuulemisella.
Pidä itsesi ajan tasalla esim.
www.aselaki.info -sivustolla.

Yhteisöaseluvat ja
ampuma-asehankinnat
Tällä välin jokaisen perusyhdistyksen, jolla ei ole vielä yhteisöaselupaa,
on todella syytä aktivoitua. Ottakaa
yhteys järjestöupseeriin ohjeiden
saamiseksi. Piirillä on tarvittaessa
mahdollisuus tarjota yhteisöaselupaa
varten hyväksytyt säilytystilat yhdistyksen aseille.
Tehkää myös ensi tilassa päätökset palvelusasekaluston hankkimisesta ja/tai täydentämisestä.
Tavoitetilanteessa jokaisella yhdistyksellä on omistuksessaan ampumatapahtumissa tarvittava peruskalusto, käsittäen vähintäänkin:
• 9 mm itselataava pistooli esim.
900 Pist 2008 – Glock 17
• itselataava reserviläiskivääri kaliiperissa 7.62x39 ja/tai 5.56x45
• pumppu- tai puoliautomaattihaulikko kaliiperissa 12/76
• tarkka-ampujakivääri
• täydelliset varusteet aseisiin sekä
ampumaratatoimintaan
Piiri ja liitto tukevat yllä mainittuja hankintoja, joten laittakaa
projektitukihakemukset ja aseiden
hankintalupahakemukset vireille viipymättä.

LÄHESTYMME PIKKU hiljaa vuoden
pimeintä aikaa. Jotta emme vaipuisi
tänä syksynäkään synkkyyteen, on
keksittävä jotain mielekästä tekemistä! Tällaisiin tilanteisiin me reserviläiset voimme hyvin vaikuttaa omalla
toiminnallamme. Luomalla yhteen
kuuluvuutta toiminnan kautta pystymme jakamaan positiivista mielialaa myös muille. Sopivassa suhteessa harrastuksia ja perhe-elämää
pysyy mieli virkeänä.

vuoden
painopiste tulee
olla ensisijaisesti
pistoolikaluston
hankinnassa.
Tehokkaan
ampumakoulutustoiminnan
pitkän aikavälin jatkuvuuden varmistamiseksi yhdistysten ase- ja
ampumavastaaville on
syytä hakea luvat myös
muu ase -tyypin aseelle.
Yhdistyksiä pyydetään
ryhtymään toimiin, jotta riittävälle määrälle
yhdistyksen ampumaupseereja hankitaan rinnakkaisluvat piirin kyseessä
oleviin aseisiin. Piiri
maksaa tästä aiheutuvat lupakustannukset
ja ohjeistaa menettelyn.
Yhteys tässäkin asiassa
järjestöupseeriin.
KULUVAN

Reserviläisliikuntaa
Reilu viikko sitten pääsin seuraamaan Reserviläisurheiluliiton vuotuista syysjotosta, joka tänä vuonna
järjestettiin Päijät-Hämeessä Sysmässä. Sysmäläiset olivat tehneet rohkeita päätöksiä ja jotoksesta oli tehty
huomattavasti erilainen kuin aikaisempina vuosina on totuttu. Perjantaina oli yhteislähtö yösuunnistukseen ja lauantaina jokainen partio sai
valita ne rastit, joilla "halusi" tai ehti
käydä. Törni-sarjan rasittavuutta oli
lisätty lauantain ja sunnuntain välisen yön rasteilla, joiden aiheena oli
mm. kohteen tiedustelu. Paria rastia
lukuun ottamatta kaikki rastit olivat
sotilaallisia eli ns. reserviläiskuntoa
testaavia, joka on mielestäni oikean
suuntainen valinta. Tällä periaatteella myös kaksi vuotta sitten järjestetty
Stadin jotos toteutettiin.
Ilahduttavaa oli nähdä, että Törni-sarjaan osallistui kuusi ulkomaalaista joukkuetta; neljä Virosta sekä
joukkueet Tanskasta ja Kreikasta.
Hieman huolestuttavaa oli se, että
suomalaisten osallistujapartioiden
määrä oli laskenut kovin alhaiseksi.
Nyt paikalle saapui kokonaisuudessaan vain reilut 60 partiota. Stadin
jotoksella partioita oli yli 80, kun
90-luvulla partioita osallistui perinteisesti yli sata tai jopa 120. Voimmekin kysyä että missä on vika kun osallistujaväki vähenee ja tällainen hieno
perinne kuin jotostelu on, on jäämäs-

Ampumaurheilukeskus
Pääkaupunkiseudun ampumaharrastuksen alueneuvottelukunnan
edustajat kävivät tapaamassa Vantaan kaupungin uutta liikuntatoimenjohtaja Veli-Matti Kallislahtea
21.9. Tapaaminen sujui positiivisesti
ja vastaava yhteydenpito eri tahoihin
jatkuu taustalla.

ville.maijanen@hrup.ﬁ
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sä pienen marginaaliryhmän harrastukseksi.
Ilahduttava olinähdä, että järjestelytyötä tehtiin
reserviläiselle perinteisellä antaumuksella ja suurella innostuksella.
Kokoon oli saatu
reilut sata järjestelijää ja näin saatiin
aikaiseksi mielestäni varsin onnistunut
jotos ainakin järjestelyjen puolesta. Mutta
yleisesti ottaen jotostelijoiden puolesta näin
ei valitettavasti tainnut
olla. Pitkät siirtymiset
rastien välillä rasittivat
huomattavasti osallistujia
ja vähensivät suoritettujen rastien määrää. Tunnelmat maaliin tulon
jälkeen oli, ainakin
joillain partioilla,
hieman alavireiset
ja järjestäjät tuntuivat saavan lähinnä negatiivista
palautetta. Saatuun palautteeseen
suhtauduttiin reserviläisittäin hyvin
asiallisella tasolla. Joka tapauksessa
onpahan tällainenkin jotos sitten järjestetty ja nähty. Kiitoksia vielä kerran että sain olla mukana.
Nyt onkin sitten aika lähteä ulos
liikkumaan ja osallistumaan erilaisiin toimintoihin. Ensi vuoden syysjotos järjestetään Iisalmessa ja siihen
on nyt hyvää aikaa valmistautua. Ja
pian tulee sekin aika että täällä pääkaupunkiseudulla järjestetään taas
jotos.
Toivotan kaikille maanpuolustajille hyvää ja toiminnallista syksyä!
Yhdessä yhteisten asioiden puolesta
kimmo.karinen@helresp.ﬁ
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.ﬁ

Sodan kokeneiden
Venäläistä
lentokonehistoriaa traumat
AEROFLOT OLI aikoinaan maailman
suurin lentoyhtiö. Sen lentolaivastoon kuului 1980-luvun lopulla
peräti 11000 lentokonetta. Henkilöstöäkin oli noin 600000 henkeä.
Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä tämä valtava yhtiö hajoitettiin
noin 400 pienenpään yhtiöön. Uusi
Aeroflot perustettiin heinäkuussa
1992 nimellä Aeroﬂot Russian International Airlines. Yhtiö lensi vain
kansainvälisiä lentoja. Venäjän valtio omistaa yhtiöstä 51 % ja loput
Aeroflotin työntekijät sekä muut
osakkaat.
Yhtiöllä on nykyisin noin 100
lentokonetta. Laivastoon kuuluu
Airbussin ja Boeingin lisäksi uudempia Iljushin ja Tupolev-tyyppejä.
Yhtiö lentää nykyisin yli 100 kohteeseen yli 50 maassa.
LENNART ANDERSSON

ISBN 978-952-5026-88-7, Apali Oy 2009, 352
sivua, runsas kuvitus, englanninkielinen

SOTA JÄTTI JÄLKENSÄ yhteiskuntaan, sotilaiden lapsiin ja lapsenlapsiin. Vaikka ihmiset usein eivät
puhuneet kovista kokemuksistaan,
niiden vaikutukset näkyivät vuosikymmenien ajan suomalaisissa
kodeissa. Irja Wendisch perehtyy
sodankäyneiden miesten tarinoihin
heidän lastensa sekä omien kokemustensa kautta teoksessa Me sotilaiden lapset.
Wendischin teos kertoo sotilaiden lasten tarinat, heidän muistonsa
isästään ja lapsuudestaan. Sodasta
kotiutuneet miehet olivat usein erittäin suorituskykyisiä ja menestyivät
ammateissaan hyvin, mutta yksityiselämässään ja ihmissuhteissaan he
olivat äärimmäisen häiriintyneitä.
Eloonjääneiden miesten traumat
eivät hävinneet koskaan, ja traumat
siirtyivät usein seuraavallekin sukupolvelle.

AEROFLOT ORIGINS on englanninkielinen kuvateos, joka esittelee konetyyppejä vuodesta 1922 lähtien. Teos
käsittelee niin venäläiset konetyypit

kuin ulkomaalaisetkin Aeroflotin
käytössä olleet koneet. Teoksesta
löytyy kuvia useista jo kadonneista konetyypeistä sekä myös muuta
tietoa, jota ei ennen ole julkaistu.
Kirjan lopussa on 65 sivua luetteloita, joista löytyvät eri konetyypit, eri
yksilöiden vastaanottopäivä, valmistajan sarjanumero sekä koneen
venäläinen rekisterinumero.
Teos on useamman vuoden neuvostoarkistoissa vietetyn työn tulos.
Lennart Anderssonia ovat avustaneet mm venäläinen Ivan Rodionov
sekä suomalainen ilmailuhistorioitsija Carl-Fredrik Geust. Kirja on
tervetullut lisä ilmailuharrastajien
kirjahyllyyn.

LÄHES 100000 suomalaista vammautui fyysisesti sodissamme, mutta suuri osa sodan käyneistä miehistä sai henkisiä vammoja, joiden seurauksia he purkivat läheisiinsä vielä
vuosia sodan jälkeen.
Sodanjälkeisessä Suomessa ei
tunnettu henkisten vammojen hoitamista. Miehet purkivat pahaa oloaan läheisiinsä ilman, että heidän
käyttäytymistään olisi osattu yhdistää sotaan. Edes tutkijat ja psykiatrit
eivät osanneet pukea sanoiksi sitä,
mitä nämä miehet pitivät sisällään.
”Meidän sodasta palaavat isämme päästettiin vapauteen tiedostamatta lainkaan sitä, että suurin
osa näistä miehistä oli käytännössä

on kirjoittanut Red Stars-sarjaan teoksen, joka
on järjestyksessään kuudes. Teoksen
aiheena ovat Aeroﬂotin konetyypit
vuodesta 1922 II maailmansodan
loppuun. Suuressa maassa lentoliikenne mahdollisti kaukokohteiden
huoltamisen ja näin saa luonnon
rikkaudet hyödynnettyä tehokkaammin. Suhteellisen köyhässä
maassa esimerkiksi Siperiaan teiden
ja rautateiden rakentaminen oli kallista lähes puolen metrin ikiroudan
vuoksi. Lentoliikenne oli huomattavasti halvempaa.

Lennart Andersson,
Aeroﬂot origins

Irja Wendisch, Me sotilaiden lapset
ISBN 978-951-20-7967-4, Ajatus Kirjat Oy 2009,
219 sivua, kuvitusta.

kykenemättömiä viettämään tasapainoista elämää siinäkään tapauksessa, että he olivat selvinneet sodan kokemuksista ilman fyysisiä
vammoja. Usein saattoi olla jopa toisinpäin. Sellaiset miehet, jotka palasivat sodasta ruumiillisen vamman
kanssa, saattoivat pärjätä paremmin
kuin ulkoisesti haavoittumattomat.”
Vaikka suomalaiset eivät useinkaan puhuneet kovista kokemuksistaan, niiden vaikutukset näkyivät
vielä vuosikymmeniä kodeissamme.
Irja Wendisch on tietokirjailija ja
vapaa toimittaja. Hän on opiskellut
Berlinin yliopistossa ja tehnyt töitä
niin suomalaiselle kuin saksalaisellekin medialle.

Tuure Junnila ei
kääntänyt takkiaan

KAJAANILAISEN VETERAANIN Ville
Tikkasen uusin kirja keskittyy erityisesti talvi- ja jatkosodan suurmotteihin. Ne muodostuivat Suomussalmella, Raatteessa ja Kuhmossa
sekä Laatokan pohjoispuolella Koirinojalla ja Lemetissä. Jatkosodan
aikana syntyi vastaavia suurmotteja
Viipurin eteläpuolella Sommeessa ja
Porlammilla sekä Ilomantsissa.
Puna-armeijan arkistoista on
saatu uutta tietoa. Venäläisten sotilaiden omat kertomukset avaavat
kiinnostavia näkökulmia sekä sodankäynnistä suomalaisia vastaan
että moteissa koetuista kärsimyksistä. Kannaksen 1944 suurhyökkäyksen taisteluista on nyt kerrottu myös
neuvostojoukkojen tuskallisia kokemuksia.
Kirjan viitisenkymmentä valokuvaa kertovat omalta osaltaan sodan
mielettömyydestä. Karttapiirrokset
auttavat sijoittamaan tapahtumat
oikeisiin ympäristöihin.
Kirjassa kuvataan myös vakoilua
ja maanpetoksellista toimintaa Suomessa. Sodan jälkeiset vaaran vuodet saavat myös oman osansa.
Kirjan tuotto käytetään kokonaan veteraanien kotihoidon tuke-

TUURE JUNNILA

Ville Tikkanen,
Kohtalon divisioonat
ISBN 978-952-92-5932-8, Kajaanin Sotaveteraanit
ry 2009, 270 sivua

miseen. Kirjaa on saatavana kirjakaupoista, sitä voi myös tilata Kajaanin Sotaveteraanien pj:ltä Matti
Pietikäiseltä 08-622626, matti.pietikainen@kajaani.net.
Seppo Tähkäpää

1970-LUVULLA Kokoomus liukui
yhä enemmän vasemmalle ja Junnila puolueen sisäiseen oppositioon.
Vasta Kekkosen poistuminen val-

Kinder, Hilgemann, Hergt:
Maailmanhistorian atlas – Ranskan
vallankumouksesta nykypäivään
ISBN 978-951-20-7568-3, käännös Mervi Ovaska,
Ajatus Kirjat 2009, 368 sivua.

Kohtalon
divisioonat

(1910–1999) kuului
sotien jälkeisen historian merkittävimpien kokoomuslaisten vaikuttajien joukkoon. Hänet muistetaan
ennen muuta presidentti Urho Kekkosen ulkopoliittisen kannan vastustajana.
Petri Nummivuoren teos Oikeistolainen – Tuure Junnilan elämäkerta valottaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvaa Junnilan henkilöhistoriasta. Teos tarjoaa myös tähän asti
varsin tuntemattoman oikeistolaisen
näkökulman Suomen poliittiseen lähihistoriaan.
Noottikriisi voimisti Junnilan
asemaa yhtenä Kekkosen äänekkäimmistä kriitikoista. Tuure Junnila tähdensi, että juuri noottikriisi
avasi tien Kekkosen yksinvaltaan ja
aloitti kehityksen, ”joka 70-luvulla
meni aivan mahdottomiin: stalinismin suosintaan, yleisen mielipiteen
sokaistumiseen, poikkeuslakiin ja
sairaan miehen valintaan presidentiksi vuonna 1978”.

Historian
karttakirja

ATLAS on
erittäin tiivis historian hakuteos.
Sen saksankielinen alkuteos on dtvAtlas Weltgeschichte. Band 2. Von
der Französischen Revolution bis
zur Gegenwart. Teos on ollut huima
menestys niin Saksassa kuin ulkomailla. Ensimmäinen painos ilmestyi jo vuonna 1966, jonka jälkeen siitä on otettu 40 painosta. Jatkuvasti
paranneltu ja täydennetty teos on
ilmestynyt jo 22 maassa ja nyt myös
Suomessa. Maailmanhistorian atlas
esittelee tärkeimmät historialliset
tapahtumat ja henkilöt Ranskan
vallankumouksesta aina meidän
päiviimme asti.

MAAILMANHISTORIAN

että pääministeri Sorsa on yksipuolisella tavalla syyttänyt Yhdysvaltain
presidenttiä ja hänen hallitustaan
suurvaltasuhteiden viimeaikaisesta
kärjistymisestä; ja onko hallitus sitä
mieltä, että tällainen menettely on
ilmeisessä ristiriidassa sen puolueettomuuspyrkimyksen kanssa, jota
Suomi on ilmoittanut noudattavansa?”

Petri Nummivuori, Oikeistolainen –
Tuure Junnilan elämäkerta
ISBN 978-951-20-7636-9, Ajatus Kirjat Oy 2009,
395 sivua, kuvitusta.

lan näyttämöltä muutti tilanteen,
mutta Koiviston aika ja erityisesti
pääministeri Sorsan ulkopoliittiset
seikkailut saivat vanhan oppositiomiehen nousemaan puhujakorokkeelle: ”Onko hallitus tietoinen siitä,

VUONNA 1989 Junnila näki muurin
murtuneen ja Neuvostoliiton vaikutusvallan Itä-Euroopassa tulleen
tiensä päähän. Tuure Junnilan politiikkaa leimasi johdonmukaisuus ja
laillisuus. Hän ei koskaan hyväksynyt poliittista kähmintää eikä vain
jonkun osapuolen leimaamista. Kansanedustajana Junnila toimi neljään
eri otteeseen vuodesta 1951 vuoteen
1991. Valtionvarainministerinä hän
ehti toimia noin puolen vuoden ajan
vuosina 1953-54.
Petri Nummivuori on turkulainen ﬁlosoﬁan tohtori ja historiantutkija. Nummivuori on tutkinut
pitkään Junnilan vaiheita ja kirjoittanut tästä muun muassa kiitetyn
väitöskirjatutkimuksen Nuori konservatiivi (2006).
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Nostalgiaa
— kurssi 130
PÄIVÄ KESÄLLÄ 2007 Haminassa.
Reserviupseerikoulun (RUK) kurssi
numeroltaan 230 valmistuu. Perinteen mukaisesti satanumeroa nuoremman kurssin edustajat eli kurssi
130 on paikalla 90 edustajan voimin
kummikurssina. Olimme valmistuneet v 1969. Tilaisuus oli mieleen
jäävä, koska samalla se oli kunnianosoitus Kaatuneiden upseerien
muistopatsaan 50-vuotismuistolle.
Tilaisuutta kunnioitti seppeleenlaskullaan presidentti Martti Ahtisaari.
Pidimme tuolloin oman kurssikokouksemme ja päätimme kokoontua
valmistujaistemme 40-vuotisjuhliin
puolisoidemme kanssa v 2009. Päätöksestä pidimme kiinni.
Viikonloppu elokuisessa Haminassa on nyt takana. Mukana muistoja, tuttuja, kokemuksia, sattumuksia , paikkoja, tapahtumia ja ennen
muuta nostalgiaa. Nostalgiaa oli
erityisesti yhteistä tilaisuutta valmistelleessa dipl.ins. Matti Erkkilän
vetämässä järjestelytoimikunnassamme, jossa minulla oli kunnia olla
mukana. Minusta oli sykähdyttävää
tavata 40-vuoden jälkeen kurssiveljiä, joiden kanssa opettelimme
Suomen puolustamista, johtamista,
taistelutapoja ja ahersimme. Silloin
ei puhuttu sanaakaan palveluksen

keskeyttämisestä.
Otsikkoni on sana- nostalgiaa.
Tässä sanassa on paljon tunnetta,
paljon muistoja - mielenliikutustakin ja kokemuksia, tuntemuksia.
Kerron tapaamisemme kulun, josta
ilmenee perinne. Kirjoittaisin mieluusti sen isoin kirjaimin; tässä tapauksessa RUK:n kurssin 130 osalta.
Toivon , että esimerkistämme myös
Suomen Reserviupseeriliitto voisi
ottaa uutta tuulta purjeisiinsa järjestäytymisasteensa nostamisessa
ja erityisesti muissa keskeisissä toiminnoissaan.
Halusimme kokoontua yhteen
ja järjestää veljeyttä, kurssihenkeä
ja maanpuolustusta korostavan tilaisuuden – kurssiveljien ja heidän
puolisoidensa kanssa. Tilaisuutemme oli myös kiitollisuudenosoitus
saamistamme opeista ja siitä, että
olemme voineet palvella ja rakentaa
Suomea mitä erilaisimmissa tehtävissä.
Kurssimme nimi oli ”Smile” päätöksemme mukaisesti. Se oli ensimmäinen, jonka kurssijulkaisussa
numeron yhteydessä mainitaan
tunnus. Sittemmin tunnuksesta on
muodostunut uusi perinne. Tämä
aina lisää yhteisyyttä.
Aloitimme tilaisuutemme kursKIRSI LAURI

Kurssitapaamiseen osallistui myös Mikael Lilius puolisoineen.

Kurssi laski seppeleen Kaatuneiden upseerien muistomerkille.

sikokouksella, jossa sovimme tulevista, nyt vuosittain toteutettavista
tapahtumista, yksimielisesti. Samanaikaisesti puolisomme tutustuivat puolustusvoimiin yleensä ja erityisesti naisten asemaan siinä sekä
sotilaskotitoimintaan.
Kokoonnuimme sen jälkeen
RUK:n päärakennuksen eteen paraatikentälle ja armaamme meitä
vastapäätä kentän toiselle laidalle.
Jokainen meistä kurssilaisista vei
ruusun rakkaimmalleen.
Seurasi seppeleen lasku Kaatuneiden upseerien muistomerkille.
Sen jälkeen meillä oli kenttähartaus.
Kenttähartauden jälkeen armaamme veivät saamansa ruusut muistomerkille. Tilaisuutemme jälkeen
ruusut vietiin Haminassa sairaalaan
ja vanhainkoteihin ilahduttamaan
siellä olevia. Ruusuja oli lähes 100.
Pidimme juhlaseminaarin saaden ajankohtaisen tilannekatsauksen Suomen ulkopolitiikasta sekä
RUK:sta alansa huippujen esittäminä. Paljon on muuttunut sitten vuodesta 1969!
Miksi pidimme tilaisuuden? Harvat kurssit pitävät niitä ainakaan samassa laajuudessa kuin kurssimme

200 osallistujallaan. Vastaukseni
on, että meillä oli ja on hyvä yhteishenki. Halusimme kokoontua ja
tavata kurssiveljiämme 40-vuoden
takaa. Halusimme myös osoittaa
kunnioituksemme sotiemme veteraaneille . Siksi niin ilmoittautumisen yhteydessä kuin päätöslounaalla
jaettiin tilillepanokortteja sotaveteraanikeräyksen tukemiseksi. Halusimme näin osoittaa tukemme suomalaiselle kokonaismaanpuolustukselle eli Suomen puolustamiselle,
siviilikriisihallinnalle, maanpuolustustyölle, maanpuolustushengelle ja
veteraanitoiminnalle.

RUK:lla on merkittävä rooli johtamiskoulutuksessa myös rauhan
aikana. Koulutettavina on naisia ja
miehiä kaikista yhteiskuntaryhmistä nimeen ja säätyyn katsomatta.
Tämä luo yhteiskunnallista eheyttä ja turvallisuutta kuten yleinen
asevelvollisuus eilen, tänään ja tulevaisuudessa. RUK:n tekemä työ
ansaitsee kaikkien tuen. Siksi seppeleemme tekstinä muistomerkillä
oli ”Kunniaa tehden – RUK:n kurssi
130”.
Risto Piekka
AKAVAn emerituspuheenjohtaja

KIRSI LAURI

Muun muassa näin saadaan loukkaantunut pois metsästä! Kurssilaisia neuvomassa oikealla Teija Hiltunen ja Pentti Pitkänen
Kuva: Kristiina Slotte

Naiset harjoittelivat maastotaitoja
Kirkonmaan linnakkeella
maanpuolustuspiiri järjesti 11.-13.9.2009
NAISTEN MAASTOKURSSIN Kotkassa Kirkonmaan linnakkeella.
Kurssilla oli mukana pääkaupunkiseudulta 11 kurssilaista, 1 Lahdesta ja 1 Valkealasta. Tavoitteena
oli kouluttaa naisia selviytymään
oma-aloitteisesti erilaisissa maastoolosuhteissa. Kurssilla majoituttiin
puolijoukkuetelttoihin. Pääkouluttajana toimi Pentti Pitkänen Nokialta, apunaan Juha Heikkilä. Ensiapukoulutuksesta vastasi Teija Hiltunen

MPK:N KYMENLAAKSON

Puolisot laskivat saamansa ruusut Kaatuneiden upseerien patsaalle.

Espoosta. Kurssilla harjoiteltiin mm.
suunnistusta, tutustuttiin erilaisiin
tulentekotapoihin, tilapäismajoitteisiin ja paistettiin pimenevässä illassa
nuotiolla tikkupullaa.. Ja tietenkin
mukana oli myös potilaan kuljetusta maastosta ja hypotermiaa.
Kaunis, lämmin syysilma ja upea
Kirkonmaan maasto saivat joukon
iloiselle tuulelle ja kurssin henki oli
erinomainen! Siitä kiitos mukana
olleille!
Kristiina Slotte,
kurssinjohtaja Espoosta
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Sk.tykkimiehiä suuntausharjoituksissa Kampin kentällä. Tykistösuojeluskunnan kalustona oli vuosina 1928—1933 vuoristotykki 76VK09. Kalusto oli niin huonokuntoista, että se haittasi jopa harjoituksia.

Helsingin Suojeluskunnan
kenttä- ja ilmatorjuntayksiköt
Teksti: evl Stig Roudasmaa
ELOKUUN 2. PÄIVÄNÄ 1918 suojeluskunnista annetussa asetuksessa
oli perustettavien suojeluskuntien
tehtävien erittelyssä myös kohta:
”toimivat tarvittaessa armeijan tukena”, ja tämä tuli vaikuttamaan
aselajisuojeluskuntien perustamistarpeeseen. Suojeluskuntajärjestön
luominen alkoi pääaselajista, mutta
kuukauden tai parin viiveellä ryhdyttiin perustamaan suojeluskuntapiireihin ja rajasuojeluskuntiin 2- tai
4-tykkisiä pattereita.
Marraskuun 10. päivänä 1918
perustettu Helsingin Suojeluskunta
ryhtyi kesken jalkaväkijoukkojen perustamisen muodostamaan myös tykistöyksikköä. Kuukauden kuluttua
toimintansa aloittamisesta suojeluskunta antoi seuraavansisältöisen
päiväkäskyn: ”18.12.1918 ilmoittavat
pataljoonat ja erillään olevat komppaniat ketkä haluavat siirtyä perustettavaan Suojeluskunnan tykistöön.
Kehoitan komppanioita liittymään
tähän.” Halukkaita ilmoittautui viitisenkymmentä ja tammikuun 7.
päivänä alkoi kolme kuukautta kestävä tykistökurssi, jonka johtajaksi
komennettiin tykistökoulutuksen
saanut vänrikki.
Helsingin Suojeluskunnan Tykistö perustettiin 18.3.1919. Seuraavien
parin vuosikymmenen aikana kalustona oli neljä 3-tuuman kanuunaa,
mutta vuosien mittaan kaluston
malli, yksikön nimi sekä kokoonpano muuttuivat useaan otteeseen. Nimestään huolimatta yksikköä johti
vuoteen 1936 Yliesikunnan Tykistö-

Suojeluskuntien
historia
Osa 3/8

osasto.
Kolme ensimmäistä vuotta oli tykistöyksiköissä ”sisäänajoa”. Kalusto
vaihtui yhtenään, oli hyväkuntoinen
75K02, japanilainen vuoristokanuuna 75VK98, venäläinen vastahyökkäystykki 76K10 sekä heikkokuntoinen 76K00. Joukon nimi muuttui
kaluston mukaan, oli J-Patteri ja
Kanuunakomppania, kunnes vuonna 1921 patterit saivat juoksevan numeron. Helsingin yksiköstä tuli 12.
Sk.Patteri.
Pari ensimmäistä vuotta tykkikalusto oli Kaartin kasarmilla ja harjoitukset pidettiin kasarmin pihalla
tai Kasarmintorilla. Vuonna 1921
tykit siirrettiin Kampin kasarmeille ja pääosa harjoituksista pidettiin
kasarmin kentällä. 1920-luvulla kasarmeilta oli vielä lyhyt matka harjoitusmaastoon, rakentamattomaan
Taka-Töölöön. Kovapanosammunnat pidettiin aluksi jäällä Lauttasaaren ja Melkin välillä. Keväällä 1921
ammuttiin kertaalleen Pasilassa Armeijan ampumaradalla, mutta tämä
kiellettiin sirpalevaaran takia. Tämän jälkeen kovapanosammunnat
siirrettiin pysyvästi Santahaminaan.

Patteri sai vuonna 1921 kunnon
76K02-kaluston jolloin voimakas
nousun kausi alkoi. Miehet sijoitettiin koulutustasonsa mukaan aktiivipatteriin A- eli 12. Kenttäpatteriin
tai reservipatteriin R- eli 31. Kenttäpatteriin, lisäksi perustettiin Viestipatteri. Yksikössä oli nyt kolme
patteria, joista vuonna 1925 muodostettiin Kenttätykistöpatteristo.
Vuosikymmenen loppupuolella
perustettiin vielä Koulutuspatteri,
johon kuuluivat Alokaskoulu, Aliupseerikoulu ja Mittausosasto. Patteristo sai vuonna 1930 vielä viidennen yksikön, kuuden Stokes-heittimen Miinanheitto-osaston - sen ajan
kranaatinheittimistöä. Tykkikalusto
oli hevosvetoista, ja kalusto- sekä
ampumakoulutuksen lisäksi alkoi
hippologia, mikä oli syntyperäisille
helsinkiläisille uutta. Upseereilla ja
aliupseereilla oli ratsastuskoulutusta ja miehistöllä ratsurikoulutusta.
Hevoset saatiin liikeyrityksiltä ja poliisilta, ajoittain myös Hyrylästä KTR
1:stä.
Vuosikymmenen vaihtuessa tykistössä alkoi uusi vaihe. Koulutus
täsmentyi kun alokas-ja a-tykkimieskursseille hyväksyttiin tavoitteet, ja
reserviläisten jatko- sekä täydennyskoulutus saivat pitävät ohjelmat.
Upseerien jatkokoulutusta varten oli
lyhyen aikaa toiminnassa Upseeriosasto. Kiinnostus tykistötoimintaan
kasvoi, ja jäsenmäärän kasvaessa yli
250 miehen, oli perustettava uusi tuliasemakoulutusta antava patteri –
11. Kenttäpatteri. Koulutus sai myös
uutta puhtia, kun patteristolle vuonna 1933 luovutettiin uudet hyväkun-

toiset venäläiset 76K02-kanuunat.
Nämä olivat varaustykkejä, joilla
patteristo lähti talvisotaan.
Uutena alana aloitettiin ilmatorjuntakoulutus 31. Kenttäpatterissa,
ja toiminnan laajetessa patteristotasoiseksi, oli suojeluskunnan nimi
uusittava. Vuonna 1933 otettiin
käyttöön nimitys Helsingin Sk.piirin
Tykistö ja seuraavana vuonna Tykistösuojeluskunta.
Välirauhan aikana Tykistösuojeluskunnan vahvuus kasvoi ja yksinomaan Kenttätykistöpatteristossa
oli viisi perusyksikköä, 11. 12. ja 13.
Patteri, Koulutuspatteri ja Esikuntapatteri. Tuli ajankohtaiseksi jakaa
Tyk.Sk kahtia, Kenttätykistösuojeluskunnaksi ja Ilmatorjuntasuojeluskunnaksi.

Ilmatorjuntakoulutus eriytyy
Ilmatorjunta-aselaji syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja
Suomen ensimmäinen ilmatorjuntayksikkö aloitti toimintaansa vuonna 1928. Helsingin Kenttätykistöpatteristossa aloitettiin ilmatorjuntakoulutus talvella 1931 pitämällä
luentoja upseereille ja aliupseereille.
Seuraavana kesänä joukko suojeluskuntalaisia osallistui Karjalankannaksen Muurilassa puolustusvoimien
ilmatorjuntaleirille, joka päättyi kovapanosammuntaan.
Vuonna 1933 aloitettiin ilmatorjuntakoulutus muuttamalla 31.
Kenttäpatteri Ilmatorjuntapatteriksi. Yksikössä oli it.tykkijaos, valonheittojaos sekä it.konekivääriosasto.
Jälkimmäinen sai osan jäsenistään
lakkautetusta miinanheitto-osastosta.
Tykkikalustona oli Boforsin raskas 75Itk/29 B jonka Katajanokalla
sijainnut Asevarikko 1 luovutti jokaista harjoituskertaa varten. Viimeisenä rauhanvuotena harjoituskäytössä oli myös Boforsin kevyt 40
Itk/38 B. Tykkiharjoitukset pidettiin
kahtena sunnuntaina kuukaudessa
Katajanokan rantakentällä, ja tuli-

asemaharjoitukset pari kertaa vuodessa, usein Käpylän Taivaskalliolla.
Tykkien kuljettamiseen tarvittava
vetokalusto saatiin Hel.AutoK:lta
sekä Shelliltä, jonka palveluksessa
patterinpäällikkö oli. Yhtiön autonkuljettajista yllättävän moni oli
suojeluskuntalainen. Kovapanosammunnat pidettiin Santahaminassa,
joskin kolme kertaa poikkeuksellisesti Kannaksen Muurilassa.
Valonheitinkoulutus annettiin
aluksi Suomenlinnassa, mutta sittemmin AseV 1:een toimitettiin koulutuskalustoksi 110 ja 60 cm:n heittimet. Näitä voitiin tosin käyttää vain
varikon pihalla. Syksyllä 1934 patteri sai modernit ilmatorjuntakaksoiskonekiväärit m/31.
1930-luku oli ilmatorjunnassa
kehittelyn aikaa, mutta ohjeistuksessa oli puutteita. Suojeluskunnat
joutuivat osallistumaan ohjesääntötyöhön ja esimerkiksi Helsingissä
laadittiin patterinpäällikön johdolla
ohjesääntö kalustokoulutusta varten.
Kiinnostus ilmatorjuntaan kasvoi kolmessa vuodessa niin, että
vuonna 1936 muodostettiin Ilmatorjuntapatteristo (It.Psto/Tyk,SK),
johon kuului raskas ja kevyt ilmatorjuntapatteri, valonheitto-osasto sekä
vuoteen 1938 koulutuspatteri. Viidentenä yksikkönä oli maalilentoja
varten perustettu lento-osasto, jossa
oli urheilukoneita. Ennen talvisotaa
patteristossa ehdittiin aloittaa myös
koulutus kuulosuuntimilla.
Talvisodan jälkeen suojeluskuntiin liittyi paljon uusia jäseniä,
ilmatorjuntamiehiä peräti viisi ja
puolisataa. Patteristo itsenäistyi Ilmatorjuntatykistösuojeluskunnaksi,
jossa oli kolme raskasta ja yksi kevyt
ilmatorjuntapatteri.
Edellä mainitun lisäksi perustettiin vuonna 1938 Ilmatorjuntakonekiväärisuojeluskunta, johon
ilmatorjuntapatteriston ja jalkaväkisuojeluskuntien kevyet ilmatorjunta-aseet ja it.miehet keskitettiin.
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Ilmatorjuntatykistösuojeluskunta toimintanäytöksessä Kauppatorilla syksyllä 1939. Kalustona 75Itk/28B.
S O TA M U S E O

Tykistösuojeluskunnan Miinanheitto-osaston miehiä tutustumassa Stokes-miinanheittäjään.
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Kilpailun voittajapari Kari Wuokko ja Markus Salmenpohja.

Tarkka-ammunnan Suomenmestaruus jälleen Helsinkiin
Kari Wuokko ja Markus Salmenpohja toistivat viime vuoden
Simo Häyhä-kisan voittonsa.
Teksti Tomi Alajoki

mestaruus jo toisena peräkkäisenä vuotena. Molemmat edustavat Tapiolan
Reserviupseereita sekä Tarkka-ampujakiltaa
Reserviläisurheiluliiton tarkkaammunnan Suomenmestaruuskisa
kantaa maailmankuulun talvisodan
tarkka-ampujan Simo Häyhän nimeä. Tänä vuonna järjestetty kisa
oli kymmenes Tarkka-ampujakillan
järjestämä mestaruuskisa. Kisa kilpailtiin toisen kerran peräkkäin
Niinisalon Pohjankankaan ampumaalueella 14–16.8.
Suomessa kaksi päätapahtumaa
tarkka-ammunnassa ovat Finnsniper-kilpailu aiemmin kesällä ja Suomenmestaruuskisa elokuun aikana.
Häyhäkisaan osallistui tänä
vuonna 19 paria, joiden joukossa nyt
ei ollut aikaisempien vuosien tapaan
ulkomaisia osallistujapareja, vaan
sen sijaa pari ulkomaista ammattisotilasta, jotka osallistuivat kisaan
suomalaisen kumppanin kanssa.

NÄIN HELSINKIIN SAATIIN

PAINOPISTE KILPAILUSSA on kaikkina vuosina ollut lajin sääntöjenkin
mukaan pitkänmatkan tarkka-ammunnassa ja muissa tehtävissä on
mitattu eri sotilaallisia taitoja suunnistuksesta naamioinnin kautta
paikanmäärityksiin, karttatehtäviin,
ensiapuun, tiedusteluun ja vastaaviin.
Tämän vuoden Häyhäkisan painopiste oli tarkka-ampujan aseenkäsittelyn monipuolisessa mittaamisessa. Ehkä aiempia vuosia vähemmälle
jäi naamioinnin ja suojassaliikkumisen arvostelu.

Kilpailun olivat suunnitelleet
ja johtivat Markku Vehmas ja Olli
Dahl. He ovat moninkertaisia kilpailuiden voittajia sekä vuosien kokemuksen hiomia kilpailijoita itsekin.
Ammuntatehtävissä, näiden kokeneiden kilpailijoiden suunnittelemissa rasteissa, näkyi halu mitata
kaikkia osaamisen alueita hyökkäysammuntaa, kyttäystä,vastatarkkaampujatehtävää, puolustusammuntaa, yhteislaukauksia jne.
Hyökäystehtävässä pari lähti
makuusuorituksen jälkeen pulssia

nostattavaan parinsadan metrin
etenemiseen, ampui jasterit polvelta, juoksi taas eteenpäin ja lopuksi
pystyasennosta kaatoi jastertaulut.
Kaikki asennot ja keskiraskaan tarkkuuskiväärin käsittely tuli näin mitattua.
Puolustustehtävässä parin toiminta alkoi yhteislaukauksella jonka
oli tapahduttava kahden sekunnin
sisällä ja tehtävän vaihto ampujasta
tähystäjään parin välillä taas alkoi
yhteislaukauksella. Tässä tehtävässä
maalit olivat 400m ja runsaan kilo-

Niinisalon ampumakenttä mahdollistaa pitkät ampumaetäisyydet.

metrin välillä.
Vastatarkka-ampujatehtävä alkoi
ryömintäetenemisellä minkä jälkeen
jatkuvan tähystyskyttäyksen aikana
maalilaite nousi 500m etäisyydelle
vain hetkeksi ja parin yhteisen tähystys-ammuntasuorituksen ja tehtävän vaihdon merkitys oli nopean
esiin vilahtavan maalin löytämisen
mittaaminen.
koko kilpailijajoukko eteni reilusti yli kilometrin
etäisyydeltä tunnettujen etäisyyksien
ampumapaikkoihin rivistönä ja ampui omaan tauluun kummankin
tähystäessä ja ampuessa vuoronperään. Toisen päivän säätä voi sanoa
”niinisalokeliksi”. Kunnon 4-7m/s
tuuli, lämpötila kymmenen asteen
tienoissa ja sade vaikeutti kaikkien
ammuntaa tasapuolisesti.
Muita tehtäviä oli tavanomainen
sotilassuunnistus jossa myös pisteitä

TOISENA PÄIVÄNÄ

sai yhden ovelasti mietityn rakennuksen koordinaattien määrittelystä, tiedustelutehtäviä oli kaksi joista
toinen oli etenemällä kerättävää tiedustelutietoa ja toinen tarkkailuasemasta tehtäviä havaintoja vihollisen
aseista ryhmityksestä miinoituksesta jne.
Monet kilpailijaparit kompastelivat putkimiinoihin ja ulkomaisten
kilpakumppanien suusta kuultiinkin
muutama hyvä lohkaisu suomalaisten taipumuksesta kätkeä vihreitä
lankoja aluskasvillisuuteen.
Wuokko ja Salmenpohja pitävät
haastatellessa juuri kilpailun monimuotoisuutta sekä ammunnan vaihtelevuutta sen parhaana ominaisuutena. Kisan painopiste on joka vuosi nimenomaan pitkien matkojen
tarkka-ammunnassa. Sen vaikeus ja
haastavuus saa ballistiikkaan ja kilometrien etäisyydelle kurkotteluun
innostuneen parin kisaamaan.
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Sveriges militärattachén Bengt Nylander ﬁck den nya medaljen.

Taktiskt hagelgevär, AR15 karbin och Glock 17.

En reservofﬁcersklubbs jubileumshistorik blir till

HSRK får nya
klubbvapen

STYRELSEN FÖR Helsingfors Svenska Reservofficersklubb påbörjade
planerandet av sitt åstundande 60års jubileum redan år 2007. Man
ställde upp mål och bildade arbetsgrupper. Man diskuterade tidtabeller, kransnedläggning på Sandudd
begravningsplats, gästlistor, menyer,
program, den sedvanliga jubileumsmottagningen på dagen med en påföljande bal senare på kvällen. Vidare togs beslutet att klubben måste få
till stånd en ny historik. Man insåg
vikten av att dokumentera klubbens
skeenden för kommande generationer. Klubben hade ett blygsamt
kapital reserverat för ändamålet redan inför klubbens 50-årsjubileum
men bokprojektet hade av orsak eller annan blivit lagt på is. Styrelsen
hade vidare starka ambitioner att
aktivera klubben genom ett vidgat programutbud och en aktivare
värvning av nya medlemmar. I detta
sammanhang framkom även tanken
på ett eget yttre hederstecken. Med
detta hederstecken skulle man bl.a.
premiera bästa aspirant vid hemförlovandet vid Nylands Brigad vilket
man ansåg skulle ha en gynnsam inverkan i samband med värvningen
av nya medlemmar till klubben.

KLUBBEN HAR AKTIVT skytte som
en utav de centrala punkterna i sin
verksamhetsplan, liksom även både
Helsingfors Reservofficersdistrikt
och Finlands Reservofﬁcersförbund.
Under förra året ﬁck skyttet ett bra
uppsving med flera intresserade
medlemmar. Skyttet utfördes då huvudsakligen med klubbens Sako TriAce pistoler i kaliber .22LR. Dessa är
utmärkta vapen för precisionsskytte,
men lämpar sig mindre bra för olika
former av tjänstepistols- och snabbskytte. Kolven är formad enkom för
enhandsskytte, byte av magasin är
inte snabbt och dessutom besvärligt
att utföra under tidspress. Dessutom kräver de ﬂesta tjänste- och
traditionsskyttegrenar en kaliber på
minst 7,65 mm. Skytteledarna lånade ut sina personliga vapen till de
medlemmar som ville öva på dessa
grenar, men i längden blev detta begränsande.
Styrelsen inledde således under
våren arbetet med att förnya klubbens utrustning så att den bättre
motsvarar de grenar som utövas
inom reservofficersverksamheten. Målet var också att ge klubbmedlemmarna möjlighet att öva
SRA-skytte. SRA (Sovellettu reserviläisammunta, Tillämpat reservistskytte) är en sportskyttegren med
målsättningen att upprätthålla reservistens praktiska skyttekunskap i
trängda lägen. Skyttemomenten är
uppbyggda så att en viss stressfaktor
påverkar skytten samtidigt som man
måste göra snabba beslut om vilka
mål som skjuts från vilken position
och ur vilken ställning. Inom SRA
används både pistol, gevär samt hagelgevär beroende på måltyp och
avstånd. Samtliga dessa vapentyper
hittas nu inom klubbens regi.
Som pistol valde klubben att införskaffa Glock 17, som är en enkel
pistol i kaliber 9x19 mm. Det är samma modell som också distriktet införskaffade, vilket naturligtvis hade
en viss inverkan på valet. Klubbens
båda skytteledare använder också
samma modell. Till pistolens största
fördelar kan räknas en oöverträffad
funktionssäkerhet, god egenprecision samt avsaknad av externa
säkerhetsanordningar. Avtryckarmekanismen är av s.k. Safe Actiontyp, vilket innebär att den inte kan
avfyras utan ett medvetet tryck på

som redan tidigare skrivit en levnadsskildring över
klubbens grundare och hedersordförande Randall Nybom åtog sig arbetet med historiken. Som amatörskribent kände jag nog ett visst ansvar
då jag gav mig i kast med projektet,
men då arbetet gjordes på frivillig
bas och utan ersättning upplevde
jag inte heller någon direkt press på
mig själv under de två åren jag arbetade med historiken. Jag ﬁck god
hjälp av forna ordföranden som själv
gav sina bidrag till skriften genom
att skriva om sin egen tid som ordförande. Jag träffade intressanta människor och korresponderade med
forna ordföranden i vänföreningen
ROSIS i Stockholm. I vissa fall spårades någon släkting till en avliden
medlem som kunde ge mig behövliga uppgifter eller hade ett fotograﬁ
som behövdes i något sammanhang.
Tidigare ordförande i klubben UlfChrister Forsström ställde upp som
sakkunnig och läste korrektur. Vi är
glada inom klubben för att vi medels frivilliga krafter ﬁck till stånd

UNDERTECKNAD

denna skrift som samtidigt blev en
bra grund för kommande generationer att bygga vidare på. Finlands
Reservofficersförbund och några
företags samt privatpersoners ekonomiska bidrag möjliggjorde sedan
tryckningen. Klubben framför här
sitt ofﬁciella varma tack till dessa.
den 6 mars
2009 lyckades över förväntningar
och avlöpte med pomp och ståt enligt uppgjorda planer. Gästerna ﬁck
då med sig hem ett exemplar av
klubbens pinfärska skrift.
En rikt illustrerad skrift på 128 sidor omspännande klubbens hela existens med titeln ”Rosen Förpliktar”.
Upplagan var 300 exemplar.
Under jubileet utdelades även
klubbens nya hederstecken för första gången. Generallöjtnant R. W.
Stewen hade ställt sin sakkunnighet
till undertecknads förfogande vid
framtagandet av densamma.

JUBILEET SOM FIRADES

MEDALJEN UTDELADES även som
planerat för första gången under jubileumsåret 2009 till bästa aspirant.
Kommendören vid Nylands Brigad
Anders Gardberg utsåg i detta sammanhang den aspirant som skulle
premieras. Flera aspiranter anslöt
sig vid detta tillfälle till klubben som
nya medlemmar. Då tre styrelsemedlemmar erhöll en inbjudan att
närvara en avskedsmottagning avec
för Sveriges militärattaché Bengt
Nylander vid Sveriges Ambassad i
Helsingfors den 16 juni, hade klubben nu ett lämpligt eget instrument
att premiera den avgående attachén
med. Attachén hade ställt upp för
klubben i olika sammanhang under
sin tjänstgöring i Finland.
MED DENNA ARTIKEL vill jag uppmuntra andra reservofﬁcersklubbar
att påbörja skrivandet av sina egna
historiker. Det är värdefull information som fortplantas via dessa
skrifter. Det behöver inte alltid vara
en professionell författare som gör
detta värdefulla arbete. En medlem
ser ofta skeendena från ett annat
perspektiv än en utomstående skribent. Alltså mina herrar, kavla upp
ärmarna och påbörja arbetet.

Dick Lundell
Traditionsofﬁcer HSRK

avtryckaren. Fördelen med detta
framför allt inom utbildning är att
en ovan skytt inte behöver fundera
på säkringar eller andra kontroller,
utan kan koncentrera sig enbart på
säker hantering och avfyring. Safe
Action mekanismen tillför dock vikt
på avtrycket, vilket också är det som
Glock mest kritiseras för. Kritiken
kan dock anses vara mest utav typen
”fel på vapnet, inte skytten” när precisionen lider.
förstås inte
lika enkelt. Det fanns två klara alternativ. Det ena alternativet är självfallet en enkelskottsversion utav försvarsmaktens stormgevär. Då Sako
inte längre tillverkar civilversionen
av geväret blir alternativet någon utländsk variant utav det s.k. AK-systemet. Dessa är förhållandevis förmånliga, men lider i viss mån utav
kvalitetsproblem. Det andra alternativet är AR15-systemet, som är en enkelskottsversion utav Amerikanska
arméns M16. Dessa kostar lite mer
än AK men håller klart jämnare kvalitet. När man till detta lägger den
något högre precisionen i 5,56NATO
(.223 Remington) patronen i jämförelse med 7,62x39 så blev valet AR15.
Fördelarna med den mindre patronen är många, inte minst märkbart
mindre rekylpåverkan. Efter en omgående offertrunda föll valet på två
stycken Bushmaster XM15, den ena
en karbin med 16” pipa och den andra gevärslängd med 20” pipa. Valet
av olika piplängder ger möjlighet att
prova olika system, ger alternativ
om man vill tävla samt förstås den
viktiga aspekten att de två vapnen
har olika balans och således passar
både större och mindre, starkare
och svagare skyttar. För träning under den kalla perioden beställdes
det även en växelsats i .22LR till gevären. Detta innebär att vi kommer
att ha möjlighet att träna gevärsskytte också inomhus på Tölöbanan.
Växelsatsen är en CZ V22 och är en
komplett ersättning med slutstycke,
överlåda och pipa. Fördelen är att
avfyringsmekanismen är samma,
vilket hjälper träningen.
När det gällde hagelgevären var
den första tanken förstås självladdande gevär för att möjliggöra maximal snabbhet i tävlingssituationer.
Men självladdande vapen är förstås

VALET AV GEVÄR VAR

känsligare och risken för t.ex. felmatningar är större. Därför blev valet s.k. pump-gevär, Remington 870.
Även här blev det två olika modeller.
Den första är en Remington 870 Tactical med 18” pipa, ﬂamsläckare och
6 skotts magasin. Den andra har 28”
pipa och utrustas med magasinförlängning för upp till 10 skotts kapacitet. Dessa två ger båda egna fördelar i dynamiska situationer. Med
lång pipa ökar träffsäkerheten men
också effekten på längre avstånd
samtidigt som den möjliggör en
längre magasintub. Det korta tactical-geväret å sin sida är smidigare
och snabbare att byta mål med och
har ett utmärkt sikte som ger bra
träffsäkerhet. Den är också lättare,
åtminstone med full laddning.
BESLUTET ATT ANSKAFFA dessa nya
vapen är en av de största investeringar klubben gjort. Investeringen
gjordes med hjälp av klubbens egna
medel samt ett märkbart stöd från
förbundet och distriktet. Styrelsens
förhoppning är att så många medlemmar som möjligt tar möjligheten att använda vapnen. Trots det
lite besvärliga läget med skjutbanor
och myndigheter i dagsläget så ﬁnns
det alternativ och skytteofficerarna arrangerar gärna olika tillfällen
enligt intresse. Vapnen får lånas av
klubben, naturligtvis i enlighet med
gällande lagstiftning (man skall alltså ha licens till motsvarande vapentyp) och det går också att ordna så
att vapnen med övervakare ﬁnns till
hands om man vill delta i tävlingar
men saknar utrustning. Medlemmar
som vill avlägga skytteprovet för
SRA är varmt välkomna att utnyttja
klubbvapnen för detta. Det kommer
också att ordnas en teorikurs i vapensystemen under hösten. Lån av
vapnen kommer att förutsätta att
teorikursen avklarats. Medlemmarna är också varmt välkomna att utnyttja skytteofﬁceren för ytterligare
information, i skytte- eller vapenfrågor, hjälp eller stöd i relaterade
ärenden (t.ex. licensfrågor) etc. Det
är också värt att notera att HSRK
är en skytteförening i enlighet med
det som regeringen medtagit i sin
proposition till ny vapenlag. Varmt
välkomna att delta i en ny era inom
klubbens skytteverksamhet.

Caspar von Walzel
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Stadin Sissit — sissimäistä
toimintaa 50 vuotta

nimi hyväksyttiin ja omaksuttiin
nopeasti, eikä se haitannut muun
aselajikoulutuksen saaneiden liittymistä yhdistykseen. SISSI-sana
koettiin enemmänkin tavaramerkiksi ja tavaksi tehdä sekä toimia – tehokkaasti. Tämä pätee edelleen Stadin Sissien kohdalla.

Salitoiminta
viettää merkkipäiväänsä keskiviikkona
21.lokakuuta. On kulunut tasan 50
vuotta siitä, kun Helsingin Reserviupseerikerho ry:n (HRU) Kevyt
osaston judoupseeri ja Sissikerhon
perustaja, pitkäaikainen puheenjohtaja sekä sittemmin kunniapuheenjohtaja, tuolloin ylil res Yrjö
Levikoski otti Döbelninkadulla vastaan ilmoittautumisia ensimmäiselle jiu-jitsukurssille. Tuosta päivästä
on aloitettu Stadin Sissien tarina,
jossa käyntiinpanevana voimana
oli itsepuolustuskoulutus. Edelleen
Sissien toimintaan kuuluu salitoiminta, mutta viisi vuosikymmentä
on tuonut siihen paljon muuta. Nyt
juhlivien Stadin Sissien toiminta jaetaan neljään sektoriin – ampuma-,
maasto-, sali- ja viesti. Teemoina
ovat johtaminen, tiedustelu ja sissitoiminta. Tärkeimpänä kuitenkin se,
että juhlavuotta vietetään yhdessä
Helsingin Seudun Reserviläispiiriin
kuuluvan Helsingin Sissiosasto ry:n
kanssa. Tämä hedelmällinen yhteistoiminta veljesyhdistyksen kanssa
sai alkunsa melkein alkumetreillä
ja sittemmin kerhoyhtymä nimettiin
Stadin Sisseiksi.
HELSINGIN SISSIKERHO RY

www.stadinsissit.ﬁ
ti siis HRU:n eli nyk. Helsingin Reserviupseeripiirin jäseniä. Siihen
aikaan HRU:on kuului sekä rekisteröityjä aluekerhoja että rekisteröimättömiä aselajikerhoja.
Tuo itsepuolustustaidon kurssi
alkoi 29.10.1959 ja kurssille osallistui
35 reservin upseeria. Alkoi itsepuolustuksen systemaattinen kouluttaminen ensimmäisenä reserviupseerikerhona vapaaehtoisen maanpuolustuskerhon jäsenille.
Aliupseerit tulivat salille
13.12.1960 ja Jiu-Jitsu-Osasto piti
perustavan kokouksensa 22.5.1962.
Aliupseereilla oli jo melko pian kaksi edustajaa Sissikerhon johtokunnan kokouksissa ja toimikuntien
vetäjinä toimivat myös aliupseerit.
Nyt vuosikokoukset on pidetty vuosia yhdessä. 90-luvun alusta alkaen

Kerhoyhtymän historiaa
Helsingin Reserviupseeri-lehdessä 19.10.1959 julkaistiin ilmoitus
em. kurssista. Ilmoituksen sisällöstä
vastasivat Yrjö Levikoski ja HRU:n
toiminnanjohtaja kapt Ami Jokisalo.
Järjestävänä yhdistyksenä oli Kevyt
osasto, mikä on nykyisen HRUP:n
Jääkärikerho ry:n silloinen nimi.
Maininta ”kerhon jäsenille” tarkoit-

Itsepuolustuskursseista kaikki alkoi.

myös johtokuntien kokoukset pidettiin yhteisenä ”Sissiparlamenttina”
ja sittemmin säännöt on tehty yhteneväisiksi, nimet muutettu Helsingin Sissikerho ry:ksi ja Helsingin
Sissiosasto ry:ksi. Vain yhdistyminen puuttuu…
Stadin Sissien kolmen toimintamuodon - itsepuolustus, ammunta sekä maastotoiminta - perusta
luotiin jo 19.1.1961 pidetyssä Jiujitsu upseereiden vuosikokouksessa.
Maastotoiminnan suosion kasvaessa
syntyi ajatus muuttaa yhdistyksen
nimi kuvaamaan paremmin toiminnan monipuolisuutta. Harkinnan
jälkeen päädyttiin kahteen vaihtoehtoon – Sissiosasto ja Sissikerho. Pj
Levikoski ratkaisi asian jälkimmäisen eduksi ja toinen jäi luontevasti aliupseeriveljien käyttöön. Uusi

Jo 1.kurssin osallistujamäärä ennakoi, että reserviläistoimintaan otettu
uusi toimintamuoto itsepuolustus
oli oikein valittu ja tulisi herättämään poikkeuksellista kiinnostusta
etenkin nuorten upseerien keskuudessa.
Kursseille oli tunkua ja uudet toimintamuodot, ammunta ja maastotoiminta saivat verestä ja aktiivista
ainesta jiujitsu-kursseilta. Mukaanpääsy kerhotoimintaan edellytti
aina vähintään alkeiskurssin suorittamista.
Sissien salilla usealla on kokemusta kymmeniä vuosia ja taidot
ovat tuoneet myös jiu-jitsussa mustia, jopa useamman danin vöitä.
Aktiivit ovat tuoneet muiden budolajien kokemuksensa salille. Näin
sissien jiu-jitsu on vuosien kuluessa
kehittynyt yhdistelmäksi eri taistelulajien hyviksi koettuja liikesarjoja
ja toimintaa on viety myös maastoon mm. ”Saapasjalkakursseille”.
Tavoitteena on ollut antaa jokaiselle
jäsenelle käyttökelpoinen perusvalmius toimia sissimäiseen tapaan yllättävissäkin tilanteissa.
Sisseillä on aina ollut omat kouluttajansa. Oma sissitäplä-merkkijärjestelmä motivoi aikanaan harjoittelemaan, rinnallaan normaalit
vyökokeet. Pitkäjänteisyys tuo tulosta ja viimeisten neljän vuoden aikana on graduoitu useita 1., 2., 3.danin
vöitä ja jopa yksi 4.dan.
Kokemusta haetaan myös muualta. Mm. tammikuussa 2009 haettiin
lisäoppia Saksassa. Euroopan jiujitsu osaajien kärjelle tarkoitetulla
leirillä pääopettajana toimii mm.
englantilaisen SAS:n joukkojakin

kouluttanut D.Connelly.
Osaamista on päästy esittelemään monessakin paikassa. Vuonna
1992 järjestetyissä ensimmäisissä
maanpuolustusta ja pelastusalaa
esittelevillä messuilla Helsingin
jäähallissa kävijöitä oli 34000. Päivittäin esitetty Sissien itsepuolustusnäytös sai kerta toisensa jälkeen
mahtavat aplodit – näytöstä varten
harjoiteltiin kuukausia. Salitoiminta
on tuonut myös järjestysmiestehtäviä - 12.6.1993 Total Balalaika Show,
70.000 katsojaa ja 100 sissijärjestysmiestä
Töölöntorinkadun salista on kiittäminen aikalaisia sissejä. Heidän
peräänantamattomuudellaan tila
tyhjennettiin romusta, siivottiin ja
aikanaan sinne hankittiin tatami.
Nyt tila peruskorjattu ja kovalla työllä hankittu hientuoksu on hävinnyt.
Uusien maalikerrosten myötä näyttää siltä, että käytössämme oleva
sali kelpaa myös muuhun jumppaan,
kuin perinteiseen budo- ja kamppailutekniikan harjoittamiseen.

Ampumatoiminta
Ammunta otettiin mukaan toimintaan jo 1960 ja sitä harrastettiin jo
tuolloin maastossa. 60-luvun lopulla järjestettiin ensimmäiset omat
ampumahiihtokilpailut. Silloin tuli
käyttöön myös ”kilukeinukilpailu”,
jossa ammuttiin sen ajan janttereihin. 70-luvun alussa kokeiltiin
jopa sniping-toimintaa. 80-luvulla
aloitettiin sovelletut reserviläisammunnat, mikä siirsi toiminnan vielä
vahvemmin maastoon. I.P.S.C.- eli
Practical-ammunnasta kehitetty
Sissiammunta tuli suosituksi ja ammunnan harrastus lisääntyi reilusti. Osaajia löytyi sisseistä reilusti ja
osaamista jaettiin taas muualle.
Sissien ampumaharrastus oli
90-luvulle tultaessa mukavassa nosteessa. Osallistuminen sekä Luolassa
että Santahaminan eri radoilla järjestettyihin harjoituksiin ja kilpailuihin kipusi ennennäkemättömiin lukuihin. Osallistujia oli ajoittain niin
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Vuoden 2003 Pahkiksella käytettiin värikuula-aseita.

paljon, että suoritukseen pääsyä oli
jonotettava. Mitkä seikat sitten johtivat ammunnan saamaan suureen
suosioon? Kerhoyhtymän jäsenmäärä oli voimakkaasti kasvussa, ampumatoimikunta kehitti uusia sisseille
sopivia ampumalajeja, tilaisuudet
olivat ammattitaitoisesti järjestettyjä eikä vastaavaa tarjontaa juurikaan ollut.
Vapaaehtoisen maanpuolustuskentän aktivoituessa harvoilta ampumaradoilta kävi vaikeaksi saada
vuoroja. Useat paikan vaihdot vaikuttivat omalta osaltaan varmasti
toiminnan jonkin asteiseen hiipumiseen. Myös toimintaympäristössä
oli tapahtumassa merkittäviä muutoksia ja mielenkiintoista toimintaa
alkoi olla paljon. Sissien toiminta on
kuitenkin jatkunut aktiivisena.
Sissien ampumatoiminta on perustunut aiempina vuosikymmeninä
selkeään kolmijakoon. Perusampumataito hankittiin Luolan harjoituksissa ja kilpailuissa pienoispistoolilla
ja -kiväärillä. Ulkokautena keväällä
ja syksyllä ammuttiin Sissiammunnan sarjakilpailu aseena vähintään
9mm pistooli. Lisäksi toiminnan
luonteeseen on kuulunut ampumarastien järjestely sissien omiin maastotapahtumiin ja reserviläispiirien
ampumatoimikunnan tilaisuuksiin.
Sissien täpläjärjestelmän ampumaosuuden perustasolla on edellytetty, että jäsen osallistuu muutamaan ampumaharjoitukseen,
hallitsee johdetun ampumaratakäyttäytymisen ja aseenkäsittelyn perustaidot sekä osallistuu vähintään
kahteen ampumakilpailuun. Näitä
periaatteita voitaneen pitää tärkeinä
tänäkin päivänä.
Sissit ovat kunnostautuneet ampumarastien järjestäjinä sekä omissa, reserviläispiirin ja yhteistyötahojen tapahtumissa. Ampumarasteille
on yleensä kehitetty uusia piirteitä
vanhojen hyväksi koettujen toimintamallien lisäksi. Reserviläispiirien
perinteisessä, jo lähes 40 vuotta jatkuneessa marssiammunnan eli ampumajuoksun sarjakilpailussa sissit
ovat olleet vahvasti mukana sekä
osallistujina että kilpailun järjestely- ja johtotehtävissä. Lajin ovat löytäneet myös monet ’toisen polven’
sissit.
Toimintaympäristön on pysyvää.
Kehittyvä maanpuolustuskoulutus
tarvitsee edelleen uusiutuvaa järjestelmää rakentaessaan asiantuntevia
ampumakouluttajia, joita sissien
joukosta löytyy moniin eri tehtäviin.
Sissit ovat toimineet ampumakoulutuksen kehittäjinä, kouluttajina
MPK:n kursseilla ja ampumakouluttajien kouluttajina.

Maastotoiminnan
ensiaskeleet
29.6.1961 järjestettiin ensimmäinen
”iltaretki” Seurasaaressa, jossa esiteltiin ja sai kokeilla sukellusvarus-

teita. Tuon jälkeen tulivat yöjotos,
1.maastokilpailu, juonellinen jotos,
sukelluskurssi, SPR:n ea-kurssit, pelastuspalveluorganisaatio, ”Ventti”jotokset (johtajien fyysistä kanttia
testattiin), kanoottijotokset, pintauintijotokset, polkupyörävaellukset,
jääjotokset. Maaliskuussa 1965 järjestettiin ensimmäinen jotos Pahkajärvelle, kun 24 sissiä meni kylmään
(reilusti alle -20C) metsään. Tämän
jälkeen siellä käytiin joka vuosi, joskus jopa kahdesti. Vuonna 1967 oli
ensimmäinen Pahkis ja sen perusorganisaatio pysyi samanlaisena aina
Juhlikselle vuoteen 1984 asti. Tuon
jälkeen Pahkis on jäänyt järjestämättä vain pari kertaa.
70-luvulla otettiin käyttöön ”teemavuodet”, joita olivat ”Kotiseutu”,
”Erämetsät”, ”Meri” ja ”Ilmailu”.
Sissien toimintaa tehtiin tutuksi piirin sekä valtakunnan reserviläisjohdolle muille res-yhdistyksille mm.
Meikojärven maastossa pidetyssä
”Metsäparlamentissa”. Tämä aulius
osaamisen jakamiseen on jatkunut
näihin päiviin asti.
80-luvulla Pahkiksen rinnalla
olivat myös Helsingin piirin PePaja peruskurssit, joilla sisseillä oli iso
rooli.
Sissien maastotoimintaan on
kuulunut myös lapinjotokset, joita
on järjestetty 5-10 vuoden välein,
niin kesällä kuin talvellakin. Ensimmäinen oli Muotkatunturin maastossa 1972 ja viimeisin oli tämän
vuoden juhlajotos Ivalojoelle Sissikivelle.
Vuosikymmenen vaihtuessa selkeä, tavoitteellinen sotilaskoulutus alkoi ottaa yhä enemmän aikaa
muulta ja varsinkin maastotoiminnalta. Kansainvälisten velvoitteiden
muututtua Suomen osalta vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta tunnetusti vapautui ja vaikutti omalta
osaltaan Sissien toimintaan. Pahkiksen yhteydessä järjestettiin ensimmäinen itse järjestetty kh-päivä.
Sissit olivat yhä useammin kouluttaja- sekä kurssinjohtajatehtävissä
ja toiminta siirtyi sotilasläänin toivomuksesta pääkaupunkiseudulle.
Pahkis jäi väliin, kun totuteltiin taajamaympäristöön ja tilalla oli Proto.
Sissitaitokilpailuun ei katkosta tullut ja teemaviikonloput vetivät tasaisesti sissejä mukaan: Selviytyminen
talvella, Sotavankeus ja pakeneminen, Iskuosastotoiminta, Vastasissitoiminta talvella.

Koulutustoimintaa
viimeiset 20 vuotta
Kuten ammunnassa kaikessa muussakin toiminnassa Sissien kulta-aika
oli 90-luvun alku. Toiminta vapautui
ja muilla ei ollut niin valmista tuotetta, kuin Sisseillä. Toimintaa oli
sopivasti muotoillen ollut jo 80-luvulla ja sitä kautta nyt oli jo valmiina
kouluttajia. Sissit loivat jopa oman
Sissikoulutusjärjestelmän SK-92:n,

joka toimisi hyvin vieläkin. Sissit
olivat mukana tiettävästi ensimmäisellä Helsingin sotilaspiirin ja maj
(nyk. kenrm) Mika Peltosen johtamalla kouluttajakoulutuskurssilla
6.-8.2.1991 Santahaminassa. Osaamista on jaettu useilla MPK:n kursseilla ja kertausharjoituksissa. Osaamista Ruotsista haettiin HRUP:n
myötävaikutuksella ja tukemana
FBU:n Fältarbets- (linnoittaminen),
Gränsland fördröjning- (viivytys),
Överlevnad- (henkiinjäämis) ja Strid i Bebyggelse- (asutuskeskustaistelu) kursseilta, joille useampana
vuotena osallistui kullekin muutama
sissi. Lauttasaaren Vattuniemessä
järjestetyt AKE-harjoitukset ja kaupungin tunnelit tulivat sisseille tutuiksi. Sittemmin TAT- eli Taktinen
asutuskeskustaistelukoulutus siirtyi
luonnollisesti UudJP:n killalle. Mm.
teemaviikonlopuissa hyödynnettiin
Överlevnad-kurssin saloja.
Puolustusvoimat toivoi sissien
panostavan tiedusteluun asutuskeskusalueella ja sissit toimivat. Proto
1/95 eli asutuskeskustiedustelukurssi eli nykyinen taajamatiedustelukurssi sai alkunsa ja on jatkunut lähes vuosittain sissivetoisena. Vuonna -96 tekeminen nähtiin jopa niin
hyväksi, että Sissit saivat lääniltä
toimeksiannon. Tehtävänä, jota varten perustettiin oma työryhmänsä,
oli tutkia taajamaolosuhteissa tiedustellessa vastaantulevia ongelmia
ja mahdollisuuksia.
Viimeisin iso näyttö sissien osaamisesta ja pitkäjänteisestä kehitystyöstä on saatu Esikuntatyöskentelyn kurssilla. Pahkiksen tarpeista
syntynyt kurssi on nyt pyörinyt 15
vuotta. Sissien suunnittelemana ja
johtamana on järjestetty vuosittain
kurssi niin, että yli 400 reservinjohtajaa on lisäkoulutettu SA-tehtäväänsä varten. Kurssia muokattiin
MPK:n toimeksiannon saaneena
niin, että nyt se on kolmiportainen
– perus, jatko ja erikois. Johtaminen on kuulunut kaikkeen sissien
toimintaan, em. kurssi ja Pahkis jäävuoren kaksoishuippuna! Monen
sissin reserviläisura on saanut alkukimmokkeen Pahkikselta.

Välinekehittelyä
ja viestitoiminnan
erikoisosaamista
Sen lisäksi, että sisseillä on ollut
omaa koulutustoimintaa, toimintaan liittyvien varusteiden tuotekehittely on jatkuvaa. Pelastuspalvelurätti eli PePa-rätti, Kösäkkö-talviteltta, ahkiot, retkikeittimet jne. ovat
aikanaan tulleet jäädäkseen. Oma
osuus historiassa on kuitenkin myös
viestitoiminnalla, niin koulutuksen
osalta kuin välinekehittelyssä. Vaikka tämän sektorin päätarkoitus on
tukea muuta toimintaamme, on se
Stadin Sisseissä kehittynyt sellaiselle tasolle, että se ansaitsee erityistä
huomiota.
Nykymuotoisella Pahkiksella on
ollut joka vuosi kymmeniä viestivälineitä ja niiden rahallinen arvo noussee joka kerralla 20-30.000 väliin
ellei ole jopa enemmän. Viestiviikonloppu sekä viestitäplä-kurssit
pitävät sissien taidot yllä. Tavoitteena on ollut, että jokainen sissi osaa
käyttää yleisimpiä viestintävälineitä
ja että hän hallitsee radioliikenteen
alkeet.
Aktiivinen toimikunta on koulutuksen lisäksi kehitellyt viestimenetelmiä, mutta ennen kaikkea
–välineitä. Viestiupseerin vakanssi
perustettiin v.-65 ja 1.viestitoimikunta v.-68. Siitä alkoi omaperäinen
tuotekehittelyn sarja, joka hakenee
veroistaan vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa: Sissien suunnittelemat ja toteuttamat paristokotelot,
omat mittanauha-antennit 60-luvul-

Sissit kaukopartiohiihdossa.

la, Quad-tyyppiset suunta-antennit
eli Maasto-Quadit, Cobra-antennit,
suuntima-antennit sekä viimeisimpänä sissipakettiradio, jossa Nokia Communicator 9210:n ja sen
käyttöjärjestelmän päälle kehitetty
sanomalaite. Puhelimessa ei ole
SIM-korttia, vaan se on kytketty datakaapelilla modeemiin (TNC). TNC
lähettää datan purskeina tavallisen
VHF-radiopuhelimen mikrofoniliittimeen, ja vastaanottaa kuulokeliittimen kautta. Käyttö on hyvin samanlaista kuin tekstiviestien
lähettäminen ja sanomat pysyvät
tallessa ja järjestyksessä. Systeemi
toimii yhdellä pienellä auton akulla
viikonlopun ajan.

Mitä muuta?
Naisten täysivaltainen mukanaolo
toiminnassa, köysikoulutus, Wiisaiden laavu eli loppiaisten tulet
Lopella, oma toimitila ja 20 vuotta
kämppä, websivut, oma Wiki-pohjainen Sissiportaali ja oma lehti eli
Sissisanomat, jonka kautta voidaan
tiedottaa, kouluttaa jne. Paljon jäi
kerrottavaa, 50 aktiiviseen vuoteen mahtuu paljon. Lisää voi lukea

www.stadinsissit.fi tai tulevasta
50-vuotishistoriikista.

Ajatuksia
Itse olen aina ihmetellyt reserviläistoiminnan kenttää – miksi meillä
on niin monta kattojärjestöä ja niin
monta alueellista, enemmänkin turhaa hallinnollista toimintaa teettävää paikallistason yhdistystä. Paljon
voisi toimintoja yhdistää. Stadin Sissit on hyvä esimerkki siitä, että vireä, mielekäs toiminta vetää nuoria.
Toiminnassa pysytään nimenomaan
hyvän seuran ja mielekkään, antoisan tekemisen vuoksi. Tästä seuraa
pitkäjänteistä, tuloksekasta toimintaa. Yhdessä. Kunniapuheenjohtajan
sanoin – Arvoon, kokoon, säätyyn ja
näköön katsomatta olemme kaikki
samanarvoisia. Sissikerhossa ei vain
olla, siihen on kunnia kuulua!
Antti Rautiainen kapt res
Stadin Sissi vm.-86

PS. Kirjoitukseen on lainattu tekstiä
Sissien 30-vuotishistoriikista ja tulevan historiikin kirjoituksista sekä
Sissisivuilta ja Sissisanomista.

Pahkis, Sissien koulutustarkastustapahtuma
Pahkis on vuosittain järjestettävä kilpailu, jossa useille reserviläisille
luodaan puitteet johtaa joukkoja tilanne päällä maastossa reilun kahden vuorokauden ajan. Samalla testataan yksittäisten reserviläisten
taitoja niin partio-, ryhmä-, joukkue- kuin osastokohtaisissa tehtävissä.
Pahkiksella on 44 vuoden historia, joka juontaa juurensa Valkealaan
Vekarajärven varuskuntaan ja Pahkajärven (josta nimi Pahkis) harjoitusalueelle. Siinä on pääsääntöisesti kilpaillut kaksi osastoa vastakkain
sissi- sekä tiedusteluteemalla ja näin on toimittu, vaikka toiminta-alue
on viimeisten kymmenen vuoden ajan vaihdellut pääkaupunkiseudulle, Evolle/Padasjoelle ja takaisin Pahkajärvelle. Pahkikseen on kytketty kiinteästi Stadin Sissien koulutukseen liittyvät toimintasektorit eli
maastotoiminta, itsepuolustus, ammunta, viesti sekä teemat johtaminen, tiedustelu ja sissitoiminta. Se on aina toiminut yhdistyksien omana koulutustarkastustilaisuutena, mutta viimeiset kymmenen vuotta
tapahtuma on ollut myös MPK:n sotilaallisia valmiuksia lisäävä kurssi.
80-luvun puolivälistä alkaen tapahtumaa on kehitetty niin, että itse
maastoviikonlopun lisäksi osastojen johtohenkilöstölle annetaan edeltävän puolen vuoden aikana suunnittelu-, rekrytointi- ja koulutustehtäviä sekä pidetään yhdestä kahteen karttaharjoitusta. Kilpailevat osastot osallistuvat myös ulkopuolisiin valmentaviin koulutustapahtumiin.
Maastoviikonloppuna 100-250 reserviläistä perustaa kaksi kilpailevaa
toisiaan vastaan toimivaa osastoa (Vihreä ja Keltainen), kilpailukeskuksen (joka nykyään on operaatiokeskus) ja Osasto Valkoisen (rastimiehet) ja mahdollisesti Osasto Punaisen (johdon kuvausryhmä). Juoni
vaihtelee vuosittain, mutta pääsääntöisesti edetään ensin partioittain,
sitten ryhmittäin, edelleen joukkueittain ja lopuksi osastokokonaisuuksina. Vuonna 2009 keskityttiin Sissitoimintaan.
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on viimeksi
toiminut vuosina 1999—2004 Tartossa Viron
Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Kriisit odottavat ratkaisujaan
Historian tunneilla käsitelty 30- vuotinen
sotakin loppui aikanaan. Samoin oli ohi Lähi-idän kuuden päivän sota ja meidän
oma 105 päivää kestänyt talvisotamme. Kriisit sen sijaan tuntuvat jatkuvan pidempään elleivät ole ihan ikuisia.
Kuuden päivän sota loppui todella nopeasti, mutta samalla alueella ja samojen
osapuolten välillä jatkuu kriisi edelleen. Vuosikymmeniä on myös kestänyt Kyproksen kriisi. Pitkäksi alkaa venyä myös Afganistanin kriisi. Toisaalta voidaan kysyä
mikä onkaan sodan ja kriisin ero ? Missä vaiheessa kriisistä tulee sota ja missä vaiheessa taas sodasta tulee kriisi?
Lähi-idässä eli Israelin ja sen naapurien välillä ei tänään sodita. Kriisi siellä kuitenkin on aikaisemmin käytyjen sotien jälkeen.
Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Barack Obama on puhunut tämän kriisin
ratkaisemisesta. Aikaisemmin on Lähi-idän asioiden ratkaisu kuitenkin jumiutunut
siihen, että Yhdysvallat Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ei ole ollut valmis toteuttamaan turvallisuusneuvoston päätöksiä. Yhdysvallat on perinteisesti tukenut Israelia ja siksi montakin yritystä ratkaista kriisi
on jäänyt toteutumatta. Presidentti Obamalla on vielä riittävästi virkakautta, että
Lähi-itäänkin voidaan saada ratkaisu. Miten se sitten tehdään onkin jo toinen juttu.
Monet ovat myös valmiit niputtamaan
Lähi-idän kriisin ja sen ratkaisun muiden
lähialueiden kriisien ratkaisemiseen.
Toisaalta voidaan
Näitä muita ovat Kypros, Afganistan,
Irak, Iran ja ehkäpä vielä jokin muukin.

SODILLA ON TAPANA LOPPUA AIKANAAN.

kysyä mikä onkaan
sodan ja kriisin ero?
Missä vaiheessa kriisistä tulee sota ja
missä vaiheessa taas
sodasta tulee kriisi?

KYPROKSEN JAKOA JA KRIISIÄ ei ratkaistu sillä, että saaren eteläinen osa eli
Kypros tuli Euroopan unionin jäseneksi
vuonna 2004. Saadaanko ratkaisu vasta
silloin kun Turkistakin tulee EU:n jäsen
? Nykyinen Kyproksen kriisi sai alkunsa
kun Turkki vuonna 1974 miehitti saaren
pohjoisosan. Silloin Turkki myös tunnusti turkkilaisen Kyproksen.
Kyproksen saarella elää yhteensä runsaat miljoona asukasta. Syyskuun alussa
Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari totesi, että "Kypros-kysymys hidastaa
Turkin EU-jäsenyys neuvotteluja". Saman uutisen mukaan Ahtisaari sanoi myös:
"Jos me emme pysty ratkaisemaan lähes ikuista ongelmaa omalla alueellamme, miten me voimme ratkaista globaaleja ongelmia?" Kypros on selkeämmin EU:n ongelma, mutta ratkaisu saattaisi sittenkin löytyä yhdessä muiden ongelmien selvittämisessä.
Afganistanin kriisi on tämän hetken ykköskriisi. Se on ykkönen Yhdysvalloille ja
presidentti Obamalle. Ykköseksi Afganistan on noussut myös Suomelle ja suomalaisille. Kun entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja oli aikanaan lähettämässä suomalaisia Afganistaniin. Silloin me olimme mukana kriisinhallintaoperaatiossa. Lokakuun 1.päivänä Erkki Tuomiojakin toteaa, että me olemme Afganistanissa mukana
sodassa. Tästä on keskusteltu meilläkin tutkijoiden ja valtiovallan edustajien välillä.
Ministerit Häkämies ja Stubb ovat korostaneet kyseessä olevan osallistuminen
kriisinhallintaoperaatioon, mutta tutkijat mm. Charly Salonius- Pasternak ovat
arvioineet Suomen olevan yksi sotijoista. Salonius- Pasternak ja Jarno Limnéll julkaisivat uusimman arvionsa Helsingin Sanomissa 1.10. otsikolla "Afganistanin operaatioon osallistumista arvioitava uudelleen".

tutkija Jyri Raitasalo kirjoittaa MpKK:n vuoden
2008 julkaisussa "Kriisinhallinta kriisissä" mm. seuraavasti. "Sotilaallinen kriisinhallinta on 1990-luvun alusta alkaen vähitellen muokkautunut länsimaissa vallitsevaksi näkökulmaksi kylmän sodan jälkeisen ajan sotilaallisen voiman käytöksi". Raitasalo lopettaa oman analyysinsä seuraavasti. "Länsimaat kaipaavat kipeästi onnistumisia kriisinhallintaoperaatioissaan, jotta nyt valitulla sotilaallisen aktiivisuuden
tiellä on tulevaisuutta. Tästä syystä Kosovo, Afganistan ja jopa Irak ovat keskeisiä
virstanpylväitä, joiden vaikutus länsimaiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan
sekä asevoimien kehittämiseen tulee olemaan merkittävä."
Laajemmin suomalaiset ja myös ulkomaiset tutkijat käsittelivät kriisinhallinnan
ongelmia Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian Laitoksen Suomenlinna seminaarissa toukokuussa 2008. Seminaarin teemana oli "Crisis Management in Crisis".
Seminaarin esitelmissä valotettiin maailman eri kriisejä, mutta uusia ratkaisuja ei
sielläkään löydetty.
Suomessa on keskusteltu siitäkin, että osallistumisemme Afganistanin ISAF-operaatioon olisi askel Nato-jäsenyyteemme. Nato-kannattajille ja myös -vastustajille
tiedoksi virolaisuutinen. Virohan on ollut mukana Yhdysvaltojen liittolaisena Afganistanissa jo vuodesta 2003 ja on myös Nato-jäsen vuodesta 2004 alkaen. Kuitenkin
Nato-joukkojen komentajan kenraali Stanley A. McChrystalin raportissa oli todettu,
että Viro ei ole Natoon kuuluva jäsenvaltio. Kenraalin ensimmäinen apulainen, toinen amerikkalainen kenraali, David M. Rodrigues olikin pakotettu pyytämään asiaa anteeksi Afganistanissa juuri vierailleelta Viron puolustusvoimien komentajalta
kenraaliluutnantti Ants Laaneotsalta. Eli eivät amerikkalaiset välttämättä tiedä ketkä ovat Natossa ja ketkä ovat muutoin vain mukana jossain operaatiossa.
Sotaan ei kannata mennä mukaan, mutta kriisinhallintaan kyllä pitää osallistua.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN

Kranaatteja valmistettiin ampumakuntoon.

Pöhisuund – Perussuunta
2009 kilpailu Virossa
18.—20.9.2009
VIRON TAPASSA käytiin jo viidettä kertaa
epäsuorantulen reserviläisten välinen sotilastaitokilpailu. Tällä kertaa lajivalikoima painottui vahvasti tuliasemapuolen
taitoihin. Isäntämme olivat taas miettineet uusia tehtäviä kilpailuun. Kotoisen
122H63 tykin lukon purku ja kasaus, etäisyyden mittaus suuntakehällä, sekä tasotyö olivat uutuuksina. Pistooliammunnassa suoritukset tehtiin pystystä ja polvelta.
Lisäksi suunnistus oli viety uuteen maastoon. Toki osa uusista lajeista oli meille
suomalaisille tuttuja kotoisista kilpailuistamme.
Viikonvaihteen ohjelma oli aiemmilta
vuosilta tuttu. Perjantai-iltana oli saapuminen ja majoittuminen Tapan varuskuntaan. Lauantain aikana harjoiteltiin kilpailulajit ja suoritettiin pistooliammunta.
Kauniissa syysillassa vietimme veljesjuhlaa uunituoreen sotilaskodin pihalla
grilliherkuista nauttien. Illan viiletessä
siirryimme sotilaskodin sisätiloihin seurustelemaan. Illan aikana käytiin biljardipöydällä epävirallinen maaottelu, jossa
”voitto” tuli kotosuomeen. Sunnuntaiaamuna oli sitten siirtyminen kilpailukeskukseen ajoneuvoilla.
Rata oli rakennettu Läsnan kylän lähettyville, virolaisten ampumakenttäalueen koilliskulmaan. Vasta kolme vuotta
sitten valmistunut leirialueen keskus
hohti vielä uutuuttaan ja virolaisilla oli
sangen toimivat puitteet paikanpäällä.
Maasto poikkesi tyystin aiempina vuosina kokemistamme. Virolaista metsästä
puhuttaessa olimme tottuneet liki läpipääsemättömään ryteikköön. Kilpailualue olikin kaunista kangasmetsää, jossa
polveili pieniä harjuja. Suotakin olisi löytynyt mutta tällä kertaa kilpailureitti oli
rakennettu helpohkoksi ja metsäpolkujen, sekä tiestön käyttö mahdollisti ripeän
etenemisen.
Kilpailussa mukana oli kaikkiaan 15
henkeä, joista 9 Suomesta. Määrällisestä ylivoimasta huolimatta edellisvuoden
kärkikaksikko Virosta piti pintansa ja
voitto meni isännille. Suomalaisista par-

haiten menestyi Riina Markkula, ylil res.
sijoittuen kolmanneksi. Taistelu kolmannesta sijasta oli tiukkaa suomalaisten
kesken, sillä neljänneksi sijoittunut Kristian Hacklin, vänr res hävisi vaivaisella
pisteellä Markkulalle ja viidenneksi tullut
Janne Hänninen, ltn res kaksi.
Palkintojen jaon jälkeen pieni joukko
suomalaisia käytti mahdollisuutta ajaa
itse motorisoidulla 155FH70 tykillä ja vetoautona toimineella MAN kuorma-autolla. Kotimaisiin varomääräyksiin ja ohjeisiin tottuneille virolaisten joustavuus oli
positiivista ihmetystä herättävää. Muutaman minuutin pikakoulutuksella tykin
ja auton rattiin päästiin suoraan. Tosin,
näinhän se menisi sotatilanteessakin tarvittaessa.
Ensivuoden kilpailu tullaan käymään
poikkeuksellisen aikaisin maaliskuun lopussa, sillä virolaiset aikovat hyödyntää
kotoisen Hedberg-tapahtuman mallin
mukaisesti kadetteja kilpailun järjestämisessä. ”Maaottelun ” toinen osa käydäänkin sitten heti perään Suomessa, sillä
Hedberg-kilpailu on toukokuun tienoilla.
Kyseiset tapahtumat ovat oiva tapa ylläpitää ja harjoituttaa epäsuorantulen taitoja. Ensikertalaisille - joita aina mahtuu
mukaan - lisättäneen, että kilpailulajit läpikäydään ja koulutetaan aina edellisenä
päivänä. Näin ollen omien taitojen riittävyyttä ei kannata pelätä. Viikonvaihde
Virossa tarjoaa taatusti elämyksiä, joita ei
kotisuomessa pääse kokemaan. Kommentit tämän vuoden ensikertalaisilta olivat:
”Tosi hyvä reissu, harmi kun en ole ennen
päässyt/ymmärtänyt tulla mukaan”.
Kilpailulajit: Pistooliammunta (9mm
USP, pysty ja polvi 2x15 laukausta), suunnistus, FH70 tykin suuntaus, etäisyyden
mittaus suuntakehällä, haupitsin lukon
purku ja kasaus, oman paikan määritys,
käsisuuntakehämittaus tasotyötyönä, ampuma-arvojen määritys tasolla ja oikean
tykistöammuksen valmistelu. Tulokset:
1. Hannes Möllits -34p, 2. Egon Leemets
-37p ja Riina Markkula -42p
Teksti ja kuvat: Jyri Vilamo
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Tahdon, Uskon
ja Uskallan
Swiss Raid Commando 2009, 24—27.9-2009
Teksti ja kuvat: Henrik Kumlin
VOULOIR, Croire et Oser (Tahdon, Uskon ja
Uskallan) lukee kaikkialla, kun kyseessä on
yksi maailman vaativimmista avoimista sotilaskilpailuista. Nyt SRC järjestettiin18. kerran
ja tällä kerralla Sveitsin ja Ranskan välisellä vuoristoseudulla ja vuoriston viereisessä
laaksossa Geneve-järven itäpäässä. Sion on
n.29000 asukkaan kaupunki ja tunnettu sotilaskaupunki. Tänä vuonna se oli 160 partiolle
myös Sveitsin armeijan näytönpaikka.
277 partiota haki mukaan kilpailuun ja
niistä 160 valittiin. Valituista puolet oli sveitsiläisiä ja loput ulkomaalaisia. Suomalaisia

partiosta mukana oli kunniotettavat 5, joista 3 pääkaupunkiseudulta ja 2 Tampereelta.
Partioden kokoonpano oli 4 raideria ja vapaaehtoinen escort. Kaikilla piti olla armeija suoritettuna ja sotilaspassit/henkilökortit tarkastettiin sisääntulon yhtydessä.
Tapahtuma alkoi keskiviikkona 23.9., kun
aseharjoitteluun osallistuvat partiot saapuivat
paikalle ja kuittasivat varusteet. Sveitsin armeija tarjosi kaiken aseista maastopukuihin ja
taskulamppuihin, mutta yleesä kaikki partiot
tuovat omat varusteet. Sveitsiläisiltä partioilta
puolestaan vaaditaan omat aseet ja kartat.
Seuraavana päivänä kohdistettiinn aseet,
opeteltiin kartan käyttöä, räjähteiden käyttöä

Varusmiespalveluksessa?
Pidä jäsenyytesi kunnossa myös
varusmiespalveluksen aikana.
Liiton ja työttömyyskassan jäsenyys säilyy, kun ilmoitat palkkatyön keskeytymisestä PAMiin.
Soita numeroon 020 774 2000,
lähetä postia
jasenrekisteri@pam.ﬁ
tai tee ilmoitus netissä
www.pam.ﬁ/pamnet

ja tietenkin PANZERFAUST. Rastikierron jälkeen illalla oli SRC:n viralliset avajaiset, jossa
tehtiin muodollinen valmiustarkastus, jonka
jälkeen joukot luovutettiin harjoituksen johtajan komentoon. Tilaisuuden jälkeen partion
johtajat käskettiin käskynjakoon kuuntelemaan ensimmäisen vaiheen toimintaohjeet.
Aiemmista kilpailuista poiketen tänä
vuonna oli 3 osiota ”Physical”, ”Technical” ja
”Tactical”
”Physical” vaiheen alussa partio jaettiin
kahdelle eri reitille, eli 2 raideria per reitti.
Reitin pituus n.44km ja kun 25.9 torstai aamulla klo:0300 molemmat partion puolikkaat
starttasivat eri paikoista, oli heillä sama maalipiste, josta alkoi ”Technical” osio, kun partio
oli taas koossa.
Näin saatiin porrastettua seuraavan vaiheen
aloitus ja se toimi hyvin, koska ”Technical”
vaiheen rasteilla ei jonoja aiemmista kerroista
poiketen juuri lainkaan ollut.
”Technical” vaihe alkoi, kun partio oli suorittanut 44km marssin vuoren yli ja aika mikä
oli marssilla käytetty, oli pois seuraavasta vaiheesta. ”Technical” vaiheen rastit oli sijoiteltu kahdelle rinnakkaiselle alueelle, sektorit
“Vuori” ja “Järvi”. Rastien ruuhkautumisen
minimoimiseksi puolet partiosta määrättiin
aloittamaan rastien kiertäminen eri alueilta.
Hyväksytty suoritus vaati vähintään yhtä rastia molemmilta puolilta. Rasteja olikin sitten
laidasta laitaan perusammunnoista, kiipeilyyn, vesistön ylitystä, simulaatoriammuntoja,
ensiapu, köysilaskeutumista, tunnistustehtäviä, vihjeidenetsintää pimeässä rakennuksista, jousiammuntaa ja BMX pyöräilyä, panos-

tamista, miinojen etsintää ym. Rastien välinen
matka hoidettiin armeijan polkupyörillä tarvittavat varusteet mukana. Koska aika oli rajoitettu ja siirtymät pitkiä, partion piti tehdä
päätökset, millä rasteilla voidaan saada pisteitä, että ei tule turhaa polkemista. Aikaisempien vuosien ruuhkat rasteilla eivät häirinneet,
kun partiot saatiin erittäinkin tehokkaasti porrastettua raskaalla alkumarssilla.
”Tactical” vaihe alkaa, kun edellisen osion
pisteet oli laskettu ja partioiden johtajat valitsevat paremmuusjärjestyksessä seuraavan tehtävän. Valittavina tehtävinä on väijytys saattuetta vastaan (AMBUSH), kohteen tuhoaminen
räjähteillä (SABOTAGE), kohteen tuhoaminen
suoralla hyökkäyksellä(RAID) tai panttivankien pelastus(RETRIEVAL FRIENDLY PERSONAL). Toisiin tehtäviin oli helikopterikuljetus
ja toisiin mentiin jalan, riippuen tehtävän vaikeudesta ja saatavista pisteistä.
Tänä vuonna kaikki suomalaiset saivat
tehtävät suoritettua ja pääsivät kopterilla
maaliin, eli suoritusta voidaan pitää hyvänä,
vaikka mukana oli 2 ensikertalaispartiota.
Kilpailun palkintopallilla nähtiin myös
oikeita yllätyksiä kun Viron partio oli kokonaiskilpailussa SRC historian ensimmäinen
ulkomaalainen partio joka voitti kokonaiskilpailun.
Näätä 2-partio teki myös suomalaisten
sijoitusennätyksen pääsemällä kokonaiskilpailussa sijalle 12. ja ”Technical” vaiheessa 2.
sijalle pisteissä. Muut suomalaiset sijoitukset
ovat.34, 86, 108 ja 110.
Kilpailun tulevaisuudesta on käyty paljon
keskustelua ja 10 miljoonaa frangia maksava
SRC:n kohtalo selviää vasta tulevaisuudessa.
Joidenkin tietojen mukaan ainakin 2-3 vuoden
tauko kilpailuun on tulossa, kun aiemmin kilpailu järjestettiin joka toinen vuosi. On jopa
veikkailtu, että 2009 kilpailu olisi jäänyt viimeiseksi laatuaan.
SRC lukeutuu ehdottomasti kärkipään
kilpailuihin ja paikat, missä muualla suomalaiset pääsisivät kantamaan kunnialla PANZERFAUSTIA ovat vähissä. Kaikki, jotka ovat
vähintään kerran elämässään kantaneet PANZERFAUSTIA vuorilla tietävät, miksi se on
edelleen kunniatehtävä, myös Sveitsin armeijassa.
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NAISTEN VALMIUSLIITTO RY:n Helsingin
seudun alueneuvottelukunta tiedottaa:

RUK 48
(12.7.—8.11.1940)

Tämän vuoden Naisten Valmiusliitto ry:n niin valtakunnalliset harjoitukset kuin Helsingin
seudun alueneuvottelukunnankin alueelliset kurssit on toteutettu. Osanotto oli runsasta.
Suurkiitos mukana olleille kurssilaisille, kouluttajille ja organisaatioille. Erityiskiitos kurssinjohtajille, joiden työtaakka ennen kurssin toteutumista on aina aikamoinen.
Jos olet jonkin Naisten Valmiusliitto ry:n jäsenjärjestön jäsen ja olet ollut mukana tänä vuonna valtakunnallisessa harjoituksessa, voit jälkikäteen hakea kurssimaksua Helsingin seudun
alueneuvottelukunnalta. Ota yhteyttä puheenjohtajaan, kristiina_slotte@yahoo.com.
Vuonna 2010 valtakunnalliset harjoitukset ovat HANKI 2010 19.-21.3.2010 Rovajärvellä ja HIMOTTU 2010 24.-26.9.2010 Mikkelissä. Katso www.naistenvalmiusliitto.ﬁ- sivuilta lisäinfoa.
Alueellisista kursseista v. 2010 Helsingin seudulla ilmoitetaan myöhemmin.
SOTIEMME VETARAANIT 2009 keräyksen tiimoilta järjestämme vielä lipaskeräyksen 17.10 klo
10-15 Helsingin keskustassa Kolmen sepän patsaalla ja Narinkkatorilla. Kiinnostuneiden
toivotaan ottavan yhteyttä alueneuvottelukunnan puheenjohtajaan. Mukaan keräämään
mahtuu vielä!
HYVÄÄ ALKAVAA SYKSYÄ toivotellen
Kristiina Slotte, Helsingin seudun alueneuvottelukunnan puheenjohtaja
gsm 050 5250022, kristiina_slotte@yahoo.com

Kurssimme kokoontuu vuositapaamiseen kurssilounaalle Maanpuolustuskorkeakoululle Santahaminaan
tiistaina 10.11.2009 klo 12, juhlasalirakennuksen Vihma-kabinetti, portilta
opastus ” RUK 48” – kuvallinen
henkilökortti mukaan. Isäntänä Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen /
kummikurssimme RUK 148 - Nuijamiehet.
Sitovat ilmoittautumiset ( huom. kerro
mahd. erikoisruokavalio) W-M Sovero,
Laivurink 10 A 10, 00150 HKI, p.
09 - 654 577, 0400- 705 259 tai Pekka
Jokela p. 0400- 315 647 - 2.11.2009
mennessä. Hyvät veljet, joukolla
mukaan !

puh. (09) 680 900
www.otavankirjapaino.fi

Onnittelemme

ESITELMÄ USA:N
ULKOPOLITIIKASTA
12.11.2009

Lokakuu
18.10. Turvallisuuspäällikkö, korpraali Riku Länsivuori
19.10. Ylipalomies, alikersantti Matti Koskinen
20.10. Tuotekehitysjohtaja, luutnantti Markku Kukkonen
(matkoilla)
22.10. Eläkeläinen, kapteeni Jaakko Alanen (lähipiirissä)
24.10. Hallituksen puheenjohtaja, diplomi-insinööri,
vänrikki Jussi Tirkkonen (matkoilla)
26.10. Lähihoitaja, korpraali Timo Suutala (ravintolalaiva Wäiski)
28.10. Diplomi-insinööri, vänrikki Jouko Meriluoto (matkoilla)

50 v
75 v
50 v
70 v
70 v
50 v
70 v

Marraskuu
1.11.
5.11.
5.11.
5.11.
7.11.
15.11.
16.11.
21.11.
24.11.
26.11.

IT Manager, vänrikki Jarmo Männistö (matkoilla)
60 v
Insinööri, insinöörikapteeni Antti Sihvo (matkoilla)
70 v
DI, DE, kapteeni Harry Eklundh
60 v
Varaosapäällikkö, alikersantti Kalevi Bäckström (matkoilla)50 v
Hitsari, alikersantti Eero Kosonen (kotona Kuusitie 25G29) 50 v
Insinööri, sotilasmestari Juhani Härkönen (matkoilla)
60 v
Eläkeläinen, ylikersantti Eugen Eschner (matkoilla)
70 v
Rakennusmestari, alikersantti Ari Keskinen
60 v
Ekonomi, yliluutnantti Jouko Tiainen (matkoilla)
75 v
Diplomiekonomi, luutnantti Willy Kaulbars-Staudinger
80 v
(matkoilla)
29.11. Diplomi-insinööri, tietohalllintopäällikkö
yliluutnantti Markku Aalto-Setälä
50 v

Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen

ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILOINEN ILTA

Tuotanto ja myynti
Otavantie 11
42700 Keuruu

Myynti
Hietalahdenranta 19 A
00180 Helsinki

USA:n Suomessa oleva sotilasasiamies
everstiluutnantti Robert Rizzo pitää esitelmän USA:n ulkopolitiikasta. Mukana
on myös ajankohtaisia lisäkysymyksiä.
Esitelmä on to 12.11.2009 klo 19.00 Katajanokan Kasinolla Karimo salissa ja se
pidetään englannin kielellä. Tilaisuus on
avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan
osallistumisensa ma 9.11 mennessä
e-mail raimo.hynynen@ﬁ.ibm.com tai
040-510 8513.
Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Jyri Paulaharju (toim.)

V.P.Nenonen
— Elämä tykistölle
Kirjan tilaukset Heikki Mäkynen, puh
0400 404 642.
Hinta 25 euroa + postimaksut

Perinteinen
itsenäisyyspäivän
vastaanotto

suomen
tykistömuseo

hämeenlinna

TARJOUS
Tilaa multimedia sarja: Ihantalan Ihme,
Korpisodan suurvoitto, Taistelu Laatokan
Karjalasta, Tie Jatkosotaan ja Talvisota.
Yhteishintaan 70,00€ (á 20.00€)
Tarjous voimassa vuoden loppuun.

Linnankasarmi, 13100
Hämeenlinna
tel. (03) 682 4600

www.tykistomuseo.fi
Avoinna: päivittäin klo 11.00-17.00

6.12.2009 kello 15.00-19.00
Katajanokan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä alkaen klo 17.30
Juhlapäivällinen, ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin tahdissa
Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan Kasinolle p. 6128 6349 viimeistään

ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.
Buffét-kortin hinta 25,- euroa.

perjantaina 27.11.2009
Illalliskortti 57 e sisältäen:
-tervetulomalja
-2x12cm Kasinon viiniä
-hirvitartar ja karpalodressing
-rapeaksi paahdettua nieriää,
duchesse-perunaa ja piparjuurivoita
-tyrnikeittoa ja vanilja-maitovanukasta
-kahvi/tee ja petit fours
-eteispalvelu

Buffét sisältää alkucocktailin sekä runsaan tarjoilun.
Kortit ovelta.
Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Kaikki maksut vasta ravintolassa !
Kerää mukava pöytäseurue tai tule vaikka yksin juhlimaan
Järjestää Katajanokan Upseerikerho ry
Tumma-/juhlapuku ja suuret kunniamerkit

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.
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.ﬁ

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Ampumakalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm aika
laji
Lokakuu
17.10. 9-16
Pistooliammunta
24.10. 9-16
Kivääriammunta 150m
25.10. 11,20 - Kivääriammunta 150m
Marraskuu
8.11. 11,20 - Kivääriammunta 150m
14.11. 9-16
Pistooliammunta
14.11. 10-18
Pooli 300m kivääri
15.11. 12-16
Pistooliammunta
15.11. 12-18
Pooli 300m kivääri
28.11. 9-16
Pistooliammunta
28.11. 9-16
Kivääriammunta 150m
29.11. 11,20 - Kivääriammunta 150m
Joulukuu
5.12. 9-16
Kivääriammunta 150m
5.12. 9-16
Kivääriammunta 150m
5.12. 10-18
Pooli 300m kivääri
8.12. 17.30- Pistoolikurssi teoria
11.12. 16-21
Pistoolikurssi käytäntö
12.12 10-18
Pistoolikurssi käytäntö
12.12. 9-16
Kivääriammunta 150m
12.12. 9-16
Kiväärikilpailu TOLVA
12.12. 10-18
Kiväärikilpailu TOLVA
13.12. 12-18
Pooli 300m kivääri
13.12. 11,20 - Kivääriammunta 150m
20.12. 12-16
Pistooliammunta

paikka

ilmoittautuminen

SH pist. 1
SH Mpkk 150m
SH Mpkk 150m

ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi 0400 09 12070

SH Mpkk 150m
SH pist. 1
SH keskus 300m
SH pist. 1
SH keskus 300m
SH pist. 2
SH Mpkk 150m
SH Mpkk 150m

www.mpky.fi 0400 09 12094
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi 0400 09 12075

SH Mpkk 150m
SH Mpkk 150m
SH keskus 300m
Töölö auditorio
Töölö pistoolirata
Töölö pistoolirata
SH Mpkk 150m
SH keskus 150m
SH keskus 300m
SH keskus 300m
SH Mpkk 150m
SH pist. 1

ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
ratavuorolle@luukku.com
katso lehti-ilmoitus
katso lehti-ilmoitus
katso lehti-ilmoitus
ratavuorolle@luukku.com
katso lehti-ilmoitus
katso lehti-ilmoitus
ratavuorolle@luukku.com
www.mpky.fi 0400 09 12077
ratavuorolle@luukku.com

SH = Santahamina

KILPAILUKUTSU
KIVÄÄRI 100m 3x10ls (Loppi, 100m rata) su 1.11.2009 klo 12:00
Aseluokat:
1 ) Kivääri vakio; mikä tahansa keskisytytyspatruunaa ampuva kivääri rautatähtäimin, toimintatapa kertatuli tai lippaallinen kertatuli
2 ) Kivääri avoin; sama kuin edellä, mutta tähtäin vapaa
3) Reserviläiskivääri vakio; itselataava kivääri rautatähtäimin
4 ) Reserviläiskivääri avoin; sama kuin edellä, mutta tähtäin vapaa
Lisätiedot www.vantaanreservilaiset.ﬁ (sääntökansio).
PISTOOLI KENTTÄ-AMMUNTA (Loppi, 150m rata) su 1.11.2009 klo
12:00
Millä tahansa pistoolilla tai revolverilla voi osallistua. Ammutaan vaihteleville etäisyyksille.
Kilpailun laukausmäärä 24 lks.
Lisätiedot www.vantaanreservilaiset.ﬁ (sääntökansio).
Kilpailuihin voivat osallistua RUL:n ja RES:n jäsenyhdistysten jäsenet, joilla on ampumatoiminnan kattava vakuutusturva (reserviläisen ampumaturva/SAL:n lisenssi)
Koska ammunta voidaan aloittaa vasta 12:30, kilpailuihin voidaan ottaa rajallinen määrä osallistujia. Osallistumismaksu on 10e / luokka.
Ilmoittautumiset 27.10.2009 mennessä osoitteeseen niko.niemisto@ﬁnnsteve.ﬁ.
Kilpailun järjestää Vantaan Reserviläiset ry. TERVETULOA!

JOULUKUUN VIIMEINEN AMPUMAVUORO
teemana ”TOLVAJÄRVEN TAISTELU 12.12.1939”
Santahamina keskusampumarata 12.12 klo.9.0016.00. Ilmoittautumiset www.mpky.ﬁ > Helsinki>
Joulukuun viimeinen ampumavuoro:
Helsingin piirien kiväärikilpailu 150m ja 300
metriä.
Erityisehdot: sääntöjen mukaiset kiväärit ei
optiikkaa / elektronisia tähtäimiä / diopteri
/ etujalkoja. Kilpailu on avoin kiväärille jotka
täyttää määrityksen 5.45-8mm TÄSSÄ KISASSA
SALLITTU TOIMINTATAPA 2 JA 3 Luokat H, H50 ja
D. Varustus: Perinneasu / lumipuku jos mahdollista. Paras perinneasu kokonaisuus palkitaan.
Tolvajärven–Ägläjärven taistelu oli suomalaisten vastahyökkäys talvisodan alussa
Korpiselillä Laatokan Karjalassa. Taistelussa
Puna-armeijan hyökkäävä divisioona torjuttiin
Tolvajärvellä ja tuhottiin Ägläjärvellä. Se oli
suomalaisten ensimmäinen sodan merkittävä
hyökkäysvoitto.
Suomalaisten vastahyökkäys alkoi aamulla 12.
joulukuuta tavoitteena motittaa ja tuhota mahdollisimman paljon 139. divisioonan joukkoja.
Suomalaisten tappiot päivän hyökkäyksessä olivat noin sata kaatunutta, neuvostoliittolaisten noin tuhat. Suomalaiset saivat saaliksi tykkien lisäksi 20 panssarivaunua ja 60 konekivääriä. Hyökkäys lisäsi koko Suomen Puolustusvoimien uskoa mahdollisuuksiinsa sodassa.

Syöksyen syksyyn
syyn

Ilmoittautuminen
ratavuoroille
Ratavuoroilla vaatimuksena on
piiriemme jäsenyys sekä ampujan
vakuutus. 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.
Tiedotamme vuoroista lehdessä ja
yhdistysten www-sivuilla. Santahaminan
rataohjeet on päivitetty - lue ohjeet
esim. www.eskapat.net sivuilta.
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Syys saapui ja ampumavuoroja on vielä
rutkasti jäljellä. Vuoden mittaan ampujia
on käynyt hyvin piirien ulko- ja sisäratavuoroilla – niin pitääkin olla. Nykyisin
kertausharjoitusten vähennysten jälkeen,
enää harvalla on pääsy ampumaan PV:n
aseilla. Tässä tulevat Piirit sekä Mpk avuksi,
ratavuorojen ja lainakaluston tarjoamisen
myötä –tartu mahdollisuuteen. Myös sotilaskoulutuspuolella aukesi harvinainen mahdollisuus: JÄÄKÄRILEIRI – tule sinne!
Syksyllä järjestämme koulutusta ja
kilpailuja: SRA tuomarikurssi ja pistooliampujan peruskurssi . Myös ilma-ase
ammunnat käynnistyvät Suojeluskuntatalon

harjoitussalilla. Katso tarkemmat tiedot
lehden ilmoituksista.
Suojeluskuntatalon pistooliradan ja
harjoitussalin vuorot tulevat nyt hakuun
seuraavaa kautta 2010 varten. Ole ajoissa
liikkeellä ja toimi oheisen ohjeen mukaan.
Huomaa, että vuoron hakuun liittyy ko. yhdistyksen päätös vuoron hakemisesta. Vuoden viimeisellä ampumavuorolla 12.12.2009
kilpaillaan talvisodan hengessä, Tolvajärven
taistelun vuosipäivänä. Tervetuloa mukaan
sankoin joukoin!
vänr Veijo Rautio
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Pistooliammunnan peruskurssi
Helsingin SRA –
Tuomarikurssi 2009
Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin seudun Reserviläispiirin ampumatoimikunta järjestää SRA Tuomari kurssin.
Kurssin kouluttajina ylituomarit Kari
Tiitinen ja Mikael Kaislaranta.
Kurssi sisältää kolme teoriaosaa
maanantaisin: 2.11 , 9.11. ja 16.11.2009
klo 17.30-21.30. Paikka Töölöntorinkatu
2. auditorio. Kurssin käytännön osa
pidetään Santahaminassa myöhemmin
ilmoitettavana aikana. Käytännön osaan
oltava seuraavat varusteet: pistooli,+
vyövarustus, itse lataava kivääri, kiväärin hihna, suojaimet ja patruunat.
Kurssille pääsyn etusijalla ovat paikallisissa kilpailuissa jo toimineet henkilöt.
Mukaan pääsyyn vaikuttaa perusteltu
aktiivisuus SRA:ssa, oma kalusto ja kerhon perusteltu suositus.
30e kurssimaksu sisältää kurssimateriaalin. Kurssille pääsyn edellytyksenä on
jäsenyys Helsingin Piirien yhdistyksissä
ja SRA ampujan status vähintään 2
vuotta. Ota mukaan ampujavakuutus
sekä ampujakortti. Lisätiedot ja maksutiedot ilmoitetaan kurssille mahtuneille
29.10.
Ilmoittautumiset 28.10. mennessä piiritoimistoon: tomi.alajoki (at) hrup.ﬁ 0940562073. Ilmoittautuessa mainittava:
nimi, osoite, ampujakortin numero, piiri,
yhdistys, puh numero, sähköpostiosoite.
HUOM! Osallistujien tulee opiskella
säännöt 6.0 ja SRA johtosääntö ennakkoon:
www.lipas.net/sra

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin seudun Reserviläispiirin ampumatoimikunta
järjestää aloittavan reserviläisampujan peruskurssin. Kurssille otetaan 40 ensiksi ilmoittautunutta. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu aivan vasta-alkajille joilla ei ole omaa kalustoa.
Kurssilta osallistujat saavat perusteet jatkaa harrastusta omissa yhdistyksissään.
Kurssin teoria Suojeluskuntatalon auditoriossa 8.12. klo 18 – 21.
- Reserviläisurheiluliiton ampumaurheilulajit
- Turvallinen toiminta ampumaradoilla
- Turvallinen aseenkäsittely
- Aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetus ja säilytys
Kurssin käytännön osa Suojeluskuntatalon pistooliradalla 11.12. ja 12.12.
Ampuma-asento ja ote
Tähtääminen ja laukaisu
Kylmäharjoittelu
Ampuminen .22 pistooleilla
Käytäntö pe 11.12. klo 17-19 ja 19-21 sekä la 12.12. klo 10-12, 12-14, 14-16 ja 16-18.
Oma vuorosi selviää ilmoittautumisen yhteydessä.
Kurssin 20 e maksu paikanpäällä, sis. luentomateriaalin, suojaimet, lainakaluston ja patruunat. Sitovat Ilmoittautumiset sähköpostitse 2.12. mennessä piiritoimistoon tomi.alajoki (at)
hrup.ﬁ 09-40562073. Lisätiedot: Veijo Rautio 040-5558165.
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Liikuntatoimintaa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.ﬁ

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Töölöntorinkatu 2:n
ratavuorojen haku kaudelle 2010

Huomio!

Helsingin Seudun Reserviläispiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin kerhojen käytössä on
kaksi tilaa: harjoitussali / ilma-aserata sekä pistoolirata.

Suunnistaminen on tärkeä sotilastaito ammunnan ja hyvän kunnon lisäksi. Varmista
selustasi osallistumalla piirien ilmaiseen
koulutukseen 27.10. Syksyllä urheilla voi
monella tapaa: piirien aktiivit ovat järjestäneet maastomarsseja, kevyempää
sauvakävelyä, Nitrojujutsua (joka painottuu
venyttelyyn ja jumppaan)eli siellä aloittelija ei saakaan heti pataan, vaan parantaa
kuntoaan että joustavuuttaan. Lisää

tietoa Sissien palstalta. Uutena tulee 15.11.
järjestettävä ensimmäinen kuntoliikuntatunti, jonka johtaa korp Elisa Latvasto
piirin harjoitussalilla. Jo viisi innokkainta
on ilmoittautunut, varmista oma paikkasi
välittömästi.
Liikuntaterveisin ylil Tomi Alajoki
HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta

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

Tule kohottamaan
kuntoasi 15.11.
Piirien harjoitussalilla järjestetään
ohjattua kuntoliikuntaa. Ensimmäinen
kerta on sunnuntai 15.11. klo 18-19. Parannamme reserviläisten peruskuntoa.
Kurssi etenee nousujohteisesti, joten se
soveltuu mainiosti myös alokkaille. Eritasoiset taistelijat otetaan huomioon.

Pistoolirata
Töölöntorinkatu 2 kellarissa sijaitseva 12.5m pitkä 6-paikkainen pistoolirata on tarkoitettu
piiriemme kerhojen käyttöön. Tilassa voi ampua kaikilla max .45 ACP pistoolikaliiperisilla
aseilla. Radalla on hyvä valaistus, taulunkääntölaitteet ja kunnollinen ilmastointi.
Kerhon hallitus (vast.) hakee tilojen käyttöoikeutta vuodelle 2010 piirien ampumatoimikunnalta kirjallisella hakemuksella. Perustellut hakemukset 30.11. mennessä toimikunnan
sihteerille osoitteeseen Tomi Alajoki, Helsingin Reserviupseeripiiri ry, Döbelninkatu 2, 00260
Helsinki tai jarjesto@hrup.ﬁ.

Kurssille mahtuu jumppaajia 20 kpl,
mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. Liikuntakerta on noin tunnin
mittainen ja se koostuu alku- ja loppu
verryttelyistä, harjoitus osiosta ja loppuvenyttelystä. Teemme monipuolisia
harjoitteita; kuntopiirejä ja kuntonyrkkeilyä. Kurssilta peritään pieni korvaus
osanottajilta.
N. 150 m2 tilassa on tatami jolla liikutaan ilman kenkiä. Pukuhuoneet naisille ja miehille sekä juuri remontoidut
suihkutilat. Osoite Töölöntorinkatu
2, (MP-myymälän takaovesta sisään,
ovikello). Varustus: sisäliikuntavarusteet
ja juomapullo.
Ilmoittaudu vuorolle: tomi.alajoki (at)
hrup.ﬁ
Liikunnasta vastaa Liikuntaneuvoja/
valmentaja korpr Elisa Latvasto (Vares)
e.m_latvasto@yahoo.com
Myös sinä MAAK:n jäsen joka et saanut
100% kuntotestistä – Nyt mukaan salille!

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä
Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä käynnistyy lokakuussa.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00
Radalle pääsee katutasosta MP-myymälän takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on ovikello radalle. Klo 18.00 saakka voi kulkea myös
MP-myymälän kautta.
Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan
takaosan varastohuoneessa löydät taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms. ovat lukitussa kaapissa, numerolukon koodin saa Jukka Väänäseltä. Sarjakilpailumaksu on 3 euroa,
joka oikeuttaa ampumaan enintään kaksi suoritusta illan aikana. Sarjakilpailussa ammutaan
40 kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia. Ammutaan 5 ls / taulu pistoolilla, 2 ls / taulu kiväärillä.
Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana ammutut kolme parasta tulosta. Muista
ilma-asekilpailuista Reservin Sanomissa erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua.
Ilma-aseradan yhteyshenkilö: Jukka Väänänen 040 584 4568 jukka.vaananen (at) tapiola.ﬁ

Suojeluskuntatalon harjoitussalilla Töölöntorinkatu 2:ssa jatkettiin 1-2.10. salin parannustöitä. Kun ensimmäisessä vaiheessa
seinät maalattiin ja haljennut peili uusittiin,
nyt koolattiin ja levytettiin katto. Samalla
asennettiin runkojohdot uusille valaisimille.
Paikalle saapui sissien puolijoukkue, joka
koostui Sissikerholaisista, Sissiosastolaisista ja Sissinitroista. HRUP:n Tomi Alajoki järjesti paikalle materiaalit, telineet, levyhissit,
pelit ja pensselit. Saliremontin kolmannessa vaiheessa katto maalataan ja uudet
valaisimet asennetaan. Salin yhteydessä
oleva wc ja suihkutila remontoitiin kesällä
taloyhtiön toimesta siistiksi. Tämä paransi
edelleen tilan käyttömukavuutta.

Kiitokset talkoissa jo mukana olleille ja seuraaviin maalaustalkoisiin tuleville.
ylil Tomi Alajoki
Helsingin Reserviupseeripiiri

VIIMEINKIN: JÄÄKÄRILEIRI
SANTAHAMINASSA
TOIMINTAA JANOAVILLE sekä
JÄÄKÄRILEIRIÄ ODOTTANEILLE
RESERVIN TAISTELIJOILLE.
Sinulta vaaditaan kohtuullista
kuntoa, reserviläistahtoa olla
mukana harjoittamassa tärkeää
maanpuolustustaitoa
Onko sinulla sijoitus, nyt
päivittämään taitoja ja tietoja
Jos sinulla ei ole sijoitusta
niin nyt on mahdollista saada se (puolustusvoimat tekee sijoitukset, me toimitamme halukkaiden yhteystiedot eteenpäin kurssin päätyttyä.
Tarjolla tehtäviä reservin miehistölle, aliupseeristolle, upseeristolle. kaikille löytyy
tekemistä.
Harjoitus on puolustusvoimain johtama, mutta reserviläisten suunnittelema saatujen raamien mukaan, toiminta on ollut aina Jääkärileireillä räväkkää ja tekemisen meininki mukana.
Kurssilla on VEH status jolloin siitä saa 3 kh päivää, Kurssi alkaa perjantaina klo.17.00 ja
päättyy sunnuntaina klo.17.00 mennessä.
Ilmoittautumiset:
www.mpky.ﬁ > Helsinki > Jääkärileiri 1
kurssi no:: 0404 09 12010
ajankohta: 13-15.11.2009
ILMOITTAUTUKAA RIPEÄSTI MUKAAN.

Urheilukalenteri 2009
Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm aika
laji
Lokakuu
18.10
Maastomarssi I
23.9. ja 3-4.10.
Erä ja maastotaidot
18.10. 8Maastomarssi 2
27.10. 17-21
Suunnistuksen teoria
31.10. 8-16
Suunnistuksen käytäntö
Marraskuu
1.11 9.45Sauvakävely 2
22.11 9,45Maastomarssi 3
29.11 9.45Sauvakävely 3

paikka

ilmoittautuminen

Espoo
HKI / Nuuksio
Espoo
Helsinki
Espoo

050-5431043 / 050-5977139
www.mpky.fi 0400 09 13032
www.mpky.fi 0404 09 12071
tomi.alajoki(at)hrup.fi
tomi.alajoki(at)hrup.fi

Matinkylä
Espoo
Matinkylä

050-5431043 / 050-5977139
www.mpky.fi 0404 09 12076
050-5431043 / 050-5977139
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Toimintakalenteri

Helsingin
Reserviupseeripiiri

ESPOO–KAUNIAINEN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmäilta 20. lokakuuta kello
19.00.Kauniaisten kaupungintalolla.
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka tarkastelee mm. valioneuvoston laillisuusvalvonnan keskeisiä kysymyksiä
Vuosijuhla 23.lokakuuta alkaen
kello 19.00 Kauniaisten kaupungintalolla. Ilmoittautumiset 12.10.2009
mennessä Kaj Lännenpää, 050
4031466 tai kaj.lannenpaa@kolumbus.ﬁ. Illalliskortti 55 e tilille: Nordea Kauniainen 137830-102059.
Syyskokous 3.marraskuuta kello
19.00 Kauniaisten kaupungintalo.
Esitelmäilta marras-joulukuussa Kauniaisten Kaupungintalolla
(ajankohta tarkentuu myöhemmin).
Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Jarmo Lindberg kertoo uusista
sotaopeista.

HELSINGFORS SVENSKA
RESERVOFFICERSKLUBB
SKYTTE
Skytteverksamheten pågår enligt
bekant mönster med skytte i Luolan
torsdagar i udda veckor 17:30-19:00
med 9mm samt .22LR vapen.
HSRK kommer att ordna en introduktionskurs till de nya vapensystemen som klubben anskaffat: två
stycken stormgevär av typ AR-15, två
stycken pumphagelgevär samt fyra
stycken 9mm pistoler.
HSRK kommer också att ordna
en grundkurs i pistolskytte i November. Mera information om detta
kommer att publiceras på hemsidan
samt skickas per e-post till medlemmarna.
Besök till Sibbo Centralskjutbana
söndagen den 25.11.
Kontakta gärna Caspar von Walzel eller Jussi Hermunen för anmälningar samt ytterligare information.
EXKURSIONER
5.11.2009 klo 15.00 tas vi emot vid
Försvarshögskolan. Där blir vi presenterade skolans verksamhet och
har en rundvandring. Tillfället tar
ca två timmar varefter vi kan inta
kaffe med tilltugg på soldathemmet
till självkostnadspris.
30.11.2009 kommer vi att ha
klubbträff på Kauniala sjukhuset,
efter att vi har uppvaktat hjältegravarna vid Esbo Domkyrka/Grankulla Kyrka (Detta möjligen i samarbete
med den ﬁnska Espoon- Kauniaisten
Reserviupseerit). Som talare kommer vi att få en kadett från Försvarshögskolan. Anmälningar till
Ulf Dahlman via mobilen eller via
e-mail.
Besöket till Krigsmuseet är ﬂyttad
till januari.

ALLMÄNT
Höstmötet kommer att vara den
11.12 kl 17:30 på Skatuddens Kasino.
Efter höstmötet har vi julbastu från
och med kl 19 och efter detta intar vi
en julmiddag. Anmälningar skickas
till mässofﬁceren Ulf Dahlman.
Nästa styrelsemöte kommer att
vara den 19.10.
KONTAKT
info@hsrk.fi, hemsida: www.
hsrk.ﬁ

KANTA-HELSINKI
Syyskokous on torstaina 12.11.2009
klo 18 alkaen Karimo –salissa Katajanokan Kasinolla. Syyskokouksen
jälkeen klo 19.00 alkaen on Yhdysvaltain sotilasasiamiehen everstiluutnantti Robert Rizzon esitelmä,
aiheena Yhdysvaltain ulkopolitiikka. Mukana on myös ajankohtaisia
lisäkysymyksiä. Esitelmään tulijoita
pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa sihteeri Raimo Hynyselle ma 9.11. mennessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com tai gsm
0405108513.
Kerhon ampumavuoroista lisätietoja ampumaupseereilta ja kotisivuilta.
Kerhon yhteystietoja: verkkosivusto: www.khru.net, Sähköposti:
khru@khru.net
Sähköpostitiedotteita haluavat
voivat ilmoittaa osoitteensa sihteerille.
Puheenjohtaja Jari Ora, p. 040
540 5882, jari.ora@oralaw.ﬁ
Sihteeri Raimo Hynynen, p. 040
510 8513, raimo.hynynen@fi.ibm.
com
Ampumaupseerit: pekka.appelqvist@hut.ﬁ, p.työ 451 3311; antti.
kokkola@ﬁ.fujitsu.com, p. 045 7880
9029; pirkka.jalasjoki@gmail.com

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen:
reservinsanomat@helresp.ﬁ

Tiistaina 3.11.09 voit osallistua
Reserviläisammunnan pienoiskiväärikilpaan Tikkurilan Urheilutalolla.
Kilpailussa ammutaan 20 laukausta makuulta. Tule ilmoittautumaan
paikan päälle klo 17:00 Läntinen
Valkoisenlähteentie 52-54.
Ampumaratavuoro Töölöntorinkadun 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 syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2007 Munkkivuoren seurakuntatalon seurakuntasalissa kello 18 alkaen. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tilaisuuden jälkeen aiheeseen liittyvä esitelmä. Seurakuntasalin osoite
on Raumantie 3.
Tervetuloa kaikki mukaan.
Syyskausi on alkanut, samoin
ammunnat sisäradalla.
Piirin ampumarata. Ampujilta
vaaditaan ampumavakuutus ja sääntöjen tinkimätöntä noudattamista. Toiminta on aloitettu, seuraava
vuoro on 20.10. Ampumisaika 19.00
- 21.30. Ammunnat vetää Timo Mikkonen puh. 0400 607590 tai timo.
mikkonen@luukku.com. Jos tulee
muutoksia, Timo lähettää maililla
muutoksista tietoa. Jos et ole antanut sähköpostiosoitetta, soita ennen
radalle lähtöä.
Urheilutalon 22-vuorot jatkuvat
parillisen viikon perjantaisin klo
18.00 – 19.30. Radalle mahtuu, joten
osallistukaapa harjoituksiin ahkerasti. Seuraava vuoro on 16.10.
Kalvolassa jatketaan perinteisin
kuvioin 17.10. ja 7.11. Mahdollisuus
ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orionpharma.com.

POHJOIS-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
LÄNSI-VANTAA
Tiistaina 20.10.09 klo 17 alkaen pidämme syksyiset majatalkoot LVRU
ry:n toimintakeskuksessa Rystypolku 4:ssä Vantaan Varistossa. Ohjelmassa on mm. piha-alueiden syyskunnostusta sekä majan kunnostustöitä.
Majatalkoissa on mahdollisuus
saunomiseen ja pienimuotoiseen iltapalaan.
Tiistaina 27.10.09 klo 19 pidämme kerhon sääntömääräisen syyskokouksen.
Kokouksen jälkeen klo 19:30
kuulemme esitelmän myöhemmin
vahvistettavasta ajankohtaisesta aiheesta.
Tervetuloa seuraamaan kokousta
ja vaikuttamaan kerhomme toimintaan, sekä kuulemaan esitelmää
kahvitarjoilun lomassa.

SYYSKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään keskiviikkona
28.10.20090 klo 18.30 AEL:n tiloissa
Malminkartanossa os: Kaarnatie 4,
00410 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten
ensi vuoden toimintakertomus ja
talousarvio sekä valitaan hallitus ja
nimetään edustajat piirin hallintoelimiin. Yhdistys tarjoaa kahvit ja
virvokkeet. TERVETULOA!
HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu AEL/Malminkartanossa ennen syyskokousta
28.10.2009 klo 18.00. Sitä seuraava hallituksen kokous Malmilla
2.12.2009 klo 18.30.
ILMAILUMUSEO
Yhdistys suorittaa retken Ilmailumuseoon sunnuntaina 22.11.2009.
Kokoontuminen Ilmailumuseon

edessä Tietotie 3:ssa, Vantaalla klo
14.00. Suomen Ilmailumuseo on
Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä sijaitseva ilmailun valtakunnallinen erikoismuseo. Museon
kokoelmissa on noin 80 lentokonetta sekä runsaasti muita ilmailuun
liittyviä esineitä, kuten moottoreita,
potkureita, mittareita, viestintävälineitä ja pienoismalleja.
KOULUTUS
Yhdistys maksaa maanpuolustustaitojen opiskelun kohtuulliset
kurssimaksut. Tiedustele koulutustilaisuuksista. Yhteyshenkilönä
koulutusupseeri Peter Korvensyrjä,
045–6748754,
cossu541@saunalahti.ﬁ.
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@gmail.
com, sihteeri Jarkko Paananen
040-7239641 jarkko.paananen@ael.
ﬁ, tiedotus Jorma Loimukoski 0403433400 jorma.loimukoski@ﬁnpro.
ﬁ

TIKKURILA
Syyskokous 29.10.2009 klo 19.00 alkaen ja sen jälkeen kuukausikokous
”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). Esitelmän pitää Helsingin Kadettipiirin
puheenjohtaja, eversti Tapio Niitynperä aiheena: ”Suomalaiset mentorit Afganistanin pohjoisen armeijakunnan sotatoimissa”. Ilmainen
kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan.
Rohkeasti mukaan!
20.10.2009 klo 19.30 on Toivo
Kultti pienoiskiväärikilpailu 10 ls
makuu ja 10 ls pysty 3.11.2009 klo
17.00 alkaen on pienoiskivääriammunta 20 ls makuu.
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.

TÖÖLÖ
Töölön Reserviupseerien nelihenkinen joukkue osallistui Lohjalla
3.10. järjestettyyn Hiidenmarssiin.
27 km:n marssimatka ja kahdeksan
sotilastaitoja edellyttävää tehtävärastia hoitui mallikkaasti ja loppukirimarssi syöksähtäen.
Ampumavuoromme jatkuvat
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla 10.11. ja 8.12. Vuorot alkavat
kello 19, tervetuloa. Kerhon aseet
ovat käytettävissä ja kerho tarjoaa
ensikertalaisille panokset. Kerholla
on oma ampumaharrastusvakuutus. Lisätietoja ammunnasta antaa
ampumaupseeri Raimo Ahokas.
Kerho järjestää ampumaviikonlopun
RUL:n Padasjoen koulutuskeskuksessa 21.-22.11. Ammumme erilaisilla pienaseilla; pistooleilla ja kivääreillä. Kerho hankkii tarvittavat
patruunat, joita ammumme omakustannushintaan. Yöpyminen majoitusrakennuksessa. Saunavarustus

ja omat eväät mukaan. Ilmoittautumiset puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle, jonka yhteydessä sovimme
kimppakyydeistä.
Kerho osallistuu keilailuun Turvakurssinkillan kanssa torstaina
22.10. klo 19.30 Keravan keilahallissa, jossa käyttöömme on varattu
neljä rataa. Tervetuloa kokeilemaan
uusia liikuntamuotoja. Lisätietoja
varapuheenjohtaja Jyrki Ratialta,
040 582 9127, mratia@welho.com.
Kerho hoitaa pyydettynä talvisodan syttymisen muistoksi 30.11. klo
11.30 pidettävän seppeleen laskun
kunniavartion Inkeriläisten ja karjalaisten heimoveteraanien paadella
Sibeliuspuistossa. Huomioi myös tämän merkkipäivän muut tilaisuudet.
Kerho jatkaa koko syksyn ajan
sotaveteraanikeräystä. Ilmoita halukkuudestasi osallistua keräykseen
haluamallasi tavalla. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050
368 3539.
Kerho suosittelee jäseniä ottamaan käyttöön Reserviläisurheiluliiton sähköisen kuntokortin, joka
löytyy osoitteesta www.resul.fi/
kuntokortti.
Töölön Reserviupseereiden sääntömääräinen syyskokous pidetään
18.11.2009 klo 18.00 Döbelninkatu 2.
Tervetuloa. Hallituksen seuraavat
kokoukset pidetään 8.10. klo 17.30 ja
18.11. klo 17.00 Döbelninkadulla.
Ilmoita kuluneen vuoden 2009
maanpuolustuksellinen toimintasi
(maanpuolustukselliset seminaarit,
koulutukset, ym. tilaisuudet, lehtikirjoitukset jne.) Sampo Martiskaiselle. Kerhon ja jäsenistön toiminnot
kootaan RUL:n toimintakyselyyn.
Kerhon tulevat tapahtumat ilmoitetaan tämän lehden yhdistyspalstalla ja ne löytyvät myös toimintakalenterista, jota ylläpidetään kerhon nettisivuilla, www.rul.ﬁ/toolo.
Maanpuolustukseen ja yleiseen
turvallisuuteen liittyvää koulutusta
löytyy myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen nettisivulta www.
mpky.ﬁ.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymyksiin vastaa
Puheenjohtaja Sampo Martiskainen
040-709 8459, sampo.martiskainen@tapiola.ﬁ tai sihteeri Kerkko
Kinnunen 0400-705 181, kerkko.kinnunen@tkk.ﬁ. Kerhon nettisivut löytyvät osoitteesta www.rul.ﬁ/toolo.

ITÄ-HELSINGIN
RESERVIUPSEERIT
Ammunta:
Ammunnat ovat alkaneet ilmaaseradalla, ammuntapäivä on torstai alkaen klo 17.00. Sarjakilpailu
käsittää syyskauden 2009 ja kevätkauden 2010. Ilma-aserata sijaitsee
Tukikohdassa Puotilantie 1D. Pysäköinti on kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalle. Myös ilmahirviammunta
on mahdollista, jos olet kiinnostunut ota yhteyttä ammuntaupseeri
Esko Sillankorva p. 040 756 3340 tai
Lauri Haimakainen p.050 370 6060.
Tule tutustumaan ilma-aserataan ja
suorittamaan %-ammuntasi.
Kurssit: "Suunnistuksen perusteet" teoria 27.10. klo 17-21 Töölöntorinkatu 2 auditorio, käytäntö 31.10.
klo 9-17 Nuuksio, ilmoittautuminen
26.10. mennessä. Lisätietoja tässä
lehdessä.
Syyskokous: Syyskokous pidetään Tukikohdassa Puotilantie 1D
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tiistaina 17.11.2009 klo 18. alkaen.
Kokousesitelmän pitää Helsingin
Aluetoimiston päällikkö evl. Heikki
Pohja.
Hallitus suosittaa yhdistyksen
jäsenille tutustumista Reserviläisurheiluliiton sähköiseen kuntokorttiin,
www.resul.ﬁ/kuntokortti
Yhteystietoja: nettisivut www.
rul.ﬁ/ihru p.joht. Keijo Talja p. 041
514 9140, v.pjoht. Jukka-Pekka Kantokoski p. 050 332 3687, v.pjoht.
Jani Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 050 543 6214.

ASELAJIKERHOT

edelleen kehittämiseksi.

JÄÄKÄRIKERHO
Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään 28.10. klo 18.30
HRUP:n tiloissa, os. Döbelnink. 2.
Kokouksessa valitaan toimihenkilöt
v. 2010 toimikaudelle. Kokouksen
jälkeen on yhteinen kerhoilta Pioneeriosaston kanssa iltapalan kera.
Kerhon hallitus kokoontuu ennen
syyskokousta klo 18.00.
Marraskuun saunailta on 3.11.
klo 17.00 alkaen Santahaminan Kiltasaunalla. Kerhon yhteystiedot: pj.
Juha Koiranen puh. 040 503 4804,
siht. Yrjö Saulamo, puh. 050 344
5635 tai 349 3162.

HUOLTOUPSEERIKERHO
Muista sääntöjen määräämä syyskokous, joka on aikaisemmin ilmoitettu 19.10.09 klo 18 ravintola Full
Housessa Runeberginkatu 32.
Automiesten pistooliammunnat
suoritettiin Santahaminassa 16.9.09.
Huoltoupseerikerhoa edustivat
Heikki Heikkonen, Jorma Stenvall ja
Paavo Virtanen. Heikki Heikkonen
voitti kymmenen laukauksen kilpailun pistemäärällä 88.
Automiesten syysretkellä 26.9.09
kerhoa edusti puheenjohtaja.
Puheenjohtaja selvittää Luolan
ampumavuorojen saantimahdollisuuden.

ILMAILUKERHO
Utin retki tiistaina 1.12.2009.
8.12. tiistai, joulusauna.
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

ILMATORJUNTAKERHO
Ensilumi ei vielä ole satanut, joten
samoilla naveilla mennään!
Marraskuussa It-Kerhon toimintaan kuuluvat 7. päivänä Karjalan
Prikaatissa SalpItPston järjestämä
It-päivä, sekä 29. päivän it-vuosipäiväjuhlallisuudet.
Lisäksi kalentereihin kannattaa
merkitä ainakin sääntömääräinen
syyskokous. Kokous järjestetään
Suomenlinnan Upseerikerholla 17.11.
kello 18.00 alkaen.
Joulukuussa taas vuorossa on perinteinen ja herkullinen joululounas
12.12. klo 12:12.
Kerhon säännölliset ampuvuorot ovat loppusyksyn parillisilla viikoilla: vko 42-52, ke klo 16-19. Sähköpostilistalle voi liittyä ottamalla
yhteyttä Topias Uotilaan, toppari@
saunalahti.ﬁ tai liittymällä suoraan
kerhon Google-ryhmään, jolla listaa hallinoidaan osoitteessa http://
groups.google.com/group/it-kerho.
Näin saat huomattavasti aiemmin
mm. nämä lehteen tulevat ilmoitukset, sekä muuta ajankohtaista
tietoa kerhon toiminnasta. Kerho ottaa vastaan myös ideoita toiminnan

ku Mantere / markku.mantere@iki.
ﬁ / 040-7098902, sihteeri Aki Mäkirinta / sihteeri@ktkerho.ﬁ / 0400805124
www.tykistö.ﬁ

KT-KERHO
TULEVAA TOIMINTAA:
MARRASKUU
Vierailu Sota-arkistoon 4.11. alkaen
klo 17.30. Isäntänä toimii maj res
Ilkka Korhonen. Ilmoittautumiset
pe 30.10 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@ktkerho.ﬁ tai Jyri Vilamo 044-5110472.
Retki Pahkajärvelle KARTR:n
tulenkäyttöharjoitukseen 5.11. Tilaisuus alkaa Vekarajärvellä klo 10.00.
Ohjelmassa tutustuminen tuliasema- ja tulenjohtotoimintaan sekä
kalustoesittelyä. Omakustanteinen
linja-autokuljetus järjestetään, jos
lähtijöitä on vähintään 15 henkeä.
Ilmoittautuminen 19.10. mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Pekka Vasara (email: pekka.vasara@
luukku.com, 0400-772687)
Esitemä
11.11. Historioitsija Carl-Erik
Geustin esitelmä: "Elisenvaaran
pommitus" Lohjan Res.ups. kerhotila, Suurlohjankatu 31 F, Lohja, klo
18.00. Lisätiedot: Raine Mönkkönen, 0400-400164, raine.monkkonen@pp.inet.ﬁ
Vuosikokous
Aika: Ke 18.11 klo.18.00
Paikka: HRUP:n auditorio, Töölöntorinkatu.
Kenttätykistökerhon sääntömääräinen vuosikokous. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:
JOULUKUU
Pyhän Barbaran Juhla
Aika: pe 4.12 klo. 18.30
Paikka: Tykistömuseo, Hämeenlinna.
Barbara juhlaa vietetään yhdessä Pääkaupunkiseudun, Riihimäen,
Hämeenlinnan ja Tampereen seudun tykkimiesten kanssa. Tarkempi
ohjelma ja illalliskortin hinta tarkentuu lehden seuraavaan numeroon.
Tilaisuuteen järjestetään kuljetus
halukkaille.
TAPAHTUNUTTA:
Perussuunta 2009
Tykkimiehet vierailivat viidettä
kertaa Tapassa ja kisasivat virolaisten kollegojen kanssa epäsuorantulen reserviläisille tarkoitetussa kilpailussa. Lue tästä lehdestä tarkempi artikkeli matkasta.
TOIMIHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT:
Pj. Jyri Vilamo / puheenjohtaja@
ktkerho.ﬁ / 044-5110472, vpj. Mark-

KRH-KERHO
KRH -kerhon syyskokous järjestetään 19.10.2009 Helsingissä ravintola Van Goghissa. Hallitus kokoontuu
klo 18:00 ja syyskokous alkaa klo
18:30.

kurssi järjestetään keväällä.
Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja
pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
JÄSENEKSI voit liittyä ottamalla
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös sihteerille.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja 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

PIONEERIOSASTO
Pioneeriosaston SYYSKOKOUS on
keskiviikkona 28.10. klo 18.00 osoitteessa Döbelninkatu 2. Henkilövalintojen lisäksi päätetään mm. ensi
vuoden toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta. Kokouksen jälkeen
kuulemme mielenkiintoisen esitelmän ja nautimme iltapalan yhdessä
Jääkärikerhon kanssa. Tämän jälkeen on vielä mahdollisuus käydä
ampumassa omalla vuorollamme.
Seuraava HALLITUKSEN kokous
on ennen syyskokousta ke 28.10. klo
17.30 Döbelninkadulla.
Pioneeriupseeriyhdistys järjestää
RETKEN Materiaalilaitoksen esikuntaan Tampereelle tiistaina 10.11.
klo 8-18. Edestakainen bussikuljetus
on järjestetty, omavastuuhinta on 10
euroa. Ilmoittaudu sihteerille 31.10.
mennessä.
28.-29.11. järjestetään Padasjoella
perinteinen AMPUMA- JA MAASTOVIIKONLOPPU ja pikkujoulu.
Sunnuntaina on sovelletun reserviläisammunnan kisa, jossa ratkaistaan myös osaston SRA-mestaruus.
Ohjelmassa on lisäksi muuta ammuntaa, maastotaitojen harjoittelua, saunomista ja syömistä. Myös
erikoisempia aseita yritetään saada
paikalle kokeiltavaksi. Kuljetukset
kimppakyydein. Ilmoittaudu sihteerille 20.11. mennessä.
Pioneeriosaston perinteinen PIKKUJOULUSAUNA on keskiviikkona
2.12. alkaen klo 18 Katajanokan Kasinolla. Ohjelmassa on myös Pioneerivisa. Ilmoittaudu sihteerille 25.11.
mennessä ja kerro samalla syötkö
iltapalan, jonka omavastuuhinta on
10 eur.
AMMUNNAT Töölöntorinkadun luolassa jatkuvat. Vuoromme
ovat Töölöntorinkatu 2:n radalla
keskiviikkoisin klo 19 viikoilla 44,
48 ja 52 ja lauantaisin klo 12 viikoilla 42 ja 46. Pioneeriosasto tarjoaa
maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm. Paikalla on myös aseita
ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä
puheenjohtajalle.
Pioneeriosaston SYYSRETKELLÄ
sunnuntai-iltapäivänä 27.9. meillä
oli ainutkertainen tilaisuus tutustua
Merivartioston toimintaan. Onnistuneella ja mielenkiintoisella retkellä olikin yhteensä 24 henkeä.
Partiomme Korhonen-RusilaSaarela sijoittui toiseksi valtakunnallisen syysjotoksen Suomen Sotilas-sarjassa Sysmässä 2.-4.10.
Pioneeriosaston ensimmäinen
MP-5 kurssi tuli täyteen, viisi nopeinta mahtui mukaan. Seuraava

VIESTIOSASTO
Viestiosaston
60-vuotisjuhla
26.9.2009 peruttiin ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi. Vuosijuhlasta
säästyvät varat tulemme kohdistamaan seuraavassa syyskokouksessa
käsiteltävän toimintasuunnitelman
mukaisesti.
Seuraava ampumavuoromme to
5.11 klo 18.50-21.30 Töölön pistooliradalla. Muut syksyn ampumavuorojen ajankohdat ja ohjeet löytyvät
verkkosivuiltamme, lisätietoja ampumavastaaviltamme Jussi Liesiöltä
p. 050-5603325 ja Tapani Niemiseltä
p. 050-5502368. Huomatkaa myös
HRUP:n ampumavuorot Santaha-

minassa, ilmoittautuminen: www.
mpky.ﬁ.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta sekä Viestiosaston yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net.

SENIORIUPSEERIT
Helsingin reserviupseeripiiri ry:n
Senioriupseerien Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään
keskiviikkona 28.10.2009 klo 17.00
alkaen RUL:n auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2B Helsinki. Kokouksessa käsitellään kerhon
1.12.2008 vahvistetuissa säännöissä
syyskokoukselle määrätyt asiat; mm
valitaan kerhon puheenjohtaja, hallituksen kuusi muuta jäsentä sekä
kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja sekä käsitellään jäsenten vähintään kymmenen päivää
ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat ja hallituksen
niistä antamat lausunnot.
Ennen varsinaisen kokouksen
alkua kuullaan varmasti mielenkiintoinen, Suojelupoliisin päällikön,
poliisineuvos Ilkka Salmen pitämä
kokousesitelmä aina ajankohtaisesta
aiheesta " Näkökohtia suomalaisesta
turvallisuudesta".
Tarjolla on kahvia ja perinteisiä
sotapesämunkkeja. Tervetuloa monilukuisesti!

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

HELSINGIN
RESERVILÄISET
Tiistaille 29.9. suunniteltu jäsenilta
Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa
jouduttiin valitettavasti perumaan,
koska ilmoittautuneita oli liian vähän.
SYYSKOKOUS 12.11.
Yhdistyksen syyskokous on torstaina 12.11. klo 18:00 alkaen Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa
valitaan ensi vuoden johtokunnan
jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
päätetään talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2010. Tervetuloa!
ESITELMÄTILAISUUS 12.11.
Kokouksemme jälkeen klo 19:30
alkaa Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry:n järjestämä esitelmä USA:n
ulkopolitiikasta, jonka pitää USA:n
sotilasasiamies painottaen maansa
turvallisuuspolitiikkaa. Esitelmään
tulijoita pyydetään ilmoittamaan
osallistumisensa viimeistään 7.11.
Raimo Hynyselle, sähköposti raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040 510
8513.

AMPUMATOIMINTA
Yhdistyksen ampumavuoro on
Töölöntorinkatu 2:n sisäampumaradalla maanantaina 19.10., 16.11.
ja 14.12. klo 19:00–21:30. Ammunnoissa käytetään omia aseita ja suojaimia. Lisätietoja antaa ampumavastaava Reijo Räikkönen, puh 050
592 8312, reijo.raikkonen@elisanet.
ﬁ.
YHTEYSTIEDOT
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm. piirin
muiden yhdistysten tapahtumista.
Yli 60 yhdistyksemme 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 se 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.
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VANTAAN
RESERVILÄISET
TÄRKEÄ RATATIEDOTE: Johtuen
alkaneesta hirvestyskaudesta Lopen
radalla saa 1.10.2009 alkaen ampua
lauantaisin ja sunnuntaisin vasta klo
12:30 jälkeen! Tämä koskee kaikkia
ratoja, myös monttuja. Paikalliset
hirviseurueet järjestävät jahteja ampumaradan läheisyydessä aamupäivisin.
Töölön ampumaradan vuorot
ovat parillisen viikon maanantaina
17:00 ja parittoman viikon keskiviikkona 19:00.
Tikkurilan urheilutalon ampumaradan vuorot ovat tiistaisin
17:00, torstaisin 17:00 ja sunnuntaisin 15:00. Valvojia tarvitaan!!!
Kivääri- ja pistoolikilpailut Lopella 1.11.2009. Kivääri 3 x 10 ls. sekä
pistoolikenttäammunta 24 ls.
VaResin joukkue osallistuu kuuden hengen osastolla Tarton Kaitseliiton järjestämälle ampumaleirille
Tartossa 7.11.2009.
Padasjoen ampumaviikonloppu
järjestetään 13. – 15.11.2009.
Vantaan Reserviläiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
16.11.2009 18:00 Vantaan srk-yhtymän auditoriossa (Unikkotie 5 C,
Tikkurila). Esillä VaRes Cup 2009
palkintojen jako, jäsenmaksun, toimintasuunnitelman ja talousarvion
vahvistaminen vuodelle 2010 sekä
hallituksen valitseminen; lisäksi
hallituksen kyselytunti.
Pikkujoulut pidetään ravintola
Puistokulmassa 20.11.2009.
Seuraava Revolveri- ja Perinneasekilpailu järjestetään Töölön ampumaradalla lauantaina 28.11.2009.
Joulutulet sytytetään vakiintuneeseen tapaan Kuusijärvellä
9.12.2009 kello 18:00.
Yhteydenotot:
Vantaan Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM 050
5656632.
Sisärata-asiat ja ilmoittautumiset kilpailuihin: Toni Kallio-Könnö,
GSM 050 5538838. Varmista että vakuutusturvasi on kunnossa! (Reserviläisen ampumaturva tai Suomen
Ampumaurheiluliiton lisenssi.)
Tarkista aina viimeisimmät muutokset osoitteesta www.vantaanreservilaiset.ﬁ

ITÄ-HELSINGIN
RESERVILÄISET
Kiitokset kaikille Pirtin saunan ja
uuden ulkovajan talkoissa häärineille. Näin meidän kokoontumispaikkamme säilyy edustuskelpoisena.
Lokakuun kerhoillan yhteydessä
pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Siitä tarkemmin
seuraavassa lehdessä.
Yhdistyksen .22 cal ampumakilpailussa voiton vei Kari Vilkko
tuloksella 339. Toiseksi tuli Timo
Kyyhkynen (314) ja kolmanneksi
Heikki Tulokas (293). Yhteinen ampumavuoromme Itä-Helsingin Reservinupseereiden kanssa Töölöntorinkadun radalla jatkuu parittomien
viikkojen perjantaisin kello 16 alkaen. Toivomme jäseniemme hyödyntävän tätä ilmaista vuoroa, jotta se
säilyisi meillä jatkossakin.
Tulevista tapahtumista tiedotamme yhdistyksen www-sivuilla www.
elisanet.ﬁ/ita-helsinginreservilaiset
sekä tarvittaessa sähköpostitse.

HFORSNEJDENS SVENSKA
RESERVUNDEROFFICERARE
Skyttet i "Luolan" fortlöper under
hösten 2009 udda veckors torsdagar
kl. 17.00-19.00.
www.reservilaisliitto.ﬁ/hsru,
ordförande Markus Liesalho, tel.
0400-421 002, e-mail. svenska@helresp.ﬁ

ILMAILUOSASTO
Marraskuun kokous 10.11 tiistaina
klo 18.30 Helsingin Suomalaisella
Klubilla. Esitelmä: Finnavian pääjohtaja Samuli Haapasalo.
Mersunsauvakisa.
Utin varuskuntaan tutustuminen
1.12.2009. Lähtö junalla klo 10.00
rautatieasemalta. Paluu samana päivänä iltajunalla.

MERIRESERVILÄISET
Purjehduskautemme lähestyy loppuaan ja aseet vaikenevat ulkoradoilla. Vedetään lippaa silmille ja takinkaulusta pystyyn syysmyräkässä
matkalla siisteihin reserviläisen sisätöihin vuorotorstaisin joko Luolan
ruutiasevuoroille tai MP-myymälän
takahuone-ilma-aseradalle. Siellä
voi kammeta kalossit jalasta ja nappaskengissä nauttia käden ja silmän
yhteispelin kehittymisestä. Eikä
edes tarvitse omistaa omaa pyssyä.
Ilma-aseradalla jopa paukutkin talon puolesta. Palkkaa osallistumisesta emme, ikävä kyllä, pysty maksamaan nyky-jäsenmaksutasolla.
Emmekä ole vielä kehittäneet toimivaa kodistanoutosysteemiäkään.
Eli omatoimisuudella on pärjättävä,
kuten tähänkin asti. Mukaan vain!
Merireserviläiset ry:n nettisivut
www.reservilaisliitto.ﬁ/merireservilaiset tarjoaa vaihtuvaa sisältöä, uutisia, kuvia, asiaa ja asianviertä. Muista vierailla ahkerasti.
Täältä löytävät myös ei-jäsenet
mielenkiintoista luettavaa ja tietoa
mm. perinneaseammunnasta, merisotahistoriasta ja mitä nyt webmasterille milloinkin mieleen juolahtaa
tarjoilla.
Merireserviläisten ampumataitopäivä 15.10.
Torstain ruutiasevuoromme
15.10. on yhdistyksemme ”reserviläisten ampumataitopäivä”. Kaikki jäsenemme, jäsenkandidaatit ja
perheenjäsenet ovat tervetulleita
vierailemaan Luolassa ja kokemaan
urheilullisen rata-ammunnan viehätys. Sisään pääsee klo 16-20 välisenä
aikana. Yhdistyksen aseet ja paukut
sekä asiantunteva ohjaus on käytössänne. Sisäänkäynti Töölöntorinkadun ja Pohjois-Hesperiankadun
kulmassa sijaitsevan muistomerkin
takapuolelta. Summeri ja ovikamera. Tervetuloa. Mitä enemmän jäsenemme hyödyntävät vuoroja, sitä
varmemmin toiminta jatkuu ensi
vuonnakin.
Purjehduskauden päättäjäis-sauna 23.10.
Totuttuun tapaan pesemme vanhan purjehduskauden pois Merisotakoulun SUURESSA saunassa
perjantaina 23.10. klo 17-20 välisenä

aikana. Lautta lähtee Kauppatorilta
klo 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 19:00.
Takaisin lautalla pääsee esim. 18:20,
19:20, 20:00, 21:00. Yhdistys tarjoaa totuttuun tapaan saunaoluet ja
kunniamerkkejä. Jälkimmäisiä ei,
ikävä kyllä, ole koskaan riittänyt
aivan kaikille, mutta mukavaa on
ollut. Erikseen kutsutuille tarjotaan Ahven-kyytiä Katajanokalta.
Älä ihmeessä jätä purjehduskautta
kunnolla päättämättä, sillä siitä ei
hyvä seuraa tulevana kautena. Saunavehkeet ja kerhorahaa mukaan...
Tervetuloa!
Merireserviläisten avoin kutsu
purjehduskauden päättäjäissaunaan.
Kutsumme täten kaikki reserviläisystävämme, ampujatoverimme
ja muiden Sinisen Reservin jäsenyhdistysten toimijat nauttimaan
kanssamme Merisotakoulun saunan
maankuuluista löylyistä perjantaina 23.10. klo 17-20. Tule auttamaan
meitä purjehduskauden päättämisessä ja tutustu reiluun joukkoomme!
Helsingin Laivastokilta ry 30
vuotta.
Onnittelemme kiltaa, jonka jäseniä myös monet meistä ovat. On
jo kulunut 30 vuotta siitä, kun Laivaston Kilta ry:n Helsingin osasto
itsenäistyi omaksi yhdistyksekseen.
Killan vastaanotto pidetään Merisotakoululla lauantaina 17.10. klo 1516. Onnea veljesyhdisyksellemme!
Sininen Reservi ry:n ylimääräinen kokous Turussa 24.10.
Yhteistyöjärjestömme hallitus
on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen kokouksen Heikkilän kasarmialueella Turussa jokavuotisen
Meripuolustuspäivän yhteydessä.
Sääntömuutosehdotus täydentää
sääntöjä mm. lisäämällä kilpailujen,
kuten ampumakilpailujen järjestämisen sääntöihin. Lisäksi puheenjohtaja ja erovuoroiset hallituksen
jäsenet valittaisiin enää joka toinen
vuosi, eli hallituksen toimikaudeksi
tulisi kaksi vuotta.
Syyssauna Vuosaaren saunapirtillä 7.11.
Olemme varanneet piirin saunapirtin käyttöömme lauantaiksi 7.11.
Ohjelma tarkentuu päivämäärän lähestyessä. Asiasta tiedotetaan nettisivullamme. Iso ruksi allakkaan!
Ilma-asevuoromme
Ilma-asevuoromme Töölön ilmaaseradalla ovat alkaneet. Rata on
käytössämme parittomien viikkojen torstaisin klo 18-19:30. Sisään
MP-myymälän kautta ennen sen
sulkeutumista, ja sen jälkeen Töölöntorinkadun puolelta lasiovista
summerin avustuksella. Yhdistyksen ilma-aseet ja paukut käytettävissäsi. Tuo mukaan kaverisikin kokeilemaan. Koska vuoroamme ennen
on piirin yleinen vuoro, voit tulla jo
aikaisemmin iltapäivällä. Oma valvojamme ja asekaappimme avain
on yleensä paikalla n. klo 17 jälkeen.
Sarjakilpailut: Ilmapistooli 20 ls,
avotähtäin-ilmakivääri 20 ls ja diopteri-ilmakivääri 20 ls. Vähitään 2
suoritusta per laji. Harjoitellakin voi
ja tietenkin voit käyttää omia aseitasi, jos sellaisia omistat. Lisätiedot
Tatulta puh. 045-2675452. Vuorot:
22.10./5.11./ 19.11./3.12./17.12.
Luolan ruutiasevuorot
Toiminta ja sarjakilpailut/harjoitukset jatkuvat entiseen malliin parillisten viikkojen torstaisin klo 1620, jonka välisenä aikana voit käydä
ampumassa 6-paikkaisella radalla
omilla tai yhdistyksen eri aseilla
valvotusti ja turvallisesti reippaassa
joukossa, josta ei hurttia huumoriakaan puutu vakavan ammunnan
lomassa. Jos et ole vielä Luolassa

käynyt, nyt on jo korkein aika! Alkuvuoron klo 16-17 vetää Jaska puh.
0400-444657 ja siitä eteenpäin aina
loppusiivoukseen (klo 21 mennessä)
asti Tatu. Vuorot: 15.10./29.10./12.11.
/26.11./10.12.
Merireserviläisten hankintoja
Viime vuoden lopulla ostimme kumiveneen ja perämoottorin,
jotka tulevat palvelemaan lippulaivamme Ahven 3:n jollatarvetta.
Ostokset ovat vielä tehtaan paketissa, sillä tällä purjehduskaudella
emme ottaneet niitä vielä käyttöön.
Ahvenen peräruuman luukkua on
suurennettava, että saadaan tavarat
sinne säilöön. Ruumaan on myös
rakennettava varastohyllyjä ja säilytyslaatikoita. Agregaatti siirretään
samalla kiinteästi ruumaan. Ilmanvaihtoa parannetaan ja hankitaan
vielä kopressori kumiveneen täyttöä
varten. Aivan äskettäin hankimme
kaminateltan. Kyseessä on Ruotsin
armeijan lääkintäteltta, kooltaan
3,6x3,6x3m. Telttaa on tarkoitus
käyttää mm. kursseilla lisämajoitustilana. Nyt meillä on siis vihdoinkin
veneen lisäksi oma mökki! Tosin
kankainen, mutta kuitenkin...
Yhteystietoja
Johtokunnan yleissähköpostiosoite: merireservilaiset@helresp.ﬁ
Puheenjohtaja Tatu Korhonen,
puh. 045-2675452, tatu.p.korhonen@
gmail.com, sihteeri Martti Helamaa,
puh. 050-3573658, martti.helamaa@
kolumbus.fi. Nettisivulta löydät
muiden vastuuhenkilöiden puhelinnumerot.
VÄ

ÄPE
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VÄÄPELIKILTA RY:N SYYSKOKOUS
Vääpelikilta ry:n syyskokous järjestetään 11.11 klo 18.00 alkaen Töölöntorinkadun auditoriossa. Ennen
varsinaista kokousta lääkintäeversti Matti Ponteva esitelmöi taistelustressin hallinnasta. Esitelmätilaisuuteen on vapaa pääsy. Jäsenille
lähetetään kokouskutsu seuraavan
jäsenkirjeen yhteydessä.
HUOLLON KOULUTUKSET
Santahaminassa toteutetaan
28.11.2009 koulutustilaisuus vuonna 2010 järjestettävien Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssien
vääpeleille sekä vääpelin tehtävistä
kiinnostuneille henkilöille. Koulutuksen yhteydessä on mahdollisuus
suorittaa myös hygieniaosaamistesti,
joka edellytetään pakkaamattomia,
helposti pilaantuvia elintarvikkeita
käsitteleviltä henkilöiltä. Lisätiedot:
Juha Parkkonen, puh. 040-8663 055,
juha.parkkonen@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.

S-RYHMÄN
RESERVILÄISET
24.-25. lokakuuta tehdään matka
Tallinnaan. Lauantain iltapäivän
ohjelmassa on tutustuminen Lagedin sotamuseoon tai Kumun taidemuseoon. Illalla on mahdollista
käydä Estonia teatterissa katsomassa Joutsenlampea. Sunnuntaina
25.10. pidämme yhdistyksemme

vuosikokouksen Hotelli Virussa alkaen klo 10.00.
Tällä hetkellä mukaan on ilmoittautunut noin 30 henkilöä. Lisää
mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle.
Ilma-ase kilpailu pidetään Ässäkeskuksen ilma-aseradalla 24. marraskuuta klo 16.00 – 18.00. Hyvät
palkinnot. Ilmoittautumiset Mauno
Niemelälle 0400-492141.
Mikäli sinulla on sähköposti,
mutta et saa tiedotteita, niin ilmoita
sähköpostiosoitteesi sihteerillemme
Sami Keinolle.
Hyvää syksyä kaikille.
Yhteystietoja: puheenjohtaja
juha.dahlman@inex.fi tai 0407693816, toiminnanjohtaja makinen.
teuvo@gmail.com tai 050-3385636
sihteeri ja II puheenjohtaja sami.
keino@sok.fi tai 050-3096210, I
puheenjohtaja Jukka Hallikainen
jukka.hallikainen@peugeot.ﬁ 0500607874

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusyhdistys. Yhdistyksemme tavoite on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta,
opiskelua ja opetusta reserviläisten
keskuudessa.
Helsingin piirin nuorimman yhdistyksen seitsenvuotisjuhla vietettiin illallisen merkeissä ravintola
Pääkonttorin Takkahuone-kabinetissa Radisson SAS -hotellissa su 20.9.
Tilaisuuden alussa luennoi Ulkopoliittisen Instituutin ohjelmajohtaja,
kauppat. tri Matti Nojonen otsikolla
Klassiset kiinalaiset strategiaopit ja
Kiinan nykykehitys. Nojonen on kirjoittanut sotastrategiaa käsittelevän
kirjan Jymäyttämisen taito (2008).
Pääkaupunkiseudun Pioneerikillan
puheenjohtaja kapt. res Ilpo Ervasti
luovutti yhdistykselle killan standaarin monivuotisesta yhteistyöstä.
Ammuimme Helsingin Suomalaisen Klubin kanssa perinteiseen
tapaan Santahaminassa vääpeli
res. Pauli Raution johdolla su 11.10.
Muusta ampumatoiminnasta voi tiedustella osoitteesta pauli.rautio@
kolumbus.ﬁ.
Yhdistyksen perheliikuntapäivä
vietetään su 25.10., lähtö Malmin
lentoaseman pääoven edestä (Tattariharjuntie 10, 00700 Hki) klo
13.00. (Asemarakennuksen toisessa
kerroksessa on ravintola Hopealintu.) Kierrämme 6 km lenkin kentän
ympäri (sauva)kävellen avec, jonka
jälkeen halukkaille sauna/uinti expuheenjohtajan kotona Puistolassa.
Ilmoittautumiset 9.10. mennessä tapanisarvanti@hotmail.com tai 0505535534.
Yhdistyksen syyskokous pidetään
ke 28.10. klo 18.00 lähtien Döbelninkadulla, 6. krs kokoushuone.
Kirjailija Kari Saviniemi johtaa
Tuusulassa taistelukoulun tiloissa
14.-15.11. MPK:n propaganda –kurssin, jossa muina luennoitsijoina toimivat myös eversti evp Pekka Visuri
sekä kirjailija Maarit Niiniluoto.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus/ tai puheenjohtaja
VT Juhani Parkkari juhaniparkkari@gmail.com, 050-5835554 tai pääsihteeri DI Tuomo Niemi tuomo.
niemi@hotmail.com 044-2799603.
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MUUT
MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET

HELSINGIN
ILMATORJUNTARYKMENTIN KILTA
Syksy on päässyt käyntiin onnistuneella retkellä Turkuun (miinalaiva
Uusimaa). Kiltaa edusti muutama
kiltaveli ja turkulaisille kollegoille
ojennettiin uusin historiikkimme.
17.11.2009 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS TÖÖLÖNTORINKADUN AUDITORIOSSA. Valtuuskunta klo. 17.00 ja varsinainen kokous
klo. 18.00.
Kokouksessa päätettävänä sääntömuutos. Vapaaehtoinen ilmoittautuminen ja mahdolliset tiedustelut
killan sihteeriltä Edward Breitenstein GSM 044 333 1027 tai s-postilla
edward.breitenstein@gmail.com
29.11.2009 ILMATORJUNNAN
VUOSIPÄIVÄN JUHLA SEKÄ ILMATORJUNNAN VUOSIKIRJAN 20092010 JULKAISUTILAISUUS ILMATORJUNTAMUSEOLLA klo 16:0019:00. Varsinainen vuosipäivä osuu
maanantaille 30.11.2009, joka on
myös Talvisodan alkamisen 70-vuotismuistopäivä, joten sunnuntai-illan ohjelma on sovitettu ajankohtaiseksi. Paraatipuku / Tumma puku,
kunniamerkit. Ilmoittautumiset.
Sähköposti: tniiranen@netscape.
net, Otsikko: Vuosipaiva Puhelin:
Matti Kulmala, 040 538 5515
Ampumatoiminta jatkuu TÖÖLÖNTORINKATU 2:ssa (MP-myymälän ”takana”). vko 42-52, keskiviikkona klo 16-19 (kerhon ja killan
varsinaisen vuoron lisäksi tiistaina
klo 16-19 avoin .22-vuoro) Kaikkien
säännöllisesti ja aktiivisesti ammuntaa killan toiminnan puitteissa harrastavien tulee hankkia ampujan vakuutus. Ampumatoiminta radalla on
aina johdettua ja tarvittaessa myös
opastettua, omin tai muilla aseilla.
Lisätietoa ampumatoiminnasta Ari
Vaarasmaalta , GSM 040 502 3754.
Saatavana sihteeriltä mm. pinssejä, tarroja ja barettimerkkejä. Soita ja kysy lisää !
UUSI OSOITE: HELITR:n – Kilta
ry, PL 100 00811 HELSINKI. Kaikki
posti killalle tähän osoitteeseen.
Killan internetsivut osoitteessa
www.mpkl.ﬁ.
Etsi jäsenkillat (vasen reuna)
ja hae aakkosjärjestyksessä. Klikkaa killan nimeä niin pääset omille
sivuillemme. Sivuilta löytyy ajantasaista tietoa killan tapahtumista
sekä yhteystietomme.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Autojoukkojen syysretki 26.9 lauantaina suuntautui bussilla Trollbergan traktorimuseoon ja sieltä
Suomen Ilmailumuseoon Vantaalle.
Trollbergan museolla meidät ottivat
vastaan Lars ja Ruth Asplund. Alku
esittelyn jälkeen juotiin pullakahvit
ja siinä sivussa keskustelut suuntau-

tuivat traktoreihin ja muuhun museoon koottuun vanhaan tavaraan.
Alakerrassa Lasse tutustutti meidät
traktoreiden Suomeen ja yläkerrassa taas Ruth esitteli hyvällä ammattitaidolla emännän nurkkauksen
sekä sinne koottua muuta materiaalia, pienoismalleista palopumppuun
ja puimakoneeseen.
Sotungista siirryimme Ilmailumuseon tiloihin, jossa saimme
taas todella ammattilaisen oppaaksemme ja hän vei meidät maamme
ilmailunhistorian saloihin. Siinä
saimme tutustua maamme ensimmäisten koneiden hankintaan,
“Mersun” maailmaan sekä kevyiden
jokamiehen koneiden kulta-aikaan.
Kierroksen jälkeen nautimme savuporokeitot ja kahvit. Kotimatkalla
muisteltiin päivää ja vanhoja reissuja. Erityiskiitoksen Lars ja Ruth
Asplundille ryhmämme todella lämpimästä vastaanotosta. Vahinko vain
että niin harva kiltalainen ja Kaartin
varusmieskuljettaja pääsi osallistumaan retkelle, tilaa olisi ollut.
Automiesten Pistooliammunta
16.9.2009 Santahaminassa.
Heikkonen Heikki 88 pist., Mandelin Jan 81 pist., Perasto Ilkka 81
pist., Virtanen Paavo 79 pist., Heikkonen Harri 77 pist., Björndahl
Marcus 74 pist. Moring Kari 65 pist.,
Stenvall Jorma 58 pist., Holmberg
Hans-Rune 54 pist., Hakkarainen
Eero 53 pist., Mandelin Carl 45 pist.,
Ahonen Tauno 20 pist.ja Sani Kaj 10
pist.

maanpuolustuskoulutus tänään".
Kahvitauon jälkeen varsinainen
syyskokous.
GILLETS HÖSTMÖTE 22.10.2009
Gillets höstmöte hålls torsdagen
den 22 oktober 2009 i sk-husets auditorium, Tölötorggatan 2 B.
Före det egentliga mötet hedersbevisning kl. 16.30 vid minnesstenen
i hörnet av Tölötorggatan och Norra
Hesperiagatan.
Kl. 17.00 håller Försvarsutbildningsföreningens (MPK) utbildningschef Antti Nieminen ett föredrag med rubriken "Vapaaehtoinen
maanpuolustuskoulutus tänään".
Därefter följer de egentliga mötesförhandlingarna. Kaffeservering.
KILLAN MYYNTIARTIKKELEITA
Killan jäsenillä on syyskokouksessa mahdollisuus ostaa
* suojeluskuntakilvellä varustettuja hopeisia solmiopidikkeitä (95
euroa)
* S-kilven mallisia kalvosinnappeja (70 euroa)
* killan standaareja (40 euroa)
* killan rintamerkkejä (sinikeltainen S-kilpi) (25 euroa)
LISÄTIETOJA KILLAN TOIMINNASTA
Puheenjohtaja Markus Anaja;
email markus.anaja@kolumbus.fi;
GSM 0400 694 004.

Killan sääntömääräinen syyskokous
pidetään maantaina 30.11.2009 kello 18.00, osoitteessa Döbelninkatu 2,
kokoussali 1, II-kerros . Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu 17.30.
Pistooliammunnat ovat Töölöntorin luolassa, Töölöntorinkatu 2:
keskiviikkoisin klo 19 viikoilla 44, 48
ja 52, lauantaisin klo 12 viikoilla 42,
46 ja 50. Killalla on oma ase ja patruunoita. Ilmoittautumiset Markus
Saarela edelliseen iltaan mennessä,
040-7431867, markus.saarela@sks.ﬁ
Ampujavakuutus pakollinen
Killan yhteyshenkilöt: puhjoht
Ilpo Ervasti, 0500-184684, siht Ismo
Pajarinen, 040-5365412, raha-asiat
Antero Pesonen, 040-5128819, antero.pesonen@gmail.com

HELSINGIN
SUOJELUKUNTAPIIRIN
PERINNEKILTA
TRADITIONSGILLET
FÖR H:FORS
SKYDDSKÅRSDISTRIKT
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 22.10.2009
Killan syyskokoustapahtuma järjestetään torstaina 22.10.2009. Tilaisuus alkaa klo 16.30 perinteisellä
kunnianosoituksella muistokivellä
(Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulma) ja jatkuu
sen jälkeen sk-talon auditoriossa,
Töölöntorinkatu 2 B. Klo 17.00 esitelmöi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuspäällikkö Antti
Nieminen aiheesta "Vapaaehtoinen

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, Mervi Aho,vt-sihteeri,
kotona ja kaukana–tukitoiminta,
p.050- 3045116, mervi.aho@mehiläinen.ﬁ. Liiton veteraanituen päivystävä puhelin 0207698111.
Messi-illat . Huom !! Messi-iltojen paikka vaihtunut. Uusi paikka
on Millionaires Club, Kaivokatu 12,
eli aivan ydinkeskustassa. Ovi aukeaa klo 17.30 ja tiloissa ei ole muita
kuin me klo 21.00 saakka, jolloin ovi
aukeaa yleisölle. Narikkamaksu 2,5
e mutta juomat ovat kohtuuhintaisia. Saatavilla myös hyviä täytettyjä

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT
ESPOON RESERVILÄISET
www.tapiolanreserviupseerit.ﬁ , www.esres.ﬁ

UUDENMAAN
TYKISTÖKILTA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA

HELSINGIN

sämpylöitä. Marraskuu to 5.11 klo
19.00: Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Joulukuu to 3.12
klo 19.00 : Teuvo Tikkanen : Georgia.Kaikki mukaan messi-iltoihin.
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemessä 24.12.2009 klo 15.55. Lisätiedot Tuomo Ruohoselta.
Ammunta: Säännölliset luolavuoromme ovat päättyneet, lisätietoja ammunnasta Jukka Soini, puh.
050-3740994 sekä Jari Luostarinen,
puh. 0503103347.
Yhdistyksemme 40-vuotisjuhlaa
vietämme YK-päivänä 24.10.2009
klo 18.00 . Paikkana on Finlandiatalo. Kutsut on postitettu jäsenille.
Tilaa on vielä, joten jos haluat juhliin toimi saamasi kutsun mukaan ja
ilmoittaudu välittömästi.Seppelten
lasku Hietaniemessä 24.10 klo 17.00.
Järjestyksenvalvojaksi ! Yhdistys
järjestää halukkaille jäsenilleen jvkoulutuksen. Koulutusajankohta selviää, kun on riittävästi osallistujia.
Ilmoittautumiset: Juha Salonen,p.
040 7229804 tai juhasalonen1959@
luukku.com.
Internet-sivumme ovat uudistuneet, käy tutustumassa.

Tulevia tapahtumia:
4.11. Vierailu Sota-arkistoon alkaen klo.17.30. Isäntänä toimii maj
res Ilkka Korhonen. Ilmoittautumiset pe 30.10 mennessä osoitteeseen
puheenjohtaja@ktkerho.fi tai Jyri
Vilamo 044-5110472.
5.11. Retki Pahkajärvelle KarTR:n
tulenkäyttöharjoitukseen. Tilaisuus
alkaa Vekarajärvellä klo 10.00. Ohjelmassa tutustuminen tuliasema- ja
tulenjohtotoimintaan sekä kalustoesittelyä. Omakustanteinen linja-autokuljetus järjestetään, jos lähtijöitä
on vähintään 15 henkeä. Ilmoittautuminen 19.10. mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Pekka Vasara
(email: pekka.vasara@luukku.com,
0400-772687)
11.11. Historioitsija Carl-Erik
Geustin esitelmä: "Elisenvaaran
pommitus" Lohjan Res.ups. kerhotila, Suurlohjankatu 31 F, Lohja, klo
18.00. Lisätiedot: Raine Mönkkönen, 0400-400164, raine.monkkonen@pp.inet.ﬁ
18.11. Killan vuosikokous. Döbelninkadun auditorio alk. klo 18.00.
Uusien sääntöjen mukainen vuosikokous. Lisätietoa jäsenkirjeessä
lokakuussa sekä puheenjohtajalta.
4.12. Pyhän Barbaran juhla Hämeenlinnassa
Katso tarkempia tietoja Kenttätykistökerhon palstalta.
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.com. Patterin
sihteeri Pauli Tuorila, pk 044 325
1950.
Killan verkkosivut: www.tykistokilta.net.

Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää
yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.ﬁ, aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä,
09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.ﬁ
VUOSIKOKOUS
EsResin ja Tarun vuosikokoukset pidetään keskiviikkona 25.11.2009.
Esitelmänä piirin järjestöupseeri, Tomi Alajoki, kertoo mitä piirissä tapahtuu päivittäin ja mitä kaikkea on saatu aikaan 2008 ja 2009 aikana. Paikka
Suojeluskunnan talo, Döbelninkatu 2. Esitelmä alkaa klo 17:30 auditoriossa,
sisään Töölöntorinkadun puolelta. Avoin kaikille reserviläisjärjestöjen jäsenille.
Vuosikokoukset esitelmän jälkeen klo.18.45 lähtien. (auditorio ja kokoushuone 1). Kokouksissa käsitellään normaalit sääntömääräiset asiat. Tervetuloa vaikuttamaan!
LIIKUNTA
Syyskauden maastomarssit ovat jo alkaneet – ja uutena lajina myös sauvakävely - kaikki joukolla mukaan! EsResin jäseniä oli jälleen mukana perinteikkäällä Hiidenmarssilla, matka 28,2km taivallettiin aurinkoisessa syyssäässä Lohjan-Siuntion maisemissa
Maastomarssi 2, Sipoonkorpi, su 18.10.2009. Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuiston pysäköintipaikalla (os. Vanha maantie 11-13) klo 09:15.
Leppävaarasta jatkamme Puhoksen (Itäkeskus) Intersportin pysäköintipaikalle klo 09:45. Kokoontumispiste on Intersportin ovi. Varustus: normaali
ulkoiluasu, vaellus- tai varsikengät tai märällä säällä kumisaappaat, vettä
(2-3 l) ja reppu sekä mahdollisesti myös retkikeitin ja muonaa. Matkan pituus noin 25 km. Kesto max. 8 tuntia. Ilmottautminen MPKY:n -sivujen kautta. Lisätiedot: Juha Matikainen 050-5977 139.
Espoo-Kauniaisten KOTU järjestää ohjattua sauvakävelyä su 1.11. sekä
29.11.2009. Kokoontuminen Matinkylän jäähallin pysäköintipaikalla klo
09:45. Matkan pituus noin 10-15 km. Mikäli et omista vielä kävelysauvaoja,
sinulla on mahdollista lainata kävelysauvoja. Lisätietoja: Jan Ek 050-5431
043 ja Juha Matikainen 050-5977 139
Maastomarssi 3, Meikon ulkoilualue, Kirkkonummi, 22.11.2009. Kokoontuminen Leppävaaran pysäköintipaikalla klo 09:30. Varustus: normaali ulkoiluasu, vaellus- tai varsikengät tai märällä säällä kumisaappaat, vettä (23-l) ja reppu sekä mahdollisesti myös retkikeitin ja muonaa. Matkan pituus
noin 30 km. Kesto max. 8 tuntia. Ilmottautuminen MPKY:n -sivujen kautta.
Lisätiedot: Juha Matikainen 050-5977 139.
Lisäinfoa muista pk-seudun reserviläisliikuntatapahtumista löydät nettisivujemme toimintakalenteriosiosta.
AMMUNTA
TÖÖLÖNTORINKADUN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN
KLO 17:00 - 20:30
Oma pistooliammuntavuoro Töölöntorinkadun ampumaradalla on tarjolla syyskaudeksi jokaisena sunnuntaina. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai
sitä pienemmillä.
Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.ﬁ ja parillisina
viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.ﬁ viimeistään keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot:
nimi: Oma Nimi
laina-aseen tarve: On/Ei
reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes
vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva (RAT) tai SAL-lisenssi
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(LIS)); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua
osoitteista http://www.reservilaisliitto.ﬁ/ tai http://www.rul.ﬁ/
SANTAHAMINAN VUOROT
Syksyn Santahaminan vuorot löydät Espoon-Kauniaisten koulutusosaston sivuilta www.eskapat.net. Ohjeet vuoroille ilmoittautumiseen: www.
eskapat.net, valitse kohta : ohjeet ampumaratavuoroille /ohjeet.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0400 212 252.
YHTEYSTIEDOT
Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; ylil heikki.valkonen@tapiolanreserviupseerit.ﬁ, 040-552 9530, varapj ja tiedotusvastaava: ltn panu.
korpela@tapiolanreservinupseerit.ﬁ, 040-557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.ﬁ
Puheenjohtaja alik Perttu.Salonen@esres.ﬁ, 0400 280 378

SISSIKERHO
SISSIOSASTO
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.ﬁ. Muista myös Sissiportaalin
käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin Sissisivuilta.
STADIN SISSIT 50 VUOTTA!
HIETANIEMESSÄ 21.10 klo 10.00 Seppelten lasku Hietaniemen Sankariristillä sekä eversti Jarl Jarkan, kerhomme ensimmäisen kummisedän haudalla. Kokoonnumme kappelin sisäänkäynnin edessä olevalla tasanteella
MALMIN HAUTAUSMAALLA 21.10. n. klo 11.15 Seppeleen lasku kerhomme perustajan, kapteeni Yrjö Levikosken haudalla Malmilla. Kokoontuminen hautausmaan eteläisen/uuden portin luona, jonka lähistöltä löytynee
pysäköintimahdollisuus. Huolimatta että on arkipäivä, toivomme mahdollisimman monen sissin osallistumista näihin kunniakäynteihin. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset Kimmo Karila 0400-458133.
VIRALLINEN VASTAANOTTO yhteistyötahoillemme ja järjestöille pidetään 21.10.2009 klo 14.00-16.30 Katanokan Kasinolla, jossa juhlapuheen
pitää kummikenraalimme Jan Laukka (tilaisuuteen lähetetään erilliset kutsut).
Stadin Sissien 50 v JUHLAT JÄSENILLE & Avec. Ajankohta: La 24.10.2009
klo. 18:00 alkaen. Paikkana: Poliisien Kesäkoti, Länsiulapanniemi 6, Lauttasaari. Illalliskortti 25 e/hlö sis. ruoan sekä tervetulomaljan. Ohjelmaa ja
elävää musiikkia tarjolla Kallosen teltan (Sissien perinteinen baari) lisäksi.
AVEC- juhlat ja pukeutumiskoodi ”Siisti”. Ilmoittautumiset heti ja viimeistään 15.10 mennessä. Tämän jälkeen hinta 30 e. Maksu suoritetaan Sissien
tilille 405556-1429. Muistakaa laittaa nimenne viitteeksi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Antti Brax antti.brax@sma.ﬁ / 050-5700843 tai Apso Turunen apso.turunen@kolumbus.ﬁ / 0400-434378.
SISSIEN SYYSKOKOUSKUTSUT
Helsingin Sissikerho ry:n sekä Helsingin Sissiosasto ry:n syyskokoukset
pidetään torstaina 5.marraskuuta alkaen klo 18.00. Kokouspaikkana RUL:n
auditorio, Töölöntorinkatu 2 (opasteet ovessa). Kokouksessa valitaan uusi
hallitus, käsitellään vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
muut syyskokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat. Kokoukseen kutsutaan alustaja, joka ei vielä tässä vaiheessa ole selvillä.
Sissiparlamentti
PALJASTAAKO LÄMPÖKAMERA SINUA?
Tule Stadin Sissien PIMEÄTOIMINTAKURSSILLE Padasjoelle 30.10 – 1.11.
Saat perjantai- illasta sunnuntai- päivään koulutusta, miten tulet toimimaan
pimeällä. Saat myös tutustua lämpökameraan sekä valovahvistinlaitteisiin. Tule yksin tai taisteluparisi kanssa. Ilmoittautuminen: 11.10. mennessä Christer Mikkonen puh: 050 5722 873 tai christer.mikkonen@elisanet.ﬁ.
Lisäinfoa Sissiportaalista, Sissisivuilta ja Sissisanomista. PS. Yhteiskuljetus
edestakaisin.
SISSIEN JOULUSAUNA
Kunnia on kantaa koreja joukkosi eessä! Joulusauna sihisee ja tanner
tärisee pe 11.12.2009 klo 16:42 alkaen KAARTJR:n killan saunalla, Santahaminassa. Jälleen kerran muistutetaan, että lippujuhlapäivänä ylennetyt,
muuten huomioidut tai palkitut vastaavat NESTEHUOLLOSTA!! UUSI JÄSEN - TUTUSTU KERHOOSI / OSASTOOSI. NYT!!! Naisille vanhan kaavan
mukaan järjestetään omat saunavuorot. Eikä lompakkoa ole unohdettu –
Voit ostaa esim. Stadin Sissien hienon hihamerkin (2 kpl) 5,00 e tai vaikka
kaikille sopivan XXXL Stadin Sissit T-paidan 10,00 e. Ja tietysti makkaraa ja
muuta sopuisin hinnoin. OLE SISSI JA TULE (KOSKEE MYÖS UUSIA JÄSENIÄ)!!!! Tiedustelut: juha_matikainen”öt”suomi24.ﬁ / gsm 050-5977 139.
AMPUMATOIMINTA
Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot normaalisti. Ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys kari.savolainen@
danpat.ﬁ. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan!
SALITOIMINTA
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00-19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18001930 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00-19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko
Lehti 040 5438 264 tai Antti Keinänen 044 5322 623, avkeinan@cc.hut.ﬁ

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

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

Viking Line Abp
WEG Oy

TIEDOTTAMINEN
Sissisanomien juhlanumero 3/09 ilmestyy viikolla 42. Vuoden viimeisen eli Sissisanomat 4/09:n D.L. 2.marraskuuta, ja
se ilmestyy viikolla 48. Risusanomat 9/09 D.L. 2.marraskuuta
(ilm. 13.11.). Huomioittehan em. sissi-aineiston toimittamisessa!
SISSIEN HIHAMERKIT
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista
hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen
ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myydään parina
(oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.ﬁ) tai Juha
Matikainen (juha_matikainen@suomi24.ﬁ ).
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: 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.saikkonen@gmail.com

KRUUNUNHAAN APTEEKKI
AVOINNA
MA-PE 8.30-18
LA
puh. 09 6120 760
fax. 09 6120 7660

9-14
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
MA-TI Maalaus- ja
Tasoitetyöt Oy
PL 20
00711 HELSINKI
0400 675 234

Kaivutyö
A.Reinikka Ky

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Oy Mechelin
Company Ab

Berner Oy
PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Vaahteramäentie 8
04120 MARTINKYLÄ
050 377 4602

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

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

MUOVITUOTTEITA RUISKUVALUTEKNIIKALLA
¾ ALIHANKINTANA

J.Haarla Oy

Yrjö Pirilä Oy

Pyhäjärvenkatu 10 A
33200 TAMPERE
(03) 3399 1300

Pohjoisesplanadi 25 A
00100 HELSINKI
(09) 4130 0700

Turvallisuusvalvomoiden IT-järjestelmät
3D-tilannehallinta, videointegrointi, kulunvalvonta, personointi,
vierailunhallinta, audio- ja videotallennus, paikannus

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

¾ OMAT TUOTTEET
¾ VÄLITYSTUOTTEET

www.scando.com
puh. 09 6124 4700

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

Linnamäki Steel Oy

Turkistuottajat Oyj

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

www.ffs.ﬁ

Rakennuspalvelu
Lahtinen Oy

Leppävaaran Apteekki/
Kauppakeskus Sello

Rinnetie 1
10520 TENHOLA
0400 729 681

Leppävaarankatu 3-9
02600 ESPOO
(09) 849 2550

Haagan
Kiinteistötoimisto Oy

Oy Contender Ltd Ab

Oy Torlinen Ab

P.M.Adventure

Tilitoimisto
Anttinen Ky

Linnanherrankuja 4
00950 HELSINKI
0400 670 744

Merivalkama 2 A 8
02320 ESPOO
(09) 810 540

Teruxcon Ky

Oy Flinkenberg Ab

Metsätorpantie 5 A 5
02430 MASALA
045 651 6091

PL 69
02771 ESPOO
(09) 859 911

JaPeKa Oy

Kemijärven Seurakunta

Heikkiläntie 140
21840 KARINAINEN
010 617 3200

PL 3
98101 KEMIJÄRVI
0400 802 270

Transit Case Oy

Metallisorvaamo
M.Hakala Oy

Kontulan Fysikaalinen
Hoitola

Keravan Seurakunta/
Tiedotustyö

Levysepänkatu 12
23500 UUSIKAUPUNKI

Juholankatu 3
45130 KOUVOLA
040 591 9586

Kaarenjalka 10
00940 HELSINKI
(09) 349 7072

PL 134
04201 KERAVA
(09) 478 488

Suomen
Kongressitekniikka

Suomen Unipol

Kiinteistö Oy
Opintanner

Etelä-Haagan Apteekki

Lappeenrannan
Seurakunta-Yhtymä

Insinööritoimisto
Stacon Oy

Hammaslääkäri
Hannu Cederberg

Aino Actentie 1 b
00400 HELSINKI
(09) 588 4066

Lepolantie 14
00660 HELSINKI
(09) 720 6660

Ketunkallion
Palvelukoti Oy

Nahkahousuntie 3
00210 HELSINKI
(09) 682 3260

Mustalahdentie 4, 00960 HELSINKI
(09) 321 8388

Aleksis Kiven Katu 26
33200 TAMPERE
(03) 225 3000

Kantakaupungin
Isännöinti Oy
Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Kauppalantie 26
00320 HELSINKI
(09) 587 2600

Roihuvuorentie 1
00820 HELSINKI
(09) 789 690

Oy J-Trading Ab
Kuriiritie 15
01510 VANTAA

PL 45
53101 LAPPENRANTA
040 312 6600

Tivoli Sariola Ky

Anja Pesola Oy

Vehkalantie 35
04200 KERAVA
0400 207 879

Hyttitie 6
00700 HELSINKI
(09) 836 2150

Helsinki-Santahaminan
Sotilaskotiyhdistys ry
PL 12
00861 HELSINKI
(09) 684 6368

Sorvaamo K-J Laine Ky
Ahjokuja 4
10960 HANKO
(019) 248 4571

Oy Forcit Ab
PL 19
10901 HANKO
0207 440 400

Arkkitehtitoimisto
Pertti Pääsky
Tikasmäenkuja 5
02200 ESPOO

MPK:n Helsingin maanpuolustupiirin kursseja ja tapahtumia lokakuusta joulukuuhun 2009
Kaikkista kursseista ja tapahtumista löydät tarkemmat perustiedot internet-sivuilta www.mpky.fi

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus
Kurssin nimi
Maastomarssi 2, noin 20 km
Maastoensiapukurssi
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro
Jääkärileiri
Kouluttajakoulutuskurssi, sotilaalliset kurssit

ajankohta
18.10.2009
23.-25.10.2009
25.10.2009
8.11.2009
13.-15.11.2009
13.-15.11.2009

Ab Fennopress Oy
Arabiankatu 12
00560 HELSINKI
(09) 612 9650

Maastomarssi 3, noin 30 km
Kurssivääpelikurssi
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro
Maanpuolustuspiirin kivääriammuntavuoro

22.11.2009
28.11.2009
29.11.2009
13.12.2009

paikka
Nuuksio
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Santahamina
Meikon ulkoilualue,
Kirkkonummi
Santahamina
Santahamina
Santahamina

kurssinumero
0404 09 12071
0400 09 12073
0400 09 12070
0400 09 12094
0404 09 12010
0400 09 12053

paikka
Santahamina
Helsinki
Santahamina

kurssinumero
useita
0402 09 13021
0400 09 13030

0404 09 12076
0400 09 12050
0400 09 12075
0400 09 12077

ilmoittautumis
aika päättyy
huom
15.10.2009
3.10.2009
21.10.2009
4.11.2009
31.10.2009
31.10.2009
12.11.2009
14.11.2009
25.11.2009
9.12.2009

Siviilikoulutus
Kurssin nimi
Lukiolaisen turvakurssien varuskuntaviikonloppu
Yliopistolaisen valmiuskurssi
Hygieniapassikurssi

Kartanokylpylä
TULE PERHEINESI
SUNNUNTAILOUNAALLE
KARTANORAVINTOLAAN!
Varaukset (09) 887 191
Bodomintie 37, 02740 Espoo
www.kaisankoti.fi

ajankohta
23.-25.10.2009
23.-25.10.2009
28.11.2009

Syksyn ohjelmassa myös seuraavat päivämäärältään
toistaiseksi takentamattomat kurssit:
Johtaminen ja sotilasperinne
marraskuu
Johtamisen perusteet
marraskuu
Koulutustaidon jatkokurssi
marraskuu-joulukuu
Seuraa internet-sivuja, pvm:t tarkennetaan heti kun ne ovat selvillä!

0400 09 13007
0400 09 13003
0402 09 13020

ilmoittautumis
aika päättyy
huom
Ilm. koulujen kautta
10.10.2009
21.11.2009
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

Järjestöupseeri Tomi Alajoki
puh. 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.ﬁ

Helsingin Kiltapiiri ry:n retki Mikkeliin

”Mikä oli Mannerheimin
puhelinnumero?”
HELSINGIN KILTAPIIRI teki retken
Päämajakaupunki Mikkeliin aurinkoisena lauantaipäivänä 3.10.2009.
Aikaisin aamulla kerääntyi 26 innokasta retkeläistä Rautatientorin
tilausajopysäkille. Matka Mikkeliin
taittui Heinolassa pidetyn tauon
kanssa rattoisasti kolmessa tunnissa. Matkan aikana kuultiin esitys
valtion johdon ja sodanjohdon tapaamisista Jatkosodan aikana.
Mikkeliin saavuttua ajettiin ensin Jalkaväkimuseoon, missä museon apulaisjohtaja, majuri evp.
Pekka Vauhkonen esitteli meille
museota. Museo on laaja, aloitimme Ritarisalista, missä oli kuvin
varustettu seinä kaikista jalkaväen Mannerheim-ristin saaneista.
Näitä ritareita oli kaikkiaan 163
miestä. Sitten siirryimme Jääkäriliikkeeseen, Vapaussotaan, Talvisotaan ja Jatkosotaan, joilla jokaisella kohteella oli oma huoneensa.
Tutustuimme museon erikoisnäyttelyyn jääkärikenraali Karl Lennart
Oeschista.

jatkoimme
Viestikeskus Lokkiin. Viestikeskus
oli sijoitettu Naisvuoreen louhittuun kahteen luolaan. Toinen luolista oli kalustettu sodanaikaiseksi
viestikeskukseksi kaukokirjoittimeen ja puhelinkeskuksineen.
Toinen luola on toistaiseksi tyhjä,
siellä oli sodan aikana toiminut
saksalaisten viestikeskus. Viestitystä hoitivat pääasiassa Lotat ja luolassa oli kuvattu heidän vapaa-ajan
tilansa ja pienen pieni keittiö, jossa
saattoi keittää teetä tai korviketta.
Viestikeskuksessa oli myös huone,
jossa sotilaspojat päivystivät tärkeitä viestejä viedäkseen ne Päämajaan.
Aivan viestikeskuksen vieressä
on Päämajamuseo. Museossa on
ylipäällikön, marsalkka Mannerheimin työhuone ja toisessa alakerran huoneessa on vaihtuvien
näyttelyjen tila. Tällä kertaa siellä

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Piirivaltuuston kokouskutsu
Piirivaltuuston syyskokous pidetään ma 9.11.2009 Katajanokan Kasinolla klo
18:00. Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 10 § mukaiset asiat, kuten:
- Valitaan piirivaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
- Valitaan piirihallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
- Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio
Kokousasiakirjat lähetetään postitse piirivaltuutetuille lokakuun lopulla.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri ry:n vuosikokous
Vuosikokous pidetään maanantaina 9.11.2009 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat, joita ovat mm toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä
uuden hallituksen valinta. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti
valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistysten äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2008/09. Kokousta edeltää esitelmä tilaisuus, johon
voivat osallistua kaikki piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenet.
Piirihallitus

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRI
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Esitelmätilaisuus
Piirien vuosikokouksia ennen pidetään esitelmätilaisuus maanantaina 9.11.2009 kello 18.00 Katajanokan Kasinolla. Esitelmätilaisuuteen voivat osallistua kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Kokousesitelmän pitää
Suojelupoliisin päällikkö Ilkka Salmi. Hän kertoo Suomen turvallisuusympäristöön liittyvistä
asioista. Esitelmän jälkeen alkavat varsinaiset vuosikokoukset.

JALKAVÄKIMUSEOSTA

Ei enää pariston vaihtoa. Ei enää säätimiä.

Viestikeskus Lokki alkuperäisasussaan.

toimiston karttahuone ja sen vieressä pienoismalli päämajan tilojen
järjestelystä koulun tiloissa sodan
aikana.
Museokierroksen jälkeen siirryimme lounaalle Mikkelin Klubille. Ruokalistalla oli Vorschmackia
ja kahvin kanssa suklaakakkua.
Niin, se Mannerheimin puhelinnumero. Sekin saatiin kuulla Lokissa. Numero oli 41.
oli näyttely ”Talvisota etusivuilla”.
Toisessa kerroksessa oli maavoima-

Tervetuloa
tekemään hyviä kauppoja!

HANSATON AQ
Ladattava, täysin automaattinen kuulokoje.
AQ on saatavilla Hansaton -jällenmyyjiltä sekä
maahantuojalta jonottamatta. Kun haluat investoida elämäsi laatuun, valitse palveleva kuulokojetoimittaja.
Maahantuonti ja myynti

Soidintie 8 - 00700 HELSINKI (Malmi)
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