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

Nro 1
28. 1. 2011
44. vuosikerta

RESUL-seminaari

s. 12

Helikopterit Suomessa s. 7

Santahaminan ampumarajoitukset s. 11

2

28. 1. 2011 < 1 | 2011

Pääkirjoitus

28. 1. 2011

Isänmaallisuus syynä varusmiespalvelukseen

N

uorisobarometri on
tehty jo vuodesta 1994
lähtien. Barometrin
tekee Opetus-ja Kultuuriministeriö, Nuorisotutkimusverkosto
sekä Nuorisoasian
neuvottelukunta. Vuodesta 2004 lähtien
barometri on rakennettu jonkin teeman
ympärille. Vuonna 2010 teemana oli ulkoja turvallisuuspolitiikka.
Tutkimus tehdään puhelinhaastatteluna 15-29 –vuotiaille. Nyt tehdyssä tutkimuksessa haastatteluja tehtiin noin 1900.
Vaikka asevelvollisuus koskettaa Suomessa
käytännössä kaikkia miespuolisia henkilöitä, ei nuorisobarometrissä ole aiemmin
käsitelty maanpuolustuskysymyksiä.
Suomessa varusmiespalveluksen suorittaa noin 80 % miespuolisesta ikäluokasta.
Tämä tieto ei enää välttämättä ole ajantasainen, sillä tilastot valmistuvat viiveellä.
Tieto pitää paikkansa 1970-luvun alussa
syntyneiden osalta, mutta parhaillaan
kutsuntoihin osallistuu lähes 15 vuotta
nuorempien ikäluokka. Palvelukseen määrättyjen osuus on pienentynyt ja keskeyttämisluvut ovat kasvaneet niin paljon, että
tämä tutkimus arvioi, että vain kaksi kolmasosaa suorittaa loppuun varusmiespalveluksen. Siviilipalveluksen valinneiden
määrä on vakiintunut 7 % tietämille. Varusmiespalveluksen suorittaneiden mää-

rän pieneneminen kertoo sekä nuorten
fyysisen- ja psyykkisen kunnon laskusta,
mutta myös puolustusvoimien kiristyneistä terveysvaatimuksista.
Kysyttäessä, millä perusteilla nuoret
tekivät valinnan varusmiespalveluksen ja
siviilipalveluksen välillä, vaihtelivat vastaukset melkoisesti. Varusmiespalveluksen
valinneista 66 % ilmoitti isänmaallisuuden
olleen joko paljon tai jonkin verran syynä
palveluksen valintaan. Siviilipalveluksen
valinneista peräti 54 % ilmoitti valinnan
syyksi halun päästä helpolla. Majoitusolosuhteet olivat samoin 54 % syynä siviilipalvelukseen hakeutumiseen. Eettisen syyt
siviilipalvelukseen menoon olivat syynä
vain vajaalle 30 % vastanneista.
osallistui 931, joista peräti 14 % sanoi ainakin harkinneensa
vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista. Kyselyyn osallistuneista naisista
vain prosentti oli asepalveluksen suorittanut. Vuonna 2010 puolustusvoimissa aloitti 409 naista, mikä on noin 1,3 % ikäluokasta. Runsaan 10 vuoden aikana vapaaehtoiseen asepalvelukseen on hakeutunut
430-555 hakijaa per vuosi. Selvää trendiä
lukumäärissä ei ole löydettävissä.
Siviilipalvelupäätöksen teki kutsunnoissa 5 %. Kaksi prosenttia teki päätöksen
vasta varusmiespalveluksen aloitettuaan.
Alkuvuonna 2010 lapinjärven siviilipal-

Naisia tutkimukseen

velukeskuksen aloittaneista yli 60 % oli
ensin kokeillut perinteistä varusmiespalvelusta.
Vaikka varusmiespalveluksen keskeyttäneiden ja vapautettujen määrän kasvu
näyttää vievän kohti valikoivaa asevelvol-

Kysyttäessä, millä
perusteilla nuoret
tekivät valinnan varusmiespalveluksen
ja siviilipalveluksen
välillä, vaihtelivat
vastaukset
melkoisesti.

lisuutta, on varusmiespalveluksen suorittaminen kuitenkin edelleen oletusarvo.
Nuorison keskuudessa yleinen asevelvollisuus on edelleen paras järjestelmä puolustaa Suomea. Vastanneista 60 % oli yleisen
asevelvollisuuden kannattajia. Vain 6 %
oli ammattiarmeijan kannalla. Puolustusvoimien lakkauttamista kannatti vain 2 %
vastaajista. Siis osa siviilipalveluspalvelukseen hakeutuvista pitäisi kuitenkin puolustusvoimat olemassa.
myös mielipidettä siihen tulisiko Suomen puolustautua aseellisesti kaikissa tilanteissa, jos
Suomeen hyökätään. Peräti 68 % kyselyyn
osallistuvista vastasi myönteisesti. Varusmiesten loppukyselyyn vastanneista samaa
mieltä oli 81 %. Sama määrä varusmiesten
loppukyselyyn vastanneista olisi valmis
myös itse osallistumaan aseelliseen puolustukseen omassa sodan ajantehtävässä.
Armeijan käymistä arvostetaan edelleenkin nuorison keskuudessa. Naisista 65
% arvosti miehissä sitä, että hän on suorittanut asepalveluksen. Jopa 58 % naisista
oli sitä mieltä, että hänen tuleva puolisonsa olisi suorittanut asepalveluksen.
Nuorisobarometri ei poikkea juurikaan
MTS:n tutkimuksista. Nuorison keskuudessa tehdyt tutkimukset peilaavat melko
hyvin varttuneempien kansalaisten mielipiteitä.

Barometrissä kysyttiin

Uusi Suomi, 28. 1. 1941

Uutisia 70 vuotta sitten
44. vuosikerta
521. ilmestymiskerta
Päätoimittaja
Kari Talikka
p. (09) 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Toimitus
tomi.alajoki@hrup.fi
Toimitusneuvosto
Sakari Väliahde (HRUP)
Jyri Vilamo (HRUP)
Kimmo Karinen (HelResP)
Juha Matikainen (HelResP)
Ulkoasu ja taitto
Luova toimisto
Bolder Helsinki Oy
Pasi Väänänen, www.bolder.fi
Toimitus
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
Puh (09) 4056 2080
reservinsanomat@helresp.fi

Osoitteenmuutokset
HRUP:n jäsenet
p. (09) 4056 2011
Virpi Kukkonen
jasenasiat@rul.fi
HELRESP:n jäsenet
p. (09) 4056 2010
Sara Väinölä
jasenasiat@reservilaisliitto.fi
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.

Seuraavat numerot:
nro
aineisto
ilmestyy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

28.2.
4.4.
2.5.
6.6.
8.8.
5.9.
3.10.
7.11.
5.12.

11.3.
15.4.
13.5.
17.6.
19.8.
16.9.
14.10.
18.11.
16.12.

Painopaikka
Satakunnan Painotuote Oy
Kokemäki, 2011
ISSN 0355-824X
LT 2009. Levikki: 12  279 kpl
Kannen kuva
SA-kuva

Aikakauslehtien
liiton jäsen

Ruotsin ”kodinturva”-järjestö saavuttanut
kansan yksimielisen kannatuksen.
U.S. - Turku, maanantaina
Göteborgs Postenin päätoimittaja Harry Hjörne, tunnettu Suomen ystävä, saapuu
tänään kolme viikkoa kestävälle matkalle maahamme. Göteborgilla on tällä hetkellä
jonkin verran vaikeuksia. Vaikka se onkin Ruotsin suurin vientisatama, ei siellä nykyisin näe ainoatakaan laivaa. Satamatyöläisten keskuudessa esiintyykin siitä syystä
jonkin verran työttömyyttä. Kaupunki on tästä huolimatta ollut Ruotsin paras keräyspaikka; sekä rahakeräys Suomen hyväksi että myöskin nykyinen sokerinkeräys on
siellä onnistunut erinomaisesti. Onneksi Ruotsissa ajoissa varastoitiin elintarpeita,
mutta nyt nämä varastot alkavat huveta ja puute alkaa tuntua.
Viime kesänä perustettiin Ruotsiin myöskin ”kodinturva”-järjestö, Hemvärn, joka
suorittaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Sen jäseneksi liittyvät yli 47-vuotiaat
ja alle 20-vuotiaat. Sen riveissä työskentelevät usein isä ja poika rinnan ja innostus
järjestöä kohtaan on kaikkialla mitä suurin. Siihen liittyvät kaikenlaiset virkailijat,
kansakulunopettajat, sanomalehtimiehet ym. Esim. Göteborgs Postenin monet toimittajat uhraavat kaikki vapaat sunnuntainsa järjestön harjoituksiin. Järjestöön
on jo ilmoittautunut yli 100.000 henkeä, vaikka kaikkia ei ole voitukaan hyväksyä.
Alussa oli jäseniä 30-40.000. Järjestön tehtävänä on ottaa huolekseen koririntaman
erikoistyöalat sodan sattuessa ja kohottaa kansan keskuudessa maanpuolustushenkeä Tämä liike on saavuttanut yksimielisen kannatuksen. Sen takana on mm. koko
työväestö; esim. Göteborgin laivanvarustusteollisuudesta on mukana 90 %.
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Uusi vuosi – uudet miehet,
perinteitä kunnioittaen!
Ei harjoitella enää ammuntaa
Vuoden vaihtuessa Reserviupseeripiirissä tarttui työhön uusi hallitus
ja puheenjohtajisto. Hihat on täytynyt kääriä heti toimikauden alussa.
Vanha ja uusi piirihallitus ovat vaihtomuodollisuuksien sijaan saaneet
tarttua ajankohtaiseen ongelmaan.
Maanpuolustustyön ja reserviläistoiminnan kulmakivi ammunta on uhattuna pääkaupunkiseudulla.
Yksittäisen Laajasalolaisen henkilön tekemä valitus ELY-keskukseen
halvaannuttaa kymmenientuhansien
reserviläisten, metsästäjien ja muiden ammuntaa harrastavien harjoitukset iltaisin klo 19.00 jälkeen ja viikonloppuisin. Demokratia on osoittanut heikon kohtansa.
Kaartin Jääkärirykmentti on käynyt dialogia lähialueen, Laajasalon ja
Jollaksen, asukasyhdistysten kanssa.
Ammunnasta on keskusteltu sovussa
ja yhteisymmärryksessä. Santahamina on tuttu kaikille – onhan siellä
ollut varuskunta melkein kaksisataa
vuotta. Nyt on kuitenkin yksittäinen
valittaja saanut demokraattisen järjestelmän polvilleen. ELY-keskuksen
virkamiehet ovat tulkinneet ympäristölainsäädännön kirjainta ja henkeä
heppoisesti. Jos esimerkiksi muutat
Mannerheimintien varteen, niin liikenteen ja sen äänien ei pitäisi tulla
yllätyksenä.
Voimat on yhdistetty ja taistoon
on lähdetty meidän ja veljespiirin
johdolla. Yhteisessä rintamassa reserviläisten kanssa ovat metsästäjät
ja ampumaurheilun harrastajat. Demokratiassa ja oikeusvaltiossa voittaa oikeus, kohtuus ja järjen ääni.

läpitäminen.
Piirin ja kerhojen keskeisiä asioita
on pitää huolta
jäsenistään. Laskevat jäsenmäärät on käännettävä nousuun. Nuorten
ääntä on kuunneltava joka
tasolla ja heidät on otettava mukaan
järkeilemään asiaan ratkaisua. Kokeneempia taustalle siirtyneitä jäseniä
tulee vetää mukaan sotilastaitoa ylläpitämään: ampumaan ja liikkumaan.
Sähköinen kuntokortti on mahdollinen myönteinen riippuvuus meille
kaikille maanpuolustusta tekeville.
Kaikkien jäsentemme uuden vuoden
lupauksena on osallistua johonkin
useista ampumatapahtumista vuoden aikana – aseöljyn täytyy tuoksua
käsissä vähintään kerran vuodessa.

RUL:n juhlavuosi,
yhteistyön vuosi
Reserviupseereilla on Suomessa pitkä ja kunniakas historia. Reserviupseeriliitto täyttää tänä vuonna 80
vuotta. Helsingin piirin uusi hallitus
tekee työtä perinteitä kunnioittaen
RUL:n linjalla. Tulemme pitämään
tiivistä yhteyttä piirimme kerhoihin
ja yhdistyksiin. Piiri on linkki muihin
maanpuolustuksen toimijoihin, kuten
puolustusvoimiin ja eri järjestöihin.
Yhteistyö tulee olemaan aktiivista ja
kynnyksen pitää olla matala molempiin suuntiin.

Vuoden 2011 haasteita
Uudet miehet ovat vastuussa, mutta
perinteet velvoittavat. Piirihallituksen haasteita tulee olemaan vuonna
2011 jäsenhuolto sekä maanpuolustushengen ja kenttäkelpoisuuden yl-

puheenjohtaja@hrup.fi
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Kyllä voimia taasen koetellaan!
on viime vuodet puhuttanut tuleva ampuma-aselaki, joka
tulee vaikeuttamaan niin reserviläisten
kuin muidenkin ammunnan harrastamista koko Suomessa. Uusi laki tullee
voimaan kesään mennessä. Mutta ei
tässä vielä kaikki, kuten ”Ostos-kanavalla” sanotaan, sillä Uudenmaan ELY-keskus antoi ns. hallintopakkopäätöksen
UUDELY/736/07.00/2010 juuri ennen
joulua (20.12.2010). Päätös on annettu
Ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla ja
siinä viitataan Santahaminan ampumaratojen ympäristövaikutuksiin. Asia on
lähtenyt liikkeelle yksittäisen Jollaksessa asuvan henkilön aloitteesta/valituksista ja ko. päätöksessä kielletään yksioikoisesti reserviläisten ampumatoiminta
Santahaminassa arkisin klo 19 jälkeen
sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä. Käytännössä ko. hallintopakkopäätös lopettaa lähes kokonaan mm. meidän piirien
harjoittaman ampumatoiminnan Santahaminassa.
Santahaminassa on Pääkaupunkiseudun ainoat ulkoradat, joissa voidaan
ampua ns. pitkillä reserviläisaseilla.
Näin ollen myös koko reserviläistoiminta Pääkaupunkiseudulla on vaarassa,
koska ammunta on selkeästi meidän
pääharrastusmuoto. Olemme vuosia pyrkineet taistelemaan sen eteen
että ammunnan harrastaminen olisi
vaivatonta ja jokaisen jäsenen saavutettavissa. Suojeluskuntatalossa oleva
sisäampumarata palvelee vain pistoolikaliiberisia aseita, joten pitkille aseille on haettava ampumatilaa muualta
Suomesta, koska mm. tulevan ampuma-aselain myötä aseen omistajat velvoitetaan harrastamaan säännöllisesti
ammuntaa.
Mielenkiintoista koko hallintopakkopäätöksessä on se että se annettiin
juuri ennen joulua, joten/jotta valitusaikaa kuluu kinkkua syödessä ja lomaillessa. Asiaa on kuitenkin viety vauhdilla
eteenpäin lomista huolimatta ja tulemme valittamaan ELY-keskuksen pää-

Reserviläisiä

töksestä, jos
se suinkin on
mahdollista.
Olemme antaneet asian
hoitamisen
Pääkaupunkiseudun
ampumaharrastuksen alueneuvottelukunnalle. Neuvottelukunnassa on edustettuna kaikki
ammuntaa harrastavat tahot pääkaupunkiseudulla ja se tulee selvittämään
mm. sen että onko meillä valitusoikeutta tässä asiassa. Ko. toimikunta on osoitus siitä miten asioita voidaan hoitaa yhdessä kun löydämme yhteiset intressit ja
emme tuijota vain omaan napaan. Kävi
asiassa miten tahansa, niin toivottavasti
ELY-keskuksen tekemä hallintopakkopäätös antaa vauhtia Pääkaupunkiseudun yhteiselle ampumaurheilukeskuksen suunnittelulle ja rakentamiselle.

Uutta voimaa ja yhteistyötä
Tässä kohdassa on hyvä kiittää Helsingin Reserviupseeripiirin edellistä puheenjohtajaa sekä toiminnanjohtajaa
vuosia jatkuneesta hyvästä yhteistyöstä.
Olemme yhdessä luoneet hyvät toimintaedellytykset toiminta-alueellamme.
Yhteistyö on ollut ”lähes” saumatonta.
Samalla haluan toivottaa uusille tekijöille onnea ja menestystä ”valitsemallanne
uralla”. Uskon että yhteistyö jatkuu tiiviinä kuten ennenkin.
Ei muuta kuin reserviläishenkistä ja
reipasta uutta vuotta 2011. Yhdessä yhteisten asioiden puolesta!

kimmo.karinen@helresp.fi
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Suurmiehen viimeinen matka
Tammikuussa 2011 tulee kuluneeksi 60 vuotta Suomen marsalkka Carl
Gustaf Emil Mannerheimin kuolemasta. Päivi Tapolan Marsalkan
kotiinpaluu kuvaa Mannerheimin
viimeisiä aikoja sekä Sveitsissä että
kotimaassa. Hakumatkasta ja hautajaisista muodostui suuri kansallinen
tapahtuma, jota valmisteltiin niin
Sveitsissä, Ruotsissa kuin Suomessakin.
Jalkaväenkenraali Kustaa Tapolan lapsenlapsi Päivi Tapola kuvaa
Mannerheimin elämän loppuvuosia
presidenttikauden jälkeen. Tapola
tarkastelee sankarin elämää, sairautta, kuolemaa ja kotiinpaluuta
aihetta
koskevan kirjallisuuden, lehtileikkeiden ja kirjeenvaihdon valossa.
Kun vastuun vuosien raskas taakka Sveitsissä helpotti, Mannerheim
suuntasi tarmonsa muistelmien kirjoittamiseen. Kuoleman lähestyessä
hän olikin valmis häviämään viimeisen taistelunsa rauhallisin mielin.
Hänen kuoltuaan Sveitsissä
28.1.1951 uskolliset kenraalit K. A.
Tapola ja A. A. Puroma saivat kunniatehtävän noutaa isänmaan sankari takaisin kotiin. Matka ja siihen
liittyneet juhlallisuudet herättivät
suurta huomiota niin Suomessa kuin
ulkomaillakin, ja erityisesti hauta-

Nato ja aluehallinnan
palautus
esikoisromaani
kertoo todentuntuisesti Venäjän sotilastiedustelu GRU:n toiminnasta
Suomessa 1990-luvulla. GRU:n vastapelurina on suomalainen vastavakoilu, varsinkin sen sotilaallinen
taho, niin sanotut lerppahatut.
Venäläisten erityisenä tavoitteena on selvittää, mikä on suomalaisten päättäjien todellinen Nato-asenne. Samalla selvitetään erityisen
Lapin-matkailun avulla Suomen kykyä tukea Naton ilmavoimia niiden
mahdollisissa hankkeissa Venäjää
vastaan. Maastotiedustelun ohella
tietoja hankitaan suomalaisia yhteyshenkilöitä hyväksi käyttäen, keinoina tehokkaiksi havaitut sauna,
raha, viina ja seksi. Yhteyshenkilöksi tavoitellaan myös "hevosta", jonka
suusta kuultaisiin tieto suoraan, ilman välikäsiä.
Hauskan, jännittävän ja informatiivisenkin kirjan eräs teema on operaatio Hevossalmi, joka käsittelee
suomalaisen vastavakoilun pyrkimyksiä palauttaa Neuvosto-Venäjän
hallintaan menetettyjä alueita takaisin. Romaanin käsittelemien alueiden suhteen operaatio onnistuu, tulevaisuus näyttää, onko menestystä
laajemminkin.
Kirjailija on ilmiselvästi perillä
aihepiiristä. Maallikkolukijan on
hankala huomata juurikaan virheiJukka Parkkarin

Matka ja siihen liittyneet
juhlallisuudet herättivät
suurta huomiota niin
Suomessa kuin ulkomaillakin, ja erityisesti hautajaiset olivat näyttävä
kansallinen tapahtuma.

Päivi Tapola, Marsalkan kotiinpaluu
Ajatus Kirjat 2010, ISBN 978-951-20-8250-6, 111
sivua, kuvitusta. Ovh. 42,40 e

jaiset olivat näyttävä kansallinen
tapahtuma. Ensi kertaa suomeksi
käännetyissä saksan-, ranskan- ja
ruotsinkielisissä lehtiartikkeleissa
Mannerheim näyttäytyy sankarina
myös Keski- Euroopassa ja erityisesti Sveitsissä.
Virallisten lähteiden lisäksi Päivi
Tapolalla on ollut käytössään isoisänsä kertomukset ja muistikirja,

johon sankarin kotiinpaluu on yksityiskohtaisesti kuvattu. Muistiinpanot ja ainutlaatuinen kuvamateriaali tekevät Marsalkan kotiinpaluusta
unohtumattoman matkan historiamme suurmiehen viimeisiin vaiheisiin.” – – voimme todistaa kansalaisillemme, että Suomen Marsalkka
on nyt todella kotona. – – Suokoon
Kaitselmus, että voimme hoitaa, säilyttää ja suojata Suomen Marsalkkaa miestensä keskellä ison ristin
juurella.”
K.A. Tapola
”Presidentti Mannerheim voi siirtyä hyvin ansaittuun lepoon tietoisena siitä, että Suomen kansa ei ole
unohtava niitä suuria palveluksia,
jotka hän on isänmaalle tehnyt.”
J. K. Paasikivi

Jukka Parkkari: Suoraan hevosen
suusta.
Arktinen Banaani. 337 s. ISBN 978-952-5769-77-0

tä, joista osa toki saattaa olla – tiedustelualalle tyypillisesti – tarkoituksellisia.
Jukka Parkkari on entinen Kansan Uutisten toimittaja sekä Kansan
Uutisten Viikkolehden päätoimittaja. Hänen on palkittu mm. sotilasansiomitalilla ja 4. luokan Vapaudenristillä.
Veikko Luomi

Reserviläisurheiluliiton historia kansiin Soturista omakustanne
Reserviläisurheiluliiton perustamisesta tuli joulukuussa 2010
kuluneeksi 40 vuotta. Liitto perustettiin 12.12.1970. Perustajina toimivat Suomen Reserviupseeriliitto ja
Reservin Aliupseerien Liitto. Liiton
tehtävänä oli ja on edelleen hoitaa
pääliittojen liikunta –ja urheilutoiminta.
Juhlavuoden lopulla pidetyssä
Reserviläisurheiluliiton Huippuseminaarissa julkistettiin eversti evp
Pekka Majurin kirjoittama liiton historiikki. Historiikki on liiton ensimmäinen. Historiikki alkaa reserviläisurheilun historiasta jo viime vuosisadan alkuvuosilta. Ensimmäisen
kerran sotilasurheilusta säädetään
vuonna 1918 annetulla asetuksella,
jolla säädettiin suojeluskunnista.
Sotilaskoulutuksen ohella ohjelmassa tulee olla voimistelun ja urheilun
edistäminen. Vuonna 1931 perustettiin Suomen Reserviupseeriliitto,
jonka ensimmäisissä säännöissä
mainittiin vain ammunnasta. Muuta
urheilutoimintaa ei edes säännöissä mainittu. RUL järjesti jo vuonna
1936 ensimmäiset maastokilpailut
Ruotsin mallin mukaisesti.
Reservin Aliupseerien Liitto perustettiin vuonna 1955. Sen johtava
toimintamuoto oli reserviläisurheilu. Liiton maastokilpailu järjestettiin
jo samana vuonna Kotkassa. Yhteisen liiton perustamisesta keskusteltiin jo 1950-luvulla.
Toiminnan alkuvuosina upseereilla ja aliupseereilla oli omat sarjansa, mutta jo vuonna 1976 sarjat
yhdistettiin. Vain liittojen ampuma-

Reserviläisurheiluliitto
perustettiin hoitamaan
reserviläisten liikuntaa ja urheilua, mutta
2000-luvulle tultaessa
siitä on tullut voimakkaasti kantaaottava
edunvalvoja.

Pekka Majuri, Kunnon liikuttajasta
liikuntavaikuttajaksi
2010, ISBN 978-952-92-8203-6, 208 sivua,
kuvitusta

mestaruuskilpailut ovat olleet eri
paikkakunnilla, koska kilpailujen
suoritusmäärät ovat olleet niin suuria, että yhdellä radalla kilpailujen
läpivieminen yhden viikonlopun aikana olisi miltei mahdotonta.
1980- ja 1990-luvuilla RESUL:n
toiminta oli voimakkaassa murroksessa. RESUL:n luottamusjohto
halusi kehittää liittoa mm laajentamalla jäsenpohjaa. Pääliittojen
taholta laajentumista ei aina nähty
positiivisena asiana. Näkemyserot
aiheuttivat sen, että samana vuonna
sekä liiton puheenjohtaja että toiminnanjohtaja jättivät tehtävänsä.

Toki uudistuksiakin saatiin tehtyä,
esimerkkinä reserviläisten kuntojärjestelmän luominen. Vuonna 1995
liiton jäseneksi hyväksyttiin naistet
ja miehistö, kun Maanpuolustuskiltojen Liitto ja naisten järjestöt tulivat liiton jäseniksi.
Reserviläisurheiluliitto perustettiin hoitamaan reserviläisten liikuntaa ja urheilua, mutta 2000-luvulle
tultaessa siitä on tullut voimakkaasti
kantaaottava edunvalvoja. Historiikissa kerrataan aselakien valmisteluun liittyvät kannanotot sekä liiton
osallistuminen ampumaharrastusfoorumin työskentelyyn . Foorumissa RESUL on pystynyt vaikuttamaan
mm ampumaratojen olemassaoloon.
Historiikki antaa hyvän kuvan
niistä hankaluuksista, joita 40 vuoden aikana liiton toiminnassa on ollut mukana. Toki onnistumisiakaan
ei jätetä mainitsematta.

Matti Höök on koonnut omakustanteen Kai Neuvosesta, joka toimi
sotiemme aikana JR 10 riveissä Rukajärvellä. Neuvonen syntyi Helsingissä suutarin poikana vuonna 1919.
Hänen sotatiensä alkoi talvisodan
aikana helmikuussa 1940. Joukkonsa mukaan hänet komennettiin Vironjoelle. Talvisodassa hän ei ehtinyt juurikaan sotimaan, koska rauha
tehtiin jo maaliskuussa.
Jatkosotaan hänet komennettiin
alikersanttina jalkaväkirykmentti 10
riveihin. Tämän rykmentin ensimmäisen pataljoonan komentajana
toimi kuuluisa majuri Arnold Majewski. Hänen pataljoonansa ylitti
rajan heinäkuussa 1941 Lieksassa,
josta joukko jatkoi Repolaan. Ensimmäiseen varsinaiseen taisteluun
Neuvonen joutui Virtailla, jossa taistelu kesti aamu neljästä myöhään
yöhön. Taistelussa hän tuhosi erään
kk-pesäkkeen kasapanoksella heittämällä sen pesäkkeen suuaukosta
sisään. Virtain taistelussa kaatui yhteensä 3 aliupseeria ja 23 miehistöön
kuuluvaa. Haavoittuneita oli kaikkiaan 98 sotilasta.
Toinen suuri taistelu, johon Neuvonen osallistui, oli Ontrosenvaaran
taistelu. Hän kertoo kirjeessään vaimolleen, että joukot viettivät viisi
päivää palavassa metsässä. Huolto
hoidettiin vain pientä käytävää pitkin joukoille.
Neuvonen palveli nuorempana
kersanttina Ilmavoimien Viestikoulussa vuoteen 1944 saakka. Kaikkiaan hän palveli puolustusvoimissa
4 vuotta 9 kuukautta. Siviiliin siir-

Matti Höök, Kai Neuvonen-sodan ja
rauhan sankari
2010, ISBN 978-952-92-6788-0, 123 sivua,
kuvitusta

tymisen jälkeen hän perusti oman
sähköalan yrityksen, jota johti vuoteen 1986 saakka, jolloin hän möi
yrityksen pois ja siirtyi eläkkeelle.
Kirjan parasta antia ovat anekdootit majuri Majewskista. Kirja
perustuu Neuvosen haastatteluihin
sekä SKS:n arkistoihin. Lisäksi hän
on käyttänyt lähteinään sotapäiväkirjoja sekä Neuvosen kirjeitä vaimolleen. Omakustanteiden tekijöiden kannattaisi luettaa käsikirjoitus
ennen painatusta ulkopuolisilla
henkilöillä, jotta turhat ja häiritsevät kirjoitusvirheet saataisiin poistettua kirjasta.
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HELRESP:n kunniajäsen Sven
Ikäheimonen 1941—2010

talous- ja kämppätoimikunnan vahvana taustavaikuttajana.

“Sen minkä lupaan tehdä — sen teen.”

Helsingin Sissiosasto ry:n kunniapuheenjohtaja, Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja Kaartin
Jääkärirykmentin kilta ry:n kunniajäsen sotilasmestari reservissä
Sven Ikäheimonen nukkui ikiuneen
vaikean sairauden uuvuttamana uudenvuoden aatonaattona 30. joulukuuta 2010. Sven syntyi Helsingissä
välirauhan aikana 14. maaliskuuta
1941. Liekö aivan lapsuuden kokemukset vaikuttaneet, kun hänestä
kasvoi viimeiseen asti isänmaallinen
suomalainen mies.
Kansakoulun, ammattikoulun
ja työn ohessa suoritetun kauppakoulun jälkeen oli vuorossa varusmiespalvelu. Sen Sven suoritti
Santahaminassa Uudenmaan Jääkäripataljoonassa 1961–1962. Jo varusmiespalvelun aikana hän osoitti
oivallisia aliupseerintaitoja ja hän
kotiutuikin kersanttina. Vuosien
saatossa hänet ylennettiin säännöllisesti ja kun 90-luvun alussa tuli
mahdolliseksi saada ylennys sotilasmestariksi ilman päällystöopistoa,
Thu Apr 15 16:31:47 2004
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Sven oli koko maassa ensimmäisiä,
jotka tuon korkeimman aliupseeriarvon saivat.

jälkeen 1962
Ikäheimonen liittyi silloiseen Helsingin Reservin Aliupseerit ry:n JiuJitsu osastoon. Itsepuolustuksen alkeiskurssi tuli suoritetuksi ja nimitys
jiu-jitsu apukouluttajaksi tuli 1964.
Nuoren miehen päällimmäisinä
asioina olivat kuitenkin perhe, vaiVarusmiespalvelun

In Memoriam
mo ja kaksi tytärtä, sekä työ. Työ oli
erilaisten konepajateollisuuteen liittyvien laakereiden ja työstövälineiden kauppaa. Sitä Ikäheimonen teki
niin Oy SKF Ab:n, Helsingin Laakeri Oy:n, Laakeripalvelu Oy:n kuin
Maanterä Oy:n palveluksessa. Viime
mainitun osakaskin Ikäheimonen
ehti olla ennen kuin yritys myytiin
ulkomaalaiselle ostajalle.
Perhe antoi kuitenkin isännän
harrastaa reserviläistoimintaa
maanpuolustustaitojen kehittämiseksi Sissikerhon ja Jiu-jitsu osaston erilaisissa maasto-, ampuma- ja
salitilaisuuksissa. Järjestötoimintaa
Sven ehti kuitenkin harjoitella 60-,
70-lukujen taitteessa Jiu-jitsu osaston johtokunnassa sihteerinä. Varsinaisesti hänen järjestötyönsä alkoi
sitten 80-luvun puolivälissä ja kesti
aina sairastumiseensa 2000-luvun
C
M
Y
CM
alkuun asti.
Vuonna 1984 Ikäheimosesta tuli
Jiu-jitsu osaston varapuheenjohtaja
ja maastoaliupseeri sekä 1987 puheenjohtaja. Tästä alkoi HRAUn JiuJitsu osaston voimakas toiminnallinen ja hallinnollinen kehittäminen,
joka huipentui ensin nimenmuutokseen HRAun Sissiosasto, osaston
25-vuotispäivänä 1987 ja päätyen

osaston rekisteröitymiseen 1990.
Toiminnallista kehitystä kuvatkoon
Sissioston valinta Reservin Aliupseerien Liiton vuoden 1989 malliyhdistykseksi. Sissien toimintatavan
mukaisesti Sven siirtyi kolmen vuoden puheenjohtajapestin jälkeen
1990 osaston perinnealiupseeriksi ja
MY CY CMY K
jo 1991 osaston lippu vihittiin juhlallisesti Santahaminan Jääkäritalossa.
Samoin nyt jo 23 vuotta järjestetty
ensimmäinen Sissitaitokilpailu pidettiin 1987 Ikäheimosen johdolla
Sissien Lopen kämpän maastossa.
Sissiosaston johtokuntakauden
jälkeen Sven käänsi katseensa piiri
ja liittotasolle unohtamatta Sissien perustoimintoja. Hän jatkoi eri
toimikuntien mm. maasto-, lehti-,

Aliupseeripiirin johtokunnassa
Ikäheimonen toimi 1989–1995 ja sen
varapuheenjohtajana 1989–1992.
Ikäheimonen oli myös jäsenenä Reservi Aliupseerien liiton hallituksessa 1992–1995 sekä Reserviläisurheiluliiton hallituksessa 1994–1996 sen
varapuheenjohtajana 1995–1996 ja
työvaliokunnan jäsenenä.
Omaa varusmiesaikaista joukkoosastoaan Uudenmaan jääkäripataljoonaakaan Ikäheimonen ei ollut
unohtanut. Hän liittyi sen killan
jäseneksi jo 1978. UudJP:n killan ja
sen perillisen Kaartin Jääkärirykmentinkillan hallitukseen Sven tuli
valituksi 1991 ollen siellä 2000-luvulle asti, välillä varapuheenjohtajanakin. Hän oli aktiivisesti mukana
siinä killan voimakkaassa kehittämisessä, josta kilta sai 1990-luvulla
Kiltaliiton useita huomionosoituksia
mm. vuoden kilta 1992 ja 1993.
Kaiken em. reserviläis- ja kiltatoiminnan ohella Ikäheimonen
ehti olla mukana useissa erilaisissa
maanpuolustukseen liittyvissä perinneyhdistyksissä, joista mainittakoon sodan aikaisen sissi-ja tiedustelupataljoona ErP 4/3 os. Marttinan
asevelikerho, Helsingin sotaveteraanipiirin tukiyhdistys, Vapaussodan
Helsingin seudun perinneyhdistys
ja Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistys.

Kaikessa Ikäheimosen toiminnassa oli kantavana aatteena Sissien
ensimmäisen kunniapuheenjohtajan Yrjö Levikosken ajatus ”Tässä
joukossa ei vain olla, tähän on kunnia kuulua”. Tämä periaate oli myös
iskostunut kaikkeen Svenin toimintaan, ei pelkästään Sissien joukossa.
Koko elämänsä ajan Ikäheimosen
toimintaperiaatteena oli tehdä yhteistyötä aktiivisesti tasa-arvoisesti
kaikkien kanssa sotilasarvoon tai
yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Paras mies tai nainen tehköön työn.

oli aikaa myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön ul-

Sissiosaston puheenjohtaja 1990–1992
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Erkki Andersson

Ikäheimosella

Muutoksia URLUSsäätiön hallinnossa
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kopuolisiin toimiin. Nuoruudessaan
hän oli mukana Helsingin kaupungin Riistamiehissä ja Merilinnustajissa, Tammisalon Moottorivenekerhossa sekä Helsingin Nuorisoseurassa. Kotiseurakuntansa Roihuvuoren
seurakunnan kamarikuoro Cantiamon jäsen hän oli vuodesta 1990
alkaen.
Edellä mainittujen kunniajäsenyyksien lisäksi Ikäheimonen palkittiin mm. Suomen Valkoisen Ruusun
1.luokan mitalilla kultaristein ja Sotilasansiomitalilla sekä Reserviläisliiton ansioristillä, Reserviupseeriliiton kultaisella ansiomitalilla ja
Maanpuolustuskiltojen liiton kiltaansiomitalilla. Lisäksi hänet huomioitiin sekä Sissikerhon kunniamiekalla että Sissiosaston pienoislipulla
sekä mm. piirin, sissien että killan
ansiomitaleilla.

hallituksessa

on tapahtunut henkilövaihdoksia.
Ylipormestari Kari Rahkamon ja
ekonomi Jorma Lakkosen erottua
hallituksen jäsenyydestä on uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi valittu toimitusjohtaja Heikki Kapanen ja toimitusjohtaja Mikko Koskimies. Puolustusministeriö on valinnut eroavan
kenraaliluutnantti Kari Rimpin
tilalle seuraavaksi viisivuotiskaudeksi Puolustusministeriön kansliapäällikön Arto Rätyn. Nimitykset
astuvat voimaan 1.1.2011 alkaen.
Säätiön hallituksessa jatkavat Peter

Fagernäs puheenjohtajana, Magnus
Savander varapuheenjohtajana sekä
hallituksen jäseninä Eero Lavonen
ja Kari Tarkiainen.
Myös säätiön asiamies vaihtuu
1.7.2011. Nykyinen asiamies, varatuomari Heikki Mälkönen on pyytänyt eroa ja hänen tilalleen on valittu
kenraaliluutnantti Kari Rimpi edellä
mainitusta päivämäärästä alkaen.
Säätiön isännöitsijän Tom Westerlundin siirryttyä eläkkeelle uudeksi isännöitsijäksi on valittu säätiön rahavarainhoitaja KTM, LKV
Karl-Johan Sanmark.

Oy Motoral Ab
Toivottaa hyvää talvea.
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Puolustusvoimain
palkatulle
henkilöstölle uudet
päällystakit
Helsingin varuskunnan katukuvassa on näkynyt jo toista
vuotta mustaan pukeutuneitasotilashenkilöitä. Kyseessä ei
ole merivoimien henkilökunnan
lisääntymisestä, vaan koko
puolustusvoimat kattavasta
sotilaspukineuudistuksesta.
Teksti: Kapteeni Lasse Väyrynen,
Hurttiukko 1/2011
Kuvat: Maavoimien Materiaalilaitos
Uudistuksen yhteydessä osa
olemassa olevista varusteista on
poistunut kokonaan käytöstä ja niitä
korvataan uusilla käyttöön otetuilla
varusteilla. Näkyvimpänä uudistuksena ovat mustat pukineet, jotka on
otettu käyttöön kaikissa puolustushaaroissa. Perinteisestihän vain merivoimat on pukeutunut mustaan.
Uudistuksen myötä maa- ja ilmavoimat ovat myös osin siirtyneet
mustien varusteiden käyttöön. Muutoksella on tarkoitus yhtenäistää eri
puolustushaaroilla olevia varusteita
ja vähentää näin sotilaspukineiden
hankinnasta aiheutuvia kustannuksia.

Käyttöön otetut
sotilaspukineet
Selvimmin muutoksesta viestivät
mustat päällystakit, joita on toistaiseksi kahta eri mallia: lyhyttä pusak-

"Verikauha" poistuu vuoden 2013 loppuun mennessä käytöstä.
Pusakka m08 (vas), päällystakki m08, päällystakki m30.

kaa m/08 voidaan käyttää kevyen
palveluspuvun (m/83) kanssa sekä
pidempää päällystakkia m/08 voidaan käyttää sekä kevyen palveluspuvun että palveluspuvun (m/58)
kanssa. Molempien mustien pukineiden hankinta on vapaaehtoista, toisin kuin harmaa päällystakki
m/30, joka on pakollinen pukine
kaikille sotilasviroissa palveleville.
Päällystakkia m/30 käytetään kevyen palveluspuvun, palveluspuvun,
paraatipuvun, pienen juhlapuvun ja
juhlapuvun yhteydessä.

kilöstön päähineissä tapahtuu myös
muutoksia. Vanha tuttu ”verikauha”,
kenttälakki m/36, poistuu käytöstä 31.12.2013 mennessä. Sen sijaan
kesälakki m/39 eli kansanomaisesti
suikka on otettu perus- ja uushankinta-avustuksen piiriin 1.1.2011 alkaen. Suikkaa käytetään jatkossakin
kevyen palveluspuvun kanssa. Baretin käyttö jatkuu vanhaan tapaan.

Asiaa arvomerkeistä

Viimeinen käyttöpäivä meni
jo… osalla varusteista
Sotilaspukineuudistuksesta ”hengissä” selviää vanhoista päällystakeista vain sadetakki. Muut kevyen
palveluspuvun, palveluspuvun ja
paraatipuvun kanssa käytettävät
päällystakit poistuivat käytöstä
1.1.2011. Nämä poistuneet pukineet
ovat: kenttätakki m/75, päällystakki

Helsingin Kalansavustamo Oy
Verkkokatu 6
00580 HELSINKI
(09) 7518 3300

Baretti (yllä) ja suikka.

m/83 ja päällystakki m/90. Pienen
juhlapuvun ja juhlapuvun kanssa
käytettävä päällystakki m/87 poistuu käytöstä 31.12.2013. Sotilashen-

Maastopuvussa ja siihen liittyvissä pukineissa (t-paita, poolopaita)
esiinnyttäessä on jo siirrytty käyttämään
ruusukkeita kaluunanauhojen
sijasta. Uusissa päällystakeissa sen
sijaan käytetään edelleen vain kaluunanauhoja. Arvomerkkien opiskelussa on siis edelleen huomioitava
ruusukkeet. Aliupseereiden osalta
ei suuria muutoksia ole lähivuosina
tapahtunut. Muistettavaa kuitenkin
on, että aliupseereista sotilasammat-

tihenkilö ja henkilökuntaan kuuluva
kersantti käyttävät miekkaa arvomerkkien yhteydessä. Ylikersantit ja
heitä vanhemmat aliupseerit eivät.

Varusmiesten vaatetuksessa
huomioitavaa
Varusmiesten käytössä on vain
maastopuku, jota käytetään sekä
loma- että palveluspukuna. Maastopuvussa kannettavien tunnusten ja
merkkien käytöstä on huomioitava
muutamia asioita. Arvomerkkejä ja
niminauhaa käytetään kaikissa yhteyksissä. Loma- ja paraatipuvussa
käytetään lisäksi kansallislippua,
koulutushaaramerkkiä ja joukkoosastotunnusta. Palveluspuvussa
ei käytetä koulutushaaramerkkejä.
Kansallislippua sekä joukko-osastotunnusta käytetään palveluspuvussa vain liikuttaessa oman joukkoosaston ulkopuolella. Taisteluasussa
käytetään vain arvomerkkejä ja niminauhaa.

Vanhustyön Keskusliitto
Malmin Kauppatie 26
00700 HELSINKI
(09) 350 8600
www.vtkl.fi

SKS Group Oy
xxxxxx

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi
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Suomalainen
sotilashelikopteritoiminta
täytti 50 vuotta
Helikopteripataljoona vietti
perinnepäivää Utin Jääkärirykmentissä 5. tammikuuta.
Samalla juhlistettiin suomalaisen sotilashelikopteritoiminnan
50 juhlavuotta.
Teksti: Pääesikunta — Viestintäosasto
Kuvat: Suomen Ilmavoimat 90 vuotta
-kirja
Puolustusvoimien katsotaan aloit-

taneen helikopteritoiminnan Porissa
5. tammikuuta 1961. Tuolloin Satakunnan lennoston komentaja eversti
Mustonen piti puhuttelun suljettujen ovien takana puolen kymmenelle alaiselleen, joiden tehtävänä oli
toimia tulevan helikopteriyksikön
runkona.
Esityksen ydinsanoma oli, että
neljän Neuvostoliitosta ostetun
helikopterin kokoaminen ja lentokuntoon saattaminen aloitettaisiin
Tampereella. Ilmavoimien käyttöön
luovutettiin neljä suomalais-neuvostoliittolaisin voimin koottua kevyttä Mi-1 HK -helikopteria 11. maaliskuuta 1961. Ensimmäinen niistä
lennettiin 15. huhtikuuta 1961 Poriin
everstiluutnantti Eero Teikarin ohjastamana.
Seuraavana vuonna kalustoa
täydennettiin kolmella Mi-4 HR
-koneella. Koneet luovutettiin Ilmavoimille 6. helmikuuta 1962,
kolmisen kuukautta sopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen. Tämän
lisäksi teknisen henkilökunnan ja
ohjaajien määrää kasvatettiin. Syntynyt helikopteriyksikkö siirrettiin
Uttiin 1. kesäkuuta 1962 osaksi Kuljetuslentolaivuetta. Kuljetuslentue
oli laajentunut laivueeksi edellisenä
vuonna ja nyt siihen kuului helikopterilentue, joka vastasi ilmavoimien
helikopteritoiminnasta. Konekalustoa monipuolistettiin ensin 1966
Alouette II:lla ja 1968 Bellin Jet Rangerilla.

Heikki-Sakarit
ilmassa 37 vuotta
Ensimmäiset kaksi MI-8 HS -helikopteria hankittiin Uttiin 28. toukokuuta 1973. HS-helikoptereita han-

kittiin puolustusvoimille kuusi kappaletta. Lisäksi rajavartiolaitokselle
hankituista neljästä MI-8 helikopterista kolme siirrettiin Helikopterilentueelle 1980-luvun lopussa, kun
Vartiolentolaivue siirtyi Super Puma
-kalustoon. HS-helikoptereilla lennettiin puolustusvoimissa vuoteen
2010 asti, siis 37 vuotta ja yli 37 000
lentotuntia ilman onnettomuuksia.
Uttiin hankittiin koulutuskäyttöön ensimmäinen Hughes MD500
helikopteri vuonna 1975. Helikopteritoiminnan vilkastuessa vuonna
1998 päätettiin hankkia lisäksi kolme käytettyä HH-helikopteria. Tammikuussa 2000 tehtiin päätös vielä
neljän uuden MD500 HH -helikopterin hankinnasta. Uudet HH:t soveltuvat käytettäväksi myös pimeänäkölaitteiden kanssa. HH-helikoptereita on Utissa käytössä seitsemän
kappaletta ja niillä on lennetty noin
40 000 lentotuntia.
Kuljetuslentolaivueen lakkauttamisen jälkeen 1.1.1997 helikopterilentue siirtyi Uttiin perustetun Utin
Jääkärirykmentin yhdeksi perusyksiköksi. Samalla puolustusvoimien
helikopteritoiminta siirrettiin Ilmavoimilta Maavoimille. Vuoden 2001
alusta lentue laajeni Helikopteripataljoonaksi.

Maavoimilla nyt yhdeksän
NH90-helikopteria
Puolustusselonteossa 17. maaliskuuta 1997 edellytettiin helikopterien
hankintaa. Eduskunta teki asiasta
päätöksen seuraavana vuonna. Sopimus 20 NH90-helikopterin hankinnasta tehtiin lokakuussa 2001.
Ensimmäinen NH90 lennettiin Uttiin 15.3.2008. Utissa on käytössä
yhdeksän NH90 helikopteria, joita
voidaan käyttää kaikkiin kolmeen
puolustusvoimien tehtävään; sotilaalliseen maanpuolustukseen, tukeen muille viranomaisille sekä kansainvälisiin tehtäviin.
Helikopteripataljoona aloitti
vuoden 2010 alusta ympärivuorokautisen virka-apupäivystyksen.
Henkilöetsintöjä, palonsammutuksia tai potilassiirtoja on suoritettu
noin 30 kertaa. NH90-helikoptereilla on Utissa lennetty noin 2000 lentotuntia.

Mi-4 oli käytössä vuosina 1962—79.

K uva : I lpo O janper ä n kokoelmat

K uva : J y rki L aukkanen

Mi-8P toimi vuosina 1984—96 Lapin Lennostossa Rovaniemellä.

Utin henki arvostaa
yhteistyötä ja tarkkuutta
tekemisessä
Helikopteripataljoona osana Utin
Jääkärirykmenttiä vaalii Utin henkeä. Utin henki on suomalaisessa
sotilasilmailussa käsite, joka syntyi
1930-luvulla. Uttia johti tuolloin jääkärieversti Väinö ”setä” Virkkunen,
joka yhdessä laivueenkomentajansa
Richard Lorenzin ja lentueenpäällikkö Eka Magnussonin kanssa loi Utin
hengen ja teki Utin tukikohdasta
suomalaisen sotilasilmailun kehdon. Virkkusen mukaan Utin henki
tarkoittaa:
•
•

•

kaikissa tehtävissä
oma-aloitteisuutta ja kaikkensa
ponnistamista annettuun tavoitteeseen pyrittäessä.

Se tarkoittaa myös periksi antamattomuutta, rohkeutta taistelussa,
lojaalisuutta ja luotettavuutta työyhteisössä sekä muiden ihmisten ja
heidän tekemänsä työn arvostamista.

yhteisen työn ja yhteisten vaikeuksien synnyttämää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta
ehdotonta kuria ja tarkkuutta

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

UPSEERILIITTO
Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.
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Itsenäisyyspäivä
Helsingissä
Itsenäisyyspäivää vietettiin Helsigissä perinteisen ohjelman
mukaisesti. Yliopiston kansalaisjuhlan juhlapuhujana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava. Juhlavastaanotolle
Ostrobotnialla osallistui jälleen lukuisa joukko pääkaupunkiseudun
maanpuolustajia.
HelResP:n mitalienluovutustilaisuus pidettiin ravintola Arthurin juhlasalissa 2.12. Reserviläisiliiton hopeisen ansiomitalin saivat mm. (vasemmalta) Ari Haavisto, Pentti Kuusisto, Eemil Kukkonen ja Kimmo Lohman.
Helsingin Aluetoimiston ylentämistilaisuus pidettiin Ritarihuoneella 3.12. Kapteeniksi ylennetty Jaakko Wallenius piti ylennettyjen puolesta kiitospuheen, jossa hän sanoi
mm seuraavaa: Reserviläiset tuovat
oman osansa verkottumisessa. Par-

haassa tilanteessa reserviläinen pystyy tuomaan siviilissä hankkimaansa
kokemusta puolustusvoimiin samalla, kun hyödyntää joitain kertausharjoituksissa saamiaan oppeja ja
ajatuksia työssään ja toiminnassaan
siviilimaailmassa.

Kapteeni Jaakko Wallenius

Yliopistolla lauloi Polyteknikkojen kuoro.

Juhlapuhuja Risto Rautava

Ostrobotnian vastaanotto keräsi jälleen salin täydeltä maanpuolustajia.

Suomalaisilla mitaleilla palkitut tanskalaiset Henrik Berg ja John Lund Gregersen

Juuri ylennetty kenraalimajuri JuhaPekka Liikola

Kaartin Jääkärirykmentin komentaja eversti Jukka Valkeajärvi
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Sotaväen sopimustoimittaja
Ampumatoimikunta (yhteinen
HELRESP:n kanssa)

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri ry:n
toimikunnat vuonna 2011

ltn Veijo Rautio (pj), maj Timo Niiranen (vpj), kapt Seppo Laitakari, kapt Antti Kokkola, kapt Matti Riikonen,
ylil Lauri Ellilä, ylil Markus Saarela, ylil Jukka Luotola,
(ylil Tomi Alajoki (siht))

Järjestötoimikunta

Hallituksen jäsenten vastuualueet vuonna 2011:
Kimmo Karinen, puheenjohtaja, yhteydet liittoon
Juha Parkkonen, varapuheenjohtaja, yhteydet liittoon,
kansainväliset yhteydet
Toni Kallio-Könnö, ammunta
Juha Matikainen, liikunta
Erkki Andersson, perinnetyö
Timo Soininen, tiedottaminen
Timo Elolähde, jäsenhankinta vastaava

kapt Kimmo Kinos (pj), ltn Seppo Kulmala(vpj), Maj
Risto Piekka, kapt Keijo Talja, kapt Heikki Valkonen,
ltn Caspar von Walzel, vänr Aaro Mäkelä ja ylil Tomi
Alajoki (siht.)

Piirien yhteistyötoimikunta (Helsingin
Reservin Sanomien johtokunta)

Majatoimikunta

Kimmo Karinen, Juha Parkkonen, Juha Matikainen ja
Kari Talikka.

Helsingin Reservin Sanomien
toimitusneuvosto
Kimmo Karinen, Juha Parkkonen

Piirien ampumatoimikunta
Kari Tiitinen, Jukka Väänänen, Toni Kallio-Könnö,
Markku Nieminen, Tapio Oikarinen ja Jyrki Helin
		

Perinnetoimikunta

Erkki Andersson, Markus Anaja, Antti Pihlajamäki ja
Kalevi Sorri

Sotilasliikuntatoimikunta
Juha Matikainen, Kaj Stjernberg, Elisa Latvasto ja
Sami Larikka

Sotaveteraanikeräyksen johtoryhmä

Kansainvälinen ja koulutustoimikunta
ltn Caspar von Walzel (pj), kapt Sakari Väliahde, kapt
Jyri Vilamo, kapt Jukka Mattila (vpj) ja ylil Tomi Alajoki (siht.)

maj Pekka Rintala (pj), kapt Jukka Rusila (vpj), kapt
Tommi Laakkonen ja (ylil Tomi Alajoki (siht.))

Palkitsemistoimikunta
maj Kari Vilamo (pj), kapt Sakari Väliahde, ylil Esa
Rahkonen (vpj), maj Matti Heinänen ja ylil Tomi Alajoki (siht.)

Sotilasliikuntatoimikunta
(yhteinen HELRESP:n kanssa)
ltn Jukka-Pekka Kantokoski (pj), kapt Jyri Vilamo,
kapt Jukka Rusila (vpj), (ylil Tomi Alajoki (siht.))
Mainittujen toimikuntien lisäksi muodostavat piirin
liittovaltuutetut henkilökohtaisine varamiehineen
Helsingin Reserviupseeripiirin liittovaltuutettujen ryhmän. Tämän vanhimpana toimii kapt Jukka I Mattila.

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRIN
EDUSTUKSET 2011

Aatos Ahlsten

RUL:n liittohallitus 2010

MPKY:n Helsingin KOTU-yksikkö

kaptl Yrjö-Pekka Rautalahti (2. varapuheenjohtaja)
kapt Sakari Väliahde (jäsen)

Kaj Stjernberg

Ampumafoorumin Helsingin
Alueneuvottelukunta
Kimmo Karinen

Liittohallituksen jäsen
Kimmo Karinen, Juha Parkkonen

RUL:n liittovaltuusto v. 2010–2013
kapt Jukka I Mattila (kapt Kimmo V Kinos)
kapt Sakari Väliahde (kapt Jyri Vilamo)
kaptl Antti Jäntti (ltn Seppo Kulmala)
kapt Keijo Talja (ylil Arto Pulkki)
ylil Markus Saarela (kapt Jukka Rusila).

Liiton valiokuntaan

Helsingin Reservin Sanomien
toimitusneuvosto

Kimmo Karinen

Puheenjohtajisto

Veteraanikeräys
ltn Seppo Kulmala

Merivoimien neuvottelukunta

Helsingin Reserviupseeripiirin
toimikunnat 2011
Työ- ja talousvaliokunta
kapt Sakari Väliahde (pj), kapt Jyri Vilamo (vpj), ltn
Caspar von Walzel ja ylil Tomi Alajoki (siht.)

Piirien yhteistoimikunta (samalla
HRS:ien johtokunnan ups.jäsenet)
kapt Sakari Väliahde (pj), kapt Jyri Vilamo, ltn Caspar
von Walzel ja ylil Tomi Alajoki.

kaptl Antti Jäntti

Helsingin Aluetoimiston
yhteistyötoimikunta
ylil Tomi Alajoki

Pääkaupunkiseudun ampumaharrastuksen
alueneuvottelukunta
kapt Ville Maijanen (ylil Tomi Alajoki)

Monipuolisin autokalusto. Uusimmat mallit.
- Henkilöautot
- Minibussit
- Maasturit

- Tila-autot
- Pakettiautot

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu
� 0200 11 22 33 tai
hertz@hertz.ﬁ
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Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.
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mat ovat olleet kovin sotapainotteisia. YLE on vyöryttänyt Tyynenmeren
taistelutovereitaan niin näkyvästi, että
ainakin minä olen pahoittanut mieleni. Jos tulevia ohjelmia pitää buffata
niin ei Tyynenmeren taistelut oikein
sovi lastenohjelmien avaukseen. Jörn
Donnerin Mannerheim- sarja on kiinnostava. Tässäkin dokumentissa on
runsaasti taistelukuvauksia ja sotaa.
Nämä ovat kuitenkin sotia jotka ovat
päättyneet. Onneksi.
Sota Afganistanissa kuitenkin jatkuu. Sekin on televisiossa ja lehdissä
lähes päivittäin ja se on ymmärrettävää, koska sodan tappiot ja uhrit ovat
tämän hetken uutisia.
Suomalaiset sotilaat ovat mukana Afganistanissa. ISAF-operaatio on
virallisesti kriisinhallintaoperaatio,
mutta mm. Saksan puolustusministeri Karl-Theodor zu Guttenberg on
myöntänyt Afganistanissa käytävän
sotaa (HS 9.1.2011). Meidän ylipäällikkömme ja ministerimme korostavat
kuitenkin suomalaisten osallistuvan
kriisinhallintaan. Pelätäänkö meillä
osallistumista sotaan Saksan rinnalla?
ISAF-operaatiossa on kuitenkin mukana lähes 50 kansakuntaa ja emme ole
siellä ihan huonossa seurassa.
Olin joulukuussa kuulemassa suomalaisen asiantuntijan esitystä Afganistan operaatiosta. Esitys oli erittäin
hyvä. Siinä vältettiin kannanottoa
onko Afganistanissa kyse kriisinhallintaoperaatiosta vai sodasta. Kuulijana
minä kuitenkin mielsin esitelmöitsijän
puhuvan sodasta. Ja nimenomaan sodasta, joka jatkuu ja jonka päättyminen ei ole ollenkaan varmaa kuten televisiosarjojen sodat aina päättyvät.
Suomi on poliittisesti sitoutunut
olemaan ja jatkamaankin Afganistanissa. Miksi ? Päättäjillä on varmasti
selkeät perusteet ratkaisuilleen. Olot
Afganistanissa pitää saada rauhoittumaan. Huumeitten tulo Eurooppaan ja
meillekin pitää saada loppumaan jne.
Sota aiheuttaa aina tappioita.

Vuoden 2001 jälkeen Afganistanissa on
kuollut yli 2200 ISAF-sotilasta. Operaatiossa kuolleitten määrä on kasvanut vuosittain ja vuoden 2010 osalta
luku oli 711. Kuluvana vuonna on jo
menetetty 18 henkeä eli yksi kaatunut
joka päivä. Olemmeko valmiit jatkamaan tällaista operaatiota ja politiikkaa?
YLE esitti joulukuun 27. päivänä
dokumenttiohjelman "Sotien satuttamat", jossa selvitettiin rauhanturvaajiemme asioita. Kaatuneitten lisäksi
taistelut aiheuttavat myös haavoittumisia. Miten me hoidamme heitä?
Tanskalaiset ja saksalaiset veteraanit,
haavoittuneet, kertoivat omasta tilanteestaan. Pidetäänkö omista huolta?
Ei aina ihan hyvin.
ei haavoittunut, korosti sitä, että "me olimme
onnekkaita". Heitä onnekkaita on onneksi enemmän kuin niitä vähemmän

Suomalainen veteraani,

onnekkaita, jotka ovat tehneet kotimatkan sinkkiarkussa tai ambulanssilentokoneessa. Todellisuus on karua.
Rauhanturvaoperaatioihin osallistuneiden sotilaiden elämää taistelukokemukset vaivaavat pitkään. Oireita
saattaa tulla vasta vuosien kuluttua.
Olemmeko varautuneet tähän riittävän hyvin?
Palvelin rauhanturvaajana EteläLibanonissa vuosina 1986-1987 ja 19911992 yhteensä lähes kaksi ja puolivuotta. UNIFIL-operaatio oli yksi sen ajan
vaarallisimmista operaatioista. Alueella ammuttiin kaikilla mahdollisilla
aseilla. Tienvarsipommit olivat jatkuvasti myös rauhanturvaajien vaarana.
Suuri osa suomalaisista rauhanturvaa-

Rauhanturvaoperaatioihin osallistuneiden sotilaiden
elämää taistelukokemukset vaivaavat pitkään. Oireita saattaa
tulla vasta vuosien
kuluttua. Olemmeko
varautuneet tähän
riittävän hyvin?
jista oli mukana tilanteissa, joita kutsuttiin "firing close" nimellä eli meitä
kohti tai meidän lähellemme kohdistui
tulitus.
Ei kaatuneita eikä haavoittuneita suomalaisia.
Olimme kuitenkin useasti mukana todistamassa muiden tappioita. Käytimme nytkin esitettyä tilanteiden jälkiarviointia. Puhuimme ja kuuntelimme.
Purkauduimme ja koitimme siten saada itsemme toimintakuntoon. En tiedä onko silloisilla palvelustovereillani
esiintynyt nyt mainittuja jälkioireita
kokemistaan taisteluista ja niiden uhreista. Itse olen niistä selvinnyt omasta
mielestäni ihan hyvin.
Sotien satuttamat saksalaiset puhuivat avoimesti traumanjälkeisestä
stressihäiriöstä. Se tarkoittaa sitä, että
eletyt tilanteet tulevat jossain muodossa vastaan myös kotona ihan jokapäiväisessä elämässä. Asioista pitää
puhua. Tarvitaan tukiyhdistyksiä jne.
Ellei apua ole saatavissa saattavat jotkut ajautua jopa itsemurhaan.
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Kaikki aseet ovat viranomaisten hyväksymiä
deaktivoituja ja lupavapaita muistoesineitä.
Aseet ovat käytettyjä ja niissä on eroja värin
yms. suhteen.

Me olimme onnekkaita.

käytettävissä rauhanturvaajiemme tueksi viime
sotiemme veteraanit. Heidän kokemuksensa ovat todella tärkeitä. Veteraaniemme sota on onneksi ohi, mutta
suomalaisten rauhanturvaajien sota
jatkuu edelleen.

Suomalaisilla on vielä

KERÄÄ ARVOKAS
4 ASEEN SARJA
SOTIEMME SANKARIASEITA

Jokaisen aseen mukana
toimitetaan
kenttälapio ja
saksalaismallinen kypärä

MYYNTI:

www.finnenterprise.fi
puh. 09-135 1358
Pohjoisranta 22, 00170 Helsinki

www.asenetti.fi
puh. 09- 480 003
www.asetalvitie.fi
puh. 02- 473 2108
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Santahaminan ampumatoimintaan rajoituksia
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus on
antanut 20.12.2010 päätöksen,
jonka mukaan Santahaminan
kaikilla ampumaradoilla
ampuminen täytyy lopettaa
arkisin viimeistään kello 19.00.
Viikonloppuisin ampuminen on
kokonaan kielletty. Poikkeuksen
tekee Helsingin Maanpuolustuspiirin järjestämät ammunnat.
ELY-keskuksen päätös astui
voimaan välittömästi. Päätös on
tehty yhden Jollaksessa asuvan
henkilön valituksen perusteella.
Tehdyn valituksen mukaan Santahaminassa ammutaan laukauksia
vuosittain seuraavasti; Raskas sinko
400, raskas kertasinko 100, kevyt
kertasinko 1400, kevyt kranaatinheitin 2000, kranaattikonekivääri 1200,
rynnäkkökivääri 720000 (radoilla),
200000 (maastossa), 500000 (räkäpäillä), sotilaspistooleilla 200000 ja
käsikranaateilla 2000. Yhteensä laukauksia ammutaan Santahaminassa
1627100 laukausta vuodessa.
Maavoimien esikunta on
20.9.2010 tehdyssä selvityksessään
esittänyt, että Santahaminassa am-

muntoja suorittavat Kaartin Jääkärirykmentti, Panssariprikaati, Utin
Jääkärirykmentti, Etelä-Suomen
Sotilasläänin esikunta ja sen alaiset
aluetoimistot, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pääesikunta, Uudenmaan
Prikaati, Merisotakoulu, Suomenlahden meripuolustusalue ja NBG
FINCOY. Lisäksi Santahaminan ratoja käyttävät myös muut viranomaiset, joita ovat poliisi, tulli, rajavartiolaitos ja TUKES.
sekä
muilla maanpuolustusjärjestöillä
on ollut ratavuoroja Santahaminan
radoilla. Näitä ovat mm Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, Helsingin Varuskunnan Ampujat HVA,
Helsingin Maanpuolustuspiiri, Suomen Metsästysyhdistys, Helsingin
Sotilaspoliisikilta, Kaartin Jääkärirykmentin Kilta, Santahaminan Erämiehet ry, Helsingin Rauhanturvaajat ry, Suomenlinnan Eränkävijät ry
ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin Erämiehet ry.
Puolustusvoimien selvityksen
mukaan Santahaminassa voi ampua
kaikilla jalkaväen aseilla pois lukien
panssarintorjuntaohjukset. Jalkaväen aseita ovat mm. rynnäkkö- ja konekiväärit, ilmantorjuntakonekiväärit, singot, kranaatinheittimet, kranaattikonekiväärit sekä pistoolit ja
konepistoolit. Taisteluammuntojen
tulenkuvaamiseen ja raivaamiseen
liittyen on käytetty räjähdysaineita

Reserviläisjärjestöillä

(max 10 kg:n panoksia). Tulenkuvauksessa käytettävä panoskoko on
200 g.
Santahaminassa pidettävien
ammuntojen ja ampumamelua aiheuttavien harjoitusten määrä on
lisääntynyt vuodesta 2008 alkaen.
Kaartin Jääkärirykmentin joukkotuotantotavoite on noussut vuodesta
2008 alkaen, mikä on lisännyt kyseisen joukko-osaston varusmieskoulutuksen ammuntoja noin 20 %:lla.
Hyrylän varuskunnan lakkauttaminen sekä pääkaupunkiseudun siviiliampumaratojen lakkauttaminen
on lisännyt Santahaminan käyttöä
MPK:n ja yhteistoimintaviranomaisten osalta.
Vuonna 2010 Kaartin Jääkärirykmentille on käsketty useita
puolustusvoimien johdon koulutustarkastuksia ja kansainvälisen
suorituskyvyn arviointitilaisuuksia,
joihin on liittynyt Santahaminassa suoritettuja taisteluammuntoja.
Vierailijana ovat olleet mm. useiden
ulkovaltojen korkeinta sotilasjohtoa
ja kansainvälisten järjestöjen korkeita virkamiehiä. Kyseisten käyntien
yksi tarkoitus on osoittaa Suomen
puolustusvoimien suorituskyvyn uskottavuus ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisesti.

ampumaradoille on
haettu ympäristölupia siinä aikataulussa, jossa toimivaltaiset vi-

Maavoimien

ranomaiset ovat niitä edellyttäneet
vuonna 2002 tehtyjen rekisteröintiilmoitusten perusteella. Santahaminan ampumarata ilmoitettiin rekisteröitäväksi ympäristöhallinnon
tietojärjestelmään vuonna 2002 ja
sille edellytettiin haettavaksi ympäristölupaa.
Santahaminan ampuma- ja harjoitusalue ei kokonaisuutena ole
puolustusvoimien näkemyksen mukaan ympäristölupaa edellyttävä
kohde. Laitosluettelossa ei mainita
erikseen ampuma- ja harjoitusaluetta ja asetuksen perustelumuistiossakin tarkennetaan ampumaradan
määritelmää siten, että ”ampumaradalla tarkoitettaisiin ruutiaseiden
käyttöön tarkoitettuja ratoja, ei kuitenkaan esimerkiksi puolustusvoimien ampuma-alueita tai linnoitusalueita”.
on marraskuussa 2010 toimittanut lisäselvityksen ELY-keskukseen ampuma-ajoista. Lisäselvityksen mukaan Kaartin
Jääkärirykmentin komentaja tai hänen sijaisensa on myöntänyt ajanjaksolla heinäkuu 2009 – syyskuu 2010
luvan johtosäännöstä poikkeaviin
ammunta-aikoihin. Luvat koskevat
vuonna 2010 32 päivää, joista suurin
osa on lauantai tai sunnuntai. Poikkeusluvan saajina ovat olleet Kaartin Jääkärirykmentti, Uudenmaan
Jääkäripataljoona, Merisotakoulu,
Itä-Uudenmaan maakuntakomppa-

Maavoimien esikunta

nia, Helsingin maakuntakomppania
ja Keski-Uudenmaan maakuntakomppania. Näistä tilaisuuksista yli
puolet koskevat rynnäkkökivääriammuntaa.
Elokuussa – syyskuussa 2009
poikkeuslupia on myönnetty 7 viikonloppuna peräkkäin. Toisaalta
taas lokakuussa – joulukuussa 2009
on ammuttu poikkeusluvalla vain 7.8.11.2009 viikonloppuna.
mukaisesti Kaartin Jääkärirykmentin
on haettava Santahaminan ampumaradoille ympäristönsuojelulain
mukaista ympäristölupaa. Lisäksi
Kaartin Jääkärirykmentin on huolehdittava siitä, että reserviläis- ja
vapaaehtoistoimijoiden ampumatoiminta äättyy arkisin maanantaista
perjantaihin viimeistään klo 19.00.
Kaartin Jääkärirykmentin on huolehdittava siitä, että reserviläis- ja
vapaaehtoistoimijat eivät lukuun ottamatta Maanpuolustuskoulutusyhdistys
MPK:ta harjoita ampumatoimintaa viikonlopuuisin eikä arkipyhinä.
Puolustusvoimat eivät saa ampua
raskailla aseilla viikonloppuisin.
Kaartin Jääkärirykmentin on myös
pidettävä kirjaa Santahaminassa
kuukausittain ammutuista laukausmääristä.
Ammunnan rajoituksista tehdystä ELY-keskuksen päätöksestä on
tehty purkuesitys.

ELY-keskuksen päätöksen

Hyvä tuottaa
Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

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

Viking Line Abp

Asiakasomistajuus tuntuu jokapäiväisessä
elämässäsi nautintoina, etuina ja palve
luina. SEtukortilla maksaessasi saat
Bonusta yli 2000 Sryhmän ja yhteistyö
kumppaneiden bonustoimipaikasta.
Ja voit vielä saada maksutapaetuakin.

Joten kannattaa liittyä asiakasomistajaksi
vaikkapa lähimmässä Sryhmän toimipai
kassa tai netissä, josta löydät lisätietoja
osoitteessa www.s-kanava.fi
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Reserviläisurheiluliiton
juhlaseminaari
Reserviläisurheiluliiton erääksi
juhlavuoden tapahtumaksi järjestettiin 10.12.2010 huippuseminaari,
jossa pohdittiin liikunnan asemaa
reserviläisten keskuudessa. Tilaisuudessa pitivät alustuksen Suomen
Urheilu ja Liikunnan puheenjohtaja
Timo Laitinen. Hän puhui liikunnan
ja urheilun megatrendeistä. Suomen
Akatemian dosentti Mikael Fogelholm alusti aiheesta Reserviläisyys
ja kansanterveys. Sotilasurheiluliiton puheenjohtaja prikaatikenraali
Kyösti Halonen piti alustuksen sotilasliikunnasta, joka koski myös reserviläisiä. Jäljempänä toimituksen
lyhentämä Kyösti Halosen alustus.

suunniteltava samassa tahdissa puolustusvoimien kilpailutoiminnan
kanssa, jotta joukko-osastoilta saatava tuki voidaan varmistaa. Seuratasolla onnistumisen edellytyksenä
on tiivis yhteistoiminta joukkoosaston kanssa. Riittävän ajoissa
paikallisella tasolla neuvoteltava yhteistyösopimus mahdollistaa seuralle resurssit ja toimintaedellytykset
samoin kuin joukko-osastolle tuen
liikuntatapahtumien ja harrastetoiminnan kehittämiseen. Kokemukset parhaista käytännöistä on syytä
koota, paketoida ja levittää tiedoksi
kaikille seuroille.
on varmaan sellaisenaan kattava, vaikka
järjestöt ja seurat toimivat hyvin
erilaisilla lähtökohdilla. Pääosa
maanpuolustusliikunnasta perustuu
vapaaehtoisuuteen ja tätä vapaaehtoisuutta on tarkoituksenmukaista
tukea ja vahvistaa. Liittojen toiminta
on kokonaan seurojen varassa, joten
ilman lisäresursseja tuskin löytyy
mahdollisuuksia kilpailutoiminnan
laajentamiseen tai tehostamiseen.
Luontevin lisäresurssi löytyy puolustusvoimilta ja joukko-osastoilta
saatavasta tuesta. Aika harva seura
uskaltaa lupautua kilpailujen järjestäjäksi ilman joukko-osastolta saatavaa tukea.

Laji- ja toimintakirjo

ja koko muu
ympäröivä yhteiskunta tuntuu olevan jatkuvassa muutoksessa, johon meidän kaikkien lienee syytä
mukautua. Kustannuspaineiden
takia puolustusvoimat on joutunut
arvioimaan kriittisesti kaikkea toimintaansa eikä liikunta tai urheilu
ole mitenkään ollut poikkeus tästä.
Näkyvänä merkkinä ovat esimerkiksi puolustusvoimien kilpailutoimintaan kohdistuvat supistukset.
Vastaavanlainen kehitys ei ole kansainvälisestikään mitenkään poikkeuksellista, etenkin pohjoismaissa
on kansainvälistä sotilasurheilun
kilpailutoimintaa karsittu varsin kovalla kädellä.

Puolustusvoimat

sotilaan kunnosta pitäisi olla kaikkien maanpuolustusliikuntajärjestöjen yhteinen.
Tavoitteeksi voisikin ottaa asevelvollisen 'haltuunottamisen' kutsunnoissa ja hänen liikunta-aktiivisuutensa
ylläpitämisen aina sijoituksen purkamiseen asti ja jopa siitä eteenpäin.
Pari vuotta sitten Kymen liikunnan
hanke ”Kunnossa Kassulle” oli hyvä
avaus, mutta se kaipaisi jatkoa. Sotilasurheiluliitto käynnistää vuoden
vaihteessa Patrian tukemana kolmevuotisen hankkeen ”Potkua Liikuntaan”, jonka tarkoituksena on
varusmiesten liikuntakerhojen toiminnan tehostamisen kautta lisätä
vapaa-ajan liikunnan houkuttelevuutta. Hanke on nimenomaan tarkoitettu saamaan kaikkein passiivisimmatkin varusmiehet liikkumaan.
Reserviläisurheiluliitolle tarjoutuisi

Sotilasurheiluliiton puheenjohtaja prikaatikenraali Kyösti Halonen alusti seminaarissa maanpuolustusurheilusta.

Huoli suomalaisen

toimintaedellytykset olivat aikaisemminkin
kunnossa ja näkyvissä niin pysyväisasiakirjoissa kuin puolustusvoimien liikuntakäskyssäkin. Tähän ei
tehty tullut muutoksia. Liiton kannalta suurin haaste ja vaatimus on
toiminnan suunnitelmallisuuden
kehittäminen niin valtakunnallisesti
kuin paikallisestikin. Liiton ja seurojen toimintasuunnitelmien laatiminen on saatava samaan aikatauluun puolustusvoimien ja joukkoosastojen toiminnan suunnittelun
kanssa. Esimerkiksi kilpailukalenterin kannalta tämä edellyttää, että
paikallisella tasolla kyetään ajoissa
neuvottelemaan joukko-osastoilta
saatavasta tuesta tapahtumien järjestämiseksi.
Liittojen kilpailutoiminta on siis

Sotilasurheiluliiton

AKS:n esitelmät
AKATEEMISEN KARJALA-SEURAN perinneyhdistyksen kevään
2011 kuukausiesitelmät.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Perinteinen ruokailu esitelmien jälkeen.
15.02.2011, klo 18:00, Ostrobotnia
Lääkintäkommodori Kai Parkkola: ”Varusmiesten palvelukelpoisuus ja terveys”
15.03.2011, klo 18:00, Suomalainen Klubi
Tohtori Jukka Tarkka: ”Mikä mies on Max Jacobson?”
19.04.2011, klo 18:00, Suomalainen Klubi
Toimittaja Markus Lehtipuu: ”Pakkoluovutetun Karjalan nykyrappio”
17.05.2011, klo 18:00, Suomalainen Klubi
Lentokapteeni Juha Koskenranta: ”Yhdistyksemme nykyinen heimoavustustyö”
Suomalainen Klubi osoite: Kansakoulukuja 3. Helsinki
Ostrobotnia osoite: Töölönkatu 3, Helsinki
Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuksiimme.
Akateemisen Karjala-seuran perinneyhdistys ry
Hallitus

RESUL:n seminaari pidettiin Katajanokan Kasinolla.

tilaisuus ottaa reserviin siirtyvät
asevelvolliset huostaansa ja jatkaa
miellyttävien liikuntaelämysten tarjoamista. Reserviläisurheiluliiton
elektroninen kuntokortti on hyvä
tekninen apuvälinen kunnon ylläpidon seuraamiseen.
Pysyvän liikuntaharrastuksen
synnyttäminen mahdollisimman
monelle asevelvolliselle sopinee
sellaisenaan tavoitteeksi kaikille
maanpuolustusliikunnan parissa
toimiville. Tavoitteen saavuttaminen
edellyttää kykyä tuottaa myönteisiä
liikuntaelämyksiä kaikille kohderyhmään kuuluville. Liikuntamieltymykset voivat olla hyvin erilaisia
niin lajien kuin tavoitteidenkin osalta. Kilpailuvietti saa osan liikkeelle,
toisille tärkeämpää on yhdessäolo.
Liitoille ja seuroille haasteena on
tarjota yksilölliset odotukset täyttäviä erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Kun liikkumisesta tulee riittävän
säännöllistä, mielihyvä syntyy kuin
itsestään. Liikkumaan lähtemistä
ei tarvitse erityisemmin perustella,
vaan pikemminkin säännöllisen harjoituksen väliin jääminen saa omantunnon soimaamaan.

Tuntuu siltä, että päivittäinen
työskentelyrytmi tiivistyy jatkuvasti. Entistä harvemmin työn ohessa
tarjoutuu mahdollisuus säännölliseen liikuntaan. Kiireisen työpäivän jälkeen olo on fyysisestikin
niin uupunut, että lenkille lähtö ei
ensimmäisenä tule mieleen. Kun
työnteko tuntuu vievän suurimman
osan päivästä, on jäljelle jäävälle
vapaa-ajalle liiankin paljon käyttöä.
Aika harvalle on mahdollista olla
itsekäs, vaikka mieli kuinka tekisi ja
työpäivän jälkeen kaikessa rauhassa
omistautua liikkumiselle, niin mukavaa, kun se olisikin. Vaikutukset
sosiaaliselle elämälle eivät välttämättä olisi pelkästään myönteisiä.
Kuinkahan monelta liikunnan harrastus kaatuu ajanpuutteeseen, todelliseen tai kuviteltuun. Aika usein
ajanpuute on kuitenkin vain tekosyy,
jolla voi antaa itselleen luvan laiskotella.
näyttää olevan paljon päällekkäisyyttä
ja kilpailua, jota opetusministeriön
mielestä on syytä karsia. Ensimmäisenä askeleena on valtionavun pe-

Urheilujärjestökentässä

rusteiden kiristäminen ja myös avun
kohteena olevien järjestöjen määrän
supistaminen. Vuosi sitten Suomen
liikunnan ja urheilun syksyn järjestöpäivillä ilmoitettiin kriteerit,
joiden perusteella avun määrä tulevaisuudessa määritetään. Näitä
olivat muun muassa jäsenmäärä,
kansainvälinen kilpailutoiminta ja
toiminnan kohdistuminen kaikkiin
ikäluokkiin. En usko, että maanpuolustusliikunnan parissa toimivilla
liitoilla olisi kovin paljoa pelättävää,
sillä vähintään nimellisesti täytämme kaikki asetetut vaatimukset.
Aika selvää on, että ilman ’pääsponsorien’ - Puolustusministeriön ja
Puolustusvoimien - pientä painostusta muutosta ei synny. Yksikään
järjestöistä ei yksinään siihen kykene, eivätkä muut järjestöt voi suostua siihen, että jollekin annettaisiin
muita enemmän valtaa. Järkevimmältä lähestymistavalta tuntuisi siis,
että pääesikunta ottaisi ohjaavan
roolin ja kutsuisi kaikki maanpuolustuksen liikuntajärjestöt esimerkiksi neuvottelukuntaan, jossa voitaisiin sopia resurssien mahdollisimman tehokkaasta käytöstä.

13

1 | 2011 > 28. 1. 2011

Ampumatoimintaa

Turvaa
työ-

elämään!

Jyty
w w w. j y t y l i i t t o . f i

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

Pakkasta ilmassa
Vuosi 2011 on alkanut vaihtelevien sääolojen merkeissä. Vuoden lopussa iski todellinen ”pakkanen” meille ammunnanharrastajille. Tällä hetkellä pääkaupungin harrastajilla ei käytännössä
ole ulkoratoja kivääreillä tapahtuvaan ammuntaan. Elämme vakavaa käännekohtaa harrastuksemme kanssa.
Monet ovat varmasti kuulleet ELY-keskuksen päätöksestä koskien Kaartin Jääkärirykmentin hallinnoimia ampumaratoja. Mitä päätös meille toi? Huonoja uutisia: ammuntaa rajoitettiin
voimakkaasti. Arkisin vuoroille määrättiin lopetusajaksi klo.19.00 ja viikonloppuisin vuoroja ei
ole! Kuinka tämä voi olla mahdollista?
Kummallista tässä oli, että asiassa ei kuultu tai kysytty Santahaminassa ammuntaa
harrastavien seurojen mielipidettä lainkaan. Vaikka radat eivät ole seurojen tai yhdistysten
hallinnoimia, jo pelkkä hyvä tapa olisi vaatinut edes tiedustelua päätöksen vaikutuksesta
erittäin suureen joukkoon harrastajia. Kaartin Jääkärirykmentillä ei tässä tilanteessa ole muita
mahdollisuuksia kuin toimia ELY-keskuksen määräysten mukaan, oli halu reserviläisten ja harrastajien tukemiseen kuinka kova tahansa.
Asiaa käsitellään Vaasan hallinto-oikeudessa aikanaan, mutta sen lopputulosta en lähde
edes arvailemaan. Pidetään peukkuja, ja toivotaan parasta, että ELY-keskuksen yksipuolinen
päätös kumotaan harrastajia syrjivinä. Toimet päätökseen vaikuttamiseksi on piireissä jo aloitettu, etuamme ajetaan kaikin voimin.
Nyt olisi todellakin aika alkaa kiirehtiä pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskusta. Jos

Liikuntatoimintaa
Hiihdon tekniikkaharjoitus
Urheilutoimikunta / Elisa Latvasto järjestää maksuttoman perinteisen hiihdon tekniikkaharjoituksen.
Paikka: Paloheinän ulkoilumaja la 19.2. klo 12. osoite: Pakilantie 124, 00670 Helsinki.
Aloitus kahviossa BMI ravintoneuvonnalla, jatko tunnin mittaisella perinteisen hiihdon tekniikkaharjoituksella, jonka jälkeen omatoimista hiihtoa. Jos tarvitset sukset lainaksi löydät
ne Suomen Ladun suksien vuokraus-, huolto- ja voitelupalvelusta, puh. 044 722 6328.
Ilmoittaudu 17.2. mennessä: elisa.latvasto@gmail.com 040-4192084

Stadin sissit järjestävät ju-jutsuun pohjautuvan tehokkaan

HIIHTOKILPAILUT

Onnittelemme
Tammikuu
28.1.
28.1.

Ekonomi, luutnantti Sampo Aukia (matkoilla)
75 v
Piiripäällikkö, majuri Viljo Lehtonen (29.1.2011 lähipiirissä) 70 v

Helmikuu
1.2.
Hallintojohtaja, majuri Matti Hilli (perhepiirissä)
60 v
3.2. Puhelinteknikko, luutnantti Veikko Kiilunen
90 v
6.2. Kiinteistönhoitaja, vääpeli Juhani Kuisma
60 v
9.2. Kersantti Ari Juutinen
50 v
12.2. 	Yrittäjä, sotamies Jarmo Tamminen (matkoilla)
50 v
13.2. Sähköyliasentaja, alikersantti Pentti Lahti (matkoilla)
80 v
13.2. Terveystarkastaja, ylikersantti Markku Närhi (perhepiirissä)70 v
15.2. Varatuomari, yliluutnantti Kari Arkiomaa
75 v
22.2. 	Yrittäjä, sotamies Raimo Markkanen (kotona)
75 v
24.2. 	Yrittäjä, luutnantti Matti Heiskanen (töiden merkeissä)
70 v
25.2. Filosofian maisteri, majuri Kari Airaksinen (perhepiirissä) 70 v
25.2. Diplomi-insinööri, kapteeni Timo Rajamäki (matkoilla)
70 v
28.2. Jaostopäällikkö, yliluutnantti Lauri Aario
75 v

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila
Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Hyvää uutta ja entistä aktiivisempaa reserviläisliikuntavuotta!

lumisin terveisin :)
Elisa Latvasto, Liikuntaneuvoja

Kurssi alkaa maanantaina 7.2.2011 kello 1800 ja harjoituspaikkana on Töölöntorinkatu 2:n sali
( lasiovet Pohjois Hesperiankadun ja Töölöntorin kadun kulmassa) ja kurssipäivät ovat maanantai ja keskiviikko aika 1800–1930. Kurssi kestää kesäkuun puoliväliin asti.
Katso tarkempi selvitys kurssin sisällöstä Stadin Sissien kerhopalsta tässä lehdessä tai kotisivut www.stadinsissit.fi.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot marko.lehti.01@gmail.com 040 5438264.
Huom. ilmoittautuminen ei välttämätön, voit saapua myös suoraan treeneihin!

asia ei aktivoidu, on vaarana pääkaupunkiseudun ampujien harrastuksen
lähes täydellinen tukahtuminen kiväärikaliiperisilla aseilla kautta linjan.
Pistooliratamme Töölössä on osoittanut tärkeytensä. Radan käyttömäärät ovat koko ajan kasvussa. Varsinkin kun ELY päätös vaikuttaa
meihin. Nyt rataa käyttää jo 29 eri yhdistystämme.
Koulutuspuolella syksyn pistoolin peruskurssi oli jälleen menestys ja
osoitti tarpeellisuutensa. Parasta aikaa tammikuussa on
käynnissä vuoden ensimmäinen johtamamme MPK:n
numeroima SRA kurssi.
Santahaminaan haetut ratavuorot odottavat
julkaisemistaan. Vuoroja varmastikin tulee, mutta niiden määrästä ei ole tietoa. Tiedotamme
yhdistyksiä heti kun vuorot saadaan
vahvistettua. Joka tapauksessa ilmoittelemme välittömästi muistakin
paikoista, missä voimme harrastaa.
Selvitystyö Santahaminan ulkopuolisten ratojen käyttömahdollisuuksista on käynnissä. Asian tiimoilla
työskennellään jatkuvasti.

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Talvi on parhaimmillaan ja jälleen
pääkaupunkiseutulaisia hellitään
lumella. Reipas hiihtäminen lisää
hapenottokykyä ja lihasvoimaa
sekä -koordinaatiota. Siis juuri niitä
seikkoja, joita sotilaalta vaaditaan
ampumataidon lisäksi. Pyydä kave-

ITSEPUOLUSTUSKURSSIn

Toimintakalenterin
materiaali
osoitteeseen:
Puheenjohtaja Vänr
Veijo Rautio
reservinsanomat@helresp.fi
Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

pidetään 15.2. 2011 alkaen klo 18.00.
Vuosaaren Mustavuoren ladulla, tule
testamaan hiihtotaitosi, kaikille löytyy
sopiva sarja.
Lisätietoja Jukka-Pekka Kantokoski p.
050 332 3687
Itä-Helsingin Reserviupseerit ry

ria mukaan, vaikka sitä tuttua reserviläistä. Tai ole yhteydessä kerhosi
liikuntavastaavaan ja pyydä tätä
järjestämään yhteislenkki. Huomaa
myös urheilukalenteri ja erityisesti
teemapäivät Paloheinässä ja Spjutsundissa.

Hyvä tapa on kirjata suorituksensa
muistiin, vaikkapa reserviläisen sähköiseen kuntokorttiin.
Kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen
on meidän jokaisen asia!

Urheilukalenteri 2011

Urheilukalenteri 2011

Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua.
pvm
aika
laji
Helmikuu
6.2.
13.2.
19.2.
12.00
19.2.
12.00
Maaliskuu
13.3.
11.00

paikka

ilmoittautuminen

Harjoitusmarssi 2
Reppumarssi 1
BMI neuvonta
Hiihtotekniikka harjoitus

Espoo
Espoo
Paloheinä
Paloheinä

www.mpky.fi 04041112009
www.mpky.fi 04041112008
Katso lehden ilmoitus
Katso lehden ilmoitus

Piirien Talviulkoilupäivä

Spjutsund Katso lehden ilmoitus
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Perinteiseen tapaan puolueiden johtajat esittävät puolueidensa vaalinäkymiä eduskuntavaalien alla Kauniaisten kaupungintalolla 1.2. klo
19.00 Puheenjohtaja Jyrki Katainen,
Kokoomus
Helmikuussa (päivä tarkentuu
myöhemmin) klo 19.00 puoluesihteeri Timo Laaninen, Keskustapuolue
8.3. klo 19.00 "Vaalityömies" Matti Putkonen, Perussuomalaiset
5.4. klo 19.00 puheenjohtaja Stefan Wallin, RKP
16.4. ekskursio Mikkeliin. Ohjelmassa mm. Päämajamuseo ja Jalkaväkimuseo. Hinta 80 euroa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Juhani Kari,
arvo.kari@kolumbus.fi, 050 4095521
tai Kaj Lännenpää, kaj.lannenpaa@
kolumbus. Seuraavassa numerossa
tarkemmat tiedot.
10.5. esitelmäilta kello 19.00. Japanin sotilasasiamies, eversti Ooka
kertoo Itä-Aasian turvallisuuspoliittisesta tilanteesta Kauniaisten kaupungintalolla
8.-12.9. Ekskursio Ruotsiin
Päivä 1, torstai, 8.9.2011
14:30 Lähtö bussilla Kauniaisten
pysäköintialueelta, 17:00 laiva lähtee, 18:00 illallinen
Päivä 2, perjantai 9.9.2011
Strängnäs, Domkyrka, Strängnäs, Arsenalen- museo, Örebro slott,
Karlsborg, majoittuminen (illallinen)
Päivä 3, lauantai 10.9.2011
Kiertoajelu Karlsborg fästning,
Vadstena slot, Linköping, Flygmuseum, Linköping Domkyrka, majoittuminen Nyköping ( illallinen )
Päivä 4, sunnuntai 11.9.2011
Femörefortet, Oxelösund, Tullgarns slott, 17:00 laiva lähtee
Päivä 4, maanantai 12.9.2011
n. 10:00 laiva saapuu Helsinkiin
Matkan arvioidut kustannukset
noin 500 e kahden hengen hyteissä ja hotellihuoneissa. Lisätiedot
ja alustava ilmoittautuminen 28.
helmikuuta mennessä Juhani Karille arvo.kari@kolumbus.fi , 050
4095521 tai Kaj Lännenpää kaj.lannenpaa@kolumbus.fi, 050 4031466.
Kaikki tapahtumat ovat avoimia
ulkopuolisille.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Allmänt
HSRK:s nya styrelse höll sitt konstituerande möte den 13 januari. Styrelseposterna är fördelade enligt
följande: Ordförande: Caspar von

Walzel, vice ordförande och skytteofficer: Jussi Hermunen, vice
ordförande och traditionsofficer:
Dick Lundell, sekreterare och informationsofficer: Mathias Björklund,
mässofficer: Ulf Dahlman, ekonomiofficer: Rasmus Sundström,
utbildningsofficer: Alexander Bergenheim, ungdomsofficer och vice
skytteofficer: Axi Holmström, idrottsofficer: Henrik Dahlman, vice traditionsofficer: Edward Lundell.
Kommande program
HSRK ordnar Officersbal på Riddarhuset i Helsingfors den 2 april
2011, reservera datumet redan nu!
Alla medlemmar får inbjudan. Kuvertpriset är 75 euro, ungdomsmedlemmar 55 euro. Ytterligare information publiceras an efter på klubbens
webbsida.
Vårmötet hålles den 14 mars kl.
18.00 på Skatuddens Casino. Alla
medlemmar är välkomna. Ytterligare information och officiell kallelse i
nästa tidning samt på webbsidan.
Skytte
Skytte på Tölötorggatans bana
fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. Vi har pistoler av modell Glock
17 att låna på plats. Meddela gärna
innan att du är på kommande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller 045 315 6910
och axi@hsrk.fi eller 040 773 3830.
Ytterligare information om skyttet
hittas också på klubbens webbsida
www.hsrk.fi.
HSRK på Facebook
Sidan hittas på adressen http://
www.facebook.com/hsrk.fi eller
genom att söka efter HSRK. Klubbens Facebook-sida är ett komplement till hemsidan och fungerar i
första hand som en nyhetskanal för
material som publiceras på www.
hsrk.fi, specialevenemang och information av allmänt intresse.
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi
En riktigt god fortsättning på det
nya året!

Kanta-helsinki
Kerhon ammunnat jatkuvat Töölön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita
ratavuoroille; radalla on tarjolla
opastusta sekä tarvittaessa kerhon
laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa.
Tervetuloa ammuntavuoroille.
Muusta toiminnasta kiinnostuneet
tutustukaan kotisivuihin ja ottakaa
yhteyttä sihteeriin tai puheenjohtajaan.
Kehitämme sähköistä viestintää.
Päivitä sähköpostiosoitteesi RUL:lin
sivuille, käytämme siellä olevia
osoitteita.
KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti:
khru@khru.net.

Puheenjohtaja: pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050 368 4141; sihteeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com,
p. 040 510 8513; ampumaupseerit:
antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045
7880 9029; pirkka.jalasjoki@gmail.
com, p. 050 349 5921; sampo.siitari@gmail.com, p. 044 206 1717.

munkkivuori
Hallitus toivottaa jäsenistölle hyvää
ja aktiivista alkanutta vuotta. Tänäkin vuonna jatketaan toimintaa ammunnan ja reserviläistaitoja kohottavan toiminnan merkeissä.
Munkkivuoren Reserviupseerit
ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 22.3.2011 Munkkivuoren seurakuntatalon seurakuntasalissa kello 18 alkaen. Osoite on
Raumantie 3. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot
kevätkaudella parillisten viikkojen
perjantaisin 18.00 – 19.30, seuraavaksi 28.1. ja siitä kahden viikon välein.
Parittomien viikkojen tiistaisin
on mahdollista harjoitella sotilaspistoolin pika-ammuntaa Töölöntorinkadun ampumaradalla. Samalla
on mahdollisuus harjoitella myös
SRA-ammuntaa varten. Ilmoittautuminen Timo Mikkoselle edeltävän
maanantain puoleen päivään mennessä. timo.mikkonen@luukku.com
tai 0400-607590. Seuraava tilaisuus
on 1.2.2011.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuussa, 19.3.2011. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ampumaupseerille
tiedon saannin varmistamiseksi jos
järjestetään muita tilaisuuksia.

LÄNSI-VANTAA
Yhdistyksemme hallitus järjestäytyi
vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 11.1.2011. Puheenjohtajan Ari
Koski-Ukon lisäksi hallituksessa
toimii 12 muuta jäsentä. Yhdistyksen varapuheenjohtajana aloitti Olli
Pusa.
Päätimme hallituksessa toimikunnille puheenjohtajat ja jäsenet,
sekä jaoimme vastuut ja edustukset
yhteistyöjärjestöihimme. Toimintakalenterimme valmistuttua jaamme
sen jäsenistöllemme vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen kera helmikuussa.
Helmikuun kuukausikokouksemme yhteyteen saamme eduskunnan
puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Juha Korkeaojan pitämään esitelmän Suomen puolustusta koskevasta ajankohtaisesta aiheesta. Tule
siis kuulemaan ja keskustelemaan
tiistaina 8.2.2011 klo 18:00 toimintakeskukseemme Rystypolku 4 Vantaan Varistossa.
Ampumatoimintamme jatkuu totuttuun tapaan. Töölöntorinkadun
pistooliradalla osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15, Helsinki, on
vakiovuoromme parittomien viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja parittomien viikkojen lauantaisin klo
14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00,
22 kal. aseilla.
Kaikkiin ampumatilaisuuksiin
Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle
P: 040 586 9252. Lisätietoa toiminnastamme sekä kerhon yhteystiedot
ja vuoden 2011 toimintakalenteri ilmestyvät piakkoin verkkosivuillemme osoitteessa http://lvru.rul.fi

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Kevään toiminta käynnistyy. Seuraa
lehteä!
Tule luolaan ampumaan. Yhdistys on hankkinut kolme Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme
Luolassa, Töölöntorinkatu 2, on jokaisen parittoman viikon perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat
4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4. ja
29.4. klo 16-19. Ammunta-aikaa siis
3 tuntia. Soita ovisummeria, niin
tullaan avaamaan.
Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh:
(09) 40562040 tai tilaa
Reserviläisliiton kotisivulta:
http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumavakuutus ja tule mukaan.
Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen
ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@
kolumbus.fi
Yhdistys toivottaa kaikille jäsenilleen hyvää alkanutta vuotta 2011!
Yhdistyk sen
puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin
yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@
gmail.com; sihteeri Jarkko Paananen
040-7239641 jarkko.t.paananen@
gmail.com
Tiedotus Jorma Loimukoski 0403433400 jorma.loimukoski@finpro.
fi

Tikkurila
Kuukausikokous 24.2.2011 klo 19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs).
Esitelmän pitää ansiolentäjä Esko
Sipiläinen ja aiheena on ” Ruotsinpyhtään saaristo sodassa”.
Ilmainen kahvitarjoilu! Hallitus
kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenet ovat tervetulleita
kokouksiimme kuuntelemaan esitelmiä.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! 1.3
ja 8.3 on pienoiskiväärin asentokilpailu 10+10+10 ls. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.

Töölö
Hyvää ja menestyksekästä alkanutta
reserviläisvuotta 2011. Kerho kokosi
15.1. viime vuoden toiminnasta vastauksen RUL:n toimintakyselyyn.
Toimintatilasto osoittaa, että kerhon

toiminta oli aikaisempien vuosien
tasolla, mikä taas on ollut jo pitkään
HRUP:n ja koko RUL:n yhdistysten
kärkitoimintaa. Kiitokset tilaisuuksien järjestäjille, yhteistyökumppaneillemme ja koko jäsenistölle aktiivisesta toiminnasta viime vuonna.
Pidetään yhdistyksemme ja henkilökohtainen aktiivisuus vähintään
samalla tasolla tänäkin vuonna. Tervetuloa omiin ja muiden reserviläisjärjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin.
Kerhon toiminnan painopistealueita
kuluvana vuonna ovat jäsenaktiivisuuden lisääminen, ampuma- ja
liikuntatoiminta sekä veteraanitoiminta.
Kerhomme osallistui perinteiseen
jouluaaton kunniavartioon Suomen
Marsalkka Mannerheimin haudalla ja Hietaniemen sankarihaudoilla
yhteisellä vaihdolla Huoltoupseerikerhon kanssa. Lisäksi kävimme
asettamassa kynttilät Inkeriläisten
ja karjalaisten heimoveteraanien
paadelle Sibeliuspuistoon.
Kerho teki perinteisen tervehdyskäynnin Kaunialan sotavammasairaalaan 21.12. ja veimme keräyksellä hankittuja, Kaunialan toivomia
veteraanien viihtyvyyteen liittyviä
lahjoja. Kauniala kiitti kerhoa joulutervehdyksestä.
Kerho kävi luovuttamassa
6.1.2011 Santahaminassa varusmiesten kotiutusjuhlassa RUL:n hopeiset
kalvosinnapit Kaartin Pataljoonan
kotiutuvalle vänrikki Risto Hirvikalliolle kyvykkäästä palveluksesta. Seuraavana päivänä kerho oli
kutsuttuna KaartP:n komentajan
vaihtotilaisuudessa. Toivotamme
siirtyvälle evl Mika Kalliomaalle
menestystä tulevissa koitoksissa ja
tervetuloa evl Rainer Peltoniemelle
pataljoonan komentajaksi.
Valtakunnallinen Huoltoupseeriyhdistys ry valitsi vuoden 2010 huoltoupseeriksi pitkäaikaisen hallituksemme jäsenen Hans Gabrielssonin.
Parhaat onnittelut!
Töölön Reserviupseereiden alkuvuoden ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumasuojassa jatkuvat
tiistaisin klo 19.00-21.30 seuraavasti: viikko 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,
34, 38, 42, 46, 50. Lisäksi olemme
sopineet HRUP:n Huoltoupseerikerhon kanssa, että voimme käydä
ampumassa heidän vuorollaan, joiden ajankohdat ilmoitamme seuraavassa HRS:ssa. Kerholla on oma
ampumaharrastusvakuutus. Kerhon
aseet, joita hankittiin viime vuonna
lisää, ovat jäsenistön käytettävissä.
Kerhon ammunnoista saa tietoja
ja ohjeita ampumavastaava Raimo
Ahokkaalta 050-5114123, raimo.
ahokas(at)gmail.com.
Perinteinen Tuusulan Karhunkierroksen hiihtolenkki järjestetään
sunnuntaina 6.2. kello 13.00. Lähtö
tapahtuu Hyrylän urheilukeskuksesta. Hiihdon jälkeen on mahdollisuus
käydä uimassa ja saunomassa Hyrylän uimahallissa. Tarvittaessa avustamme suksien voitelussa. Ilmoita
mahdollisesta kuljetustarpeestasi
puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle, 040-7098459.
Kevään aikana kerho ottaa osaa
sotaveteraanikeräykseen. Keräys tapahtuu mm. lipaskeräyksenä, johon
toivomme osallistujia. Keräystilaisuuksia on useita ja keräykseen voi
osallistua myös muulla tavoin. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050 368 3539,. jolta voi tiedustella veteraanikeräykseen osallistumismahdollisuuksia.
Kerholla tulee olemaan kevään
aikana monenlaista urheilu- liikunta- ja kenttäkelpoisuuden kohenta-
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miseen liittyvää toimintaa ja tilaisuutta. Kannattaa seurata tämän
lehden kerhopalstaa ja kerhon omia
nettisivuja, joista ilmenee ajankohdat, paikat ja yhteyshenkilöt. Kevään aikana järjestämme harjoitusja kilpakeilailua, joista voi tiedustella Jyrki Ratialta 040-5829127. Kerho
ottaa osaa Kesäyön marssiin 27.5.
sekä Salpavaellukseen 1.-3.7. ja Hiidenmarssiin omalla joukkueella. Jo
nyt on hyvä aloittaa henkilökohtainen kenttäkelpoisuuden kohentaminen ja merkitä liikunta- ja ammuntatilaisuudet ResUL:n sähköiseen
kuntokorttiin osoitteessa ww.resul.
fi/kuntokortti.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle 040-709 8459, sampo.
martiskaine(at)tapiola.fi. tai sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400-705181,
kerkko.kinnunen(at)gmail.com.
Kerhon nettisivut: www.rul.fi/toolo.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunnat
Ruutiaseammunnat jatkuvat Töölön
ampuradalla parittomina viikkoina
torstaisin 19 - 21.30. Lisätietoja saat
soittamalla Juhani Hartela p. 040
834 2839. Tukikohdan putkiremontin takia ilma-asemmunnat jatkuvat
Töölön ampumaradalla, tarkempia
tietoja saat soittamalla Juhani Hartela p. 040 834 2839.
HIIHTOKILPAILUT pidetään 15.2.
2011 alkaen klo 18.00. Vuosaaren
Mustavuoren ladulla, tule testamaan hiihtotaitosi, kaikille löytyy
sopiva sarja.
KEVÄTKOKOUS: Yhdistyksen
hallitus päätti pitää kevätkokouksen
31.3.2011 klo 18.00. Kokouspaikka
poikkeuksellisesti Puotilan Kartanon tupakabinetti. Kokousesitelmän
pitää Jyrki Uutela aiheesta "eversti
"Motti" Matti Aarnio talvisodassa".
Itä-Helsingin Jotos pidetään 14.5.
Jotoksen teemana on reserviläisten
"johtamispäivä". Tarkempi ohjelma
ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
M yös Herrasmieskilpailut pidetään
toukokuussa, tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Yhdistyksen hallitus suosittelee
jäsenilleen Reserviläisurheiluliiton
sähköistä kuntokorttia, jonka löydät
osoitteesta www.resul.fi/kuntokortti. Yhteystietoja: pjoht.JukkaPekka Kantokoski p. 050 332 3687,
vpjoht. Jani Riekkinen p.050 598
4759, siht. Juha Iiskola p. 050 543
6214.
IHRU:n nettisivut www.rul.fi/
ihru

SENIORIUPSEERIT
Sampo Pankki Oyj on kutsunut
kerhomme vierailemaan torstaina
17.2.2011 klo 17.00 alkaen osoitteeseen Kaupintie 3 A. Isäntämme, johtaja Niko Saxholm, kertonee Sampo
Pankin nykytoiminnasta. Lisäksi
kuulemme tilaisuudessa ohjaaja
Maila Borgström'in esitelmöivän
aiheesta: Pelastuskoirien toiminta
väestönsuojelutehtävissä ja onnettomuustilanteissa. Ilmoittautumiset
tilaisuuteen viimeistään 11.2.2011
mennessä : arne.lindholm@kolum-

bus.fi tai 050 500 4138.
Kerhon hallitus, toimihenkilöt ja
toimikuntien puheenjohtajat vuonna 2011.
Hallitus: Arne Lindholm ( pj ),
Pertti Reijonen (vpj), Raimo Arhela, Antti Henttonen, Pentti Itkonen,
Seppo Kulmala ja Heikki Kaakinen
(jäsenasioiden hoitaja). Toimihenkilöt: Sihteeri Pentti Uosukainen
ja talousvastaava Kauko Virtanen.
Toimikuntien puheenjohtajat: Työvaliokunta Pertti Reijonen, ohjelmatoimikunta Heikki Kaakinen, maanpuolustustoimikunta Pertti Porenne,
juhlatoimikunta Antti Henttonen ja
kunniatoimikunta Klaus A. Raninen.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja, arne.lindholm@kolumbus.fi,
0505004138;
Pentti Uosukainen, sihteeri,
pentti.uosukainen@kolumbus.fi,
0408406296; Heikki Kaakinen, jäsenasiat, heikki.kaakinen@kolumbus.fi, 0505895375

Aselajikerhot

Ilmatorjuntakerho
Hyvää alkanutta vuotta kerholaisille!
Kerhon seuraava tapahtuma on
22.3. järjestettävä sääntömääräinen kevätkokous. Tilaisuus järjestetään Katajanokan Kasinolla ja
se alkaa kello 18:00. Tilaisuudessa
ruokaillaan, sekä kuullaan esitelmöitsijää.
Ruokalajit ja puhuja täsmentyvät myöhemmin.
Vuoden 2011 kerhon ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla ovat parillisten viikkojen keskiviikkoisin kello 16-19.
Ilmoittautumiset Timo Niiraselle osoitteeseen timo.niiranen@
gmail.com.
Halukkaat voivat edelleen
liittyä kerhon sähköpostilistalle
Google Groups palvelussa osoitteessa http://groups.google.com/
group/it-kerho tai ilmoittamalla
osoitteensa tiedotusvastaavalle
osoitteeseen
toppari@saunalahti.fi.

AUTOkerho
Autokerho on pitänyt järjestäytymiskokouksen 10.1.11 Ravintola Full
Housessa. Hallituksen jäsenten tehtävät vuodelle 2011: Puheenjohtaja
Timo Koukkari, samalla hän toimii
perinneaineistovastaavana sekä
lippu-upseerina. Kari Runela kerhomestarina. Jorma Stenvall rahastonhoitajana. Heikki Heikkonen ampumatoimintavastaavana. Paavo Virtanen sihteerinä ja viestiupseerina.
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 14.3.11 klo 18 Ravintola
Full Housessa Runeberginkatu 34.
Kerho tarjoaa iltapalan kokouksen
yhteydessä.
Muista: Autokerholla on ampumavuoroja Luolassa. Ensimmäinen
vuoro on 17.1 ja seuraava 14.2.11.
Tarkemmat tiedot saat sihteeriltä
ilmoittautumalla hänelle puh. 040
593 1175.

Ilmailukerho
Alkuvuoden toimintaa:
08.02. ti 17.00 Suomalainen klubi
kevätkokous: ylimääräisenä asiana
käsitellään kuluvan kauden hallituksen ja virkailijoiden uudelleen
valinta. 18.30 ev. Anssi Saarikoski ”
Ilmavoimien henkilöstö- ja koulutusjärjestelmä 2011” 06.03. su 12.00
Hietaniemi Seppeleen lasku sankariristi, Ilmavoimien vuosipäivä08.03.
ti 18.30 Suomalainen klubi ev Jukka
Uhari ”Uhari Virossa” huhtikuussa
vierailu Satakunnan Lennostoon
10.05. ti 18.30 Suomalainen klubi
Antti Saarialho ” Petsamon nikkeli –
Jatkosodan asetoimitusten ”vaihtoraha”? Toukokuussa haulikkokisa
Tarkennukset ohjelmaan löydät
Helsingin Reservin Sanomista.
Parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14–16 on pienoispistooliammunnat piirien radalla Töölössä.
Lisätietoja antaa aseupseeri
Martti Eerola p. 050-911 4933 tai
martti.eerola@koti.fimnet.fi

Jääkärikerho
Kerhon hallitus kokoontuu 27.1.
klo 18.00 HRUP:n tiloissa suunnittelemaan v 2011 toimintaa.
Helmikuun kerho-/saunailta on
1.2. Santahaminan Kiltasaunalla.
Löylyt ovat valmiit klo 17.00 mennessä. Kerhon yhteystiedot: Puh.
joht. Jorma Nisula, puh. 698 4260,
GSM 0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo, puh. 349 3162 tai GSM 050
344 5635.Jääkärikerhon kotisivu:
http://www.rul.fi/jaakarikerho/

RT-kerho
JOhtorengas
Ampumavuorot Töölöntorinkadun
ampumaradalla
RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla vuoden 2011 osalta ovat viikot: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 33, 36,
40, 44, 48, 52. Aika ratavuorolle on
aina tiistai klo 19:00–21:30.
Ilmoittautumiset viimeistään
kunkin viikon maanantaina Toni
Aallolle (toni.aalto@iki.fi tai 040
311 3348). Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan, kunhan
"Reserviläisen ampumaturva" -vakuutus on maksettu. Vakuutuksen
maksulomakkeen voi tilata kotiin
osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.fi/ampumaturva.
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään HRUP:n tiloissa Döbelninkadulla tiistaina 8.3. klo 18:00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat ja päätetään uuden haulikon
mahdollisesta hankkimisesta kerhon käyttöön. Kokouksen jälkeen
on kerhon pistooliratavuoro, jossa
jäsenille on varattu mahdollisuus
testata kerhon pistooleita.

Jäsenten sähköpostiyhteystietojen päivittäminen
Varmistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan
esim. muuttuneen sähköpostiosoitteesi yhdistykselle osoitteeseen johtorengas@gmail.com.

Pioneeriosasto
Hyvää alkanutta aktiivista reserviläisvuotta! Pioneeriosaston sihteeri/tiedotusupseeri on vaihtunut,
uutena aloittaa vänr Eero Korhonen. Kapt Rusila kiittää kuluneista
vuosista ja toivottaa menestystä
seuraajalleen.
AMMUNNAT Töölöntorinkatu 2:n radalla keskiviikkoisin klo
19.00-21.30 viikoilla 4, 8, 12, 16, 20,
23, 36, 40, 44, 48, 52 ja lauantaisin
klo 9.30-12 viikoilla 2, 6, 10, 14, 18,
20, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 42, 46, 50.
Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm
(enintään viideltä kerralta vuodessa). Paikalla on myös aseita ja
kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä
puheenjohtajalle.
Järjestämme talven aikana
GLOCK-pistoolikurssin ja mahdollisesti uudelleen MP5-kurssin, jos
osallistujia tulee riittävästi. Ole
yhteydessä puheenjohtajaan.
Muuta tulevaa toimintaa: Kevätretki Upinniemeen tutustumaan
sukeltajakurssiin. Yhteislenkki.
Kuntokoe. Padasjoen ampumaviikonloppu. Spjutsundin talvipäivä.
Ole yhteydessä puheenjohtajaan.
Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain
10 eur. Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita. Tilaa
sihteeriltä.
Pioneeriosaston NETTISIVUT
on uudistettu! Käy katsomassa pioneeriosasto.org ja anna palautetta.
Mikäli sinulla on kuvia Pioneeriosaston tapahtumista, voit lähettää sihteerille.
JÄSENEKSI voit liittyä netissä
tai ottamalla yhteyttä sihteeriin.
Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja ylil
Markus Saarela, 040 743 1867, markus.saarela@sks.fi, sihteeri, tiedotusupseeri vänr Eero Korhonen,
040 765 0465, eerokorhonensb@
hotmail.com, ampumaupseeri evl
evp Matti Mähönen, 040 570 3718,
matti.mahonen@fonet.fi, urheiluupseeri ltn Toni Teittinen, 050 321
6237, toni.teittinen@iki.fi
www.pioneeriosasto.org

Viestiosasto
Viestiosasto toivottaa hyvää alkanutta vuotta 2011!
Valtakunnallisen Viestiupseeriyhdistyksen (VUY) laivaseminaariin 9.-10.2.2011 saattaa olla vielä
mahdollista ilmoittautua – tarkista
tilanne osoitteessa http://www.

viestiupseeriyhdistys.fi/indexajankohtaista.htm. Tänä vuonna
ilmestyy myös uudistettu painos
Viestimies-kirjasta, joka kuuluu
VUY:n jäsenetuihin Viestimies-lehden ohella. Monet jäsenistämme
ovat myös VUY:n jäseniä, puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Lisätietoja puheenjohtaja@
viestiosasto.net sekä www.viestiupseeriyhdistys.fi.
Seuraavat MPK:n viestikurssit
ovat: Esikunnan viestitoiminta (EsikV) , (VEH): 31.3. + 8.10.4.2011; Viestikurssi (Viestik):
23.8. + 27.8.2011; HF-harjoitus
(HFharj): 10.-11.9.2011; Viestivälineet ja viestittäminen (Vväl) ,
(VEH): 8.9. + 17.-18.9.2011; Komppanian viestikurssi (KomppV):
22.9. + 30.9.-2.10.2011; Kenttäviestijärjestelmä (M80) , (VEH): 3.11.
+ 11.-13.11.2011. Jos haluat toimia
kouluttajana tai apukouluttajana
jollain viestikurssilla, niin ota yhteyttä toimialajohtaja Jyri Putkoseen tai kurssinjohtajaan. Lisäksi
vuoden aikana on 3-4 erilaista tukitehtävää, joissa tarvitaan kokeneiden viestimiesten/kouluttajien
apua.
MPK-kalenterissa on koko vuoden
kestävä kurssi "Viestikouluttajien kouluttautuminen Pääkaupunkiseutu 0400 11 12081", jonka
puitteissa organisoimme ja kehitämme viestin koulutusta. Kurssille ilmoittautuneet muodostavat
"kouluttajapankin". Jos siis olet
kiinnostunut koulutustehtävistä,
käy ilmoittautumassa. Tuon kanavan kautta hoituu sähköpostitus
ja materiaalin jakaminen viestikouluttajille jatkossa. Ilmoittautuminen tälle kurssille ei sido tai
pakota sinua, vaan pikemminkin
antaa mahdollisuuden saada tietoa ja "napata kiinni" sellaisista
hommista jotka sinua mahdollisesti kiinnostavat. Jos haluat sitoutua
vahvemmin MPK- ja KOTU-toimintaan, käy täyttämässä MPK-sitoutumislomake (www.mpky.fi ->
Helsingin mpp -> KOTU) ja postita se printattuna piiripäällikkö
Mauri Väänäselle. Tutustu muutenkin MPK-toimintaan verkkosivujen kautta. Sieltä löydät tietoa
mm. MPK organisaatiomuutoksesta 1.1.2011 alkaen.
Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat keskiviikkoisin,
vuonna 2011 viikoilla 6, 10, 14, 18,
22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 ja 50.
Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Tarkemmat ohjeet
ja yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme, huomatkaa pakollinen
ilmoittautuminen päivää ennen
ampumavuoroa ampumavastaavillemme. Huomatkaa myös HRUP:n
ampumavuorot Santahaminassa,
ilmoittautuminen:
www.mpky.fi.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta sekä Viestiosaston yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme
www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista jäsenistölle myös
sähköpostitse – jos et ole saanut
tätä ilmoitusta sähköpostiisi, niin
käy päivittämässä yhteystietosi
RUL:n sivuilla www.rul.fi, kohdassa Jäsenpalvelut. Tervetuloa mukaan toimintaan!
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Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

Itä-HElsingin
Reserviläiset

MERIRESERVILÄISET

Kevätkausi on pyörähtänyt käyntiin
ja lunta riittää nyt myös eteläiseen
Suomeen. Tie Pirtille oli tammikuun
kerhoillan aikana hyvässä kunnossa
ja sinne olisi suunta myös helmikuussa.
Kokouskutsu
Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 8. helmikuuta Vuosaaren Pirtillä. Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat: - Käsitellään toiminta- ja tilikertomukset vuodelta 2010,
esitetään toiminnantarkastajain
lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja
päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta. Käsitellään
muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta hallitukselle
kirjallisesti ilmoittamat asiat.
Ampumavuoro jatkuu normaalisti Töölöntorinkadun luolassa parittomien viikkojen torstaisin kello
19-20:30 aina viikolle 21 asti.
Yhdistyksemme täyttää ensi
vuonna 50 vuotta. Tästä johtuen
olemme aloittaneet juhlien suunnittelun ja alustavasti päivämääräksi
on päätetty 5.5.2012. Juhlatoimikuntaan on tässä vaiheessa ilmoittautunut Heikki Tulokas, Soini Hyttinen
sekä Veikko Joutsenlahti. Juhlien
suunnittelusta kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä edellä mainittuihin
henkilöihin.
Yhdistyksen toiminnasta, tulevasta ja menneestä, kerrotaan tarkemmin yhdistyksen www-sivuilla
osoitteessa www.reservilaisliitto.
fi/itahelsinginreservilaiset Ota rohkeasti yhteyttä ja tule vaikuttamaan
toimintaamme.

Uuden puheenjohtajan tervehdys
Hyvää alkanutta vuotta jäsenistölle sekä reserviläiskentän toimijoille, vuosi on vaihtunut ja niin
myös Merireserviläisten johtokunta
vuosikokouksen myötä tekemien
päätösten. Uutena puheenjohtajana
haluan kiittää edellistä puheenjohtajaamme Tatu Korhosta siitä ahkeruudesta, jolla hän on toiminut
yhdistyksemme hyväksi erinomaisin saavutuksin. Toimintamme jatkuu hyväksi havaittuja viitoituksia
noudatellen. Peruspilareinamme
ovat aikaisempien vuosien tapaan
merellinen toiminta koulutusalus
Ahven 3:lla, merenkulkukoulutus ja
ampumaurheilutoiminta. Tätä kaikkea toteutetaan reilulla ja reippaalla
Merireserviläishengellä!
Tervetuloa osallistumaan yhdistyksen tarjoamiin jäsen- ja koulutustapahtumiin!
Puheenjohtaja Ville Mäenpää
Vuosikokous 8.1.2011 ja uusi johtokunta
Merireserviläisten vuosikokous
kokoontui lauantaina 8.1.2011 reserviläisjärjestöjen auditoriossa.
Vuosikokousta edelsi Juha E.Tetrin
ERNA-esitelmä, kiitokset Juhalle
mielenkiintoisesta esitelmästä!
Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajan ja johtokunnan toimintakaudelle 2011. Johtokunnan
kokoonpano ja järjestäytyminen on
seuraava: Puheenjohtaja Ville Mäenpää, Aurinkolahden puistotie 2 D
81, 00990 Helsinki p. 040-8251664,
ville.maenpaa(at)gmail.com, Johtokunta: varapuheenjohtaja Eero
Karuvaara, sihteeri Kari Marttila,
rahastonhoitaja Aslak Söderman,
alushuoltovastaava Matias Kaivos, 2.
alushuoltovastaava Pauli Nerg, ampumavastaava Jukka Soini, 2. ampumavastaava Mikko Paavilainen,

pelastusvastaava Vesa Karuvaara
Johtokunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät yhdistyksemme nettisivuilta.
Vuosikokouksessa palkittiin jäseniä.
Merireserviläiset ry kutsui kunniajäsenekseen pitkäaikaisen emeritus-puheenjohtaja Mauri Anholtin
ja luovutti hänelle Sininen Reservi
ry:n seinävaakunan tämän merkiksi.
Vuoden Merireserviläisen titteli
ja Oktantti-kiertopalkinto myönnettiin viimevuotisen toiminnan
perusteella Petra Kiurulle. Ahvenen
Viiri nro 4:n sai Pauli Nerg tunnustukseksi toiminnastaan koulutusveneemme Ahven 3:n käytännön tehtävissä. Ahvenen Viiri on edellisenä
purjehduskautena Ahvenessa käytetty veneviiri kehystettynä.
Nettisivumme
Nettisivumme www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset päivittyy
jatkuvasti. Sivuilta löydät viimeisimmän tiedon yhdistyksen toiminnasta, tulevista jäsentapahtumista
sekä aimo annoksen perinnetietoa
ja historiaa vuosien varrelta.
Kevään toimintaa
Pappa Partasen haastekilpailu on
helmikuun lopulla, lisätietoja saatavissa Jaakko Maavuorelta: jaakko.
maavuori(at)welho.com sekä yhdistyksen nettisivuilta lähiaikoina. La
12.3. klo 12.00 alkaen Haasteottelu
MeriRes-VaRes Luolassa: Avotähtäin-pienoiskivääri 20ls pysty + 20
ls polvi. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Jukka Soini 050-3740994, jukka.soini(at)kolumbus.fi
La 19.3 lämpenee kevätsauna
Vuosaaren saunapirtillä. Tervetuloa
koko perheen voimin viettämään
mukavaa Merireserviläispäivää
saunomisen, ulkoilun ja hyvän seuran parissa. Päivän aikana saa myös
ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista.
La 9.4. Sinisen Reservin ampumapäivä 1: Merireserviläiset
järjestää Sinisen Reservin mestaruuskilpailut 300m-perinnekivääriammunnassa ja vapaavalintaisessa
pistoolissa. Kaikkia jäseniämme
tarvitaan paitsi ampujina, myös järjestelytehtävissä! Yhdistyksen aseet
lainattavissa. Yhteys Jukka Soiniin.
Pe 29.4 klo 18-20 avataan purjehduskausi perinteiseen tapaan
Merisotakoulun suuressa saunassa
Suomenlinnassa. Koko yhdistyksen
väki, Meriupseerit ja Pelikaanit toivotetaan tervetulleiksi!
Sisäampumarata Luolan vuorot
2011

Luola-vuoromme jatkuvat vuonna 2011 tuttuun tapaan parillisten
viikkojen torstaisin klo 16-20. Aseita ja paukkuja löytyy paikan päältä.
Luola-vuorot ovat: 27.01./10.02./24.
02./10.03./24.03./07.04./21.04./05.
05./19.05./25.08./kesätauko/08.09.
/22.09./06.10./20.10./03.11./17.11./
01.12./15.12./29.12.
Merkitse päivät allakkaan ja tule
harjoittelemaan tai ampumaan sarjakilpailusuorituksia. Ammunnanvalvojina toimivat Jaakko Maavuori
ja Tatu Korhonen. Jaska aloittaa ja
Tatu jatkaa. Lisätietoja ammunnasta
yhdistyksen nettisivuilta.
Sisäampumarata "Luolan" ammuntalajit
Sarjakilpailutulokseen per laji
vaaditaan 2 suoritusta kevätkaudella ja 2 suoritusta syyskaudella
(yhteensä siis 2+2=4 suoritusta lasketaan tulokseen). Mestaruuskilpailuista ilmoitetaan erikseen. Tulokset
lasketaan itse ja merkataan ratakirjaan. Pienoispistooli 30 ls koulu (yhdellä kädellä) /Pienoispistooli 30 ls
kuvio (yhdellä kädellä) /
Palveluspistooli 20 ls koulu (vapaavalintainen ote) / Palveluspistooli 20 ls kuvio (vapaavalintainen
ote) / Avotähtäin-pienoiskivääri 30
ls pysty /Avotähtäin-pienoiskivääri
30 ls polvi /Itselataava pienoiskivääri 30 ls kuvio. Näistä lajeista voit valita parhaiten itseäsi miellyttävät ja
yrittää saavuttaa mahdollisimman
korkeat 2 parasta tulosta. Tervetuloa
kokeilemaan ja kilpailemaan!
Merireserviläisten sisärata-mestaruuskilpailuja
Normaalien Luola- ja ilma-asevuorojen yhteydessä ammutaan
kevätkaudella yhdistyksen omia
mestaruuskilpailuja, jotka eivät
haittaa muuta toimintaa, ja joihin
osallistuminen on vapaaehtoista.
Lajit on laadittu siten, että samalla
saa sarjakilpailusuoritukset ko. lajeista. Sarjat D (naiset), H (miehet),
H50 (miehet 50-59v.), H60 (miehet
60v. ja yli). Mitalipalkinnot. Valvojat ottavat suoritukset vastaan ja ne
merkitään ratakirjaan.
Kevätkausi: To 17.2. Ilma-aserata/
avotähtäin-ilmakivääri 40 (20+20)
ls pysty, To 24.2. Luola/avotähtäinpienoiskivääri 30 ls pysty, To 3.3.
Ilma-aserata/diopteritähtäin-ilmakivääri 40 (20+20) ls pysty
To 10.3. Luola/avotähtäin-pienoiskivääri 30 ls polvi, To 24.3. Luola/pienoispistooli 30 ls koulu + 30
ls kuvio
Syyskausi: To 22.9. Luola/itselataava pienoiskivääri 30 ls kuvio,

To 13.10. Ilma-aserata/ilmapistooli 40 (20+20) ls, To 20.10 Luola/
reserviläisammunta=pistoolin pikaammunta, To 3.11. Luola/palveluspistooli 20 ls koulu + 20 ls kuvio
Ilma-aseratavuorot 2011
Ilma-aseradan ammuntamme jatkuvat vuorotorstaisin Luola-vuoron
kanssa parittomien viikkojen torstaisin. Päivät löytyvät myös nettisivuiltamme. Sisääntulo viimeistään
ennen 18:aa MP-myymälän kautta.
Virallinen vuoro klo 18:00-19:30,
mutta ammunnan voi yleensä aloittaa jo aiemmalla piirin vuorolla.
Ei ampumaturva-vakuutuspakkoa.
Yhdistyksen ilma-aseet ja patruunat
ovat jäsenten käytössä veloituksetta.
Vuonna 2011 vuoromme ovat
seuraavina päivinä: 3.02./17.0
2./03.03./17.03./31.03./14.04./
28.04./12.05./26.05./kesätauko/01.09./15.09./29.09./13.10. /27
.10./10.11./24.11./08.12./22.12. Ammunnanvalvojana toimii Tatu Korhonen.
Ilma-aseradan sarjakilpailut
Ilmapistooli 20 ls koulu (yhden
käden ote) /Avotähtäin-ilmakivääri
20 ls (ilmapistoolitaulu) / Diopteritähtäin-ilmakivääri 20 ls.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter på våren 2011 varje parlös veckas torsdag.
Följande skytten är 3.2, 17.2 och 3.3.
www.reservilaisliitto.fi/hsru,
ordförande Markus Liesalho, tel.
0400-421 002, email. svenska@helresp.fi

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Kokonaismaanpuolustus ry toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen menestyksellistä alkanutta
vuotta!

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350
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Vuoden 2011 johtokunnassa toimivat: Timo Soininen(pj.), Antti
Heikkilä(1.varapj.), Eemil Kukkola(2.varapj.), Tapani Sarvanti (liikuntavast.), Hans Lindholm(talous)
sekä Kimmo Hietala, Eino Timola
ja Seppo Volotinen. Johtokunnan
ulkopuolella luottamustoimissa: Juhani Parkkari(toiminnantarkastaja)
ja Pauli Rautio(ammuntavast.).
Ammunnat jatkuvat Töölön radalla kerran kuussa sunnuntaisin
jäsenille ilmoitetun mukaisesti. Ilmoittautumiset kmp.toolo@gmail.
com
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus
Tai vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

S-Ryhmän
reserviläiset
Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikille hyvää alkanutta Reserviläisvuotta
2011.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 22. helmikuuta klo 16.30. Ässäkeskuksessa. Kahvit tarjolla alkaen
klo 16.00. Kutsut tarkempine tietoineen toimitetaan aikanaan.
Yhteystietoja: puheenjohtaja juha.dahlman@sok.fi tai 0407693816, I varapuheenjohtaja ja
sihteeri sami.keino@sok.fi tai 0503096210, II varapuheenjohtaja ari.
kovalainen@sok.fi 0107681824, toiminnanjohtaja makinen.teuvo@
gmail.com tai 050-3385636, varainhankintajohtaja jukka.hallikainen@
hotmail.fi 0500-607874

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Vuosi on taas vaihtunut, siispä Hyvää
alkanutta Vuotta jäsenistöllemme.
Maanantaina 17. tammikuuta johtokunnan järjestäytymiskokouksessa
jaettiin tehtäviä seuraavasti. Puheenjohtajana jatkaa kuten vuosikokouksessa päätettiin Timo Koukkari. 1.
varapuheenjohtajana toimii HansRune Holmberg, toisena varapuheenjohtajana taas Heimo Yrjönsalo.
Sihteerinä jatkaa Eero Hakkarainen
ja rahastonhoitajana Erja Remsu.
Internet vastaavana Ari Strand, valokuva- ja perinneaineistoa hoitaa
Hans-Rune Holmberg. Ampumatoiminnasta vastaa edelleen Heikki
Heikkonen apunaan Paavo Virtanen.
Viestinnästä vastaavat Timo Koukkari ja kirjoittaja Markku Remsu joka
toimii myös kuljetuskomppanian ilmoitustaulu- ja kiltamme Jääkäritalo
vastaavana. Muistutan maaliskuun
sääntömääräisestä vuosikokouksesta. Se pidetään 15.3 Santahaminassa
Jääkäritalolla ja ohjelmaan on saatu
taas luentokin. Laittakaa päivä kalentereihinne.

Kaartin
Jääkärirykmentin
kilta
28.2. 2011 klo 16.00 Tutustuminen
Elisan puhelinmuseoon. Kokoontu-

minen museon edessä Runeberginkatu 43 klo 15.50. Ilmoittautuminen
viim 24.2.
28.3. 2011 Jäsenkirjeessä pidettäväksi mainitun esitelmän aihe
muuttuu. Tietoa myöhemmin mm
killan internet- sivulla. Ilmoittautumiset kai.wigren@pp.nic.fi tai 050
4654088

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin
käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Kunniapuheenjohtaja
Sissiosaston kunniapuheenjohtaja, sotmest res Sven Ikäheimonen sai
kutsun viimeiseen iltahuutoon 30.12.2010. Sissit tekevät kunniaa 29.1.klo
11.00 siunauskellojen soidessa Roihuvuoren kirkossa.
Vuosikokoukset
Stadin Sissien vuosikokoukset pidetään tiistaina 22.3. klo 18 Maanpuolustusjärjestöjen Auditoriossa Töölöntorinkatu 2. Kokouksen yhteydessä
Sissiteam kertoo kokemuksistaan mm. tämän vuoden Utria Dessant kisasta
Virossa.
Sissiparlamentti kokoontuu valmistelemaan vuosikokousasioita keskiviikkona 9.2. Döbelnink 2 neuvotteluhuone 1 4.kerros.
Maastotoiminta
Sissitaitokilpailu 16.-17.4. Ilmoittautumiset MPK:n sivujen kautta. Lisätietoja: Kilpailun johtaja: Arto Vesamo 040-5946488, arto.vesamo@gmail.com
Kilpailusta kertoo myös Sissiosasto ry:n maastoaliupseeri Christer Mikkonen 050-5722 873, christer.mikkonen@elisanet.fi
Ampumatoiminta
Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot normaalisti parillisen viikon maanantai klo 19.00–21.30 ja sunnuntai klo 14.30–17.00. Ohjeet
tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys Tomi Haimelin 040
552 5551 tomppa@scuba.fi tai Eki Monni 050 486 7740. Tervetuloa mukaan
aktiiviseen toimintaan!
Salitoiminta
Stadin sissit järjestävät ju-jutsuun pohjautuvan tehokkaan itsepuolustuskurssin. Kurssipäivät ovat maanantai ja keskiviikko aika 1800–1930. Kurssi
alkaa maanantaina 7.2.2011 kello 1800 ja harjoituspaikkana on Töölöntorinkatu 2:n sali. Kurssi kestää kesäkuun puoliväliin asti.
Kurssilla käydään lävitse peruslyönnit ja potkut ja harjoitellaan irtautumisia eri hyökkäyksistä. Harjoitukset alkavat alkulämmittelyllä, joka on
nousujohteinen eli myös rapakuntoiset ovat tervetulleita. Lämmittelyn jälkeen tehdään tekniikkaharjoitteita. Harjoittelu tapahtuu paljain jaloin ns
judo tatamilla asuna budopuku tai verkkarit ja t paita. Toki maastopuvussakin saa tulla. Tiloissa on pukuhuoneet naisille ja miehille sekä juuri uusittu
komea suihkutila. Järjestäjä ei vakuuta osallistujia vaan jokainen huolehtii
itse vakuutusturvastaan. Alaikäraja kurssille on 16 vuotta huoltajan kirjallisella luvalla. Yläikärajaa ei ole. Toivomuksena on että kurssilaiset liittyvät
kurssin jälkeen sissien jäseneksi, Erivapaus voidaan myöntää omassa reserviläisyhdistyksessään toimiville aktiiveille, jotka eivät halua vaihtaa yhdistystä. Reserviläisjärjestöjen jäsenille kurssi on maksuton, muilta perimme
50e kannatusmaksun.
Harjoitusten ohjaajina toimivat maanantaisin Mika Leivo ja keskiviikkoisin Marko Lehti. Ilmoittautumiset ja lisätiedot marko.lehti.01@gmail.com
040 5438264. Huom ilmoittautuminen ei välttämätön, voit saapua myös
suoraan treeneihin! Katso myös Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi.
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke
18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut
Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
Yhteystiedot sissien toimintaan
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi, Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi;
jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736, tommi.saikkonen@gmail.
com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: Upseerit: Virpi Kukkonen, (09) 4056 2011, jasenasiat@rul.fi; Aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, (09) 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi
Talvisodan päättymisen muistopäivä
Katso ajantasaisimmat tiedot web-sivuilta tai ota yhteyttä: kari.karjalainen@esres.fi / 040 558 1193.
Liikunta
Talvikauden ensimmäiset marssit ovat seuraavat: Harjoitusmarssi 2, su
6.2.2011, MPK kurssinro 0404 11 12009.
Reppumarssi 1, su 13.2.2011, MPK kurssinro 0404 11 12008. Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta. Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi tai 050
5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Ammunta
Perinteiset Padasjoen talvipäivät pidetään 11.–13.3.2011. Ilmoittaudu
osoitteeseen ilmoittautuminen@esres.fi 7.3. mennessä. Mainitse ilmoittautuessasi mihin kerhoon kuulut sekä mahdollinen laina-aseen tarve. Osallistumismaksu 10 e. Lisätiedot Jyrki Helin 0400 212 252
Töölöntorinkadun pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00 - 20:30

Töölöntorinkadun pistoolivuorot jatkuvat kevätkaudella perinteiseen
tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes)
0400 212 252.
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 vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi.
Santahaminan vuorot
Uudenmaan ELY-keskus on 20.12.2010 päättänyt, että reserviläisten ja
muiden vapaaehtoistoimijoiden harjoittama ampumatoiminta Santahaminassa kielletään iltaisin klo 19 jälkeen ja viikonloppuisin. Ampumaratojen käyttökielto viikonloppuisin ei koske Maanpuolustuskoulutusyhdistys
MPK:ta.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Yhteystiedot
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 544 5763, varapj ja tiedotusvastaava:
ltn panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja alik henri.jacobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj kers
Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 212 252.

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Arvoisa tykistöyhdistyksen jäsen: 5.-6.3.2011 on todellinen tykistön ”superviikonloppu”! Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden osallistua tykistöseminaariin, viettää Kenttätykistökerhon 70-vuotisjuhlia sekä nauttia Suomen tykistön päivän illallisesta.
Tykistöseminaari 5.3.
Lauantaina 5.3.2011 klo 11-16 järjestetään Tykistöseminaari Tykistömuseolla, Hämeenlinnassa. Seminaarin aiheet ja puhujat ovat alansa huippua:
mm. Pekka Visuri, Pekka Majuri, Jouko Alasjärvi ja Asko Sivula.
Seminaarimaksu on 25 – 30 e, ja se sisältää osallistumisen seminaarin,
seminaariesityksistä julkaistavan kirjan, kahvitarjoilun sekä mahdollisuuden tutustua Tykistömuseoon. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jyri Vilamo,
puh. 044-5110472, e-mail: jyri.vilamo@gmail.com. Ks. erillinen ilmoitus tästä lehdestä.
Kenttätykistökerhon 70 – vuotisvastaanotto 6.3.
Suomen tykistön päivänä sunnuntaina 6.3.2011 vietämme Kenttätykistökerhon 70-vuotisjuhlia ravintola Tekniskassa (osoite Eerikinkatu 2, 6 krs.,
Helsinki). Tapahtumalla haluamme juhlia kerhon pitkää taivalta maanpuolustuksen ja tykistön perinteiden vaalijana ja tulevaisuuden tekijänä.
Juhlaa vietetään vapaamuotoisena vastaanottona (kahvitarjoilu) kello
16-18 välisenä aikana. Asu vapaa. Muistamiset Kerhon tilille (Nordea 12713083323). Viestikenttään maininta: Kerho 70 – vuotta. Kerho tulee perustamaan lahjoitusvaroista tykistökadeteille suunnatun rahaston.
Suomen tykistön päivän iltajuhla 6.3.
Sunnuntai-ilta 6.3. huipentuu kello 19.00 alkavaan perinteiseen tykkimiesiltaan ravintola Tekniskassa. Ohjelmassa on alkumalja, juhlaesitelmä ja
buffet ruokailu. Iltatilaisuudessa asuna on paraatipuku tai tumma puku ja
kunniamerkit. (ks. erillinen ilmoitus tästä lehdestä muusta päivän ohjelmasta).
Illalliselle ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla illalliskortin hinta 40
euroa 28.2.2011 mennessä Kerhon tilille (Nordea 127130-83323). Viestikenttään maininta ”Illalliskortti”.
Tiedustelut: Pekka Vasara, pekka.vasara@luukku.com, 0400-772687, Jouko Huhtala, jokke.huhtala@elisanet.fi, 050-5647275
Muuta tykistöyhdistysten toimintaa kevään 2011 aikana
18.-20.3.2011 Perussuunta 2011- kilpailu Paikka: Tapa, Viro
Epäsuorantulen vierailu- ja kilpailumatka Tapaan. Perussuunta 2011 tapahtuma järjestetään seitsemättä kertaa. Ohjelma pääpiirteissään: Pe 18.3.
klo.17.30 lautalla siirtyminen Viroon. Lauantaina kilpailutehtävien harjoittelu. Sunnuntaina itse kilpailu (suunnistusta, ammuntaa ja epäsuorantulen
tehtäviä NATO kalustolla) ja kotiin paluu illalla (klo.23.00). Matka toteutetaan omakustannusperiaatteella (laiva) ja kimppakyydein autoilla. Matkan
hinta tarkentuu osallistujamäärän selvitessä (ennakkoarvio 90-100e/hlö).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.3.2011 mennessä Jyri Vilamo, puh. 0445110472, e-mail: jyri.vilamo@gmail.com.
15.-17.4.2011 Hedberg koulutusviikonloppu Paikka: Niinisalo, Tykistökoulu
Tykistötaidollinen koulutusviikonloppu yhdessä Viron reserviupseereiden ja aliupseerien kanssa. Hedberg-viikonloppu on Kenttätykistökerhon
merkittävimpiä toiminnallisia perinteitä. Jos vuoden aikana pitää valita yksi
viikonlopun mittainen tykistöllinen tapahtuma, johon osallistua, se on ehdottomasti Hedberg-tapahtuma! Aiempien vuosien kertomuksia löydät nettisivuiltamme
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 2.4.2011 mennessä: Riina Markkula, puh
0400 516 097 riina.markkula@gmail.com. Kuljetukset kimppakyydein.
Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Markku Mantere puheenjohtaja@ktkerho.fi , varapuheenjohtaja Pekka Vasara, pekka.vasara@luukku.com, sihteeri Patrick Hjelt,
sihteeri@ktkerho.fi, Lohjan patterin päällikkö Tero Merjomaa, mp 0500 841
585, tero.merjomaa@nordea.com. Killan verkkosivut: www.tykistokilta.net.
KT-kerhon verkkosivut: www.tykistö.fi
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Kuntoa kohottamaan
lukeneet muunmuoassa Reserviläinen 4/2009 sekä Helsingin Reservin
Sanomien pääkirjoituksesta 6/2010.
Toivottavasti nämä kirjoitukset ovat
herätelleet ainakin pääkaupunkiseudun reserviläisiä. Onneksi Reserviläisliitto on valinnut vuode 2011
yhdeksi painopisteeksi kuntoliikunnan.

Teksti: Juha Matikainen
Kuva: RESUL

on laskenut
vuosi vuodelta. Keskivertokansalainenkaan ei pärjää enää töissä
kuin kuusi tuntia ja sitten väsymys
vie voiton. Tätä viestiä rummutti
Talouselämä -lehti vuonna 2008.
Miten tähän on tultu? Onko syynä
nyky-yhteiskunnan tuomat mukavuudet, jotka ovat tehneet meistä
laiskoja liikkujia? Ainainen kiire
töissä ja kotona? Onko liikunnan
ilon sammuttanut jatkuva kilpailu,
kuka on vahvin, kuka on nopein?
Vai peräti kansallisen häpeän, muutamien huippu-urheilijoiden kärähtäessä kiellettyjen aineiden käyttämisestä.
Miten on suomalaisen reserviläisen kunnon laita tänään? Ei ilmeisesti kovin hyvä, kuten olemme jo

Suomalaisen kunto

onkin parantunut vuosien mittaan on vastaavasti
kestävyyskunto laskenut. Miten on,
oletko koskaan miettinyt, miten itse
pärjäisit tämän hetkisen kuntosi
kanssa VEH-harjoituksessa tai peräti kertausharjoituksessa? Oletko
miettinyt, miten voit testaamaan
nykyisen kuntosi? Tähän kysymykseen löytyy vastaus MPK:n kalenterista. Santahaminassa järjestetään
16.4. reserviläisille mahdollisuus
suorittaa lihaskuntotesti ja Cooper-

Vaikka lihasvoima

Svenska Finlands
Folkting

Sähkösuunnittelu
Forssell Oy

Lönrotinkatu 3 A 3
00120 HELSINKI
(09) 684 4250

Kullervonkatu 20
00610 HELSINKI
0400 736 652

uotteet kotikäyttöön sisällä ja ulkona
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juoksutesti. Kalenterista löytyy myös
harjoitus- ja reppumarsseja helmikuusta aina toukokuulle asti. Sekä
14.5. järjestettävä Reserviläisten
testimarssi 25 km, vähintään 10 kg:n
repun kanssa. Kaiken kruunaa Kesäyön marssi 2011, joka järjestetään
jo 27.5. Vantaan Hakunilassa. Nyt ei
kesälomakaan pääse pahemmin häiritsemään osallistumistasi kyseiseen
tapahtumaan.
Oman kunnon nostaminen on
loppujen lopuksi aika helppoa, kunhan kunnon kohotuksen vain aloittaa.
Mitä se sitten vaatii? Se vaatii vain 30 minuuttia kohtalaisesti
kuormittavaa kestävyysliikuntaa 4–7
kertaa viikossa, esimerkiksi reipasta
kävelyä, juoksua, uintia tai talvisin,
kun lumitilanne sallii hiihtoa. Sekä
vähintään kahdesti viikossa lihasten

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

voimaa kehittävää liikuntaa. Siispä
painoja nostelemaan. Valitettavasti
kuntoa et voi varastoida, etkä saa
sitä mistään pullosta.
ei siis ole
sitä, että heti pururadalle juoksemaan "urku auki" tai salille ja heti
120 kg tankoon, innostus kuntoiluun
loppuu kyllä aika lyhyesti. Aloita
varovasti, kuuntele omaa kerhoasi,
aseta itsellesi realistinen tavoite ja
loppu on sinusta kiinni. Samalla on
myös hyvä kiinnittää huomiota ruokavalioon. Muista myös levätä. Parhaiten kuntoilun vauhtiin pääsee,
että aloitat kunnon kohottamisen
yhdessä kaverisi kanssa. Mikäli yhdistyksessäsi on liikuntavastaava,
voit kääntyä hänen puoleensa ja kysyä neuvoja kunnon kohottamisesta.
Eikä omia liikunta suorituksia tarvitse enää kirjata vihkoon, voi tehdä

Kunnon kohottaminen

VARATTU

Viking Line Abp

sen nykyaikaisesti RESUL ry:n tarjoamaan sähköiseen kuntokorttiin,
josta on sitten helppo seurata omia
tekemisiään liikunnan saralla. Myös
ammunnan harrastajat on huomioitu. Mikäli et ole vielä ottanut käyttöön sähköistä kuntokorttia, tee se
nyt.
Valitettavasti joillekin on muodostunut virheellinen käsitys siitä,
että kunnon kohottamiselle ei löydy
tarvetta. Tällainen ajattelu on erittäin vaarallista. Kunnosta huolehtiminen ei ole pelkästään ammattisotilaiden ja varusmiesten tehtävä.
Kunnosta huolehtiminen kuuluu
myös meille reserviläisille ja kaikille
suomalaisille, ikää, arvoon tai säätyyn katsomatta.
Päätän tämän kirjoituksen majuri (evp) Niilo Tarvajärven sanoihin
"Ylös, ulos ja lenkille!"

Katajanokan
Huolto Oy
Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI
(09) 696 2380

RY

Hollming Oy
PL 14
26101 RAUMA
0204 865 000

Since 1951

Helsingin
Seurakuntayhtymä

WEG Oy

Koronakatu 1 B
02210 ESPOO
010 66 1340

www.bolder.fi
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Asianajotoimisto
Kari Silvennoinen Ky

Insinööritoimisto
Lauri Mehto

Korkeavuorenkatu 19 A
00130 HELSINKI
010 616 8920

Abraham Wetterintie 4
00810 HELSINKI
(09) 343 6080

Rolls-Royce Oy Ab

Transpap Oy

Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI
(09) 4730 3301

Laippatie 5
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

SSH
Communications
Security Oyj

Saab Systems Oy
Metsäneidonkuja 8
02130 ESPOO
0207 960 600

Valimontie 17
00380 HELSINKI
020 500 7000

www.saabgroup.com

Kauppapuutarhaliitto

Eiran
Isännöitsijätoimisto Oy

Larin Kyöstintie 6
00650 HELSINKI
(09) 728 8210

Castreninkatu 8
00530 HELSINKI
(09) 272 7350

Helsingin Suomalainen
Klubi r.y.

Porvoon
Osuuspankki
Rauhankatu 27
06100 PORVOO
(019) 661 131

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

Oy Tammesvirta & Co
Elannontie 5
01510 VANTAA
020 728 9880

Wipak Oy
PL 45
15561 NASTOLA
0205 103 11

Oy Mechelin
Company Ab
Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

tukee vapaaehtoista
maanpuolustustyötä!

Berner Oy
PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Noptel Oy
Teknologiantie 2
90590 OULU
040 181 4351
www.noptel.fi

Vilmet Oy

Teollisuustie 14
35700 VILPPULA
(03) 471 7800

PJ-Tilit Oy

Oy Forcit Ab
PL 19
10901 HANKO
0207440400

www.laakkonen.fi

Linnamäki Steel Oy

PL 28
00751 HELSINKI

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Oy Sten & Co Ab

Puhdistusliike
Jokimäki Ky

PL 124
04301 TUUSULA
(09) 274 6030

Kirjansitomo Haglund
Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
(09) 777 2656
www.pikkusitomo.fi

Turku Energia

Radanvarsi
45910 VOIKKAA
(05) 388 8040

PB 26
10901 HANGÖ
(019)221 922

Karjalantie
23100 MYNÄMÄKI
(02) 430 9049

Teruxcon Ky

Säätölaitehuolto Oy

Pohjatekniikka Oy

Topi-Kalustaja Oy

Lujitustekniikka Oy

Insulanova Oy

Finnparts Oy

Uudenmaan
Tilipalvelu Ky

Metsätorpantie 5 A 5
02430 MASALA
045 651 6091

Juvantasku 1
02920 ESPOO
(09) 849 4440

Oy Contender Ltd Ab
Kalkungsvägen 4 A
01200 VANDA
040 527 50551
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PL 27
00721 HELSINKI
(09) 350 5760

Söderlångvikgård
25870 DRAGSFJÄRD
0500 507 526

Oy Kontutek Ab
Mäkelänkatu 54 B
00510 HELSINKI
(09) 565 8000

Pukkila Oy Ab
PL 29
20521 TURKU
0207 219 600

Nuijamiestentie 5 B
00400 HELSINKI
(09) 477 7510

Lehtisaarentie 1
00340 HELSINKI
(09) 480 822

PL 46
85101 KALAJOKI
(08) 469 5500

Laurinkatu 45
08100 LOHJA
(019) 347 272

Insinööritoimisto
RI-Konsultit Oy

Hifi Guru Oy

Suomen
Eura-Ryhmä T:mi

Paavalin Seurakunta

Lataokartanontie 7 B
00700 HELSINKI
(09) 4174 7700

Kehräsaari B
33210 TAMPERE
050 517 5553

PL 108
05801 HYVINKÄÄ
(019) 418 877

Sammatintie 5
00550 HELSINKI
(09) 685 9620

Supermaster Ky

T:mi H.Nyström

UN-Neon

Sormat Oy

Suomen Teknohaus

Kiinteistöhoito
Matti Harmanen T:mi

Kontulan Kiinteistöt

HangTel

Ab Fennopress Oy

Rymättylän
Osuuspankki

Sotkamon Fysioterapia

Compmeas
Consulting Oy

Energico Oy

Kantakaupungin
Isännöinti Oy

E.Hartikainen
Oy
www.hartikainen.com

Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 765 735

Jetsolutions Oy

Total Balance

Mustalahdentie 4
00960 HELSINKI
(09) 321 8388

Karjalan
Osuuspankki

Rajavartioliitto ry

Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMMI
(09) 298 9796

Kaasutintie 24
00770 HELSINKI
(09) 350 5820

Hammaslääkäri
Hannu Cederberg

Oy Hangö
Stevedoring Ab

Hammaslääkäri
Jussi Kuusisto

PL 105
20101 TURKU
(02) 262 8111

Malminkaari 23 B
00700 HELSINKI
(09) 3508 3210

Hammaslääkäri
Arto & Riitta Snäll

Jeesus Kristus
Pelastaa.

Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Ratamestarintie 11
00520 HELSINKI
(09) 148 5824

Harjutie 5
21290 RUSKO
0207 940 200

Lohkoasennus Oy
PL 25
21101 NAANTALI
(02) 432 7327

Rahtitie 2
01530 VANTAA
040 900 5411

PL 172
04301 TUUSULA
(09) 274 7210

Fiskars Brands
Finland Oy Ab
10330 BILLNÄS
(019) 277 721

Kuopion
Ev.lut Seurakunta

Lai-Mu Oy
Niittaajantie 9
26820 RAUMA
(02) 8387 2400

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Sam-Systems

Hellmanin Konepaja

Oy Promotor Ab

PL 5110
70701 KUOPIO
(017) 158 111

Hevoshaantie 3
6450 PORVOO
045 633 7067

Sienitie 22
00760 HELSINKI
0108 365 400

Girafe Oy

Sahaajankatu 41
00880 HELSINKI
(09) 755 2480

Kellosilta 2 C 65
00520 HELSINKI
(09) 143 703

Itälahdenkatu 5 B 29
00210 HELSINKI
050 598 6787

Ratakatu 5
10900 HANKO
(019) 248 6494

Viluntie 3
21140 RYMÄTTYLÄ
(02) 274 4500

Tervapääskynpolku 3 A
00780 HELSINKI
(09) 351 1304

Pornaistentie 235
07230 MONNINKYLÄ
0400 215 813

Kontulankaari 12
00940 HELSINKI
(09) 342 4430

Arabiankatu 12
00560 HELSINKI
(09) 612 9650

Torinkatu 8
88600 SOTKAMO
040 556 5305

Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja, vt. Tomi Alajoki
puh. 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi

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

SUOMEN TYKISTÖN PÄIVÄN
TILAISUUDET HELSINGISSÄ 6.3.2011
Klo 12.00 Seppeleenlasku tykistökenraali V.P.Nenosen haudalle.
Kokoontuminen Hietaniemen kappelin portilla klo 11.50
Tilaisuudet Ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2
Klo 15.30 Suomen Kenttätykistön Säätiön valtuuskunnan kokous
Klo 16.00 Tykkimiehet ry:n hallituksen kokous
Klo 16.15 Suomen Kenttätykistön Säätiön hallituksen kokous
Klo 17.30 Tykkimiehet ry:n kevätkokous
Klo 16.00 -18.00 Kaikille avoin Kenttätykistökerhon 70 – vuotisvastaanotto (kahvitarjoilu)
Klo 19.00 Tykkimiesilta, johon kaikki tykkimiehet ja tykistön ystävät ovat tervetulleita
Ilmoittautuminen tykkimiesiltaan torstain 24.2. mennessä maksamalla illalliskortin hinta 40 e
tilille Nordea 127130-83323. Viestikenttään maininta: 6.3. Nenonen.
Tiedustelut: Pekka Vasara, pekka.vasara@luukku.com, 0400-772687,
Jouko Huhtala, jokke.huhtala@elisanet.fi, 050-5647275
Päivän tilaisuuksissa on asuna paraatipuku tai tumma puku ja kunniamerkit.

Sinullakin on sähköinen kuntokortti
— kunhan otat sen käyttöösi!
Reserviläisurheiluliiton verkko-

palvelussa www.resul.fi/kuntokortti
on kaikille Helsingin Seudun Reserviläispiirin sekä Helsingin Reserviupseeripiirin jäsenille avattu käyttöön henkilökohtainen sähköinen
kuntokortti. Tämän palvelun avulla
voit seurata omaa liikunta-aktiivisuuttasi merkitsemällä korttiin
päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksesi. Sähköisen kuntokortin
käyttö on käyttäjälleen maksutonta.
Tämän sähköisen palvelun ovat sinulle tuottaneet yhteistyössä Reserviläisurheiluliitto ry ja Poutapilvi
Oy.

Kohti parempaa
kenttäkelpoisuutta
Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan
yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän
mukaisesti varustettuna eri vuoden
ja vuorokauden aikoina. Henkinen
kunto, joka on suorassa yhteydessä
yksilön fyysiseen kuntoon, ilmenee
sitkeytenä, peräänantamattomuutena, rohkeutena ja voitontahtona.
 	 Reserviläiselle peruslähtökohdan kenttäkelpoisuudelle muodos-

tavat taistelukentän vaatimukset.
Rauhanajan työkyvyn lisäksi reserviläisen tulee ylläpitää fyysistä suorituskykyään tasolla, josta se voidaan
tarvittaessa kohottaa nopeasti vastaamaan nykyaikaisen sodankäynnin vaatimuksia siten, että taistelija
pystyy toimimaan menestyksekkäästi omassa sodan ajan tehtävässään.
Välittömissä taistelutehtävissä painottuu fyysinen toimintakyky. Kaikissa johtamistehtävissä korostuu
lisäksi kyky tehdä järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja eettisesti kestäviä
päätöksiä suuren fyysisen rasituksen
ja psyykkisen paineen alaisena.

Sähköinen kuntokortti
Sähköinen kuntokortti perustuu
käytössä olevaan kuntoliikuntajärjestelmään. Jokainen Helsingin
Seudun Reserviläispiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin jäsen voi
merkitä omat liikunta- ja ammuntasuorituksensa hänen omalle henkilökohtaiselle sivulle. Etuna sähköisestä sovellutuksesta on mm. liikuntasuoritusten automaattinen yhteen
laskeminen ts. jokainen järjestelmän
käyttäjä voi nähdä koko vuoden kumulatiivisen liikuntakertymän. Vas-

Aliupseeriliitto ry
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki

taavasti tästä järjestelmästä saadaan
jokaisen perusyhdistyksen sekä reserviläis- ja reserviupseeripiirin jäsenten liikunnan kokonaismäärät.
Nyt jos koskaan on hyvä aika ottaa kunnon askel ja aloittaa käyttää
sähköistä kuntokorttia heti vuoden
alusta lähtien, tuleehan tällä tavalla
kirjattua koko kalenterivuoden 2011
kuntoilut ja ampumasuoritukset!

Oma liikuntapäiväkirja
Kuntokortin käyttäjän kuntoluokka
päivittyy automaattisesti jäsenrekisteriin sähköisen kuntokortin tietojen
perusteella. Kuntokortti on osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti
 	 Kirjautumista varten tarvitaan
jäsennumero, joka on jokaisen jäsenen jäsenkortissa. Kuntokorttipalveluiden lisäksi Helsingin Seudun
Reserviläispiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin jäsen voi tarkistaa
omat tietonsa ja toimittaa mahdolliset muutokset sähköpostilla oman
liittonsa jäsenrekisteriin järjestelmässä olevan linkin kautta.
 	 Lähtökohtana on, että peruskuntoa kehitetään suorittamalla vähintään puolen tunnin kuntosuoritus.
Puolen tunnin suoritus antaa yhden

pisteen, puolentoista tunnin suoritus kaksi pistettä ja yli kolmen tunnin liikuntasuoritus päiväkohtaisen
maksimipistemäärän kolme pistettä.
Sopivia liikuntalajeja on lähes rajattomasti, esimerkiksi hiihto, kävely,
juoksu, suunnistus, kuntosaliharjoittelu, luistelu, soutu, eri palloilulajit ja ammunta.
Tarkempaa tietoa peruskuntoluokkapisteistä, testipisteistä, erikoistesteistä ja kuntoluokkajärjestelmästä laajemminkin on osoitteessa
www.resul.fi/kuntokortti

Perusyhdistyksen
sekä reserviläis- ja
reserviupseeripiirin tehtävät
Kuntokortti perustuu siis jokaisen
jäsenen omaan aktiivisuuteen liikkua ja kirjata oma liikunta-aktiivisuutensa tähän sähköiseen järjestelmään. Yhdistysten ja piirien tehtävänä on tiedottaa asiasta omille
jäsenyhdistyksilleen sekä seurata
omalta osaltaan, kuinka tämä uusi
järjestelmä otetaan käyttöön.
Perusyhdistysten vastuuhenkilöt
pystyvät kirjaamaan testisuoritukset oman yhdistyksensä jäsenille.
Lisäksi reserviläis- ja reserviupsee-

ripiirien vastuuhenkilöt pystyvät
kirjaamaan testisuoritusten lisäksi
kenttäkelpoisuusarvioinnit oman
piirinsä jäsenille. Vastuuhenkilöinä
ovat yhdistysten, kerhojen sekä piirien puheenjohtajat ja sihteerit sekä
urheiluvastaavat.

Aktiivisuus kannattaa
Reserviläisurheiluliitto, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto arpovat toimintavuoden aikana
palkintoja kirjautuneiden jäsenten
kesken. Arvonnoista tiedotetaan liittojen verkkopalvelussa.
Mikäli järjestelmän käytössä on
ongelmia, niin käyttäjä voi lähettää järjestelmän kautta palautetta
Poutapilvi Oy:lle, josta se kootusti
toimitetaan tarvittaessa Reserviläisurheiluliittoon. Myös reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto
Tarkiainen auttaa tarvittaessa.

Tervetuloa sähköisen
kuntokortin käyttäjäksi!

Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

