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Sotamarsalkka vieraili eilen Hangon rintamalla.

Suoritti ruotsalaisten ja suomalaisten joukkojen 
katselmuksen.

Eilispäivä muodostui sotamarsalkan vierailun johdosta Hangon rintaman merkkipäi-
väksi. Marsalkan juna saapui klo 13.35 Hangon alueelle, jossa korkean vieraan toivotti 
tervetulleeksi eversti Koskimies, seurassaan evl. Kesämaa. Sotamarsalkan seuruee-
seen kuluivat puolustusministeri kenr.luutn. Walden, kenraalit Enckell, Valve ja Airo, 
saksalainen kenraali Ehrfurt, Ruotsin sotilasattasea Stedingk ym.

Ruotsalaisten joukkojen katselmus
Marsalkka siirtyi seurueineen ensin kentälle, missä vapaaehtoispataljoona oli järjes-
täytynyt katselmukseen. Edellisen päivän ankara pakkanen oli vaihtunut sakeaksi 
lumipyryksi, joka katselmuksen aikana yhä yltyi. Pataljoona komentaja, evl Berggren 
ilmoitti joukkonsa, minkä jälkeen sotamarsalkka Porilaisten marssin kaikuessa kier-
si rivistöt, pysähtyen jokaisen komppanian eteen tervehtien ja kiittäen päällystöä ja 
miehistöä urheudesta ja sitkeydestä monikuukautisen sodan aikana. Joukot vastasi-
vat tervehdykseen sotilaallisen täsmällisesti.

Katselmuksen jälkeen sotamarsalkka jakoi pataljoonan upseereille kunniamerkkejä 
antaen evl. Berggrenille I.lk:n Vapaudenristin. Sitten hän luki voimakkaalla kanta-
valla äänellä vapaaehtoispataljoonalle omistamansa päiväkäskyn, kohottaen lopuksi 
eläköön-huudon Hänen Majesteetilleen Ruotsin Kuninkaalle.

P
uolustushallinto aloit-
taa hallitusohjelmaan 
sisältyvän puolustusvoi-
mauudistuksen mahdol-
lisimman pian. Sopeut-
tavat toimet aloitetaan 
välittömästi, jotta saa-

daan aikaan vaadittavat menosäästöt sekä 
pyritään hillitsemään menomenopaineita. 
Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja 
turvaaminen hoidetaan.

Vuoden 2012 budjetissa puolustushal-
linnolle esitetään hieman yli 2,8 miljardia 
euroa. Summa on 3,4 miljoonaa euroa vä-
hemmän kuin edellisessä budjetissa. Todel-
lisuudessa määräraha on 45,8 miljoonaa 
euroa pienempi kun otetaan huomioon 
tilausvaltuuksien maksatusten siirrot ja 
vastaavien siirrot eri vuosien välillä. Huo-
mioon on otettava myös kustannustasotar-
kistukset sekä eriluontoiset kertaerät. Hal-
litusohjelman menosäästöistä kohdistuu 
materiaalihankintoihin 20 miljoonaa euroa 
ja 25,8 miljoonaa euroa toimintamenoihin. 
Puolustushallinto laskee vielä puolustus-
voimilla olevan noin 30 miljoonaa euroa 
sisäisiä menopaineita, jota koko summa on 
noin 75 miljoonaa euroa.

EnSi vUodEn bUdjEttiin sisältyy tilaus-
valtuuksien kuluja 832 miljoonaa euroa. 
Valtuudet on myönnetty jo aikaisempina 
vuosina. Tilausvaltuuksien mukaiset ma-
teriaalihankinnat on tehty ja niiden peru-
minen olisi vieläkin kalliimpaa sopimus-
sakkojen vuoksi. Vuoden 2012 jälkeisille 
vuosille määrärahasitoumuksia on run-
saat 1,3 miljardia euroa.

Puolustushallinnon määrärahat ovat 
suhteellisesti tämän vuoden tasolla eli 5,7 
% Suomen budjetista. Ensi vuodelle puo-
lustushallinto laskee vähentävänsä noin 
760 henkilötyövuotta.  Vähennys aiheutuu 
ravitsemuspalvelujen yhtiöittämisestä so-
tilaallisen kriisinhallinnan supistuksesta. 
Kysymys on lähinnä EU:n taisteluosasto-
jen valmiusvuoron päättymisestä.

Puolustusvoimien toimintamenot ovat 
ensi vuonna runsaat 1,7 miljardia euroa. 
Lisäystä tämän vuoden budjettiin on 13,5 
miljoonaa euroa. Toimintamenoihin on 
huomioitu mm virka- ja työehtosopimus-
ten aiheuttamat korotukset. Sopeuttamis-
toimet kohdistuvat reserviläiskoulutuk-
seen, lento- ja alusvuorokausien määrään 
sekä varusmiesten maastovuorokausiin.

Materiaalihankintoihin kohdistuu 26 

miljoonan euroa supistuminen. Hankinto-
jen määrärahaksi esitetään ensi vuodelle 
712 miljoonaa euroa. Materiaalihankinnat 
tullaan varmasti priorisoimaan tarkasti. 
Osasto suunnitelluista hankinnoista tul-
laan varmasti luopumaan tai lykkäämään 
tulevaisuuteen.

PUolUStUSvoimiEn materiaalinen ke-
hittäminen 2012 (PVKEH2012) mukaan 
jatketaan puolustusvoimien tietoliiken-
neverkon kehittämistä ja hankkimalla 
aluepuolustusjoukoille siirrettäviä johta-
mispaikkamoduuleita. Hornet-hävittäjien 
päivityksiä jatketaan. Niille luodaan mm 
ilmasta maahan ohjusvalmius. Myös uusia 
maastoajoneuvoja hankitaan vanhentu-
neen kaluston sijaan. Suunnitelmissa on 
hankkia kevyitä panssarintorjuntaohjuk-
sia sekä tiedustelu-, valvonta- ja tulenjoh-
tojärjestelmiä.

Joidenkin arvioiden mukaan puolus-
tushallinto ei ole käyttänyt sille myönnet-
tyjä varoja tehokkaasti. On esitetty, että 
viime vuonna olisi materiaalihankintoihin 
varatuista rahoista jäänyt käyttämättä yli 
200 miljoonaa euroa. Kaikkiaan budjet-
tivaroja olisi jäänyt käyttämättä yli 500 
miljoonaa pelkästään vuonna 2010. Bud-
jettivarojen tehokkaampi ja suunnitelmal-
lisempi käyttö on myös meidän veronmak-
sajienkin etu.

Kaikesta huolimatta hyvää ja rauhallis-
ta joulua sekä onnellista uutta vuotta.

Sopeuttamistoimet 
kohdistuvat reser-
viläiskoulutukseen, 
lento- ja alusvuo-
rokausien määrään 
sekä varusmiesten 
maastovuorokau-
siin.
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Sisältä

Itsenäisyyspäivänä 
Suomi 94 vuotta

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

onnEKSi olKoon KAiKillE Itsenäisyyspäi-
vänä ylennetyille ja palkituille. Te edustatte 
juuri sitä joukkoa, joiden ansioista toimin-
ta on jatkuvaa ja monipuolista. Muistakaa 
toimia yhtä aktiivisesti tulevaisuudessakin, 
niin toiminta ei lopu, vaan se kehittyy. Ja 
kiitoksia kaikille Teille, jotka osallistuitte 
Itsenäisyyspäivän tilaisuuteemme Bottalla. 
Tilaisuus oli taas jälleen kerran ikimuistoi-
nen, josta saivat varmasti nauttia kaikki pai-
kalla olijat.

Muutosta tarvitaan!
Reserviläisliitto sai Oulun syyskokoukses-
sa taas uuden hallituksen ja uudet varapu-
heenjohtajat tai ainakin osittain uudet. Tule-
va vuosi on siinä mielessä merkittävä ja mie-
lenkiintoinen, että loppuvuonna olemme 
valitsemassa liitolle uutta puheenjohtajaa. 
Toivonkin, että puheenjohtajaehdokkaat 
ilmoittautuisivat kisaan heti alkuvuodesta, 
jotta saamme avoimen ja reilun kisan ja ei 
kävisi niin kuin viime kerralla. Tiettäväs-
ti ainakin liittomme 1. varapuheenjohtaja 
Osmo Suominen on havittelemassa liittom-
me johtopaikkaa. Ainakin hän on jo pitkään 
yrittänyt koota kannatusjoukkoa taakseen. 
Jos niin kävisi, että hänet valittaisiin liit-
tomme puheenjohtajaksi, niin tilanne olisi 
todella valitettava. Nykyinen liittomme ole-
maton linja ei ainakaan tule muuttumaan 
ja uskoisin liittomme vain vaipuvan syvem-
mälle kuin missä me tällä hetkellä olemme. 
Mielenkiintoisen tilanteesta tekee myös se, 
että vuosi sitten Suominen oli ilmoittanut 
jo etukäteen, ettei hän olisi käytettävissä 
liittomme varapuheenjohtajaksi, jos liittom-
me istuva puheenjohtaja ei saisi uudistettua 
puheenjohtajuuttaan. Tämä vain kuvastaa 
Suomisen vastuunkantokykyä ja herättää 
kysymyksen: ”Olemmeko me vain lapsia 
hiekkalaatikolla?”.
 Me emme liittona pysty ratsastamaan 
pitkälle vain olemalla ”Suomen suurin 
maanpuolustusjärjestö”. Jotta meitä kuun-
neltaisiin ja voisimme vaikuttaa yhteisiin 
asioihin, meillä tulee olla vahvat mielipiteet 
ja suhteet päättäjiin sekä valtionhallinnossa 
että puolustusvoimissa. Peräänkuulutan-
kin tässä reserviläisten edunvalvontaa, 

jota me emme tällä hetkellä tee, kuten esi-
merkiksi RUL tekee. Onko meidän tehtä-
vämme vain vaalia perinteitä ja ylläpitää 
maanpuolustustahtoa? Nämäkin ovat toki 
tärkeitä elementtejä, mutta järjestönä jäse-
nistömme etuudet ovat etusijalla ja näihin 
tulee panostaa. Voimmekin kysyä itseltäm-
me: istummeko me niissä pöydissä, joissa 
reserviläisten asemasta päätetään. Tunnem-
meko me ne henkilöt, jotka näistä asioista 
päättävät ja käymmekö me välitöntä ja sään-
nöllistä vuoropuhelua heidän kanssaan?

Kiitos ja kumarrus!
Piirimme sai syyskokouksessa uuden pu-
heenjohtajan. Juha Parkkonen Vääpelikillas-
ta johtaa ”kuoroa” vuoden vaihteen jälkeen. 
Viimeiset neljä vuotta puheenjohtajana sekä 
sitä edelliset seitsemän vuotta varapuheen-
johtajana ovat olleet ikimuistoiset. Toivot-
tavasti olen näinä vuosina jotain saanut ai-
kaiseksikin. Haluankin tässä kiittää kaikkia 
yhdistyksiämme sekä yhteistyökumppanei-
tamme tuestanne näinä mielenkiintoisina 
vuosina. Erityiskiitos toiminnanjohtajal-
lemme Kari Talikalle. Hänen ansiostaan 
mm. piirimme rutiinit pyörivät mallikkaas-
ti. Myös yhteistyö veljespiirimme HRUP:n 
kanssa on kehittynyt huomattavasti vuosien 
varrella. Toivon että se vain tiivistyy ja sy-
venee. Mutta nyt Espoonkeskus vaikenee… 
ainakin tällä palstalla.

Hyvää Joulun aikaa sekä toiminnallista ensi 
vuotta toivoen. Yhdessä yhteisten asioiden 
puolesta!

kimmo.karinen@helresp.fi

toimintAvUoSi 2011 AlKAA saapua päätök-
seensä. Itsenäisyyspäivä juhlallisuuksineen 
on ohitse ja ansioituneet reserviläiset ovat 
saaneet huomionosoituksensa. Onnittelut 
siitä jokaiselle ylennyksen tai ansiomerkin 
saaneelle – olette sen ansainneet omalla pa-
noksellanne maanpuolustuksen hyväksi! 
Suurin kiitos kuitenkin kuuluu niille kaikille 
joukoissamme oleville ja jo pois nukkuneille 
sotiemme veteraaneille, jotka itsenäisyytem-
me säilyttivät. Tähän urotyöhön tarvittiin 
kaikkia, riippumatta siitä taistelivatko he 
eturintamalla vai olivatko he turvaamassa 
yhteiskunnan perusrakenteita kotirintamalla 
– niin miehiä kuin naisia. 
 Näin vuoden lopussa on hyvä katsoa hie-
man taaksepäin mitä on saatu aikaiseksi ja 
toisaalta, mitä ensivuonna voisimme tehdä 
itse kukin paremmin vapaaehtoisen maan-
puolustuksen hyväksi. HRUP järjesti vuoden 
aikana kaksi seminaaria, sekä kyselyn ker-
hojen johdolle. Hallituksella on nyt selkeät 
eväät toimenpiteitä varten. 
 Osan toimenpiteistä ehdimme aloittaa 
kuluvana vuonna mutta paljon jäi vielä tule-
valle vuodelle. Seminaarien lisäksi mittava 
hanke on ollut Santahaminan ampumarata-
toimintaa koskevat valitukset. Tässä piirim-
me on hoitanut edunvalvontaansa erittäin 
aktiivisesti yhteistyössä PV:n, sekä muiden 
ammuntaa harrastavien tahojen kanssa.
 Kolmantena mainitsen HRUP:n vuosi-
kouksessa yksimielisesti hyväksytyt, uudet 
piirisäännöt. Majuri Risto Piekan johdolla 
valmisteltiin samalla kerhojen käyttöön mal-
lisäännöt. Uskallan väittää, että majuri Pie-
kan erittäin ansiokkaan työn tuloksena meil-
lä on tarjota ajanmukaiset ja toimintaamme 
tukevat yhdistyssäännöt. Suosittelen jokaista 
yhdistystä omalta osaltaan tarkastamaan, 
voisiko yhdistys ottaa käyttöön esitetyt mal-
lisäännöt. Viimekädessä päätös sääntömuu-
toksesta on kuitenkin vain ja ainoastaan ky-
seisen yhdistyksen.
 HRUP:n vuosikokous valitsi nykyisen hal-
lituksen jatkamaan, joten käynnistysvaikeuk-
sia uuden toimikauden alkaessa ei tule ole-
maan. Hallitus voi suoraan jatkaa siitä mihin 
se on jäänyt. Ensi vuonna on kerhojen jäsen-
ten lupa nähdä lisää tuloksia. Näistä kerrom-

me tarkemmin vuoden 2012 ensimmäisessä 
numerossa. Muutama paljastus tässä voita-
neen kuitenkin tehdä...
 Toiminnan kehittämiseen liittyvä semi-
naari tullaan järjestämään maaliskuussa 
kerhojen johdolle. Paikkana todennäköises-
ti  Padasjoki. Toiseksi, piirimme uudistetut 
web-sivut avataan käyttöön ensivuoden al-
kupuolella. Jatkossa järjestöupseeri vastaa 
siitä, että kykenemme palvelemaan jäsenis-
töä paremmin myös verkon välityksellä. 
 Jokainen meistä on loppuvuoden aikana 
voinut lukea puolustusvoimiin kohdistuvista 
rajuista leikkauksista. Vaikutukset reservin 
kertausharjoituksiin tulevat olemaan mer-
kittävät. Tässä, ei niin valoisassa tilanteessa, 
on myös onneksi ollut positiivisiakin vaiku-
tuksia. Puolustusvoimien taholta on otettu 
yhteyttä reserviläisjärjestöihin ja kysytty 
suoraan tahtoa ja valmiuksia parantaa re-
serviläisten hyödyntämistä niin sodan ajan 
joukoissa kuin maanpuolustuskyvyn ylläpi-
tämisessä näin rauhan aikana. Ensimmäiset 
tapaamiset on jo pidetty lääninkomentajan 
johdolla. Nopeita uudistuksia ei ole lupa 
odottaa, mutta itse katson näiltä osin valoi-
sana tulevaisuuteen. 
 Palstatilan uhatessa loppua haluan kiit-
tää koko HRUP:n hallituksen puolesta kaik-
kia teitä vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
tekijöitä. Toivon, että teillä riittää tahtoa ja 
valmiutta toimimaan maamme hyväksi myös 
ensi vuonna. 
 Hyvää ja rauhallista Joulua, sekä menes-
tyksekästä Uutta Vuotta toivottaen

jyrppy@hotmail.com 
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Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.

UPSEERILIITTO
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bRitAnniAn tiedustelupalvelun 
MI6:n entisen työntekijän kirjoitta-
ma Operaatio Kronstadt on huikea 
historiallinen tositarina hengen-
vaarallisesta pelastus- ja taistelu-
operaatiosta, joka toteutettiin Suo-
mesta käsin vuonna 1919.

Toukokuussa 1919 tsaarinvaltaa 
kannattavien valkoisten venäläis-
ten ja bolševikkien käydessä sisäl-
lissotaa Neuvosto-Venäjällä ainoa 
Pietarissa tuolloin toimiva brittiläi-
nen vakooja Paul Dukes joutui sati-
meen. Pakeneminen vanhaa vakoi-
lureittiä pitkin Suomen ja Venäjän 
maarajan yli oli mahdotonta. Ainoa 
tie Pietarista vapauteen näytti ole-
van meritie venäläisten tarkkaan 
vartioiman, tykein, sotalaivoin ja 
merimiinoin puolustetun Suomen-
lahden halki.

EnglAnnin tiedustelupalvelu päät-
ti toteuttaa uhkarohkean pelastus-
suunnitelman. Englantilaiset lähet-
tivät nuoren merivoimien upseerin 
Gus Agarin ja hänen ryhmänsä juuri 
itsenäistyneeseen Suomeen valmis-
telemaan ja toteuttamaan operaa-
tion. Tavoitteena oli tehdä Suomen 
rannikolta Terijoelta käsin kevyillä 
ja nopeilla torpedoveneillä isku Ve-
näjän vahvimmin suojattua laivas-
tokohdetta Kronstadtia vastaan. 
Yhtenä MI6:n operaation sivujuon-
teena oli provosoida valtionhoita-

ja Mannerheimin johtama Suomi 
osaksi ympärysvaltojen ja valkoisten 
venäläisten puna-armeijaa vastaan 
käymää sotaa.

KiRjA on toSiKERtomUS agentis-
ta Paul Dukesista, joka on ainoana 
MI6-upseerina aateloitu ansiois-
taan vakoojan työssä, ja Gus Aga-
rista, merivoimien upseerista, jolle 
myönnettiin Kronstadtin taistelujen 

takia Yhdistyneen kuningaskunnan 
korkein sotilasansiomitali Viktorian 
risti, joka myönnetään urheudesta 
taistelutilanteessa. 

Harry Ferguson on työskennellyt 
MI6:ssa ja opiskellut historiaa Ox-
fordin yliopistossa ennen tieduste-
lupalvelu-uraansa. Kirja on varus-
tettu erittäin kattavin lähdeviittein.

Ossi Ikonen

AUnUKSEn vAltAAjA Paavo Talvela 
halusi kirjan Aunuksen taisteluista. 
Hän antoi Martti Haaviolle ja Olavi 
Paavolaiselle tehtäväksi aikaansaa-
da sellaisen. Toimittajat valitsivat 
kirjaan kuudentoista TK-miehen 
tekstejä, joita Paavolainen vielä 
työsti. Kirjaa oli jo taitettu kun sen-
suuri käänsi peukalonsa alaspäin. 
Lopulta sensuurin kahdesti kieltämä 
käsikirjoitus jäi julkaisematta. 

 Helena Pilke on eri lähteistä 
koonnut Haavion ja Paavolaisen 
käsikirjoituksen ja julkaissut sen ly-
hyin kommentein varustettuna. Kir-
ja koostuu yli seitsemästäkymme-
nestä tekstistä. Kirjoittajista vanhin 
oli vapaaehtoisena TK-komppaniaan 
hakeutunut 1882 syntynyt Sakari 
Pälsi. Seitsemäntoista kirjoittajien 
joukosta löytyvät toimittajien lisäksi 
muiden muassa Yrjö Jylhän, Gunnar 
Johansson Tapio Hiisivaara ja Unto 
Varjonen nimet. Viimeisenä on ma-
juri Pauli Huhtalan laatia katsaus 
Aunuksen valloitukseen johtaneista 
sotatoimista.

 ”Taistelu Aunuksesta” on aarre. 
Se ei sisällä tutkimuksellista jälki-
viisautta, vaan autenttisia puheen-

vuoroja vuodelta 1941. Suur-Suomi 
– aate voi hyvin sen sivuille samoin 
kuin heimoromantiikkakin. Luon-
nollisesti suomalaiset olivat vas-
tustajiinsa verrattuina ylivoimaisia 
taistelijoita, mutta venäläisillekin 
annettaan arvo kovina puolustus-
taistelijoina.

oPiSKEllESSAni PoliittiStA histo-
riaa 1960-luvun lopulla oli silloisen 
Neuvostoliiton historian yhtenä pe-
rusteoksena  Isaac Deutscherin Sta-
lin. Aikanaan se oli mielenkiintoinen 
ja tiedonhalua lisännyt kirja. Teos 
kertoi Stalinin noususta Vladimir Le-
nin jälkeen Neuvostoliiton johtoon ja 
Stalinin töistä. Pursiaisen teos  kertoo 
Stalinin yhden keskeisen vastustajan, 
Trotskin, henkilöhistoriasta, vallan 
ottamisesta, sen saavuttamisesta, 
puna-armeijan luomisesta, vallan 
menettämisestä, maanpakolaisuu-
desta ja murhasta vuonna 1940 Mek-
sikossa. 

Pursiaisen teos on hämmentävä, 
yksityiskohdissaan paljastava, silloi-
sen Neuvosto-Venäjän sisäistä valta-
taistelua kuvaava. Pursiainen on teh-
nyt valtavan työn. Kirjaa lukee kuin 
salapoliisiromaania ”mitä seuraavak-
si tulee”. Kirja kuitenkin pureutuu 
tiukasti dokumentteihin. 

Kirjan sisältö herättää mieleeni 
sen, miten voi olla mahdollista tehdä 
vallankumous, voittaa sisällissota, 
aikaansaada sellainen valtio kuin 
tehtiin, rakentaa väkivaltakoneisto, 
hankkia maailmanlaajuinen mahti ja 
säilyttää omien kansalaisten ”tuki”. 
Ja sille syntyi merkillisen laaja suo-
sio, kun ”ei tiedetty”. Maailmanpo-
litiikka osoittaa merkillisyytensä ja 
yllätyksellisyytensä. 

Ihmisten elämästä, valtapolitii-

kasta, valtapolitiikassa käytettävistä 
keinoista ja ihmisten heikkouksista 
kuvatessaan Pursiainen nousee lähes 
Macciavellin tasolle. 

Pursiaisen teos on tietääkseni 
ensimmäinen suomalaisen tekemä 
Trotskin elämänkerta. Se täydentää 
muita Venäjän/Neuvostoliiton johtaji-
en elämänkertoja. Kirja on ”must”, jos 
haluaa lukea, mitä ei saa tapahtua.

Risto Piekka

PäämAjA jA joUKKo-oSAStot 
seurasivat tarkasti armeijan rintama-
kirjeenvaihtajien työtä. Niinpä joka 
seitsemäs TK-kirjoitus jäi julkaise-
matta. Osa kiellettiin suoraan ja osa 
jätettiin odottamaan parempaa jul-
kaisemishetkeä, jota ei koskaan tul-
lut. Osa sai julkaisemisluvan kunhan 
tarvittavat korjaukset ja muutokset 
oli ensin tehty. Syitä oli monia. Kirjoi-
tus ei saanut sisältää mitään sellaista, 
joka ehkä hyödyttäisi vihollista. Paik-
koja ja taisteluissa mukana olleita 
yksiköitä ei saanut mainita suoraan. 
Mikäli esimerkiksi jotain komppani-
aa kehuttaisiin kovasti, se herättäisi 
närää naapurikomppaniassa, joka oli 
taistellut aivan yhtä kovissa paikois-
sa. Tämän vuoksi TK-kirjoituksissa 
ei myöskään saanut kertoa, ”mainos-
taa” jonkun yksittäisen upseeri ansi-
oita. Desanteista ja partisaaneista ei 
voinut kirjoittaa, koska se olisi herät-
tänyt levottomuutta kotirintamalla. 
TK-miehet olivat tiukassa kontrollis-
sa. Helena Pilke osaa kirjoittaa. Hä-
nen tekstinsä kelpaa selkeytensä ja 

helppolukuisuutensa vuoksi seurat-
tavaksi esimerkiksi.
 Kari Selén

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Uhkarohkea operaatio

Autenttinen puheenvuoro

Vallankumous tuhoaa lapsensa

TK-miehet päämajan sensuurin 
puristuksessa

Harry Ferguson,  operaatio 
Kronstadt

Art House, 2011, ISBN 978-951-884- 469-6,   
448 sivua

Helena Pilke: julkaiseminen 
kielletty. Rintamakirjeenvaihtajat 
ja päämajan sensuuri 1941 – 1944

SKS 2011, ISBN 978-952-222-301-2, 304 s.

Christer Pursiainen, trotski

Gummerus 2011, ISBN 978-951-20-8504-0, 
448 sivua

Englantilaiset 
lähettivät nuoren 
merivoimien 
upseerin gus 
Agarin ja hänen 
ryhmänsä juuri 
itsenäistynee-
seen Suomeen 
valmistelemaan 
ja toteuttamaan 
operaation.

”taistelu Aunuk-
sesta” on aarre. 
Se ei sisällä 
tutkimuksellista 
jälkiviisautta, 
vaan autenttisia 
puheenvuoroja 
vuodelta 1941. 

martti Haavio ja olavi Paavolainen 
(toim.) taistelu Aunuksesta 
(uudelleen koonnut Helena Pilke)

SKS 2011, ISBN 978-952-222-302-9, 461 s.
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MPK talousuhkien edessä
MPK:n puheenjohtajan jäähyväishaastattelu

Kuva: Jaakko Valve

Miten MPK on mielestäsi 
kehittynyt viime 
vuosien aikana?
MPK:n kehitys on ollut merkittävää 
ja nousujohteista niin perustehtä-
vän koulutuksen kuin resurssienkin 
osalta, mikä näkyy muun muassa 
lisääntyneissä koulutustuloksissa ja 
–laadussa. Merkittävin muutos on 
ollut vuoden 2008 alussa voimaan 
tullut laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta. Se määrittää selke-
ästi MPK:n aseman julkisoikeudelli-
sena yhteisönä sekä tehtävät. Erityi-
sesti haluan korostaa selkeytynyttä 
ohjausyhteistyötä puolustusministe-
riön kanssa ja hyvää puolustusvoi-
mayhteistyötä.

Oliko vuoden takainen 
organisaatiouudistus 
onnistunut?
Organisaation uudistuksen tarkoi-
tuksena oli virtaviivaistaa ja tehos-
taa koko MPK:n organisaatiota niin, 
että voidaan tiivistää toiminnan 
suunnittelua, lisätä kouluttajien yh-
teiskäyttöä sekä järjestää yhteisiä 
kursseja ja harjoituksia uusien pii-
rien sisällä kahdesta neljään maa-
kunnan alueella. MPK:n sisäiset 
tulosneuvottelut ovat osoittaneet jo 
ensimmäisenä vuotena uudistuksen 
onnistuneen – tosin muutosprosessit 
ovat vielä kesken ja lopulliset tulok-
set nähdään vuonna 2013. Kuitenkin 
jo nyt on nähtävissä, että suunta on 
oikea eikä koulutustuloksissa ole 
nähtävissä mitään notkahduksia. 
Viime vuoden hyvällä tasolla men-
nään tänäkin vuonna.

Aiheuttiko se säästöjä?
Perustavoite uudistuksessa oli te-
hostaa koulutuksen suunnittelua ja 
ohjausta, jonka edellisessä vasta-
uksessani totesin onnistuneen. Or-
ganisaatiouudistuksen yhteydessä 
tehtiin henkilöstöjärjestelyjä, jotka 
ovat antaneet taloudellista pelivaraa 
toiminnan suhteen, kun maanpuo-
lustuspiirejä suurennettiin. Pieniä 
taloudellisia säästöjäkin on saatu, 
mutta tärkeintä on ollut saada lisää 
tehokkuutta toimintaan ja varmistaa 
MPK:n läsnäolo kaikissa maakun-

nissa koordinoimassa vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta puolus-
tusvoimien ja maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa. MPK:n läsnäolo on tär-
keätä, koska kaikissa maakunnissa 
ei ole nyt eikä tulevaisuudessa kou-
luttavia puolustusvoimien joukkoja.

Tyyppikurssien tilanne?
Tyyppikurssien peruskuvaukset on 
tehty ja kurssien toteutus koulutus-
tarjontaan on suunniteltu vuosille 
2011-2012. Olemme puolivälissä täl-
tä osin.

Miten kursseja voisi 
markkinoida tehokkaammin?
MPK:n tietojärjestelmään tulee 
muutoksia heti vuoden alusta niin, 
että kursseille hakeutuminen pa-
ranee. Samoin markkinoinnissa li-
sätään sosiaalisen median käyttöä 
(Facebook). Lisäksi MPK tulee nä-
kymään ensi vuonna television Eli-
xir-ohjelmassa, mikä varmasti lisää 
MPK:n tunnettuutta laajemminkin. 
Toisaalta MPK:n pitää entistä pa-
remmin markkinoida erityisesti va-
rautumis- ja turvallisuuskoulutusta 
(VARTU) rajatuille kohderyhmille, 
kuten siviiliviranomaisille ja työyh-
teisöille. Naisten aktivoiminen on jo 
laista lähtevä MPK:n perustehtävä. 
Erityisen tärkeätä mielestäni on saa-
da mukaan nuoria, joille tosin jo nyt 

on muun muassa lukiolaisten turva-
kursseja ja intti tutuksi kursseja.

Kuinka kurssilaisten määrää 
saadaan nostettua?
MPK:n pitää pystyä järjestämään hy-
vää ja kiinnostavaa koulutustarjon-
taa myös jatkossa. Tosin kiinnosta-
vat kurssit vetävät jo nyt ja täyttyvät 
nopeasti. Kokonaisuutena MPK:n 
kurssien ja osanottajien määrät ovat 
hyvällä tasolla, mutta edelleen on 
yllättävän suuria alueellisia eroja. 
Niinpä katse kääntyy MPK:n jäsen-
järjestöjen sisäiseen markkinoin-
tiin. Esimerkiksi jos vaikka jokainen 
RUL:n, RES:n, kiltojen jäsen kävisi 
yhden vuorokauden kurssin vuodes-
sa, niin MPK:n koulutusluvut hyp-
päisivät reilusti ylöspäin.   

Onko kurssirakenne oikea?
Kurssien perusrakenne – puolustus-
voimien tilaama koulutus, sotilaalli-
sia valmiuksia palveleva koulutus ja 
VARTU-koulutus perustuvat lakiin 
vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta. Koulutuksella on siis vahva 
lakiperusta ja nykykoulutuskonsep-
ti näyttää olevan varsin onnistunut. 
Toki aina on parannettavaa kaikis-
sa kolmessa korissa niin tarjonnan 
laajuuden, laadun kuin kiinnosta-
vuuden kannalta. Tätä kehitystyötä 
tehdään koko ajan puolustusvoimi-

en, jäsenjärjestöjen ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa. 

Puolustusvoimarakenteen 
uudistus, onko uhka MPK:lle?
Näemme MPK:ssa puolustusvoi-
mauudistuksessa enemmänkin 
mahdollisuuksia vapaaehtoiselle 
maanpuolustuskoulutukselle kuin 
uhkia. Onhan MPK jo nyt merkit-
tävä VEH-kouluttaja puolustusvoi-
mille ja joulukuun alussa solmittu 
sopimus pääesikunnan kanssa takaa 
vähintään nykytasoisen koulutusti-
lauksen MPK:lta.  Uskon myös, että 
puolustusvoimat tulee tarvitsemaan 
nykyistä enemmän vapaaehtoisia, 
motivoituneita reserviläiskoulutta-
jia, joista on hyviä kokemuksia eri 
harjoituksista. Toivon, että vähene-
viä kertausharjoituksia voidaan kor-
vata vapaaehtoisilla harjoituksilla, 
sillä MPK tuottaa nämä harjoitukset 
puolta halvemmalla kuin puolustus-
voimat. Korostan, että reserviläisten 
kannattaa hakeutua MPK:n sotilaal-
lisia valmiuksia palvelevaan kou-
lutukseen ja pitää näin yllä omaa 
kenttäkelpoisuuttaan. Puolustusvoi-
mien kannattaa hyödyntää vapaa-
ehtoisuuden mahdollisuudet ja vas-
tuunottokyky.   

Rahoitusuhat?
On todellinen ja jopa suuri uhka. 
Nyt kaavailtu valtionavun lähes 
viidenneksen vähennys on ilman 
muuta aivan liian suuri. Erityisesti 
minua harmittaa, kun MPK sitoutui 
tehdessään organisaatiouudistuksen 
neljän vuoden nykytasoiseen rahoi-
tukseen, mikä näyttää unohtuneen 
budjettiesityksessä. Toki ymmär-
rän, että MPK:n pitää olla mukana 
säästötalkoissa, mutta viidenneksen 
pudotusta en todellakaan ymmär-
rä. MPK tekee kaikkensa, että edus-
kunta korjaisi vähennyksen siedet-
tävämmäksi. Jos näin ei tapahdu, 
vaarantuu koko MPK:n koulutus 
lähivuosina – niin sotilaallinen kuin 
siviilikoulutus sekä MPK:n läsnäolo 
kaikissa maakunnissa. Viittaan edel-
liseen vastaukseeni, että ymmärre-
tään käyttää vapaaehtoisuuden mo-
net hyödyt, mikä voidaan varmistaa 
MPK:n tapauksessa varsin pienellä 
rahalla. 

Onko muita uhkia? 
Henkilöstö, PV:n tilaamat 
kurssit, vapaaehtoiset 
kouluttajat?
Jos rahoitusuhka ei olisi taustal-
la, voin vakuuttaa, että nykyinen 
MPK:n henkilöstö pystyy kehittä-
mään ja lisäämään koulutustoimin-
taa edellä kuvatun nousujohteisesti. 
Nyt tiedämme, että puolustusvoi-
mien tilaama koulutus ensi vuonna 
pysyy vähintään nykytasolla, mutta 
miten se kehittyy jatkossa, jos kerta-
usharjoitukset vähenevät nyt tiedos-
sa olevalla tavalla. Toisaalta puolus-
tusvoimissa näytetään selkeätä vih-
reätä vapaaehtoiselle koulutukselle, 
mikä on mielestäni selkeä osoitus, 
että MPK:ta tarvitaan jatkossakin, 
kenties jopa nykyistä enemmän. On-
han MPK:n harjoitusvuorokauden 
hinta 47,- euroa/vuorokausi puolta 
halvempi kuin Puolustusvoimien 
koulutusvuorokausi.  Puolustusvoi-
mien auditoimien vapaaehtoisten 
kouluttajien määrä on kasvanut tä-
män vuoden aikana 400 henkilöä 
ollen nykyisin jo 1400, joista suurin 
osa tulee RUL:n, RES:n ja kiltojen 
jäsenistä. Henkilökunnassa ja kou-
luttajissa on tärkeätä pitää ikäraken-
ne oikeassa suhteessa.

Karkeat raamit näyttävät nyt ole-
van kohtuullisessa kunnossa. MPK 
saavutti viime vuonna ja saavuttaa 
tänäkin vuonna valtion talousarvi-
ossa taloudellisuus-, tuottavuus- ja 
tuotostavoitteet.  Toki aina on pa-
rannettavaa kaikessa osaamisessa. 
Tämä työ on jatkuvaa.

Jos valtion budjetin suuri leik-
kaus MPK:n kohdalla toteutuu, 
niin jatkossa ei ole mahdollisuuksia 
maksaa edes nykytasoisia koulu-
tuskorvauksia kouluttajille, joten 
muunlainen kouluttajien kannusta-
minen, huomiointi ja palkitseminen 
on aikaisempaa tärkeämpää. On to-
della tärkeätä huomioida kouluttajat 
muun muassa reservin ylennyksissä. 
Pelkkä vuorokausien laskeminen ei 
voi olla ainoa peruste, sillä on eri 
asia olla paikalla toiminnassa omas-
sa tehtävässä tai antaa osaavaa kou-
lutusta kyseiseen tehtävään.

SOTAMUSEO
Talvisota 1939–1940 – Kunniamme päivät

talvisodan tapahtumat syistä seurauksiin
Jatkosota TK-piirtäjien silmin

erikoisnäyttely talvisotanäyttelyn yhteydessä
Liisankatu 1, 00170 Helsinki

avoinna 31.12.2012 asti
ti–to 11–17, pe–su 11–16, ma suljettu

p. 0299 530 259
liput 5/3 €, perhelippu 12 € www.sotamuseo.fi

Kruununhaka  Suomenlinna

Oy Motoral Ab 
toivottaa hyvää joulua.

mPK tekee 
kaikkensa, 
että eduskunta 
korjaisi vähen-
nyksen siedettä-
vämmäksi. jos 
näin ei tapahdu, 
vaarantuu koko 
mPK:n koulutus 
lähivuosina.
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Itsenäisyyspäivän kansa-
laisjuhla vietettiin Helsingin 
yliopiston juhlasalissa. Juhlan 
pääpuhujana toimi Helsingin 
Sanomien emerita päätoimittaja 
Reetta Meriläinen. Tervehdys-
sanat lausui Helsingin Seudun 
Sotaveteraanipiiri ry:n puheen-
johtaja vuorineuvos Juhani 
Pesonen. Kuorolaulua esitti 
Candomino kuoro johtajanaan 
Esko Kallio.

SEURAAvASSA lYHEnnElmä Reetta 
Meriläisen juhlapuheesta. 

Sodanjälkeisen Suomen tarina 
on menestystarina, katsoipa asiaa 
mistä kulmasta tahansa. Neljässä 
vuosikymmenessä Suomi harppasi 
maatalousvaltaisesta, varsin köyhäs-
tä maasta teollistuneeksi, vauraaksi 
hyvinvointivaltioksi.

Maassa on viime vuosikymmenet 
vallinnut paitsi rauha myös poliitti-
nen ja taloudellinen vakaus. Näky-
vin sinetti asiaintilalle saatiin, kun 
Suomi 1995 liittyi – kansanäänestyk-
sen jälkeen - Euroopan yhteisöön eli 
nykyiseen Euroopan unioniin. Kuten 
muistamme, Euroopan unioni perus-
tettiin toisen maailmansodan rau-
nioille tuomaan rauhaa ja vakautta 
sodan runtelemaan Eurooppaan, 
mottona: Ei koskaan enää sotaa.

Suomi on – tai on ollut - lukuisten 
mittarien perusteella erinomainen 
maa elää. Olemme kärkipaikoilla, 
kun mitataan koulutuksen laatua tai 
talouden kilpailukykyä, yhteiskun-
nallista tasa-arvoisuutta ja naisten 
työssäkäyntiä.

Kuulumme maailman vähiten 
korrruptoituneisiin maihin vaali-
rahakohusta huolimatta. Eliniän 
odote on kasvanut vuosi vuodelta 
eli Suomessa pysytään hengissä pi-
dempään kuin suurimmassa osassa 
maailman maita.

Lisäksi olemme heti tanskalais-
ten jälkeen maailman onnellisimpia 
ihmisiä, vaikkei sitä ihan heti katu-
kuvasta huomaa.

Olemme menettäneet palkinto-
pallipaikan niin alkoholinkäytössä 

kuin itsemurhien määrässä, mutta 
nämä menetykset ovat myönteisiä 
menetyksiä.

Miksi sanoin, että Suomi on ollut 
hyvä maa elää. Eikö se enää ole?

Vastaus riippuu, keneltä kysy-
tään. Osalle suomalaisista Suomi on 
edelleen hyvä maa elää, osalle aiem-
paa huonompi.

Sodan jälkeen alkoi hyvinvoin-
tikehitys, johon liittyi koulutuksen 
takaaminen kaikille kodin varalli-
suudesta riippumatta,. Kehitykseen 
liittyi myös lähes maksuton tervey-
denhuolto, sairaanhoito ja vanhus-
tenhoito. Hyvinvointikehitykseen 
kuului tasa-arvon eteneminen, Suo-
mi on ollut ystävällinen maa naisten 
elää – enimmäkseen. Hyvinvointike-
hitykseen kuuluivat maltilliset tu-
loerot, hyvinvoinnin tasaaminen.

Tämä hyvä kehitys pysähtyi 
1990-luvun lamaan. Jos ajatellaan 
suuria aatteellisia, eettisiä ja mo-
raalisia virtauksia, hyvinvointikehi-
tys jähmettyi siihen, että taloudesta 
tuli kaiken mitta. Valtaa on luisunut 
kansan demokraattisesti valitsemil-
ta elimiltä rahavallalle, kasvottomil-
le markkinavoimille kuten sanonta 
kuuluu.

viimE viiKKojEn kauhuesimerkit 
ovat kertoneet, mitä voi tapahtua, 
kun kunta ostaa terveydenhuolto- 
tai vanhusten hoivapalvelunsa edul-
lisimman tarjouksen tehneeltä yri-
tykseltä. Asiaan näyttää kuuluvan 
se, ettei sopimuksien noudattamista 
kyetä valvomaan. Asiaan näyttää 
kuuluvan myös se, ettei kukaan kan-
na vastuuta vanhusten, lasten ja sai-
raiden ala-arvoisesta kohtelusta.

Tiedän, että on helppoa puhein 
ja sanoin kasata yhteiskunnan - eli 
meidän veronmaksajien kontolle- 
lisää velvoitteita. Tiedän, että tulo-
jen ja menojen pitää pysyä tasapai-
nossa, jottei tule konkurssia. Sekä 
menot että tulot ovat arvovalintoja. 
Niin köyhä ei yksikään maa saa olla, 
ettei se pysty turvaamaan ihmisar-
voisia loppuvuosia sotaveteraaneil-
leen tai täysin palvelleille vanhus-
kansalaisilleen.

Palaan vielä 1990-luvun alun la-
man vaikutuksiin. Suomi pantiin 
silloin ankaralle säästökuurille. 

Säästöt koskivat sekä yksityistä että 
julkista taloutta. Julkisen sektorin, 
ennen kaikkea sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon kohdistuneet leikkauk-
set tuntuvat yhä. Säästäminen esi-
merkiksi mielenterveyspalveluista 
ja oppilashuollosta on hölmöläisten 
peitonjatkamista.

Mielenterveysongelmat ja ma-
sennus ovat jo ohittaneet sydän- ja 
verisuonitaudit yleisimpänä työky-
vyttömyyden syynä. Oppilashuollon 
ja ongelmaisten nuorien tuesta lei-
katut varat ovat osaltaan johtaneet 
siihen, että huostaanotettujen lasten 
ja peruskoulunsa keskeyttäneiden 
lasten, toisin sanoen syrjäytymisvaa-
rassa olevien lasten, määrä on nous-
sut huolestuttavaan tahtiin.

KAnSAinväliSESti SUomi on edel-
leen hyvin tasa-arvoinen maa. Tu-
loeroilla mitattuna Suomi on maa-
ilman 10. tasa-arvoisin maa Yhdys-
valtain keskustiedustelupalvelun, 
CIA:n;  World Factbookin mukaan. 
Samaa todistavat YK:n tilastot.

1990-luvun alussa alkoi kuiten-
kin myös tasa-arvoa nakertava kehi-
tys. Se ei ole ollut rajua etenemistä, 
vaan pieniä muutoksia eriarvoisuu-
den suuntaan.

Erot hyvin toimeentulevien ja 
köyhien välillä alkavat näkyä esi-
merkiksi terveydessä, mielentervey-
dessä, lihavuudessa ja sosiaalisessa 
liikkuvuudessa.

Helsingin Sanomat esitteli viime 
sunnuntaina (4.12.) tutkimustulok-
sia, joiden mukaan rikkaat suoma-
laismiehet elävät keskimäärin jo yli 
kymmenen vuotta pidempään kuin 
köyhät. Edelliset voivat odottaa elä-
vänsä 82-vuotiaiksi, jälkimmäiset 
69,7-vuotiaiksi. Ero on todella suuri 
Suomen oloissa.

Kasvavat tuloerot aiheuttavat 
katkeruutta ja liikehdintää. Moni 
ymmärtää, että suurta vastuuta 
kantaville yritysjohtajille maksetaan 
suurta palkkaa. Harva kuitenkaan 
ymmärtää ulkoavaruuteen karan-
neita tulospalkkioita, kultaisia kä-
denpuristuksia ja eläkejärjestelyjä. 
Ne ylittävät kohtuuden ja säädylli-
syyden rajat. Myös se ylimielinen 
ja röyhkeä tapa, jolla yritysjohtajat 
suhtautuvat kohtaamaansa arvoste-

luun, ei ole omiaan synnyttämään 
yhteishenkeä. Sen sijaan syntyy kat-
keruutta ja kyynisyyttä.

Yksi eriarvoistumisen hälyttä-
vimpiä seurauksia on sen vaikutus 
ihmisten väliseen luottamukseen.

Eräät Euroopan ja Yhdysvaltojen 
yliopistot toteuttivat 1999-2001 laa-
jan kansainvälisen kyselytutkimuk-
sen arvoista. Yksi tutkimusväitteistä 
oli: Useimpiin ihmisiin voi luottaa. 
Maiden väliset erot olivat suuria. 
Kyselyn mukaan ihmiset luottavat 
eniten toisiinsa pohjoismaissa ja 
Alankomaissa. Samat maat ovat 
myös tasa-arvoisuustilaston kärjes-
sä. Korkein luottamustaso oli Ruot-
sissa: 66 % ruotsalaisista luottaa 
kanssaihmisiinsä.  Vähiten ihmiset 
luottivat toisiinsa Portugalissa, jossa 
vain 10 prosenttia uskoi, että toisiin 
voi luottaa.

lUottAmUS on täRKEää SiKSi, että 
sillä on selvä yhteys yhteisölliseen 
toimintaan, siihen että ihmiset  pon-
nistelevat kohti yhteisiä päämääriä, 
tekevät sopimuksia yhteisistä asiois-
ta ja pitävät kiinni sovituista asiois-
ta, huolehtivat toisistaan.  Arkisim-
millaan se voi tarkoittaa sitä, ettei 
verovaroin liikennöiviä raitiovaunu-
ja töhritä, eikä yhteisiä tiloja rikota.

Meillä on hyvä maa ja asiat enim-
mäkseen hyvällä tolalla. Onko meil-
lä hyvä olla, onko meillä yhteishen-
keä, onko meillä yhdistäviä koke-
muksia ja tunteita? Pidämmekö nyt 
ja jatkossa huolta toisistamme vai 
jätämmekö kaverin?

 Vai onko meillä Suomi, jossa ih-
misillä on täysin erilaiset mahdolli-
suudet elää, täysin erilaiset arvot ja 
täysin eri kieli. Niin, ettei synny yh-
teisymmärrystä eikä -henkeä. Viime 

eduskuntavaalien jälkeen tätä on 
pakko kysyä.

Suomeen ja ihmisten väliseen 
kanssakäymiseen on tullut ihan 
viime vuosina uutta tylyyttä ja raa-
kuutta. Eniten aggressiivista puhet-
ta löytää internetin keskusteluista, 
mutta kyllä sitä kuulee muuallakin.

Kielellinen aggressio on oire, 
joka pitää tutkia ja hoitaa, koska sii-
tä on lyhyt matka fyysiseen vihanpi-
toon. Arkisen väkivallan tilastoissa 
olemme edellä muita pohjoismaita. 
Kun muualla maailmassa yleensä 
surmataan tuntemattomia, meillä 
surmataan tuttuja.

Suomea ei pidä pilata vihapuheil-
la, eikä vihanteoilla. Viha ei raken-
na, vaan tuhoaa. Suomeen mahtuu 
monenlaisia suomalaisia ja Suo-
meen mahtuu monenlaisia muualta 
tulleita ihmisiä. Suomeen muutta-
neille ihmisille täytyy antaa eväitä 
oppia elämään Suomessa. Toisaalta 
heiltä on syytä vaatia niiden normi-
en kunnioitusta, joiden varaan hy-
vinvointi tässä maassa rakentuu.

Voi olla, että ei ole helppoa so-
peutua globaaliin maailmaan ja sa-
lamyhkäisiin markkinavoimiin, jotka 
heittelevät niin isoja kuin pieniäkin 
maita välillä kuin tuulenpuuska kui-
vaa lehteä. Meillehän itsenäisyys on 
pitkälti mahdollisuutta määrätä itse 
asioista. Jos tuntuu siltä, että omaan 
elämäänsä ei voi vaikuttaa tai ettei 
suomalaisilla ole päätösvaltaa Suo-
men asioihin, ei ole ihme, jos välillä 
kirpaisee.

Meissä suomalaisissa on kuiten-
kin sisua, älyä ja sitkeyttä. Suuren-
moinen kyky selviytyä. Kyllä niillä 
pärjätään, mutta ei yksin suolla ja 
kuokan kanssa, vaan yhdessä yrittä-
mällä. Kaikkien panosta tarvitaan.

Kansalaisjuhla yliopistolla

Juhlapuhuja Reetta Meriläinen. Puheenjohtaja Juhani Pesonen.

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Itsepalvelu – Palvelupesula

Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo. 
www.viherpeippo. 
Avoinna ark 9-20 la 9-15

[000] kaikista palvelupesuhin-
noista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia 
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen 
tankoa (etu 5 e)
 

RUK:n kurssi 130 vuodelta 1969 
piti vuosilounaansa Katajano-
kan Kasinolla 14.11.2011. Kurssin 
lempinimi oli ja on Smile. Kurssi 
oli järjestyksessään toinen, joka 
otti käyttöönsä nimitunnuksen. 
Tästä onkin tullut hieno 
perinne kaikille myöhemmille 
RUK-kursseille.

Teksti: Risto Piekka ja Tapani Sihvola 

Kuvat: Tarmo Malinen

SmilE-KURSSin tapaamiset alkoivat 
Haminassa v 2007, jolloin olimme 
kummeina kurssin 230 valmistu-
mistilaisuudessa. Meitä oli paikalla 
viitisenkymmentä ja pidimme myös 
oman kurssikokouksen muun viral-
lisen ohjelman lomassa. Tuolloin 
teimme päätöksen järjestää valmis-
tumisemme 40-vuotisjuhla vuonna 
2009. Lisäksi päätimme kokoontua 
vuosittain kurssilounaalle Helsin-
kiin. Organisoiduimme siten, että 
oppilaskunnan hallitusta täydennet-
tiin Smile-toimikunnaksi. 

Kurssimme oppilaskunnan ku-
raattori evl Paavo Salonen on ak-
tiivisesti myös osallistunut niin 
kurssijuhliemme kuin lounastapaa-
mistemme suunnitteluun. Kutsuvie-
raana hän toi tämänvuotiseen tilai-
suuteemme tervehdyksen, jossa hän 
muisteli yhteistä 105 päivän urak-
kaamme reserviupseerikoulutuksen 
toteutumiseksi osaltamme. Salonen 
totesi tuon jakson olleen meille niin 
merkityksellinen ja muistettava, 
että sen luoma kurssihenki yhä elää 
ja saa meidät vuosikymmenienkin 
päästä kokoontumaan yhteen.

Smile-kurssille teetettiin myös 
omat kotisivut nettiin (www.
ruk130.fi) ja lähdimme hankki-
maan kurssiveljiemme e-mailosoit-
teita. Sähköpostilla tavoitamme nyt 
lähes 200 kurssilaistamme.

miKä SittEn SAi mEidät järjes-
täytymään ja kokoontumaan sään-
nöllisesti? Varmasti siihen vaikutti 
erityisesti ensimmäisen tapaami-
semme erinomainen yhteishenki ja 

hyvät muistot ajastamme Haminas-
sa kesällä 1969. Taustalla on kuiten-
kin paljon syvempiä asioita, kuten 
maanpuolustushenki, työ Suomen 
hyväksi ja halu edelleenkin toimia 
kokonaismaanpuolustuksen, Suo-
men turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
puolesta.

Kurssitapaamisessamme lounas-
puheen piti ministeri Paavo Ranta-
nen. Hänen aiheensa oli ”Vaikea tie 
rauhaan”. Rantanen julkaisi viime 
syksynä samannimisen kirjan, jossa 
hän käsitteli Suomen rauhanpyr-
kimyksiä vuonna 1944. Alustus oli 
loistava ja se viritti vilkkaan keskus-
telun yli 50-päisessä osallistujajou-
kossa. Viime vuonna lounaspuheen 
piti silloinen maavoimien komenta-
ja, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara 
puolustusvoimien lähiajan haasteis-
ta.

tAPAAmiSiSSAmmE pyrimme käsit-
telemään Suomelle tärkeitä tapahtu-
mia, asioita ja tulevaisuutta. Näin 
haluamme edelleen olla mukana 
rakentamassa maatamme.

On vanha sanonta: Joka ei tun-
ne omaa tai maansa historiaansa ei 
tunne itseään. Sanoissa on vankka 
totuus. Sitä kuvastaa ministeri 
Paavo Rantasen sanat kirjan lop-
puluvussa tuon vaikean ajan ta-
pahtumista ja päätöksistä:

”Jos asiasta [vuosien 1943-44 
tapahtumat] voi ottaa oppia, tulee 
mieleen, että vastuullisiin johtajiin 
on voitava luottaa ja antaa heille 
työrauha. Suurta arvovaltaa naut-
tineen Mannerheimin ainutlaa-
tuinen merkitys tulee tässä yhtey-
dessä mieleen. Amatöörien  hyvää 
tarkoittavista sooloiluista ei tule 
muuta kuin vahinkoa. Suomen 
puolustusvoimat olivat täyttäneet 
oman tehtävänsä kunnialla ja luo-
neet päättäjille todellisen  mahdol-
lisuuden viedä maa rauhaan ilman 
Neuvostoliiton miehitystä. Suo-
men hermot olivat vahvat ja sen 
rivit pysyivät sittenkin hämmästyt-
tävän hyvin koossa. Tämä seikka 
oli silloin ensiarvoisen tärkeää ja 
näin on vastakin, jos isänmaa jou-
tuu vaaralliseen ahdinkoon.”

Saatatko sen selkeämmin sa-
noa!

Seuraava tapaamisemme on jo 
sovittu vuodelle 2012. Silloinkin 
rakennamme pieneltä osaltamme 
edelleen Suomen henkistä perus-
taa

Kurssihenki elää
on vanha 
sanonta: joka 
ei tunne omaa 
tai maansa 
historiaansa ei 
tunne itseään. 
Sanoissa on 
vankka totuus.

Pioneeritietoutta kaikille

Pioneeritoiminnan opas on uudistettu ja hiljattain julkaistu. Pioneeriosasto 
järjestää kaikille piirien jäsenille avoimen koulutustilaisuuden aiheesta. Tilai-
suudet ovat Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa  klo 17.00-20.00 keskiviikkona 11.1. 
(evl Juha Helle) ja tiistaina 7.2. (maj Tatu Mikkola). 

Virvoketarjoilu. Kouluttajat ovat Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitokselta. 
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin viimeistään edeltävänä perjantaina jukka.rusila@ramboll.fi tai 
040 779 5619. Kertausharjoitusmäärien lähestyessä asymptoottisesti nollaa tätä oppia et 
muualta saa! toimisto@tykistomuseo.fi

puh. (03) 682 4600

Avoinna päivittäin klo 11.00-17.00

Linnankasarmi
S U O M E N  T Y K I S T Ö M U S E O

Hämeenlinna

Tykistömuseolle avataan keväällä toiminnallinen 
huone, jossa ryhmät pääsevät itse kokeilemaan 
sotilaan elämää Rooman ajoista tähän päivään.

Varaukset etukäteen.

Leiripäivä
Nenosen päivä

sekä muita tapahtumia

Tiloja eri tilaisuuksiin
Elokuvateatteri

Kahvio

Luentoja 
Korsulauluiltoja 
Lotanpäivän laulajaiset 

Toiminnallinen huone
Perusnäyttelyt 
Tykkihalli
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lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on palvellut everstin 
palvelusarvossa YK:n UNIFIL-operaatiossa Etelä-Libanonissa ja Tartossa 
Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

olin KESKiviiKKonA 29. marraskuuta seuraamassa eduskunnan täys-
istuntoa. Esityslistalla oli valtioneuvoston selvitys Suomen osallistu-
misesta YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa. Olen itse osallistunut 
kahdesti tähän samaan operaatioon ja siksi tunsin mielenkiintoa ai-
heeseen. Suomelle tämä mahdollinen osallistuminen Libanonin ope-
raatioon on jo peräti kolmas kerta.
 Lähi-idässä on ollut jännitteitä koko historiamme tunteman ajan.  
Asiasta kertoo Raamatun lisäksi moni muukin kirja. Israelin itsenäis-
tyminen 1940-luvulla eikä Israelin ja sen naapureiden väliset sodat sen 
jälkeen ole onnistuneet näitä juutalaisten ja arabien välisiä jännitteitä 
poistamaan. Tänäänkin Lähi-idän tilanne on kovin räjähdysherkkä. Li-
sänä Syyrian sisäiset levottomuudet.

iSRAElin jA libAnonin RAjA-AlUEEllA on pysyvä konflikti ollut 
vuodesta 1978 lähtien. Silloin Israel aloitti Etelä-Libanonin alueen mie-
hittämisen ja maaliskuun 19. päivänä 1978 YK:n turvallisuusneuvos-
to antoi asiasta omat päätöslauselmansa. Näiden tuloksena myös 23. 
maaliskuuta ensimmäiset YK-joukot ryhmittyivät Etelä-Libanoniin. Pe-
rustettu UNIFIL (the United Na-
tions Interim Force in Lebanon) 
eli YK:n väliaikaiset joukot Liba-
nonissa saivat mandaattinsa ja 
tehtävänsä: varmentaa Israelin 
joukkojen vetäytyminen, turva-
ta kansainvälinen rauha ja tur-
vallisuus sekä auttaa Libanonin 
viranomaisia tuomaan toimival-
tansa alueelleen.  Väliaikaisjou-
kot pääsevät siten parin vuoden 
kuluttua jo ikämiessarjaan.
 Israelin vedettyä joukkonsa 
Libanonista vuonna 2000 ei ti-
lanne rauhoittunut. Libanonista 
on sen jälkeenkin tulitettu Israe-
lin aluetta ja Israel on vastannut 
tulituksiin omilla kostoiskuil-
laan.  UNFILia on tarvittu ja tar-
vitaan edelleenkin.

EnSimmäiSEn KERRAn suomalaiset rauhanturvaajat osallistuivat UNI-
FIL- operaatioon 1982 - 2001 ja toisen kerran 2006 - 2007. Yhteensä yli 
11 000 suomalaista rauhanturvaajaa on ollut mukana näissä joukoissa. 
Aluksi Suomi lähetti sinne jalkaväkipataljoonan ja toisessa vaiheessa 
siellä oli suomalainen pioneeri- ja rakentajaosasto. UNIFIL-operaatio 
tunnettiin YK-operaationa ja yleisesti puhuttiin tavanomaisesta rau-
hanturvaamisesta. Tätä nimikettä "tavanomainen rauhanturvatoimin-
ta" käytettiin nyt myös eduskuntakeskustelussa.
 UNIFILin mandaattina on nyt osapuolten vihollisuuksien lopetta-
misen valvonta ja paikallisen väestön suojaaminen. Tätä toteutetaan 
36 maasta tulleilla 12 300 rauhanturvaajalla. Suomen uusi enintään 
200  rauhanturvaajaa käsittävä osasto on tarkoitus vuoden 2012 alku-
puolella lähettää alueelle ja se tulisi olemaan osa irlantilais- suoma-
laista joukkoa.

tämän Päivän UniFil eroaa huomattavasti siitä UNIFILista jonne itse 
menin elokuussa 1986. Silloin Libanonissa palveli runsaat 5000 sini-
barettia ja mukana olevien kansallisuuksien määrä oli huomattavasti 
pienempi. Nyt espanjalaiskenraalilla, joka operaatiota johtaa on käy-
tössään mm. kiinalaisia, intialaisia, malesialaisia, turkkilaisia, korea-
laisia, slovenialaisia, portugalilaisia, tansanialaisia jne. rauhanturvaa-
jia. Laivasto-osastossa on aluksia Saksasta, Kreikasta, Turkista ja Bang-
ladeshista. Maalla mukana ovat tietenkin jo pitkään alueella palvelleet 
ranskalaiset, italialaiset, nepalilaiset ja ghanalaiset sekä irlantilaiset 
rauhanturvaajat.
 Tavanomainenkin rauhanturvatoiminta voi tuottaa tappioita. Täs-
tä keskusteli eduskuntakin. Joku viikko aikaisemmin oli taas ollut jul-
kisuudessa se, että Afganistanissa palvelleet ja siellä loukkaantuneet 
ovat jääneet kotimaassa ilman kunnollista hoitoa ja tukea. Tiettävästi 
asiaan ollaan saamassa korjausta. Sitä todella tarvitaan.

tilAnnE läHi-idäSSä voi mUUttUA nykyistä vaarallisemmaksi hy-
vinkin nopeasti. Siksi osallistuminen nykyiseen UNIFIL-operaatioon 
ei ole välttämättä ollenkaan otsikkoon kirjoittamaani "Taas mennään 
Libanoniin" mukaista. Alueen rauhoittaminen on avainkysymys koko 
maailman rauhankin osalta. Rauhanturvaamisen sijasta Lähi-idässä 
voisi paremmin onnistua rauhaan pakottaminen. Muutoin nykyinen 
ikämiessarjan UNIFIL-operaatio saavuttaa joskus 2040-luvulla kan-
saneläkeiän.

Kolumni

Alueen rauhoit-
taminen on 
avainkysymys 
koko maailman 
rauhankin osalta. 
Rauhanturvaa-
misen sijasta 
lähi-idässä 
voisi paremmin 
onnistua rauhaan 
pakottaminen. 

Taas mennään Libanoniin

 
joulukuu
26.12.  Ylivartija, temppelipelimanni, vänrikki Seppo Kauppinen 80 v
27.12.  Pankkitarkastaja, kapteeni Lasse Koskela (matkoilla) 60 v
27.12.  Ostaja, alikersantti Hannu Backman (lähipiirissä) 60 v
30.12.  Eläkeläinen, ylikersantti Kai Louemaa (matkoilla) 80 v

tammikuu
2.1.  Toimitusjohtaja, alikersantti Jorma Ylhä (ei vastaanottoa) 85 v
3.1.  Diplomi-insinööri, yliluutnantti Heikki Saraste 60 v
6.1.  Eläkeläinen, alikersantti Rauno Vuorinen (matkoilla) 70 v
6.1.  LVI-asentaja, korpraali Arto Sarparanta (matkoilla) 50 v
9.1.  Yliluutnantti Pekka Haapala 50 v
9.1.  Betoniraudoittaja, matruusi Mauri Kairajärvi 50 v
13.1.  Valtiotieteen lisensiaatti, alikersantti Henrik Gamberg (ei vastaanottoa)  50 v
14.1.  Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, luutnantti Erkki Karmila (matkoilla) 70 v
16.1.  Varatuomari everstiluutnantti Kalervo Artema (ei vastaanottoa) 80 v
21.1. Keittiömestari, ylikersantti Martti Kallio (perhepiirissä) 60 v
21.1.  Asentaja, korpraali Kari Hyttinen 50 v
22.1.  Senioritilintarkastaja, vänrikki Risto Sarpiola 75 v
24.1.  Toimitusjohtaja, ylikersantti Kimmo Hietala (matkoilla) 50 v
25.1.  Talouskapteeni Antti Frisk (matkoilla) 85 v
30.1.  Toimitusjohtaja, majuri Kari Koivulehto 60 v
31.1.  Myyntipäällikkö, alikersantti Petri Salo 50 v
31.1.  Toimitusjohtaja, sotamies Arto Mastosalo 60 v

onnittelemme

Teksti: Erkki Aaltonen

tAmPEREEn RESERviUPSEERiEn seniorit 
ovat talkootöinä pian kolmen vuoden ajan 
keräilleet majatarinoita. Kirjoitustalkoisiin 
ovat osallistuneet kymmenet veteraanit ja 
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön osal-
listuneet, jotka ovat olleet kiinnostuneita 
majatoiminnosta ja toiminnan merkitykses-
tä vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. On 
liikuttavaa lukea, miten oma ranta, sauna, 
iltarusko ja ajatustenvaihto samoja kokenei-
den veljien kanssa ovat parasta hoitoa vete-
raanin sielulle ja ruumiille. Majatarinoita ja 
historiikkeja kirjoittaneet ovat kaikki osallis-
tuneet asiaan talkoohengessä. Tällä haulla 
majayhdistyksiä löytyi 319.

Talvisodan vielä kestäessä sotainvalidit 
alkoivat järjestäytyä. Marsalkka Manner-
heim, joka oli sotinut monet sodat, tiesi ja 
tunsi hyvin tilanteen, mihin sodasta palaa-
va invalidi joutuu sodan jälkeen. Siksi hän 
käskytti invalideja sanoen: Aseveljet, Suomen 
sotilaat!.....Tietäkää kuitenkin, että teissä it-
sessänne, sisimmässänne asuu se voima, joka 
auttaa teitä eteenpäin, että te ette ilman oma-
kohtaista  voimakasta halua ja yrittämistä 
pääse tulokseen edes suurenkaan ulkoa tul-
leen tuen varassa. Usein vain vertaisryhmän 
tuella oli sotainvalidilla mahdollista selvitä 
ihmisarvoiseen elämään. Sodan kokeneet 
miehet ja naiset saattoivat olla henkisenä 
tukena toisilleen ja ymmärtää parhaiten ase-
veljen elämäntilanne.

Asevelihenki oli jotenkin aikakauteen ja 
asianomistajaryhmiin liittyvä henkinen il-
mapiiri, joka ulottui yli poliittisten puolue-
rajojen ja yhteiskunnan varallisuusluokkien.  
Valitettavaa on, että asianosaisten kadotessa 
kuvasta, myös asevelihenki tuntuu katoavan. 
Saattaa tosin olla niin, että yhteiskunnan 
rakenteiden muuttuessa myös asevelihenki-
ajatuskin on saanut uuden sisällön. Aseve-
limajojen tunnelmassa kuitenkin perinteet 
vielä säilyvät majoissa, esineissä ja tarinois-
sa.

Kokoon on saatu 330 sivun historiikki, 
jossa lienee noin puolet maan majoista. Mel-
kein kaikki tarinat ovat historiaa. Veteraani-
toimiston puhelimesta voi vastata nuori nai-
sen ääni, joka kertoo, että hän sivutoimisesti 
hoitelee näitä veteraaniasioita ja että kyllä 
hän on kuullut, että piirissä on majoja ol-
lut, mutta ne on kaikki myyty ja rahat pantu 
kuntoutukseen ja virkistykseen. Saattaa olla, 
että viimeisetkin muistajat tai tietäjät ovat jo 

nurmen alla. Siksi lähteinä on käytetty myös 
vanhoja historiikkeja, lehtileikkeitä ja pöy-
täkirjamerkintöjä. Asiasisällöistä kumpuaa 
kuitenkin yhdessä tekemisen henki, aseve-
lihenki ja vertaisryhmän merkitys sotia käy-
neelle miehelle tai naiselle. 

Värikuvia on saatu julkaisuun 150, mus-
tavalkokuvia 93. Koottu aineisto on taitettu 
yhteistyössä Tampereen Ammattiopiston 
Painoviestintä- linjan kanssa. Nettikirjana 
koko teos nyt luettavana www.asevelimajat.
fi  sivuilla PDF-muodossa.  

Nyt jokaisen kirjoittajan tai yhdistysvas-
taavan olisi syytä lukea omakohtainen teks-
tinsä ja antaa palautetta, josko tekstien edi-
toinnissa tai taitossa on tapahtunut nimi-,  
vuosiluku- tai asiavirheitä. Korjauspalautet-
ta tulee antaa osoitteeseen  eke.aaltonen@
gmail.com. Myös kuvien ottajien nimiä puut-
tuu melkoisesti. Jos kuvan ottaja ei ole selvil-
lä, kuva todetaan yhdistyksen arkistokuvaksi 
ja yhdistys kuvan oikeuksien omistajaksi. Jos 
joukkoon on pujahtanut kuvamateriaalia, 
josta saattaisi seurata laskutusseuraamuk-
sia, niin poistamme kuvan heti siitä tiedon 
saatuamme.

Teoksen kirjaversio tulee jakeluun, kun-
han painatusbudjetti saadaan varmistetuksi. 
Eräs saamani ehdotus on, että asiasta kiin-
nostuneet henkilöt tai yhdistykset tilaisivat 
haluamansa määrän 15-20 euron hintaisia 
kirjoja. Kun tilauksia tulisi tarvittava määrä, 
painokoneet lähtisivät pyörimään ja tilaajat 
saisivat kirjansa. Lasku seuraisi kirjojen mu-
kana. Tilauksen voi jättää tamru@tampe-
reenreserviupseerit.fi 

Kiitos kaikille talkoolaisille! Teitte, kuten 
aina, hienon työn. 

Asevelimajoilla elää 
vielä talkoohenki 
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Teksti: ylil Tomi Alajoki, 

Kuva: Ltn Ossi Ikonen

HElSingin Reserviupseeripiirin 
syyskokous pidettiin 15.11.2011 Ka-
tajanokan Kasinolla. Tilaisuus alkoi 
Kenraalisalissa palkitsemisella. Hel-
singin Reserviupseeripiirin hallitus 
valitsi vuoden 2011 maanpuolus-
tuksen suunnannäyttäjäpalkinnon 
saajaksi Kaartin Jääkärirykmentin, 
jonka komentaja eversti Jukka Val-
keajärvi vastaanotti palkitsemisen. 
Palkitsemisen painavin peruste oli 
KAARTJR:n saumaton ja läpinäkyvä 
yhteistyö HRUP:n kanssa ELY-kes-
kuksen valitusasiassa. Valitus uhkasi 
kaikkia Santahaminassa järjestettä-
viä ammuntoja, myös reserviläisten 
ammuntoja. 

Alun kokousesitelmä pohjusti 
myös Helsingin Seudun Reservi-
läispiirin syysvuosikokousta, esitel-
möitsijä everstiluutnantti Veli-Matti 
Rintala kertoi puolustusvoimauu-
distuksen tuomista säästöistä ja 
haasteista. Vuoteen 2015 mennessä 
tapahtuva yli 800 milj. säästötavoite 
rajoittaa reserviläisten kertaushar-
joitusmahdollisuuksia sekä alasajaa 
että tiivistää puolustusvoimien ny-
kyisiä rakenteita kuluineen. 

Esitelmän jälkeen käydyis-
sä vuosikokouksissa tehtiin mm. 
henkilövalinnat, vahvistettiin toi-

mintasuunnitelma, talousarvio ja 
jäsenmaksun suuruus sekä suorit-
tamisaika. Jäsenmaksun osaan joka 
koskee Helsingin Reservin Sanomi-
en lehtimaksua, päätettiin tehdä 0,5 
euron korotus, jolloin HRS-osuus on 
yhteensä kuusi euroa. Muut piiri ja 
liittomaksu pysyivät samansuurui-
sina kuin vuonna 2011. Jäsenmaksu 
tulee maksaa viimeistään 31.12.2012. 
Helsingin Reserviupseeripiirin vuo-
sikokous vahvisti myös käyttööno-
tettavaksi piirin uudet säännöt sekä 
piirin kerhojen mallisäännöt.

PIIRIHALLITUS 2012
HRUP:n piirihallitukseen tulevalle 
vuodelle valittiin yksimielisesti seu-
raavat upseerit:
Maj Timo Niiranen, IT-kerho
kapt Kimmo Kinos, RT-kerho 
 Johtorengas 
kapt Jukka Rusila, Pioneeriosasto 
kapt Jukka Mattila, Kanta-Helsinki 
kapt Pekka Rintala, Viestiosasto 
kapt Heikki Valkonen, Tapiola 
ltn Seppo Kulmala, Länsi-Vantaa
ylil Jukka-Pekka Kantokoski, 
 Itä-Helsinki

 
Puheenjohtajisto jatkaa kaksivuo-
tiskauttaan: puheenjohtaja maj Sa-
kari Väliahde, kapt Jyri Vilamo 1. 
varapuheenjohtaja ja ltn Caspar von 
Walzel 2. varapuheenjohtaja. 

TOIMINTASUUNNITELMA 2012
Helsingin Reserviupseeripiirin tar-
koituksena on sääntöjen mukaan 
toimia sen alueella olevien Suomen 
Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys-
ten aatteellisena ja toiminnallisena 
yhdyselimenä valtakunnan turval-
lisuutta tukien. Vuosi 2012 on piirin 
neljäskymmenesyhdeksäs (49.) toi-
mintavuosi.

Piirin toiminnan painopiste 
vuonna 2012 on jäsenhuollon kehit-
täminen, minkä lisäksi toiminnassa 
korostuu ampumatoiminnan ja soti-
lasliikunnan edellytysten turvaami-
nen ja kehittäminen edelleen.

Tavoitteita vuoden 2012 toimin-
nalle: ´vänrikkipäivä´ järjestetään, 
toimintapäivä järjestetään prosent-
tiammunnassa paremmat tulokset, 
piirin jäsenmäärä kasvaa, piirin 
nettisivut on uusittu ja aktiivisessa 
käytössä.

Piiri toteuttaa tarkoitustaan tuke-
malla ja ohjaamalla alueensa perus-
yhdistyksiä, johtamalla ja järjestä-
mällä reservin upseeriston henkistä 
ja fyysistä kuntoa sekä sotilas- ja 
upseeritaitoja ylläpitävää ja edistä-
vää toimintaa, joka käsittää myös 
ammunnan, suorittamalla Suomen 
Reserviupseeriliiton (RUL) piirille 
antamat tehtävät ja harjoittamalla 
julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi

Teksti: Risto Piekka, res.majuri, Töölön 

Reservinupseerit ry hallituksen jäsen

liittYminEn jonKin järjestön jä-
seneksi on samalla kannanotto 
kyseisen järjestön tavoitteiden ja 
toiminnan hyväksymiselle ja ennen 
kaikkea tukemiselle. Järjestön ta-
voitteet löytyvät tarkoituspykälästä, 
joka on useimmiten säännöissä toi-
nen pykälä. Siinä on aina lyhyesti 
kerrottu keskeiset asiat, perusasiat 
siitä, miksi ollaan olemassa ja miksi 
toimitaan.

Helsingin Reserviupseeripiiri uu-
disti sääntönsä käytännössä koko-
naan. Päätös tehtiin yksimielisesti 
piirin syyskokouksessa Katajanokan 
Kasinolla 15.11.2011. Erityistä painoa 
uudistuksessa saivat tavoitepykä-
lä sekä sen toteuttamista koskeva 
pykälä ”mitä se on”. Lainaan tähän 
tarkoituspykälän kokonaisuudes-
saan: ”Piirin tarkoituksena on toi-
mia sen alueella olevien Suomen 
Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys-
ten aatteellisena ja toiminnallisena 
yhdyssiteenä edistäen toiminnal-
laan suomalaisen yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaa-
mista ja kokonaismaanpuolustusta 
ja kansalaisten turvallisuuden lisää-
mistä pyrkien samalla parantamaan 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
asemaa ja kehittämällä reserviup-
seerihenkeä”.

Tarkoituspykälään on nyt kirjattu 
kaikki olennainen reserviupseeri-
toiminnalle. Siinä on kestävät pe-
rusarvot. Vastaava on kirjattu myös 
samassa kokouksessa hyväksyttyi-
hin kerhojen mallisääntöihin sovel-
lettuna kerhojen omaan toimintaan. 
Varmasti tulevan kevään aikana 
kerhot valmistelevat omat sääntö-
muutoksensa mallisääntöjen perus-
teella. Näin piirimme toiminta saa 
kokonaisuudessaan uudet puitteet 
aatteelliseen ja käytännön maan-
puolustustyöhön.

Piirin sääntöuudistuskokonaisuus 
tehtiin harkiten ja pitkän sekä pe-
rusteellisen valmistelutyön pohjalta. 
Uudistuksiin ryhtymisestä päätettiin 
ylimääräisessä piirin kokouksessa 
yksimielisesti toukokuussa 2010. Sen 
jälkeen asiaa valmisteltiin lukuisissa 
palavereissa. Tämän jälkeen asiaa 
valmisteltiin järjestötoimikunnassa 

ja päätettiin piirihallituksessa. Välis-
sä oli kaksi merkittävää seminaaria. 
Piirin kerhojen puheenjohtajat vah-
vistettuina valitsemillaan henkilöillä 
käsittelivät Padasjoen seminaarissa 
maaliskuussa sääntöuudistuksen pe-
ruslinjaukset ja uudelleen syyskuus-
sa yksityiskohtaiset esitykset. Näistä 
kokoontumisista saadun palautteen 
pohjalta sääntöluonnokset viimeis-
teltiin sekä käsiteltiin ja päätettiin 
yksimielisesti esittää piirikokouksen 
hyväksyttäväksi.

Kirjoitin edellä mainitun käsitte-
lyn tiedoksi, koska se kuvaa valmis-
telun avoimuutta ja läpinäkyvyyt-
tä. Lisäksi se antoi konkreettisen 
mahdollisuuden kerhoille vaikuttaa 
sääntöluonnosten sisältöön. Tätä 
mahdollisuutta myös monet kerhot 
käyttivätkin hyväkseen.

Piirin säännöt ja kerhojen mal-
lisäännöt muodostavat aatteellisen 
ja toiminnallisen kokonaisuuden. 
Ne myös sisältävät uudella tavalla 
avoimuuden niin piirin ja kerho-
jen välillä kuin henkilöjäsenten ja 
kerhojen välillä. Tästä on nyt hyvä 
jatkaa yhteistyöllä toimintaa. Sitä 
kuvaa jo nyt piirikokouksessa hy-
väksytty toimintasuunnitelma ensi 
vuodelle. Varmasti myös kerhojen 
syyskokouksissa sääntökokonaisuus 
on asialistalla, jolloin niissä sovitaan 
jatkotoimista.

Säännöt ovat 
käyntikortti

HRUP:n  syyskokous

Piirin säännöt ja 
kerhojen malli-
säännöt muodos-
tavat aatteellisen ja 
toiminnallisen koko-
naisuuden. ne myös 
sisältävät uudella 
tavalla avoimuuden 
niin piirin ja 
kerhojen välillä kuin 
henkilöjäsenten ja 
kerhojen välillä.

Esitelmän piti Helsingin Aleutoimiston päällikkö everstiluutnantti Veli-Matti Rintala.
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Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat Etelä-Suomen Sotilaslää-
nin reservin upseerit 06.12.2011

MAJURI
Fagernäs Thor Peter (Helsinki), 
Forsman Juha Antero (Espoo), Iko-
nen Petri Tapani (Espoo), Karlsson 
Kim Gunnar (Siuntio), Koivisto 
Teppo Kaarlo (Espoo), Koivukoski 
Janne Teemu (Helsinki), Korhonen 
Juha Kalervo (Helsinki), Liljestrand 
Tom Börje Edvard (Loviisa), Lin-
na Esko Juhani (Espoo), Lintunen 
Markku Antero (Lohja), Tamminen 
Jorma Kalevi (Mäntsälä), Tähtinen 
Jarmo Tapio (Porvoo), Väliahde Sa-
kari Erkki (Helsinki)

KOMENTAJAKAPTEENI
Järvinen Jukka Sakari (Lohja), Pit-
känen Jukka Sakari (Raasepori), 
Vauraste Tero Henrik Johannes (Es-
poo)

KAPTEENI
Aarto Tuomas Valtteri (Järvenpää), 
Blomqvist Peter (Kirkkonummi), 
Eloranta Rami Mikael (Helsinki), 
Hantula Antti Juhani (Kerava), Hei-
no Jari Sakari (Espoo), Hytönen 
Tomi Juha Sakari (Espoo), Hägg-
blom Lars Anders (Sipoo), Hämäläi-
nen Markku Samuli (Hanko), Hölsä 
Tuomas Jussi (Vihti), Karjanmaa 
Jari Matti (Loviisa), Kaskiaro Kai 
Kim (Helsinki), Kemppainen Timo 
Lauri (Helsinki), Kiljunen Rikhard 
Ilmo Arvid (Nurmijärvi), Kiviniemi 
Juha Ensio (Vihti), Korhonen Klaus 
Martti (Helsinki), Kulju Anssi Mati-
as (Espoo), Kurkela Heikki Kalervo 
(Kauniainen), Laajava Jukka Antero 
(Espoo), Laaninen Jari Pekka (Hel-
sinki), Lippo Jouko Einari (Lohja), 
Läärä Mika Matti (Helsinki), Mere-
naava Ari Eino Olavi (Helsinki), Mä-
kelä Mikko Tapio (Espoo), Mäkinen 
Mika Petri (Helsinki), Nokelainen 
Kai Allan (Tuusula), Nykänen Jan-
ne Ensio (Helsinki), Olbert Thomas 
Klaus (Espoo), Paavolainen Mika 
Kalevi (Porvoo), Pahkin Leo Ola-
vi (Porvoo), Pajuoja Jussi Pekka 
(Helsinki), Parikka Lauri Esa Erkki 
(Helsinki), Pennanen Jorma Olavi 
(Lohja), Pentikäinen Juha Tapani 
(Järvenpää), Pietikäinen Peter Kul-
lervo (Tuusula), Pihkala Ari Petteri 
(Tuusula), Rautalahti Timo Juha-
ni (Lohja), Sahlman Heikki Antti 
Kalevi (Espoo), Salo Urpo Kalervo 
(Nurmijärvi), Seppälä Aarno Mika-
el (Helsinki), Seppälä Lauri Jaak-
ko (Helsinki), Siltala Mauri Tapani 
(Espoo), Slotte Clas-Jonas (Espoo), 
Taskinen Jari Juhani (Espoo), 
Tidenberg Timo Risto (Lappeen-
ranta), Tuominen Kimmo Kalervo, 
Turunen Teemu Antero (Porvoo), 
Vasara Pekka Eino Tuomas (Hyvin-
kää), Vilmi Panu Petri (Espoo), Vir-

tanen Seppo Untamo (Hyvinkää), 
Ylitalo Jari Heikki (Helsinki), Yrjölä 
Petteri (Helsinki), von Schoultz Car-
rick Håkan (Espoo)

KAPTEENILUUTNANTTI
Fagerström Timo Johannes (Helsin-
ki), Ranto Ari Juhani (Nurmijärvi)

LÄÄKINTÄKAPTEENI
Leppäniemi Ari Kalevi (Helsinki)

YLILUUTNANTTI
Aarrevuo Kaarlo Tuomas (Vantaa), 
Ahl Marko Olavi (Mäntsälä), Aho 
Toni Tapani (Tuusula), Aittakor-
pi Toni Tapani (Porvoo), Antikai-
nen Ari Ensio (Sipoo), Ekroos Veijo 
Ville-Juhani (Hanko), Elo Heikki 
Olavi (Vantaa), Eronen Jussi An-
tero (Vantaa), Forth Jonas Erik 
(Helsinki), Forsskåhl Thor Christer 
(Raasepori), Granskog Marco Hen-
rik (Espoo), Haaja Tapio Johannes 
(Helsinki), Hailio Pasi Markku Kale-
vi (Tuusula), Heiskanen Marko Mat-
ti Paavali (Nurmijärvi), Heliö Erkki 
Juhani (Helsinki), Hietanen Marko 
Heikki (Lohja), Himberg Kai Hen-
rik (Nurmijärvi), Hyppönen Tarmo 
Matti Juhani (Mäntsälä), Häikiö 
Mikko Tapio (Mäntsälä), Härkönen 
Petri Tapani (Vihti), Höijer Mika 
Petri (Espoo), Joensivu Hannu Olavi 
Markus (Tuusula), Jokiranta Antti 
Olli (Nurmijärvi), Juntunen Jan-
ne Aki Konsta (Espoo), Järnefelt 
Christian Olai Alexander (Helsinki), 
Kankaanpää Jyrki-Petteri (Kerava), 
Kantokoski Jukka-Pekka (Helsin-
ki), Kari Sami Juhani Aapori (Loh-
ja), Karttunen Ville Tuomas Antero 
(Kirkkonummi), Kemppi Tatu Mar-
kus, Koivunen Jukka Pellervo (Hel-
sinki), Korte Martti Juhani (Karkki-
la ), Koski Mikko Juhana (Kerava), 
Koskinen Mikko Juhani (Helsinki), 
Kovanen Eero Sakari (Helsinki), 
Kullström Niklas Kristian (Helsinki), 
Kupila Jyrki Kalevi (Espoo), Laakso 
Lauri Juhani (Vantaa), Lahti Erk-
ki Juhani (Espoo), Lahtinen Johan 
Andreas Nikodemus (Espoo), Lam-
pinen Ari Tuomas (Tuusula), Leijola 
Jouni Matti Uolevi (Lohja), Leino-
nen Mikko Petteri, Luoma Martti 
Juhani (Espoo), Mahlamäki Tomi 
Sakari (Espoo), Mattila Maija-Pau-
liina (Helsinki), Mattila Mika Olli 
Henrikki (Hyvinkää), Melkko Mar-
kus Kristian (Espoo), Miekanmaa 
Markus Kustaa (Espoo), Miettinen 
Pasi Olavi (Kirkkonummi), Mikko-
la Matti Tapio (Porvoo), Mononen 
Asko Aulis (Ulkomaat ), Multala 
Tuomas Aleksi (Nurmijärvi), Mäke-
lä Tuomo Kalevi (Vihti), Mäkirinne 
Mikko Juhani (Vantaa), Nora Juha 
Heikki (Vantaa), Norrman Ville Mi-
kael (Vantaa), Nurmiainen Jouko 
Antero (Raasepori), Nyberg Jyrki 
Kristian (Helsinki), Oksalahti Mik-

ko Antero (Helsinki), Ollila Juha 
Tapani (Helsinki), Pietarinen Juha 
Antero (Vantaa), Pohjanheimo 
Aki Valtteri (Vantaa), Puska Perttu 
Päiviö (Espoo), Pänkälä Eino Jan-
ne Tuomas (Helsinki), Raitio Ans-
si Kristian (Vantaa), Rantala Kari 
Ilmari (Vantaa), Raumolin Juha 
Heikki (Espoo), Ritvala Jaakko Rei-
no Mikael (Helsinki), Riutta Pasi 
Mikael (Helsinki), Saarikivi Heikki 
Sakari (Vantaa), Saarinen Paavo Sa-
muli (Espoo), Saloranta Pauli Ensio 
(Helsinki), Sarkomaa Petri Juhani 
(Kirkkonummi), Savinen Ari Pertti 
Tapio (Tuusula), Silaste Teemu Hen-
rik (Helsinki), Silvennoinen Tom Jo-
hannes (Porvoo), Solastie Sami Pek-
ka (Helsinki), Suhonen Heikki Ante-
ro (Helsinki), Tallskog Marco Rainer 
(Kirkkonummi), Taulavuori Timo 
Kalevi (Vantaa), Tiljander Petteri 
Olavi (Askola ), Tolonen Mika Jark-
ko Petteri (Vantaa), Ulpovaara Juha 
Antti (Vihti), Vesterinen Harri Timo 
Juhani (Espoo), Vienonen Jukka 
Antero (Lohja), Viiru Paula-Riikka 
Tanjaana (Helsinki) , Viitamäki Juk-
ka-Pekka (Helsinki), Vuorinen Vesa 
Harri Olavi (Kirkkonummi), Wihl-
man Kari Jorma Juhani, Yliluoma 
Kari Matias (Helsinki)

LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI
Mäntynenä Antti Ilmari (Helsinki), 
Silfvast Georg Tom Olof (Helsinki), 
Vainio Ahti Sakari (Järvenpää)

LUUTNANTTI
Aalto Aleksi Johannes (Espoo), 
Aarnio Harri Tapani (Helsinki), 
Alasaari Mikko Ilmari (Helsinki), 
Arrenius Pasi Mikael (Järvenpää), 
Auvinen Osmo Uolevi (Järvenpää), 
Björkstén Kasper Erik (Helsinki), 
Börman William Fredrik Johannes 
(Helsinki), Carlson Juha Pekka Hjal-
mar (Kauniainen), Grönfors Sami 
Henrik (Espoo), Göös Mikko Sa-
muel (Helsinki), Haaja Marko Tapa-
ni (Kirkkonummi), Hackman Henri 
Joonas (Järvenpää), Hallila Harri 
Olavi (Helsinki), Harjuhahto Janne 
Tapani (Espoo), Heino Marko Juha-
ni (Nurmijärvi), Heino Sasu Antero 
(Vantaa), Heino Teemu Olavi (Van-
taa), Helenne Antti Mikael (Hel-
sinki), Hiltunen Turo Risto Tapani 
(Helsinki), Hindström Virve Maria 
Helena (Kirkkonummi), Hirvikoski 
Aki Heikki (Nurmijärvi), Holmberg 
Ilkka Tapani (Espoo), Holopainen 
Jukka Pekka (Helsinki), Hulkko Tep-
po Juhani (Helsinki), Huopalainen 
Mikko Samuli (Porvoo), Hyvönen 
Jukka Antero (Vantaa), Hyytiäinen 
Jörgen Michael (Raasepori), Hän-
ninen Olli-Pekka (Helsinki), Härkö-
nen Markku Juhani (Tuusula), Jaak-
konen Mikko Tapani (Järvenpää), 
Johansson Stig Anders (Porvoo), 
Jokela Janne Aleksanteri (Espoo), 

Jokinen Juho Petteri (Helsinki), 
Jämsä Rauno Mikael (Vantaa), Jär-
vinen Matti Juhani (Espoo), Kaiho-
niemi Kero Kai Kalervo (Helsinki), 
Kajosaari Risto Johannes (Helsinki), 
Kalliokoski Pasi Sakari (Hyvinkää), 
Karvonen Juha Tapio (Vantaa), Ka-
tila Tommi Tapio (Lohja), Keinänen 
Juha Eino Mikael (Helsinki), Kekä-
läinen Mikko Samuli, Keskinen Toni 
Petteri (Helsinki), Ketola Lasse Os-
kari (Tuusula), Kievari Timo Lauri 
(Helsinki), Kiiala Roope Artturi (Es-
poo), Kilpi Esko Juhani (Helsinki), 
Kilpi Niko Ilmari (Helsinki), Kivi-
aho Petri Lauri (Helsinki), Koivisto 
Markku Kalle Antero (Kauniainen), 
Koivusaari Joni Tapani (Kirkko-
nummi), Korhonen Harri Johannes 
(Raasepori), Korpinen Petri Eero 
Juhani (Helsinki), Koskinen Tuomas 
Otso Petteri (Sipoo), Kyllönen Juha 
Kalervo (Hyvinkää), Kupiainen Jo-
hannes (Helsinki), Kämäri Anssi 
Ilmari (Espoo), Kämäräinen Mika 
Petri (Espoo), Körkkö Ilpo Kalervo 
(Espoo), Laitinen Tero Olavi (Hel-
sinki), Lattu Hannu Tapani (Helsin-
ki), Leijala Aku Antero (Kirkkonum-
mi), Leijamaa Terho Jukka Tapani 
(Vantaa), Leino Juha Tapani (Hel-
sinki), Leisti Juho Ville Olavi (Hel-
sinki), Leivo Vesa Viljami (Loviisa), 
Lindberg Kim Christerson (Espoo), 
Lindgren Jaakko Juho (Helsinki), 
Lindholm Jan Anders (Espoo), Liuk-
ku Mika Paavo (Espoo), Luhtanen 
Keni Mikael (Helsinki), Luisto Rami 
Mikael (Helsinki), Lukkari Teemu 
Mikael (Helsinki), Luntinen Tarmo 
Olavi (Helsinki), Lusa Mikael Sa-
kari (Helsinki), Luukkainen Kalle 
Sakari (Helsinki), Lönnqvist Kaj Alf 
Kenneth (Porvoo), Majamäki Harri 
Maurits (Tuusula), Malinen Mika 
Matti (Kerava), Manninen Kaisa 
Riitta (Helsinki), Martikainen Juha 
Allan (Karkkila), Martiskainen Antti 
Johannes (Järvenpää), Martiskainen 
Kimmo Tapani (Nurmijärvi), Mati-
kainen Heikki Samuel (Helsinki), 
Mehtonen Simon (Vantaa), Merinen 
Lauri Teemu (Helsinki), Metsberg 
Toni Kristian (Helsinki), Miettinen 
Jari Juhani (Kerava), Miettinen Pasi 
Juhani (Espoo), Mustajärvi Timo 
Kalevi (Kerava), Mäkelä Aaro Johan 
(Helsinki), Mäkelä Arto Arvo Kalevi 
(Vantaa), Mäkeläinen Matti Jaak-
ko Tapani (Vantaa), Mäkinen Jussi 
Waldemar (Vantaa), Nguyen Linh 
Phi Eelis (Helsinki), Nevalainen 
Martti Juhani (Espoo), Nieminen 
Mirko Juhani (Helsinki), Nikkanen 
Antti Pellervo (Ulkomaat), Nissfolk 
Emil Karl-Erik (Helsinki), Nurmi 
Pekka Tapio (Vantaa), Nurmi Timo 
Rainer Sakari (Vihti), Ojala Kari Ta-
pani (Espoo), Oksanen Lauri Antti 
Johannes (Porvoo), Ovaska Tommi 
Petteri, Paavola Jarno Olavi (Helsin-
ki), Pajakkala Mikko Petteri (Espoo), 

Palomäki Tommi Petteri (Espoo), 
Parkkinen Tuure Samuli (Espoo), Pa-
sanen Anne Helena (Helsinki), Pat-
rakka Mikko Olavi (Helsinki), Peltola 
Janne Julius (Kauniainen), Peltonen 
Otto Juho Mikael (Helsinki), Pitkä-
nen Jari Tapio (Porvoo), Pulkkanen 
Tuomo Tapani (Vantaa), Pöyhtäri 
Antti Heikki Viljami (Kirkkonummi), 
Rantala Eero Jaakko Ilmari (Espoo), 
Rasila Tuomas Henrik (Helsinki), 
Riistama Mikko Samu Tapio (Tuusu-
la), Ruotsala Veli Matti (Kirkkonum-
mi), Ruotsalainen Jarno Johannes 
(Espoo), Ryhänen Jukka Pekka (Es-
poo), Rytkönen Harri Osmo Juhani 
(Tuusula), Räsänen Simo Hermanni 
(Vantaa), Saarinen Antti Jukka Ta-
pio (Helsinki), Saarni Matti Tapani 
(Vihti), Salmela Jukka-Pekka (Loh-
ja), Salonius-Pasternak Charly Johan 
(Helsinki), Savola Ville Matias (Van-
taa), Sinivuori Kari Urpo (Lohja), 
Sipola Joonas Ilari (Helsinki), Soini-
nen Riku-Petteri (Hyvinkää), Soinola 
Juha-Pekka (Järvenpää),Soisalo Ste-
pan (Helsinki), Stenius Jukka Samuli 
Edvard (Espoo), Stigzelius Markus 
Klas (Helsinki), Suhonen Olli Pekka 
(Vihti), Suomela Juha-Pekka (Hy-
vinkää), Suominen Atte Ilkanpoika 
Aleksi (Helsinki), Suominen Samp-
sa Juhana (Helsinki), Säteri Teemu 
Henrikki, Takada Mikito (Helsinki), 
Taponen Raimo Tapani (Helsinki), 
Tarvainen Tapio Veli Juhani (Espoo), 
Tillander Petri Göran (Kerava), Tuik-
ka Risto Juhani (Vantaa), Tuuri Jou-
ko Olavi (Raasepori), Uusiniitty Toni 
Mikael (Hyvinkää), Vahermo Mikko 
Martti Antero (Helsinki), Valkama 
Lassi Juhana (Helsinki), Vallinmäki 
Marko Petteri (Helsinki), Vesanen 
Jari Juhani (Sipoo), Vesterinen Heik-
ki Matias (Espoo), Vesterinen Visa Il-
mari (Espoo), Viertola Kimmo Jukka 
Tapio (Espoo), Viitanen Tero Janne 
Antero (Helsinki), Viljanen Pasi Juha 
Jalmari (Helsinki), Virta Antti Sulo 
Villehard (Järvenpää), Virtanen Kim-
mo Sakari (Espoo), Virtaniemi Lari 
Pekka (Helsinki), Vuorinen Juha-
Pekka (Hanko), Wallius Juha Hen-
rik (Espoo), Wasenius Anssi Joonas 
(Helsinki), Yli-Isotalo Mikko Ensio 
(Espoo)

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Pajarinen Jarkko Tapio (Espoo), Ryt-
sölä Olli Mikael (Helsinki)

VÄNRIKKI
Brola Mirva Jasmine (Helsinki), 
Handolin Lauri Esko (Hyvinkää), 
Kaleva Leila Henriikka (Helsinki), 
Kuronen Mika Markus Tapio (Loh-
ja), Onnela Heikki Aleksis, Salminen 
Olli Ilari (Helsinki), Toivola Towo 
Johannes (Järvenpää)

ALILUUTNANTTI
Helaniemi Pertti Kaarle (Helsinki)

Piiriemme reserviläisiä ylennettiin 6.12.  Isänmaan 
hyväksi tehdystä työstä sekä palkittiin kunnia – ja 
ansiomerkein. Majuriksi ylennettiin mm. Urlus-
säätiön puheenjohtaja Peter Fagernäs, Helsingin 
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Sakari 
Väliahde (Kanta-Helsinki) ja Sissikerhon Petri Fihl-
man. Kapteeneiksi ylennettiin mm. Pekka Vasara 
(KT-Kerho) ja Heikki Kurkela (Espoo-Kauniainen). 
Yliluutnanteiksi ylennettiin mm. Itä-Helsingin 
Reserviupseerien puheenjohtaja Jukka-Pekka 
Kantokoski ja Viestiosaston puheenjohtaja Perttu 

Puska. Luutnantin arvoon ylennettiin mm. RUL:n 
taloustoimikunnan puheenjohtaja Aaro Mäkelä 
(Kanta-Helsinki) ja  Juha Wallius (Merireservi-
läiset). Vänrikiksi ylennettiin mm. Reserviläinen 
lehden päätoimittaja Mirva Brola ja Heikki Onnela 
(Sissiosasto)
2. luokan Vapaudenristi myönnettiin MPK:n 
toimivalle puheenjohtajalle Harri Kainulaiselle. 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1.luokan 
ritarimerkki myönnettiin Urlus-säätiön hallituk-
sen jäsenelle Heikki Kapaselle.

Fagernäs ja Väliahde majureiksi

Majuri Peter Fagernäs
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Etelä-Suomen Sotilasläänin komen-
taja kenraalimajuri Markku Nikkilä 
on ylentänyt seuraavat reservin ali-
upseeristoon ja miehistöön kuuluvat 
06.12.2011

YLIVÄÄPELI
Hyytiäinen Jari Olavi (Raasepori), 
Jahnsson Kari Antero (Vihti), Jär-
vinen Harri Juhani (Vantaa), Kont-
tinen Matti Petteri (Helsinki), Konu 
Pekka Sakari (Helsinki), Nylén Jou-
ni Kalevi (Espoo), Paavonkallio Las-
si Jaakko Juhani (Järvenpää), Sch-
walenstöcker Matti Kustaa Hans-Pe-
ter (Järvenpää), Äikäs Pekka Antero 
(Helsinki)

VÄÄPELI
Aholainen Juha Pekka Kalevi (Es-
poo), Alkio Timo Antero (Vantaa), 
Artevuo Markku Tapani (Tuusu-
la), Finérus Arto Ilmari (Lohja), 
Himanen Simo Petteri (Porvoo), 
Hirvi Jussi Eerikki (Nurmijärvi), 
Hynninen Markku Ilari (Helsinki), 
Ihalainen Arno Artturi Johannes 
(Helsinki), Iso-Oja Hannu Tapani 
(Helsinki), Kortelainen Janne Ta-
pani (Karkkila), Koski Antti Johan-
nes (Nummi-Pusula), Kuokkanen 
Joonas Kristian (Mäntsälä), Lassila 
Aapo (Vihti), Lumppio Kari Antti 
(Espoo), Markkula Kimmo Arto Il-
mari (Espoo), Moilanen Kari Tapani 
(Nurmijärvi), Muhonen Niina Kir-
si Marika (Vantaa), Mäkinen Antti 
Johannes (Vihti), Nieminen Janne 
Markus (Vantaa), Nikkola Risja Ei-
nari (Espoo), Ollas Karl-Anders Vil-
jam (Loviisa), Pietilä Jukka-Pekka 
(Vihti), Pääkkönen Tuomas Matti 
(Porvoo), Rasijeff Raimo Antero 
(Espoo), Rouhiainen Marko Antero 
(Vihti), Räsänen Matti-Pekka (Hel-
sinki), Rönneikkö Matti Petrijuhani 
(Espoo), Salo Petri Jarmo Santeri 
(Mäntsälä),
Siljander Olli Aslak (Vihti), Tikka-
nen Hans Kristian (Lohja), Toivo-
nen Olli Juhani, Vesala Timo Tapani 
(Helsinki)

PURSIMIES
Aho Olli Antero (Porvoo), Marttila 
Kari-Pekka

YLIKERSANTTI
Aavasaari Kai Johannes (Tuusula), 
Ahlfors Paul Mikael (Espoo), Alanko 
Jarko Olavi (Porvoo),  Antinjuntti 
Markku Samuli (Helsinki), Anttila 
Pekka Johannes (Espoo), Arvola 
Kalle Johannes (Helsinki), Boström 
Tomas Kristian (Järvenpää), Ek-
ström Michael Johan Ronald (Por-
voo), Eschner Esra Eugen (Vantaa), 
Halonen Tero Pekka (Helsinki), 
Halttunen Ville Valtteri (Vantaa), 
Hassinen Jari Tapio (Espoo), Hei-
naro Tatu Matti (Kirkkonummi), 
Helenius Lauri Rafael (Nurmijär-

vi), Hietala Jukka Tapani (Nurmi-
järvi), Holmberg Karl Johan Patrik 
(Espoo), Hulkkonen Tuomas Pekka 
Juhana (Kirkkonummi), Huusko 
Juha-Pekka (Vantaa), Hyrkkänen 
Juhana Henrik (Kerava), Innilä Kari 
Juhani (Helsinki), Issakainen Esa 
Petri (Helsinki), Joensuu Raimo Ju-
hani (Vantaa), Jämsén Paavo Juhani 
(Helsinki), Kaleva Juho Jari-Pekka 
(Helsinki), Kalliosalo Juha Pekka 
(Helsinki), Karikoski Roope Osmo 
Tapani (Helsinki), Karttunen Ant-
ti Kaleva (Helsinki), Kaunisto Toni 
Juhani (Vantaa), Kaunisto Veijo Mi-
kael (Hanko), Kekkonen Ville Einari 
(Tuusula), Kemppainen Sami Pette-
ri (Espoo), Knuuttila Kyösti Veikko 
Aleksi (Helsinki), Koivunen Misha 
Johannes (Helsinki), Kojonen Perttu 
Tuomas (Vantaa), Kokkila Kimmo 
Ilari (Helsinki), Komulainen Markus 
Kalervo (Vantaa), Koponen Pekka 
Tuomas (Vihti), Korhonen Jouni 
Allan (Helsinki), Korhonen Ville 
Rafael (Espoo),  Korsumäki Antti 
Juhani (Tuusula), Kosonen Sami 
Erik (Espoo), Kotala Juha Matias 
(Hyvinkää), Kääriäinen Esko Urmas 
(Järvenpää), Laaksonen Mika Pet-
ri (Vantaa), Laaksonen Petri Olavi 
(Kerava), Lahtinen Teemu Ilkka 
Antero (Espoo), Lamberg Petri Ola-
vi (Helsinki), Lassila Pekka Juhani 
(Tuusula), Laukkanen Antti Tuomas 
(Helsinki), Laurikainen Jani Ilari 
(Tuusula), Lehtinen Ari Jorma To-
pias (Vihti), Lehtinen Henrik Mika-
el (Kerava), Lehtonen Kari Juhani 
(Espoo), Leskelä Tomi Pekka Antto-
ni (Nummi-Pusula), Lindholm Jan 
Hemming (Helsinki), Linna Simo 
Ilari (Helsinki), Lipasti Arto Elias 
(Nurmijärvi), Louhimies Ville Peter 
Andreas (Helsinki), Luoranen Niko 
Olavi (Helsinki), Länsmans Martti 
Mikael (Espoo), Malmberg Marcus 
Joakim (Myrskylä), Martelius Ari 
Kristian (Hyvinkää), Marttila Juha 
Petteri (Helsinki), Mielityinen Mark-
ku Mauno Mikael (Helsinki), Mikko-
nen Antti Eerikki (Helsinki), Muilu 
Kalle Samuli (Vantaa), Mäkikyrö 
Antti Olavi (Helsinki), Mätäsaho 
Henri Miska Matias (Kerava), Naatti 
Ilkka Tapio (Helsinki), Nikkilä Esa 
Juho Heikki (Mäntsälä), Niklander 
Berndt Henrik (Espoo), Nyfors Juha 
Markus (Vihti), Obiora Olisa-Okey 
(Vantaa), Ojala Runo-Mikael (Kirk-
konummi), Ojapelto Jani Petteri 
(Espoo), Ollakka Raimo Juhani (Es-
poo), Paasio Jukka Antero, Paavola 
Tuomas Oskari (Helsinki), Pakkala 
Vesa Pekka (Espoo), Palonen Pekka 
Tapio (Lohja), Pekkinen Jarno Hen-
rik (Kerava), Pellinen Jami Pekka 
Sakari (Raasepori), Peltonen Timo 
Petteri (Nurmijärvi), Perälä Veli Ta-
pani (Nurmijärvi), Pohjalainen Roni 
Mikael (Espoo), Puhakka Arttu Il-
mari (Porvoo), Puotinen Tuomas Mi-

kael (Helsinki), Pursiainen Tuomas 
Tapio (Helsinki), Raatikainen Mika 
Pekka (Helsinki), Raita Mikko Juha-
ni (Porvoo), Ranta Henri Johannes 
(Karkkila), Ryhänen Aku Tommi 
Tapio (Helsinki), Ruokonen Jarkko 
Samuli (Helsinki), Saari Aapo Ilma-
ri (Espoo), Sarro Toni Andreas (Por-
voo), Saurama Juha Veikko Ilmari 
(Järvenpää), Seppä Tuomo Johan-
nes (Vantaa), Siirilä Janne Mikko 
Johannes (Helsinki), Siitonen Juho 
Erkki Olavi (Helsinki), Simola Antti 
Väinö Mikael (Helsinki), Sipiläinen 
Jyrki Henrik (Helsinki), Sonni Pek-
ka Johannes (Espoo), Sormunen 
Timo Antti (Tuusula), Strömberg 
Leif Gustav (Lohja), Tainio Jani Ju-
hani (Helsinki), Takanen Kari Ilkka 
Antero (Vantaa), Timonen Toni Visa 
Eemeli (Järvenpää), Toivanen Iiro 
Aleksi (Helsinki), Tulokas Heikki 
Ilari (Helsinki), Tuominen Jari Ka-
lervo (Espoo), Tuovinen Reijo Paavo 
Johannes (Helsinki), Töyli Tuukka 
Tapani (Kerava), Töyrylä Pasi Tapa-
ni (Tuusula), Uuspelto Vesa Pekka 
Sakari (Vantaa), Vaittinen Antti Jo-
hannes (Helsinki), Vakkala Martti 
Juhani (Helsinki), Valtonen José 
Eino Artturi (Hyvinkää), Vasarainen 
Juha Matias (Espoo), Vehkaoja Jan-
ne Juhani (Nurmijärvi), Vehviläinen 
Ilari Matti Elias (Espoo), Vepsäläi-
nen Joel Mikael (Helsinki), Vestola 
Jouni Antero (Vantaa), Virtanen 
Marko Tapio (Kirkkonummi), Vir-
tanen Risto Juhani (Kirkkonummi), 
Vuori Tero Pentti Tapani (Järven-
pää), Vuorijärvi Janne Juhani (Ke-
rava), Väistö Aki Juhana (Espoo), 
Väätäinen Vesa-Pekka (Vantaa),

KERSANTTI
Aaltonen Jukka-Matti Eerikki (Hel-
sinki), Aaltonen Kimmo Juhani (Es-
poo), Ahlers Tommy Kristian (Hel-
sinki), Aho Mikko Tapani (Helsinki), 
Alajoki Kari Markus (Espoo), Al-
brecht Robert Christian (Helsinki), 
Alenius Tom Mikael (Helsinki), Alho 
Pasi Pellervo (Lohja), Autio Timo 
Olavi (Lohja), Benson Mika Henri 
Juhani (Kerava), Berndtsson Oskar 
Alexander (Helsinki),Brummer Ant-
ti Johannes Wilhelm (Lohja), Eeri-
käinen Tero Taneli (Espoo), Elovaa-
ra Samu Markku (Helsinki), Erviälä 
Seppo Samuli Eemil (Espoo), Fab-
ritius Niko Kaijus Taneli (Myrsky-
lä), Frosterus Toni Antero (Espoo), 
Grönroos Tomi Mikael (Lohja), Haa-
taja Lauri Johannes (Espoo), Haiko-
nen Martti Olavi (Hyvinkää), Hakuli 
Jari Juhani (Nurmijärvi), Halme 
Lauri Matti (Helsinki), Halonen 
Juha Tapani (Helsinki), Hartikainen 
Jouni Samuel (Kirkkonummi), Har-
tonen Toni Tapani (Espoo), Heikkilä 
Janne-Michele (Vantaa), Heikkilä 
Markku Olavi Johannes (Espoo), 
Heino Tomi Allan (Helsinki), Hel-

lén Joonas Seppo Aleksi (Helsinki), 
Henriksson Tatu Juhani (Helsinki), 
Hermiö Pasi Olavi (Vantaa), Hern-
berg Ilja Anton (Vantaa), Hietala 
Sami Tapani (Helsinki), Hietanen 
Petteri Heikki (Kerava), Hiltunen 
Jouni Henrik (Kerava), Himanen 
Ville Matti (Järvenpää), Hollo Juuso 
Juhani (Lohja), Honkanen Tommi 
Johannes (Vantaa), Horttana Pekko 
Kari Mikael (Helsinki), Hovi Henrik 
Sebastian Ferrix (Espoo), Huhmar-
niemi Antti Sakari (Helsinki), Huh-
tanen Heikki Olavi (Vihti), Hupli 
Aleksi Mikael Markunpoika (Helsin-
ki), Husa Ari-Matti Juhani (Nummi-
Pusula), Huttunen Lasse Tapio (Hel-
sinki), Häkkinen Mikko Topi Juhani 
(Vihti), Hämäläinen Samu Henrikki 
(Espoo), Höglund Henrik Bernhard 
(Espoo), Ignatius Henry Mikael 
(Mäntsälä), Ijäs Niko Petteri (Hel-
sinki), Itäinen Matias Tomsson (Hel-
sinki), Joki Tuomo Ilmari (Helsinki), 
Joronen Pasi Henrik (Kerava), Jout-
si Ari Tuomas (Tuusula), Jumisko 
Juha Antero (Karkkila), Juntunen 
Janne Antero (Vantaa), Järvinen 
Tapio Johannes (Espoo), Jääskeläi-
nen Vesa Valtteri (Vantaa), Jääskö 
Ari Andrei Matias (Vantaa), Kaarni 
Nico Sebastian (Porvoo), Kaikkonen 
Jukka-Pekka (Espoo), Kallonen Joo-
nas Aleksi (Helsinki), Kannala Juha 
Markus (Kauniainen), Kari Henri 
Antero (Helsinki), Karvinen Ari-
Pekka Tapani (Kerava), Karvonen 
Juha Mikael (Helsinki), Kauppinen 
Heikki Eemeli (Lohja), Kauppinen 
Joni Tatu Tapio (Helsinki), Kavaljer 
Marcus Johannes (Helsinki), Kem-
pas Inka Camilla (Vantaa), Kesti 
Veli-Jussi (Espoo), Kettunen Ville 
Juhani (Espoo), Kitinoja Jari-Pekka 
Herman (Helsinki), Koivisto Kim-
mo Kaleva (Helsinki), Kolkkala Pasi 
Antero (Helsinki), Korhonen Mikko 
Einari (Kerava), Koskela Jukka Her-
man (Espoo), Kosonen Tero Kristian 
(Nurmijärvi), Kuittinen Tomi Petteri 
(Helsinki), Kuivalainen Otto Antrei 
(Espoo), Kuortti Jussi Matias Tapa-
ni (Helsinki), Kuosa Lauri Samuel 
(Hyvinkää), Kynäslahti Jani Tapio 
(Tuusula), Lackman Markus Anian 
(Tuusula), Lahtiluoma Heikki Olavi 
(Espoo), Laine Timo Pertti Uolevi 
(Helsinki), Lainpelto Tero Samuli 
(Järvenpää), Launiainen Aapo Tane-
li (Espoo), Lehtonen Niko Leo Lauri 
(Helsinki), Leinonen Antti Pekka 
(Espoo), Lindberg Victor Gustaf 
Hugo (Sipoo), Lindh Jukka-Pekka 
(Vantaa), Lindholm Henrik Anders 
(Raasepori), Lindholm Thomas Bo-
Erik (Helsinki), Lindqvist Pertti Ju-
hani (Kerava),  Loikala Risto Petteri 
(Espoo), Loikkanen Jenni Annika 
(Vantaa), Luusua Markus Aleksan-
der (Vihti), Lyytinen Miro Matias 
(Järvenpää), López-Lehto Pedro 
Mikko-Vincent (Espoo), Makkonen 

Petri Matias (Kerava), Makkonen 
Timo Jukka Olavi (Helsinki), Malila 
Mika Petteri (Ulkomaat), Marttila 
Ilkka Juhana (Espoo), Meuronen 
Tomi Juhani (Helsinki), Mikkola 
Timo Pekka (Tuusula), Mustonen 
Pekka Aleksi (Espoo), Männistö 
Joni-Mikael Jouni (Inkoo), Naak-
ka Henrik (Vantaa), Neuvonen Nils 
Emil (Loviisa), Niemi Ville Matti 
Armas (Kerava), Nordström Jukka 
Juhani (Lohja), Nummelin Markku 
Peter (Helsinki), Nuolivirta Mikko 
Tapani (Helsinki), Nuotto Ari Lauri 
Juhani (Hyvinkää), Nyberg Janne 
Oskar Matias (Helsinki), Nyman 
Jani Petteri (Lohja), Ojala Ville-
Pekka (Vantaa), Olli Heikki Tapani 
(Helsinki), Paakkari Antti Sakari 
Matias (Helsinki), Palmunen Juha-
na Yousuke (Espoo), Palojärvi Joni 
Jaakko Juhani (Espoo), Palovaa-
ra Petri Christian (Kirkkonummi), 
Parkkinen Harri Juhani (Vantaa), 
Peltonen Aleksi Vilhelm (Helsinki), 
Penttinen Esa Yrjänä (Helsinki), 
Pentunen Janne, Pesonen Aki Pet-
teri (Espoo), Pietarinen Jukka An-
tero (Hyvinkää), Piik Rami Veikko 
Petteri (Espoo), Pilvijärvi Tuomo 
Kalervo (Helsinki), Pohjola Heikki 
Tapio (Helsinki), Pursiainen Joonas 
Lauri Eemeli (Helsinki), Putto Miik-
ka Lauri Antero (Helsinki), Pöysti 
Jari Juhani (Karkkila), Raitakari 
Iiro Johannes (Helsinki), Rajanie-
mi Erkki Tapio (Espoo), Rantanen 
Sami Petteri (Hyvinkää), Ratinen 
Veli-Pekka (Nurmijärvi), Repo Timo 
Juhani (Espoo), Riepponen Minna 
Anja Helena (Kerava), Riihelä Juha 
Tapani (Espoo), Rikalainen Mar-
ko Olavi (Espoo), Rissanen Tuomo 
Aleksi (Vantaa), Ruhanen Erkki Ola-
vi (Vantaa), Ruotsalainen Mika Esa 
Matti (Järvenpää), Saaristola Mark-
ku Antero (Espoo), Salmi Mikko 
Lauri, Salmi Timo Mikael, Salo Timo 
Esko Tapani (Vihti), Sarkkila Petri 
Kalevi (Helsinki), Sevenius Toni Ma-
tias (Espoo), Sinkkonen Petri Tapio 
(Tuusula), Sormunen Pasi Pette-
ri (Porvoo), Sorvisto Sami Juhani 
(Espoo), Sundell Esa-Pekka Viljami 
(Espoo), Suominen Juha Olli Ee-
rikki (Kerava), Suontaka Ville Antti 
Samuli (Helsinki), Sutela Harri Sa-
kari (Helsinki), Suvanto Joni Pekka 
Matias (Helsinki), Taskinen Teemu 
Olavi (Nurmijärvi), Teerikangas 
Tapio Valtteri (Espoo), Teriö Jukka 
Tapani (Helsinki), Tiainen Ari Terho 
Petteri (Helsinki), Tienhaara Tommi 
Juhani (Hyvinkää), Tomi Ville Juha-
ni (Hyvinkää), Tullila Antti Sakari 
(Espoo), Turkulainen Anssi Antero 
(Helsinki), Uolamo Sami Johannes 
(Loviisa), Utra Jarmo Tapani (Vih-
ti), Valtonen Aki-Pekka Juhani (Tuu-
sula), Vatanen Jani Tapio (Espoo), 
Ventin Jakob Viljam (Helsinki), 
Viikki Markku Topi Juhani (Helsin-

Ylivääpeliksi ylennettiin mm. Lassi Paavonkallio. 
Hän toimii Vääpelikillan puheenjohtajana. 
Saman arvon saivat Matti Konttinen, Helsingin 
Rauhanturvaajien entinen puheenjohtaja, Jouni 
Nylén Sissiosastosta sekä Pekka Konu Helsingin 
Reserviläisistä.

Merireserviläisten nykyinen sihteeri Kari-Pekka 
Marttila ylennettiin pursimieheksi. Ylikersantiksi 

ylennettiin Helsingin Reserviläisten Kalle Muilu ja 
Itä-Helsingin Reserviläisten puheenjohtaja Heikki 
Tulokas.

Helsingin Reserviläisten entiselle puheenjohta-
jalle Ilkka Jolmalle myönnettiin Suomen Leijonan 
ritarikunnan ritarimerkki.

Lassi Paavonkalliosta ja 
Pekka Konusta ylivääpeleitä

Ylivääpeli Jouni Nylén
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ki), Viinikka Juha Tauno Elias (Vih-
ti), Viitala Antti Johannes (Espoo), 
Vikström Jens Christian (Espoo), 
Vilen Juha Tapio (Helsinki), Virolai-
nen Teijo Samuli (Hyvinkää), Virén 
Toni Petteri (Helsinki), Voutilainen 
Markku Pauli (Hyvinkää), Vuolteen-
aho Janne Matias (Espoo), Ågrén 
Jesse-Jonas (Vihti)

ALIKERSANTTI
A a r n i v a  J y r i  M i k a e l 
(Nurmijärvi),Ahola Marko Henrik 
(Helsinki), Airomies Vesa Antero 
(Vihti), Auvinen Ville Antero (Kera-
va), Eronen Aimo Juhani (Helsinki), 
Haapaniemi Mikko Petteri (Vantaa), 
Hallamaa Markku Johannes (Num-
mi-Pusula), Haukka Tomi Antero 
(Vantaa), Jauhiainen Olavi Juhani 
(Helsinki), Järvinen Antti Juhani 
(Nurmijärvi), Kalliomaa Antti Petri 
(Espoo), Karlsson Bengt Einar (Lo-
viisa), Karlsson Kai Kristian (Kera-
va), Kauppinen Toni Niklas Mikael 
(Sipoo), Kettunen Heikki Marko 
Henrik (Tuusula), Kiviniemi Tee-
mu Johannes (Espoo), Kopu Pauli 
Antero (Järvenpää), Kotila Ville 
Petteri (Vantaa), Kupiainen Kim-
mo Sakari (Lohja), Laihanen Timo 
Juhani (Nurmijärvi), Lehto Vilho 
Roope-Henrik (Vantaa), Lehtonen 
Johannes Ilmari (Vantaa), Liikala 
Hanna-Maria Pauliina (Järvenpää), 
Lille Janne Gunnar (Helsinki), Lind 
Frank Christian (Porvoo), Linikko 
Ari Markus (Mäntsälä), Lähteenmä-
ki Jonne-Jussi (Vantaa), Matikainen 
Mika Kristian (Vantaa), Nenonen 
Heikki Johannes (Tuusula), Nie-
mi Eero Veikko Sakari (Helsinki), 
Nieminen Erkki Antero (Mäntsä-
lä), Nokelainen Tatu Eero Markus 

(Hyvinkää), Oikarinen Ari Tapio 
(Tuusula), Parhiala Jarkko Petteri 
(Karjaohja), Pihlajamaa Jari Seppo 
Juhani (Hyvinkää), Piiparinen Petri 
Juhani (Kerava), Pirinen Kari Kus-
ti Olavi (Tuusula), Pohjonen Jani-
Petteri (Helsinki), Puisto Jarkko 
Matti August (Vihti),Pulkkanen Pasi 
Aarne (Nurmijärvi), Pulkkinen Jari 
Herkko (Espoo), Raita Karo Pek-
ka (Hyvinkää), Rajala Juha Pekka 
Jalmari (Vihti), Ruuskanen Mikko 
Tapani (Kerava), Sartimo Jari Pek-
ka (Tuusula), Seppälä Jouni Mikael 
(Pukkila), Seppälä Katja-Riina Emi-
lia (Helsinki), Sihvola Pasi Olavi 
(Helsinki), Silander Roni Kristian 
(Vihti), Sinivuori Mika Kaarlo Pet-
teri (Nummi-Pusula), Suni Tuomas 
Tapani (Helsinki), Säiläkivi Kim Ta-
pio (Vihti), Talvilahti Samuli (Van-
taa), Stenbäck Ken Michael (Asko-
la), Tennberg Magnus Erik (Lovii-
sa), Vakkamäki Jari Kalervo (Vihti), 
Valkeapää Martti (Hanko), Vestala 
Jouni Olavi (Mäntsälä), Vieno Atte 
Sakari (Helsinki), Vänskä Antti Erk-
ki Juhani (Mäntsälä), Westerberg 
Mika Henri (Kerava), Wilen Tero Ju-
hani (Järvenpää), Willman Hannu 
Ilmari (Vihti), Öhman Jill Christel 
Marie (Porvoo)

 KORPRAALI
Aaltonen Tommi Mikael (Espoo), 
Ahlgren Pentti Tapani (Karkkila), 
Ahlroth Lauri Markus (Espoo), Ala-
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Gummerus on julkaissut 
ensimmäisen monimediaisen 
kirjansa, joka koskettelee toista 
maailmansotaa. Toisin kuin 
teoksen nimestä voisi helposti 
päätellä, kyseessä ei kuitenkaan 
ole yhdysvaltalaisen William 
Trotterin kaksikymmentä vuotta 
sitten julkaiseman samannimi-
sen talvisotakirjan sähköinen 
versio.

Teksti: Arto Pulkki

EnglAnninKiEliSillE markkinoil-
le tarkoitettu Frozen Hell perustuu 
sen sijaan FM Mika Kuljun aiemmin 
suomeksi julkaisemaan Raatteen 
tie (Ajatus 2007, laajennettu laitos 
2009) teokseen. Käytännössä tämän 
uuden ”rikastetun kirjan” teksti-
osuudet on lyhennetty ja käännetty 
suoraan Kuljun jo aiemmin hyvin 
myyneestä kirjasta. Teoksen tekstiä 
on elävöitetty muutamilla sota-ai-
kaisilla uutiskatsauksilla, ja sen kai-
nolojutut on piilotettu ponnahdusik-
kunoiden taakse.

Vuonna 1969 syntynyt FM Mika 
Kulju on toiminut aiemmin muun 
muassa urheilutoimittajana, ja hän 
on kirjoittanut sotahistoriallisten 
kirjojen lisäksi useita urheilu- ja 
yrityshistoriikkeja. Kuljun aiemmat 
sotahistorialliset teokset ovat olleet 
asiallisia yleisesityksiä kohteistaan, 
joskaan (sota)historiallisesti ne ei-
vät ole juuri tarjonneet sen enempää 

uutta tietoa kuin näkökulmaa. Toi-
saalta ne ovat ainakin osittain on-
nistuneet popularisoimaan uudem-
pia talvisotaa koskevia tutkimuksia 
rajan molemmilta puolilta, mikä on 
aina hieno asia.

tEKijä jA SEn KUStAntAjA Gum-
merus ovat hehkuttaneet tätä pel-
kästään Applen iPad-kämmentie-
tokoneille tarkoitettu teosta jollain 
tavalla käänteentekevänä, ja sen 
toteuttajia huippuosaajina. Digitaa-
lisen version suunnittelusta on vas-
tannut Alma 360, joka on Alma Me-
dian asiakas- ja markkinointiviestin-
tään keskittynyt yksikkö. Teknisestä 
toteutuksesta on vastannut lähinnä 
yritysjärjestelmistään yleisemmin 
tunnettu Digia (ent. Sysopen Digia).

Oikeasti Frozen Hellin toteutus 
on suoraan sanottuna surkea, ja 
varsinkin em. resursseihin peilaten 
se on aika lailla täydellinen rimana-
litus. Sen käyttäjäkokemus vastaa 
lähinnä viime vuosikymmenen info-
kioskeja, tai VR:n uusia lippuauto-
maatteja. Syntilista on pitkä: sovel-
lusta voi käyttää vain vaakatasosta, 
tekstiä ei voi skaalata, videoita ei voi 
ohjata, narratiivi on suunniteltu täy-
sin lineaariseksi jne. Jostain syystä 
animaatioita ei ole käytetty lain-

kaan. Kirjan muuten ihan asialliset 
kartat ovat nekin täysin passiivisia. 

Sovelluksen puutteet oikein lyö-
vät silmille kun niitä väistämättä 
vertaa sen alustana toimivan iPadin 
yleiseen käyttäjäkokemukseen. Kuin 
pisteenä i:n päälle tämän teknisesti 
varsin kevyen sovelluksen muistin-
hallinta näyttää olevan huonosti to-
teutettu, sillä se päätyy aina välillä 
itkemään muistin vähyyttä jopa uu-
demmalla iPad 2:lla.

SURKEintA on KUitEnKin itse teks-
tin kohtalo. Ymmärrän toki erin-
omaisen hyvin, että monisatasivui-
sen kirjan tiivistäminen joihinkin 
kymmeniin liuskoihin on ollut haas-
tavaa. Mutta kun tästä syntyneeseen 
töksähtelevään tekstiin lisätään 
lähinnä halvalta käännöskoneelta 
tuntuva englannin kieli, on tulos 
ihan jotain muuta kuin sujuvaa luet-
tavaa. Hullujen lauserakenteiden ja 
vanhahtavien sananparsien lisäksi 
tekstistä puuttuu välillä jopa verbe-
jä. 

Tekstiä on myös paikoin lyhen-
netty niin paljon, että varsinkin tie-
tolaatikoiden sisältö tuntuu hyvin 
kevyeltä ja ohuelta. Koska kohde-
ryhmä on tuskin alakouluikäiset, 
niin ehkä tällä on haettu samaa os-
tajakuntaa kuin iltapäivälehtien his-
torialiitteillä. Siihen 11 euron hinta 
on kuitenkin aivan liian kova.

Kohtuullisen paljon kirjoja luke-
valta historian ystävältä vaati koh-
tuullista itsekuria jaksaa lukea lyhyt 
kirja alusta loppuun. Sääli – sillä 
idea oli loistava, ja keiton ainekset 
ihan hyviä.

Kulju, mika: Frozen Hell – the 
legend of the Winter War

Gummerus Kustannus, 2011, ISBN 978-951-20-
8634-4. Saatavilla iTunes App Storesta (iPad).

Teksti: Arto Pulkki

modERni irtokirjasimilla toteutettu 
kirjapainotekniikka keksittiin Eu-
roopassa 1400-luvulla. Kuitenkin 
vasta 1800-luvun lopulla kehitetty 
latomakone mahdollisti halvat mo-
nisivuiset sanomalehdet ja kaikkien 
saatavilla olevat edulliset kirjat, mil-
lä molemmilla on ollut merkittävä 
vaikutus lukutaidon leviämiseen.

Linotype oli mullistava keksintö 
ja huipputekniikkaa 1880-luvulla, 
mutta musteen painaminen pape-
rille on tuntunut kovin vanhanaikai-
selta jo pitkän aikaa – eikä vähiten 
painotuotteiden valmistukseen ja 
jakeluun liittyvän logistiikan takia.

Itse olen lukenut tekstiä tietoko-
neen näytöltä 30 vuotta. Ihan yhtä 
kauan tietokoneen on ennustettu 
”ihan kohta” syrjäyttävän painetut 
lehdet ja kirjat. Vaan ei ole - koska 
näytöltä lukeminen ei ole ollut yhtä 
miellyttävää ja helppoa kuin pape-
rilta. 

vAStA oiKEAStAAn alkuvuonna 
2010 julkaistu Apple iPad sai aikaan 
paradigman muutoksen – myös 
omalla kohdallani. Tällä hyvällä 
näytöllä varustetulla kämmentieto-
koneella selailee helposti verkossa, 
tarkistaa sujuvasti sähköpostit ja sil-
lä lukee mielellään niin lehtiä kuin 
kirjoja. 

iPadin käyttöliittymän vaste on 
erinomainen, se herää virransääs-
tötilasta käytännössä välittömästi ja 
sen akku kestää (normaalilämmös-
sä) käyttöä noin kymmenen tuntia. 
Täysin äänettömänä se myös sovel-

tuu moneen sellaiseen paikkaan, 
jossa puhaltavalla tuulettimella, 
napsuvalla näppäimistöllä ja hurise-
valla kovalevyllä varustetun kannet-
tavan tietokoneen käyttö ei vaan ole 
soveliasta. Painoa sillä on vain noin 
600 g, eli vähemmän kuin yhdellä 
500 sivuisella kirjalla. 

Itse olen kantanut viimeiset 15 
vuotta päivittäin mukanani ultra-
kevyttä kannettavaa tietokonetta, 
1-2 kirjaa ja iso nippua tulostettuja 
papereita. Käytännössä siis reppua. 
Vaan nyt se on muuttunut täysin. En 
juuri enää tulosta papereita ja luen 
raportit, lehdet ja kirjat sähköisesti 
aina kun se vaan on suinkin mah-
dollista. Jos siis päivän aikana ei ole 
tiedossa tarvetta kirjoittaa muuta 
kuin joitain sähköposteja, niin mu-
kanani kulkee vain iPad - ei enää 
5-10 kg painavaa reppua. 

KoKonAAn iPAd ja vastaavat lait-
teet eivät kuitenkaan painettua kir-
jaa ja lehteä korvaa – ne kun eivät 
ainakaan vielä sovi paiskottavaksi 
kuorma-auton lavalla, käytettäväksi 
pakkasella tai unohdettavaksi ravin-
tolan pöytään.

PS. Se, että juuri Applen tuotteet 
ovat liittyneet viime vuosikymmeni-
nä tiiviisti painotuotteiden tekemi-
seen - ja nyt niiden korvaamiseen - 
ei ole ihan sattumaa. Kun Steve Jobs 
lopetti Reed Gollegessa normaalin 
lukujärjestyksen seuraamisen, vä-
hän ennen kuin lopetti ko. koulun 
kokonaan, hänelle jäi aikaa osallis-
tua siellä järjestetylle kalligrafian 
kurssille. Ja se onneksi näkyy.

iPad vs. Linotype

Frozen Hell – Raatteen 
tien tarina iPadilla
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Teksti: Olli Lammi, Pirkkala

tYKiStön jA kranaatinheittimistön 
kunto-ottelu järjestettiin tänä vuon-
na 15.9. Reserviupseerikoululla Ha-
minassa. Kunto-otteluun otti osaa 
yhteensä 19 kolmihenkistä partiota, 
joista 11 kilpaili kantahenkilökun-
nan kenttätykistösarjassa, 4 kanta-
henkilökunnan kranaatinheittimis-
tösarjassa ja 4 reserviläissarjassa. 
Osallistuin kunto-otteluun kolmatta 
kertaa, tällä kertaa pirkanmaalaisen 
reserviläispartion partionjohtajana. 

Kun armeijakaverini neljä vuotta 
sitten pyysi minua mukaan muodos-
tamaan joukkuetta tykistön kunto-
otteluun, maanpuolustusjärjestöjen 
lehdistä saamani käsitys reservi-
läisten kilpailutoiminnasta oli, että 
kilpailuissa lähinnä juostaan tai 
hiihdetään, ylitetään vesiesteitä ja 
ammutaan. Asiaan tarkemmin tu-
tustuttuani tykistön kunto-ottelu 
tarjosi tykistön teknisistä aselajitai-
doista pitävälle mahdollisuuden kil-
pailla myös teknistä taitoa ja tietä-
mystä vaativilla osa-alueilla. 

Kunto-ottelussa kerätään pisteitä 
suunnistuksessa ja tykistöllisillä par-
tiotehtävärasteilla. Rastitehtäviä on 
7 kappaletta: oman paikan paikan-
nus, tulenjohtotehtävä, ampuma-

arvojen määrittäminen tuliasemata-
solla tai -laskimella, taivaankappa-
lemittauslasku, suuntakehämittaus, 
viestitehtävä ja rynnäkkökivääriam-
munta. Jokaisella rastilla partiona 
oikein tehdystä suorituksesta saa 
100 pistettä. Suorituksessa tapahtu-
neet virheet ja sääntöjen mukaisen 
rastikohtaisen suoritusajan ylittä-
minen vähentävät rastin pisteitä. 
Suunnistusreitin pituus on noin 6-8 
km. Partioilla oli kilpailun aikana 
mukana GPS-seurantamoduulit, 
joiden ansiosta kilpailun etenemis-
tä voitiin seurata reaaliajassa ja 
toisaalta joukkueet voivat katsoa 
kilpailusuunnistuksensa todellista 
etenemistä jälkeenpäin netistä.

Osalla ottelun rasteista käytetään 
kalustoa, jonka käyttöä reserviläiset 
eivät voi harjoitella omatoimisesti. 
Reserviläisille järjestetäänkin ke-
väällä maalis-huhtikuussa Parolan-
nummella viikonlopun mittainen 
harjoitus (VEH), johon puolustus-
voimat on järjestänyt rastikoulutus-
ta ja kalustoa. Partiot voivat tuolloin 
harjoitella aselajitaitojaan ja partion 
yhteistoimintaa. Lisäksi kilpailuta-
pahtumaa edeltävänä päivänä re-
serviläisillä on vielä mahdollisuus 
harjoitella kilpailutehtäviä ja hioa 
partion yhteistoimintaa. Kilpailusta 

ja sitä edeltävästä varustus- ja har-
joittelupäivästä saa 2 kertausharjoi-
tusvuorokautta (VEH). Virallisten 
harjoitteiden lisäksi olemme järjes-
täneet omaehtoista iltaharjoittelua 
ja koulutusta oman partion ja pir-
kanmaalaisten ottelusta kiinnostu-
neiden kesken.

Kunto-otteluun osallistuminen 
reserviläisenä on, paitsi kerrannut 
tykistön perusaselajiosaamista, 
myös opettanut uutta. Kilpailuissa 
ja harjoituspäivinä olemme päässeet 
tutustumaan mm. uuteen viestika-
lustoon ja tykistölaskimen korvaa-
vaan AHJO-järjestelmään. Osaami-

sen karttuminen auttoi meidät tänä 
vuonna kunto-ottelun reserviläissar-
jan voittoon joukkueella Pirkanmaa 
1 (ltn Olli Lammi, ylil Jarkko Tik-
ka ja ltn Mika Helin). Keräsimme 
tehtävärasteilta 533 pisteen saaliin, 
jolla kenttätykistön yleiskilpailus-
sa olimme 8. sijalla. Taaksemme jäi 
muiden reserviläispartioiden lisäksi 
neljä kantahenkilökunnan partiota.

Tykistön tarkastaja eversti Aki 
Sihvonen toivoi kunto-ottelun pal-
kintojenjakotilaisuuden puheessaan 
laajempaa reserviläisosanottoa kil-
pailuun, kun partiokilpailu järjes-
tetään jälleen Haminassa vuonna 

2012. Reserviläisistä löytyy varmasti 
aselajitaitoisia tykkimiehiä, jotka 
pienellä perustaitoja kertaavalla 
harjoittelulla voivat lähteä mukaan 
kilpailemaan tykistön kunto-otte-
luun.

Kunto-ottelun reserviläissarjasta 
kiinnostuneet henkilöt tai valmiit 
partiot voivat kysyä lisätietoja osal-
listumisesta ja harjoittelumahdolli-
suuksista esim. Kenttätykistökerhos-
ta (www.ktkerho.fi) tai Tampereen 
seudun tykistökillasta (www.tampe-
reentykistokilta.fi).

Text: Dick Lundell, Traditionsofficer, 

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb

RESERvoFFiCERSSällSKAPEt i 
Stockholm (ROSIS) firade sin tra-
ditionella julfest, numera Officers-
balen den 26 november 2011. Några 
medlemmar ur HSRK ville närvara 
på denna anrika begivenhet och be-
slöt sig för att åka över för att träffa 
sina goda vänner från tidigare re-
servofficersträffar länderna emel-
lan. Man hade dock, vilket nu efter-
åt öppet kan medges även en liten 
baktanke med resan, nämligen att få 
reson på en olägenhet som inte bli-
vit åtgärdad tidigare. Bröderna från 
ROSIS hade nämligen i sitt förvar 
ett vandringspris som enligt vissa 
medlemmarna inom HSRK egentli-
gen borde ligga i tryggt förvar i Hel-
singfors.  Nu var alltså tiden inne att 
förena nytta med nöje. Därmed trot-
sade man höststormarna och reste 
glad i hågen i västerled. Vi låter ti-
digare ordförande och nuvarande 
traditionsofficer inom ROSIS, major 
Alf Eckerhall, med egna ord förtälja 
närmare om hur det gick till i revan-
schen.

”Gentlemannatävlingen 
HSRK-ROSIS”
I samband med Officersbalen den 
26 november utkämpade HSRK och 

ROSIS en tävling om ett tidigare 
uppsatt vandringspris. Tävlingsmo-
mentet bestod av gevärsskytte och 
handgranatskastning, och tävlingen 
ägde rum på Lövsta skjutbana. I 
det finska laget återfanns Caspar v 
Walzel, Dick Lundell, Caesar v Wal-
zel och Mathias Björklund och i det 
svenska laget Göran Oscarsson, Da-
niel Eckerhall, Hubert Ankarcrona 
och Alf Eckerhall. Skjutmomentet 
vanns av Hubert Anckarkrona  med 

3 millimeters marginal till Caspar 
v Walzel. I handgranatsskytte var 
Dick Lundell pricksäkrats. När slut-
summan var klar kunde konstateras 
att HSRK stod som segrare med ny 
inteckning i vandringspriset. Grat-
tis till starka HSRK. ROSIS hade på 
bortaplan knipit de förra inteckning-
en och fick nu lämna ifrån sig priset. 
Tävlingen gick av stapeln i vackert 
höstväder med blå himmel och strå-
lande sol. Försvarsutbildarna Hans 

Overödder och Robert v Knorring 
hade arrangerat tävlingsmomenten 
och svarade för genomförandet av 
dem. Varmt tack till dem båda.

vi tACKAR ävEn FRån HSRK:s sida. 
Vi fick närvara en spännande och 
fint arrangerad tävling. På kvällen 
blev det sedan bal på Kavallerimäs-
sen på Gärdet. Tidigare monarker 
och högaktade forna officerare 
följde med blicken från de vackra 

oljemålningarna i mässen,  att allt 
gick till såsom i fordom dagar. Trak-
teringen var excellent, man sjöng 
lämpligt utvalda visor och dansade 
till midnatt. En otvungen men sam-
tidigt högtidlig och minnesvärd bal. 
Vi tackar våra svenska värdar och 
hoppas att möjligast många av våra 
svenska vänner ställer upp på Offi-
cersbalen i Helsingfors på Riddarhu-
set i Helsingfors den 24 mars 2012. 
Väl mött!

Officersbalen och Gentlemannatävlingen 
HSRK-ROSIS i Stockholm

Aselajitaidoilla 
kilpailemassa tykistön 
kunto-ottelussa

Ampuma-arvojen määrittämistä kunto-ottelupartion tuliasematehtäväharjoituksen patteritasolla.

Caesar von Walzel tackade ROSIS. Gentlemannatävlingen innehöll också gevärskytte.
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HElSingin SEUdUn Reserviläispiiri 
ry luovutti aktiivitoiminnassa ole-
ville ansioituneille jäsenilleen sekä 
muille sidosryhmien edustajille an-
siomitalit 1.12. ravintola Arthurin 
juhlasalissa. Reserviläisliiton kul-
tainen ansiomitali luovutettiin mm 
Kaartin Jääkärirykmentin komenta-
jalle eversti Jukka Valkeajärvelle. Li-
säksi kultaisia ansiomitaleita luovu-
tettiin Kauko Ahtiaiselle. Hän toimi 

aiemmin S-Ryhmän Reserviläisten 
puheenjohtajana. Timo Elolähde sai 
saman mitalin. Elolähde on toimi-
nut piirihallituksessa. Olli Korkalai-
nen on toiminut Vantaan Reserviläi-
sissä sekä piirihallituksen jäsenenä. 
Kultaisella ansiomitalilla palkittiin 
Jaakko- Ilkka Maavuori on Merire-
serviläisten pitkäaikainen toimija. 
Tilaisuudessa luovutettiin kaikkiaan 
yli 40 huomionosoitusta. 

Reserviläisliiton 
kultainen ansiomitali 
Everst i  Jukka Valkeajärv i ,  
majuri Anssi Yrjölä, Kauko Ahtiai-
nen, Timo Elolähde, Olli Korkalai-
nen, Jaakko-Ilkka Maavuori, Juha 
Parkkonen
 

Reserviläisliiton 
hopeinen ansiomitali
Everstiluutnantti Vesa Virtanen,  
everstiluutnantti Tuomo Repo, ko-
mentajakapteeni Kim Danielsson, 
kapteeni Pekka Rytkölä, Seppo 
Jäske, Hans Lindholm, Kari Savo-
lainen, Keijo Talja, Arto Vainikka

Reserviläisliiton 
pronssinen ansiomitali
Börje Boman, Kristian Hamström, 
Jyrki Helin, Henri Jacobsson, Riku 
Keskisaari, Antti Kokkola, Juhani 
Kunnas, Daisy Käyhkö, Manuel 
Manner, Kari Marttila, Ville Mäen-
pää, Pauli Nerg, Esko Rouhiainen, 
Jukka Rusila, Timo Soininen, luut-
nantti Kimmo Tiivola, Topi Tuomi-
nen, Jyrki Uutela, Jussi Vehosal-
mi, Markus Weckström 

Reserviläisurheilu-
liiton kultainen 
ansiomitali
Raimo Korhonen

Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin 
1.luokan ansiomerkki
Soini Hyttinen

Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin 
2.luokan ansiomerkki
Markus Liesalho, Yrjö Jukola, 
Michael Ruotsi, Toivo Vanhanen, 
Heikki Siimeslehto, Marko Lehti, 
Christer Mikkonen, Martti Kallio, 
Osmo Torvinen, Pekka Nousiainen 
 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin 
3.luokan ansiomerkki
Taneli Do, Janda Käyhkö, Tapio 
Oikarinen, Terho Konttinen  
 

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri 
luovutti mitaleita

Pronssisen ansiomitalin saivat mm. Antti Kokkola, Juhani Kunnas, Daisy Käyhkö ja Manuel Manner.Eversti Jukka Valkeajärvelle luovutettiin liiton kultainen ansiomitali.

Hopeisen ansiomitalin saivat mm. Kim Danielsson, Seppo Jäske, Pekka Rytkölä ja Kari Savolainen.
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Puolustusvoimauudistus nostaa 
tunteita, erityisesti kysymys 
alueellisesta puolustuksesta. 
Keskustelu on helpompi pitää 
asiapitoisena, kun palautetaan 
mieleen, miksi alueelliseen 
puolustukseen aikanaan siirryt-
tiin, sanoo Veikko Luomi. Hänen 
mielestään Suomen asema on 
muuttunut alueellisen puolus-
tuksen syntyajoista niin paljon, 
että puolustusvoimauudistus 
voi perustellusti olla hyvinkin 
radikaali.

Veikko Luomi
 

Alueellisen 
puolustuksen synty
Suomen alueellisen puolustuksen 
syntysanat voidaan katsoa lausu-
tun silloin, kun neuvostojohto antoi 
asevoimilleen käskyn luoda syviin 
läpimurtoihin kykenevät, niin maal-
la kuin ilmassa operoivat mekani-
soidut joukot. Käytännön kokemus-
ta näistä joukoista saimme erityises-
ti Karjalan kannaksella kesällä 1944. 
Suomalaisten joukkojen liikkuvuus, 
oman tulen ulottuvuus sekä suoja 
vihollistulelta olivat riittämättömiä 
neuvostojoukkojen edessä ja alla. 
Vasta neuvostojoukkojen liikkeen 
kanalisoituminen Viipurin lähistöl-
lä ja Saksalta saatu kauaskantoinen 
tuli (lento-osasto Kuhlmey) auttoi-
vat pysäyttämään Neuvostoliiton 
kahdella maa-  ja yhdellä ilma-ar-
meijalla tehdyn suurhyökkäyksen.

Suomen sodanjälkeinen tilanne 
ei ollut hyvä. Liikekannallepantavat 
puolustusvoimamme perustuivat 
yhä hevosvetoisuuteen. Traktoriveto 
oli odotettavissa vasta kymmenien 
vuosien päästä, ja vaikka traktoroin-
ti tulisikin parantamaan operatiivis-
ta tieliikkuvuutta, oli sen vaikutus 
taktiseen liikkuvuuteen ja toiminnan 
ilmasuojaisuuteen huono, erityisesti 
talvella. Olivathan vielä 1970-luvun-
kin traktorit keveitä, vähätehoisia ja 
vain kaksipyörävetoisia, hinattavan 
laitteen kanssa huonosti maastokel-
poisia vetäjiä.

Puolustusvoimillamme ei sodan 
aikana eikä sen jälkeen ollut juuri 
käytössään raskasta  tulta, jolla olisi 
voitu vaikuttaa vihollisen joukkoi-
hin, huoltolaitoksiin ja esikuntiin 
vihollisryhmityksen syvyydessä. 
Kenttätykistömme tavanomainen 
kantama oli vain noin 10 km. Lyhyt 
kantama pakotti myös tuliasemien 
alinomaiseen vaihtoon niin viivy-
tyksessä kuin hyökkäyksessäkin, 
mikä tarkoitti tykkien poissaoloa 
ampumatoiminnasta, kun ne olivat 
kytkettynä hevosvaljakoihin. Tykis-
tömme pääkaliiperi oli 76 mm, mikä 
oli täysin riittämätön jo maailman-
sodan aikana kehitettyä panssarika-
lustoa vastaan.

Pommikoneet olivat rauhansopi-
muksen mukaan Suomelta kiellet-
tyjä, rynnäkkökoneista saatiin vain 
haaveilla, hävittäjäkalusto vanheni 
potkuriin ja mäntämoottoriin pe-
rustuvana nopeasti.  Ja vaikka rahaa 
ilmavoimahankintoihin olisikin ol-
lut, rajoitti rauhansopimus ilmavoi-
miemme vahvuuden pieneksi. Ilma-

torjuntamme oli vaatimatonta.
Sodan jälkeinen panssarikalus-

tomme oli muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta pahasti vanhen-
tunutta. Panssarintorjunta-aseem-
me olivat lähinnä sodan aikaisia 75 
mm:n kanuunoita sekä panssari-
nyrkkejä ja -kauhuja.

Sotavarustuksemme ei kerta 
kaikkiaan mahdollistanut tehokasta 
puolustautumista mekanisoitujen 
yhtymien hyökkäyksen painopis-
teessä. Sen tiesivät myös venäläiset 
sotakokemuksiensa ja valvontako-
mission avulla saamiensa tietojen 
vuoksi Suomen sotilasmaantieteel-
linen asema oli maailmansodan seu-
rauksena heikentynyt huomattavas-
ti. Neuvostoliitto hallitsi koko Itäme-
ren piiriä, Suomenlahden eteläpuoli 
jäi neuvostomiehitykseen. Porkka-
lan alue oli vuokrattu venäläisille 50 
vuodeksi. Ahvenanmaan kysymys 
oli hankala, myös poliittisesti. Saa-
rien otto tarvittaessa suomalaisten 
joukkojen haltuun sitoisi voimia ja 
saattaisi vaatia suurta nopeutta, 
sillä muutoin Neuvostoliitto saattoi 
vaatia omille joukoilleen pääsyä Ah-
venanmaalle Etelä-Suomen kautta.

Uusi raja oli vaarallinen
Erittäin huolestuttava oli uuden ra-
jan kulku, josta Neuvostoliitto piti 
kiinni Suomen päinvastaisista pyrki-
myksistä huolimatta. Suurin merki-
tys oli Suomenlahden ja Ilomantsin 
välisellä rajanosalla. Uusi pakkoraja 
lyhensi matkaa rajalta Helsinkiin 
350 km:stä noin 180 km:iin, kun 
vertailukohteena on Tarton rauhan 
raja. Etäisyys rajalta Saimaan ran-
taan lyheni 150 kilometristä kym-
meneen kilometriin, joten Imatran 
pohjois- ja eteläpuolella olevat suo-
malaiset joukot oli helppo eristää 
toisistaan. Vastaavasti Laatokan 
länsirannan joutuminen venäläisille 
mahdollisti venäläisjoukkojen siirrot 
vaikeuksitta Kannaksen ja Laatokan 
Karjalan välillä, olihan käytössä niin 
rautatie- kuin maantieyhteys Laato-
kan ympäri.

Rajan tällä puolella ei Salpaus-
selän ja Suomenlahden välillä ollut 
hyökkäysoperaatioita voimakkaasti 
kanalisoivia maastonkohtia, jollai-
nen Viipurinlahden ja Vuoksen vä-
linen kapeikko oli aiemmin ollut. 

Hyökkäysura niin Salpausselkää pit-
kin kuin rannikkoa noudatellen oli 
suhteellisen esteetön, osin panssari-
vaunuille soveliaita suuria peltoau-
keita. Rannikko soveltui merikouk-
kauksiin.

Neuvostoliitto sijoitti Kannak-
selle ja Laatokan Karjalaan suuria 
varuskuntia. Monivuotisen varus-
miespalveluksen vuoksi rauhan 
ajankin miesvahvuudet olivat huo-
mattavia, ja käytössä oli aina myös 
täysin koulutettuja varusmiehiä. 
Neuvostoliiton oli mahdollista to-
teuttaa melkoisia operaatioita il-
man aikaavievää ja hankalasti sa-
lattavaa liikekannallepanoa.

Suomen asevoimat oli puoles-
taan rajoitettu niin rauhansopimuk-
sella kuin toki taloudellisestikin 
varsin vaatimattomaksi koulutus-
organisaatioksi, jolla ei ilman liike-
kannallepanoa ollut kovin suurta 
taistelukykyä varsinkaan aikoina, 
jolloin nuorin varusmieserä oli vas-
ta koulutuksensa alussa.

Suomen puolustautumismah-
dollisuudet olivat kovin vaatimat-
tomat, vaikka vertailukohteena oli-
si ollut sodan aikaisella kalustolla 
varustettu neuvostoarmeija, mutta 
vertailukohteena täytyi tietysti pi-
tää suurvalta-asemaan nousseen 
Neuvostoliiton hyvin nopeasti ke-
hittyviä asevoimia.

Laaja ja monimutkainen kysy-
mys oli myös, että uudet suhteet 
Neuvostoliittoon YYA-sopimuksi-
neen rajoittivat valmistautumista 
idästä tulevaan hyökkäykseen. Oli 
varauduttava ryhmittämään joukot 
YYA:n mukaisesti estämään län-
tinen hyökkäys Neuvostoliittoon 
Suomen alueen kautta. Varautu-
minen suomalaisten mielestä epä-
realistiseen lännen hyökkäykseen 
oli tietysti ristiriidassa idän uhkan 
torjumisen kanssa. Asiaa pyrittiin 

ratkaisemaan mm. suunnittele-
malla ylijohdon reservien ryhmitys 
Sisä-Suomeen, mistä ne olisi tar-
vittaessa voitu suunnata itärajan 
ja pääkaupunkiseudun väliselle 
alueelle, jolle ei poliittisista syistä 
olisi kriisin alussa voitu ryhmittää 
paljoakaan joukkoja ja jota samasta 
syystä ei rauhan aikana voitu lin-
noittaa. Uusi Neuvostoliitto-suhde 
on askarruttanut sotilasjohtoamme 
ja ilmeisesti osaltaan johtanut teh-
tyihin ratkaisuihin.

Alueellinen puolustus 
syntyy suunnitelmina 
ja toteutuksena
Oli siis selvää, ettei entisin opein ja 
käyttöömme saatavin varustein olisi 
kyetty puolustautumaan, vaan eri-
tyisesti laajamittaisen hyökkäyksen 
painopisteessä olisi puolustuksem-
me murtunut nopeasti. Eikä pelk-
kä ajanvoittokaan olisi välttämättä 
riittänyt, sillä Neuvostoliiton Itäme-
ren-herruus teki avunsaannin lähes 
mahdottomaksi siinäkin teoreetti-
sessa tapauksessa, että lännessä oli-
si ollut avunantohalua.

Suomella oli kuitenkin käytettä-
vissä sodasta jäänyt varustus, mm. 
noin 650.000 kivääriä, pikakivääriä 
ja konepistoolia sekä sotakokemus-
ta omaava reservi. Puolustuksem-
me voitiin perustaa myös lujaan 
puolustustahtoon, sillä erityisesti 
miehitetystä Virosta ja ns. kansan-
demokratioista tihkunut tieto teki 
jokaiselle täysjärkiselle selväksi, että 
olisi puolustauduttava, vaikka kuin-
ka toivottomalta näyttäisi. Asekun-
toisen reservin saattoi myös odottaa 
kasvavan, kunhan vain kaikki varus-
miesikäiset koulutettaisiin. Tilastot 
ja ennusteet kertoivat jo varhain 
1950-luvulla, että käytettävissä ole-
va reservi tulisi kasvamaan 180.000 
miehellä seuraavan vuosikymme-

nen aikana, kuten sittemmin tapah-
tuikin.

Käyttöön päätettiin ottaa maan 
laajuutta hyödyntävä taistelutapa, 
millä vältettäisiin painopistesuun-
nan joukkojemme jauhautuminen 
tuli- ja teräsjyrän alla. Vakavana 
haittana oli toki se, että taistelut tu-
lisivat ulottumaan syvälle Suomeen, 
mutta realistisia vaihtoehtojakaan ei 
ollut.

Puolustussuunnittelun perusteis-
sa tuotiinkin jo 1950-luvun alussa 
esiin alueellisen puolustuksen kä-
site. Myöhemmissä määritelmissä 
sillä tarkoitettiin ratkaisutaistelun 
välttämistä ennen kuin maahan-
tunkeutujaa olisi heikennetty ja 
kulutettu, vihollisen huolto tehty 
hankalaksi ja saatettu vihollinen 
kärsimään selustassaan tappiota 
suomalaisen sissitoiminnan iskuin. 
Tärkeänä pidettiin, että johtamis-
yhteyksien katketessa tai ylimmän 
johdon tultua toimintakyvyttömäksi 
kaikki vastuualueet, johtoportaat ja 
pienetkin joukot toimisivat yleisesti 
tiedossa olevien päämäärien hyväk-
si, viime kädessä sissitoiminnalla ja 
kansalaisten vastarintaliikkeellä.

Alueellisen puolustusjärjestel-
män kokeiluja ja kehittämistä teh-
tiin 1960-luvulla, varsinainen suuri 
organisaatiomuutos toteutettiin 
vuonna 1966, jolloin maa jaettiin 
seitsemään, itsenäiseen taisteluun 
kykenevään sotilaslääniin ja läänit 
puolestaan 27:ään sotilaspiiriin. 
Tšekkoslovakian miehitys 1968 toi 
korostetusti esiin yllätyshyökkäyk-
sen mahdollisuuden, mikä antoi 
lisäpontta järjestelmämme kehittä-
miselle. 

Seuraava vuosikymmen oli pai-
kallispuolustusjärjestelmän voimak-
kaan kehityksen aikaa. Paikallispuo-
lustuksen muodostama, koko maan 
kattama “matto” oli alusta, jolla 

Alueellisesta puolustuksesta 
puolustusvoimauudistukseen

Suomen alueel-
lisen puolustuksen 
syntysanat 
voidaan katsoa 
lausutun silloin, 
kun neuvostojohto 
antoi asevoimil-
leen käskyn luoda 
syviin läpimur-
toihin kykenevät, 
niin maalla kuin 
ilmassa operoivat 
mekanisoidut 
joukot.

Virallinen uhkamalli 1960-luvun alusta. Lännen hyökkäys 

Ahvenanmaalle ja Lounais-Suomeen, hyökkäys Ruotsin 

alueen kautta Pohjanlahden ja Tornionjoen yli sekä tunkeutu-

minen Suomeen Pohjois-Norjasta.

(Kartat perustuvat osin Petteri Joukon aineistoon.)

Eräs todellinen uhkamalli 1960-luvulta. Hyökkäys idästä 

Ylä-Urpalan, Ilmeen ja Enson suunnasta kohti Kouvolaa ja 

Helsinkiä, seuraavana tavoitteena Turku ja Ahvenanmaa. 

Samaan aikaan hyökkäys Itämereltä ja Virosta kohti Ahve-

nanmaata ja etelärannikon kohteita.
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yleisjoukkojen perusyhtymät, pri-
kaatit, kävisivät taistelunsa. Myös 
Helsingin Reservin Sanomien luki-
joita oli kehitystyössä, esimerkiksi 
Helsingin Reserviupseeripiirin ase-
lajikerhoissa tehtiin salaisena työnä 
tulenkäytön suunnitelmia sotilaspii-
rin esikunnan käyttöön. Nämä työt 
tehtiin kerhoissa suppeiden ryhmien 
“harjoitustöinä”. Vain erikseen ni-
metyt harvat henkilöt tiesivät asian 
todellisen luonteen.

Kohti uusia puolustusvoimia
Neuvostoliiton sekä sen diktatorises-
ti johtamien kommunististen mai-

den sotilasliiton (Varsovan liitto) 
romahdus aloitti suurten muutosten 
sarjan koko Euroopassa 20 vuotta 
sitten. Vaikutukset ulottuivat myös 
Suomeen, mainitsen vain muuta-
man: irtaantuminen YYA-sopimuk-
sesta, rauhansopimuksen rajoitusten 
poistaminen, Suomen liittyminen 
Euroopan unioniin, Itämeren ase-
man muutos sekä suuret kalusto- ja 
tarvikehankinnat Saksasta ja Kiinas-
ta. Viime mainituilla kyettiin korjaa-
maan esimerkiksi kenttätykistön ja 
kivääriaseistuksen tilanne todella 
heikosta vähintään tyydyttäväksi.

Jo pelkästään edellä mainitut so-
tilaspoliittiset seikat ja kalustohan-
kinnat muuttivat niitä tekijöitä, joi-
den perusteella alueellinen puolus-
tusjärjestelmämme oli synnytetty ja 
kehitetty. Voitiin ryhtyä miettimään, 
miten päästäisiin irti järjestelmän 
suuresta heikkoudesta, ratkaisutais-
telujen käymisestä syvällä valtakun-
nan sisällä. On arvioitavissa, että 
muutoksia alettiin toteuttaa ennen 
vuosituhannen vaihdetta, mutta asi-
aa koskeva ja tuoreempi tietous on 
toistaiseksi pääosin salassa pidettä-
vää.

Alueellisen puolustuksen muu-
toksiin vaikuttavia, julkisuudessa 
viime aikoina olleita seikkoja ovat 
mm. kauaskantavan tulen mahdol-
listavat hankinnat, kuten raskas 
raketinheitinjärjestelmä ja HN-hä-
vittäjien ilmasta-maahan -aseistus, 
panssarihaupitsien järjestelmäkou-
lutus, miehittämättömät tiedustelu-
ilma-alukset, uudentyyppisten ope-
ratiivisten yhtymien käyttöönotto, 

mekanisoidut ja moottoroidut tais-
teluosastot sekä uudet johtamisjär-
jestelmät.

Mahdollista on, että alueellisen 
puolustuksen nimi säilyy, mutta si-
sältö muuttuu ajan myötä. Uutta ja 
vanhaa alueellista puolustusjärjes-
telmää yhdistänee lopulta vain nimi. 
Nimi säilytettäneen, sillä vaikuttaa 
siltä, että alueellisen puolustuksen 
hylkääminen kohtaa samanlaista 
vastarintaa kuin itse alueelliseen 
puolustukseen siirtyminen aikanaan 
kohtasi, varsinkin reservin keskuu-
dessa. Muutetaan siis järjestelmän 
sisältö, mutta pidetään nimi. Näin 
vaikuttaakin tapahtuvan, kun maa-
voimille ollaan kehittämässä uutta, 
parveilutaktiikkaan perustuvaa tais-
telutapaa.

Lopuksi lienee vielä syytä huo-
mauttaa eräästä seikasta. Julkisessa 
keskustelussa ei tehdä eroa alueel-
lisen puolustusjärjestelmän ja koko 
valtakunnan alueen puolustamisen 
välillä. Alueelliseen puolustukseen 
siirryttiin, koska ei ollut tarpeellista 
liikkuvuutta, suojaa eikä tulen ulot-
tuvuutta. Myös ulkopoliittisilla ky-
symyksillä oli merkitystä. Alueelli-
seen puolustukseen ei siirrytty siksi, 
että sotilaamme jaettaisiin tasaisesti 
koko maahan, sotilas neliökilomet-
rille. Puolustusvoimat on jo viime 
vuosina toteutetuilla ja suunnitel-
luilla hankkeilla parantamassa niin 
liikkuvuutta kuin tulivoimaa. Nämä 
parannukset eivät heikennä sivu-
suuntien puolustusta, vaan päinvas-
toin. 

Aineistoa:

Pekka Visuri: Idän ja Lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti 
Kekkosen kaudella.

Petteri Jouko: Puolustussuunnittelun käynnistyminen maailmansodan 
jälkeen (teoksessa Piirteitä Puolustusvoimien kehityksessä 1944-1964). 
Joukon asiaa koskevia artikkeleita löytyy hakukonein verkosta.

Ermei Kanninen: Sissisodankäynnin ja –toiminnan kehittyminen ja rooli 
osana alueellista puolustusta Suomessa 1950-80 –luvuilla (teoksessa 
Tiede ja ase 60, 2002).

Alueellinen 
puolustus

Suomen puolustusratkaisun 
keskeinen periaate, jossa ta-
voitteena on pitää strategisesti 
tärkeät alueet omien joukkojen 
hallussa sekä valtakunnan alu-
een syvyyttä hyväksikäyttäen 
kuluttaa ja hidastaa maahan-
tunkeutujaa siinä määrin, että 
valituissa ratkaisukohdissa voi-
daan saavuttaa sen torjumisek-
si ja lyömiseksi tarvittava ylivoi-
ma. (defmin.fi, 2011)

AlUEEllinEn PUolUStUS SYntYi 

vastauksena Neuvostoliiton uhkan 
ja omien resurssiemme ristiriitaan. 
Joukkojemme huono liikkuvuus, 
vähäinen suoja ja kauaskantoi-
sen tulen puute olivat ratkaisevia. 
 YYA-sopimukseen perustuvat 
sekä poliittiset syyt olisivat mah-
dollisesti estäneet joukkojemme 
riittävän ryhmittämisen tärkeälle 
Helsingin-Lahden-Lappeenrannan-
Virolahden –alueelle, joten oli et-
sittävä muu ratkaisu estämään 
neuvostojoukkojen eteneminen 
Salpausselkää ja rantamaata pitkin 
Helsinkiin. Se oli viivytys ja torju-
vampi puolustus vasta syvemmällä 
Etelä-Suomessa, kunhan sinne olisi 
– toivottavasti ajoissa – ehditty siir-
tää joukkoja Sisä-Suomesta ja Poh-
janmaan vastuualueelta.

Todellisista syistä ei tietenkään 
voitu puhua ääneen, vaikka kyllä 
Frunzen akatemian käyneet neuvos-
toupseerit asian aivan varmasti ym-

märsivät. He vaativatkin maidemme 
välille sotilasyhteistyötä, ilmeisesti 
myös päästäkseen vaikuttamaan 
suunnitelmiimme. Suomalaisille 
alueellinen puolustus esitettiin koko 
maan kattavana järjestelmänä, mikä 
yleisesti ja yhäkin ymmärrettiin niin, 
että valtakunnan jokaista kolkkaa 
voitiin siten puolustaa tehokkaasti. 
Ehkä tällainen väärinymmärryksen 
synnyttäminen oli tahallistakin ja si-
ten taitava psykologinen operaatio.

Viimeisimpien vuosikymmenten 
tapahtumat ovat vieneet Suomen 
kauaksi asemasta, jossa alueellinen 
puolustus syntyi. Suomen täysi su-
vereniteetti on palautettu, puolus-
tusvoimat kykenee entistä parem-
min liikkumaan ja kaukotoimintaan, 
Hornetein pystymme ainakin ajalli-
seen ja paikalliseen ilmaylivoimaan. 
Meneillään olevat hankinnat paran-
tavat Suomen asemaa. On mahdol-
lista muuttaa vanhaa puolustusjär-
jestelmää perin pohjin.

YYA alueellisen 
puolustuksen taustalla 

Suhteet neuvos-
toliittoon YYA-
sopimuksineen 
rajoittivat valmis-
tautumista idästä 
tulevaan hyökkäyk-
seen. oli varaudut-
tava ryhmittämään 
joukot YYA:n 
mukaisesti estä-
mään läntinen 
hyökkäys neuvos-
toliittoon Suomen 
alueen kautta.

YYA-ajan vihollinen ylitti maarajan lännen suunnasta, eikä asia ole myöhemminkään muuttunut.  Kuva: Tietoja maanpuolustuk-

sesta 2002, alueellisen puolustuksen periaate laajamittaisen hyökkäyksen torjunnassa.

TURVAA
TULOSTUS- JA
KOPIOINTI-

RATKAISUNNE

Ricoh Finland Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
p. 0207 370 300
www.ricoh.fi

Monipuolisin autokalusto. Uusimmat mallit.

- Henkilöautot - Tila-autot
- Minibussit - Pakettiautot
- Maasturit

Tiedustelut ja varaukset:
Hertz Varauspalvelu
� 0200 11 22 33 tai 
hertz@hertz.fi 

Sotaväen sopimustoimittaja
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Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fiAmpumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

ampumatoimikunta@hrup.fi
Puheenjohtaja Ltn Veijo Rautio
Sihteeri Maj Timo Niiranen

Vuosi lähestyy päätöstään vaihtuen uuteen lukuun 2012, ja sitä myötä 
siirrymme pian uusiin asioihin. Olemme nähneet ja kuulleet runsaasti 
kuluvan vuoden aikana. Loppuvuodesta Kataisen hallitus julkaisi reser-
viläisiä erittäin läheisesti koskettavat puolustusbudjetin jättileikkauk-
set; Yli 800 miljoonaa euroa pois isänmaanpuolustuksesta seuraavan 
neljän vuoden aikana.  Jo nyt on saatu karuja viitteitä siitä mitä tämä 
Suomen puolustuksen alasajo merkitsee käytännössä.  Kertausharjoi-
tukset pannaan jäihin neljäksi vuodeksi ja varuskuntia lakkautetaan. 
Maavoimien elintärkeät hankinnat kärsivät ja jopa kantahenkilökuntaa 
saattavat uhata irtisanomiset. Kuinka käy maamme puolustusval-
miuden tulevaisuudessa, aiotaanko koko maata todellakin puolustaa 
jatkossakin? Aika vaikeaa se tulee olemaan ilman edes kohtuullisesti 
varustettua ja koulutettua reserviä, josta yli 95% puolustusvoimiem-
me kriisiajan vahvuudesta koostuu. 
  Jokainen ymmärtää, että sota on nuorten miesten hommaa, mut-
ta eikö se ole myös koko kansan asia iästä riippumatta? Eivätkö kriisit, 
kosketta enää kuin 20- 35 vuotiaita?  Olemmeko me varttuneempi väki 
vain katsojan roolissa? Käydäänkö kriisit suljetuilla alueilla, joissa on 
katsomot, mistä voimme seurata tapahtumia? Jotain on pielessä ja 
pahasti. 
 Poliitikoiltamme on päässyt unohtumaan Puolustusvoimiemme 
päätehtävä: Suomen puolustaminen. Erilaisiin ulkomaanoperaatioihin 
käytetään rahaa ”rekkalasteittain” jo nyt verrattuna kertausharjoituk-
siin käytettäviin summiin, ja noita ulkomaanoperaatioiden määräraho-
ja ollaan vielä nostamassa entisestään. Taitaa poliittisella eliitillämme 
olla aika hinku erilaisiin YK-tehtäviin, kun ollaan valmiita uhkapeliin 
kotimaan puolustamisen kustannuksella. Juhlapuheiden hymistelyt 
vahvan maanpuolustushengen ylläpitämisestä eivät oikein enää tunnu 
uskottavilta. 
 Ampuma-aselaki muuttui 13.6 , eikä sen vaikutuksista ole vielä 
tarpeeksi tietoa lopullisen tuomion antamiseksi, odotusajat ja byro-
kratia näyttävät kyllä kasvaneen entisestään. Lainatakseni Jahti /2011 
ollutta Paateron haastattelua:
 ”Kokonaiskartoituksen aselain vaikutuksista on tarkoitus valmis-
tua vuoden vaihteeseen mennessä. Valitettavasti harkittuja tuhotöitä 
vuosien ajan suunnitteleviin aselaki ei juuri pysty. Tekevät pomminsa 
tai hankkivat aseen laittomasti laista piittaamatta. Paateron mukaan 
aseiden kotisäilyttämisessä ei ole suuria ongelmia tavattu, säily-
tykseen Paateron mielestä ei ole hyviä vaihtoehtoja, asiasta käyvät 
keskusteluja aselain muutoksen toisessa vaiheessa. Poliisi ei pidä 
puoliautomaattiaseita aseturvallisuuden päällimmäisenä ongelmana. 
Paatero ei henkilökohtaisesti ymmärrä niin sanottujen räiskintäasei-
den tarpeellisuutta, koska ne eivät sovellu hyvin tarkkuusammuntaa 
eivätkä metsästykseen” 
 Tulihan se sieltä ”RÄISKINTÄASE”! Voisiko joku valaista tietä-
mätöntä mikä on kyseinen asemalli tai toimintatapa ja missä kohtaa 
laissa on määritetty kyseinen asemalli?
 Poliisiylijohtomme on tervetullut tutustumaan kentälle ja kat-
somaan mitä täällä tehdään. Hyvänä esimerkkinä olisi voinut olla 
vaikka 3.12. pidetty avoin kiväärikilpailumme. Mukaan vaan, ja vaikka 
ampumaan, tosin käsittelykoulutuksen jälkeen, varmistaen näin tur-
vallisen suorituksen näillä ylenkatsotuilla ”räiskintäaseilla”. Radalla 
näiden aseiden soveltuvuudesta kilpalajeihimme ei juurikaan jää 
epäselvyyttä. Ihmettelen kovasti kuinka lakia voidaan rakentaa nor-
sunluutornista, perustuen olettamuksiin, joita saadaan jostain muualta 
kuin harrastajilta. Tervetuloa rohkeasti tapahtumia seuraamaan. Sieltä 
se tietämys lähtee, sekä valmius tehdä oikeita päätöksiä.

Tästä päästäänkin mukavasti 
vuoden viimeiseen kilpailuun, 
joka sujui hienossa talvisessa 
säässä vaikka lunta ei ollut 
maassa. Aurinko toi pilkah-
duksellaan fiiliksiä päivään hyvien suorituksien merkeissä. Reservi-
läisjoukkomme toimi esimerkillisesti rennon mukavassa ilmapiirissä 
tehden asioita turvallisesti. Ehdimme keskustella polttavista asioita ja 
muuten vaan jutustella lajien välissä. Toki jahdattiin niitä kymppejäkin 
pilke silmäkulmassa.
 Lopuksi suoritimme palkitsemiset, saimme hyvän lounaan, joka 
kuuluin tietysti tapojemme mukaan osallistumismaksuun. Sepä ai-
heutti ”lokkien” paikalle saapumiseen.  Ihmeellistä, että toisen aivan 
erillisen, ei - reserviläistapahtuman osallistujat kuvittelivat että ruoka 
oli myös heille. Muutenkin aamulla oli jonkinmoinen härdelli radoilla, 
kun toisen tapahtuman osallistujat pyörivät ympäriinsä ja ihmetteli-
vät minne mennä. Oman kisamme osallistujat tiesivät minne tulla ja 
missä tapahtuu. Vastaanotto oli myös järjestetty, kuten asiaan kuuluu. 
Osasimme jopa pysäköidä omat ajoneuvomme siten, että ne eivät 
tukkineet joka uraa. 
 Kyllä tuota ruokaa olisi muutamalle ulkopuoliselle ehkä riittänyt-
kin, jos sitä olisi viitsitty pyytää, mutta kun sitä tullaan kuin omistajat 
paikalle lupaa kysymättä ja käydään kiinni, niin ei tuolla asenteella 
juuri sympatiaa heru. Jos joku ei ole järjestänyt ruokailuja ja ne eivät 
kuulu oman tilaisuuden osallistumismaksuun niin eivät myöskään 
kuulu toisen tapahtuman resurssit näille. 
 Niin kaikkea sitä sattuu! Oli muuten ensimmäinen kerta kun tuli 
vastaa monen omavaltaisuus ja toivottavasti viimeinen. Olemme täällä 
tukemassa omia harrastajiamme ja pienillä osallistumismaksuilla, joil-
la katetaan vain tilaisuuden kulut kuten palkinnot, ruokailut ym. emme 
kerää tulosta. 
 Vuoden 2012 ensimmäiset ampumavuorot ovat tammikuussa. (14.1 
ja 28.1.2012). Ensimmäisessä lehdessä 2012 julkaisemme kaikki kevään 
vuorot ja tutusta paikasta netistä ne löytyvät myös ohjeineen ja il-
moittautumislinkkeineen.  www.mkpy.fi > Helsinki
 Erityiset kiitokset Kaartin Jääkärirykmentille erinomaisesta 
tuesta vuoden 2011 aikana meille reserviläisammunnan harrastajille, 
unohtamatta myöskään kanssamme puurtaneita henkilöitä radoilla. 
Tämän tiimoilla on hyvä jatkaa edistäen harrastuksemme turvallisuut-
ta ja jatkuvuutta.
 Toivotamme erittäin hyvää tulevaa joulua, uutta vuotta 2012 sekä 
onnittelut kaikille ylennetyille ja palkituille. Hyviä laukauksia vuodelle 
2012! 
 Turvallisuutta yhdessä tehden rehdissä joukossa rehtiin henkeen 
toivottavat V.Rautio ja T.Niiranen

Veijo Rautio ja Timo Niiranen

Tervehdys piirimme  
reserviläisammunnan harrastajat

Arvoisa lukijaMaanantaimarssi
Aloitimme yhdessä säännöllisen kävely-/marssiharjoi-
tuksen keskuspuistossa.  
 5 km/1 h ja 10 km/2 h lenkit. Kolmastoista mars-
sikerta on ensi maanantaina 19.12. Ei erillistä ilmoit-
tautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan 
urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. 
 Lähtökynnys ylitetään klo 17.00, teemme ensin 5 
km/1 h lenkin ja palaamme parkkipaikalle noutamaan klo 18 saapuneet mukaan ja marssim-
me 5 km lisää. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan. Jos olet jotenkin mukana reservi-
läistoiminnassa ja pyylevöitynyt, niin tämä kutsu koskee nimenomaan sinua! Laihat pääsevät 
säälistä mukaan.  Tervetuloa maanantaimarssille!
 
Saku Väliahde, majuri, puheenjohtaja, 040 725 20 96

Piirien yhteinen sotilasliikuntatoimikunta päätti 
tämän vuoden viimeisessä kokouksessaan 
uusista lajikokeluista, joista lisää tämän lehden 
ensi vuoden ensimmäisessä numerossa.

Kaiken kaikkiaan olen yllättynyt vähäisistä eh-
dotuksista piirin liikuntakalenteriin, mutta niin 
kuin urheilussa sanotaan, ”niillä mennään mitä 
on ja 110 lasissa”.

Joulun aika on hiljentymisen juhlaa myös meille 
kaikille liikkujille. Jouluna on lupa syödä vähän 
enemmän ja juoda muutama lasi glögiä.

Tätä kirjoitettaessa maa on lumeton, toivot-
tavasti lukiessasi tätä lehteä olet jo päässyt 
hiihtämään.

Muista näin loppuvuonna liikkua myös ulkona 
ja MUISTA KÄYTTÄÄ HEIJASTINTA, se on halpa 
henkivakuutus.

Merkitse oma liikkumisesi SINULLEKIN tarjolla 
olevaan sähköiseen kuntokorttiin, joka on osoit-
teessa www.resul.fi/kuntokortti

Sotilasliikuntatoimikunta kiittää kaikkia pii-
riemme liikkujia ja palkitsee parhaimmat ensi 
vuonna. Samalla haluan kiittää piirien johtoa ja 
toimihenkilöitä sekä Helsingin Reservin Sanomia 
toimintavuodesta 2011 .

RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA  
UUTTA VUOTTA!

Risto Tarkiainen
Sotilasmestari res
Sotilasliikuntatoimikunnan puheenjohtaja

liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi 

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Ampumapäiväkirja
Uusia aselupia hakiessa sinulta tullaan kysymään, kuinka aktiivisesti olet käyttänyt urheilu- 
tai metsästysaseitasi. Tilanne tulee eteen viimeistään nykytilanteen mukaisten määräaikais-
ten aselupien uusintatilanteessa. Ampumapäiväkirjalla sinun on helppo todistaa ampuma-
aktiivisuutesi. Alla on esimerkki ampumapäiväkirjasta. 

Ampumapäiväkirja, nimi:__________________
Pvm:___________________
Paikka/tilaisuus/huom:_________________________________

________________________________________________________

asetyyppi: kalib: lauk. lkm. Huom:

Valvojan/ratam./tod./oma kuittaus:

___________________________________________________________
Pvm:___________________
Paikka/tilaisuus/huom:___________________________________

 TULE SUNNUNTAIN KUNTOKÄVELYLLE 
 
20.11.2011 aloitimme säännöllisen kuntokävelyn Espoossa. Lähtöpisteenä toimii Leppävaaran 
urheilupuiston pysäköintialue, osoite Vanha maantie 11—13. Lähtö tapahtuu klo 10:00, matkan 
pituus on noin 5 km. Toiselle kierrokselle lähdetään samalta pysäköintialueelta klo 11:10.
 
Jatkamme kuntokävelyä joka sunnuntai (ei 25.12 ja 1.1.) aina lumen tuloon asti, paikka ja aika 
sama. Ennakkoilmoitusta ei tarvita, tulet vain paikalle. Ota kaveri mukaan!

Lisätiedot: kysy seuraavan marssiharjoituksen aika  
Juha Matikainen, 050-597 7139, juha_matikainen(at)suomi24.fi

KE
HÄ

 1VANHA TURUNTIE

P VANHA MAANTIE 11-13

Marssiharjoitukset 
 
Kevätkauden ensimmäiset marssit ovat: Harjoitusmarssi 1, 10 km, Espoo, su 15.1.2012, MPK 
kurssinro 0400 12 12002. Harjoitusmarssi 2, 15 km, Espoo, su 5.2.2012, MPK kurssinro 0400 12 
12008. Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta. Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi tai 050 
597 7139 sekä MPK:n sivuilta.
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HElSingFoRS SvEnSKA 
RESERvoFFiCERSKlUbb

Höstmöte 1.12.2011
Klubbens höstmöte hölls den 

1.12.2011 på Skatuddens Casino. 
Mötet fastslog verksamhetsplan och 
budget samt valde ordförande och 
styrelse för år 2012. Efter mötet höll 
Sveriges försvarsattaché Ingemar 
Adolfsson och hans assistent Henric 
Arnoldsson ett föredrag.

Till styrelsen 2012 valdes Caspar 
von Walzel (ordförande, omval), Ulf 
Dahlman (omval) och Dick Lundell 
(omval). De övriga styrelsemedlem-
marna är Rasmus Sundström, Jussi 
Hermunen, Axi Holmström, Henrik 
Dahlman, Edward Lundell och Mat-
hias Björklund (dessa hade alla fort-
satt mandat).

Skytte
Skytte på Tölös inomhusba-

na fortsätter i januari 2012 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. Ytter-
ligare information om skyttet hittas 
på www.hsrk.fi. För HSRK:s med-
lemmar finns det också möjlighet 
att utöva skytte utomhus; bl.a. får 
medlemmar delta i skytteturer som 
arrangeras av MPKY. Mera informa-
tion på www.mpky.fi. Det finns ofta 
möjlighet att låna vapen under des-
sa turer.

Officersbalen 2012
HSRK ordnar Officersbal på Rid-

darhuset i Helsingfors den 24 mars 
2012. Reservera datumet redan nu! 
Alla medlemmar får inbjudan. Yt-
terligare information publiceras an 
efter på klubbens webbsida och i 
denna evenemangskalender.

Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: 
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Tack för det gångna året och God 
Jul!

KAntA-HElSinKi

Yhdistyksen ammunnat jatkuvat 
Töölön sisäradalla parittomien 
viikkojen keskiviikkona klo 16:30 
– 19:00. Uudet harrastajat ovat ter-
vetulleita ratavuoroille; radalla on 
tarjolla opastusta sekä tarvittaessa 
kerhon laina-aseita. Ottakaa yhteyt-
tä ampumaupseereihin ennen en-
simmäistä kertaa tuloa. 

KHRU yhteystiedot: verkkosi-
vusto: www.khru.net; sähköposti: 
khru@khru.net. Puheenjohtaja: 
pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050 
368 4141; sihteeri: raimo.hyny-
nen@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. 

Toivotamme jäsenille Rauhallista 
Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012.

länSi-vAntAA

Vuosikokouksessamme 26.11. huo-
mioimme yhdistyksemme jäseniä 
seuraavasti: kapt Matti Hesso (Jal-
kaväen Ansioristi), ltn Olli Pusa 
(RUL:n hopeinen ansiomitali), ltn 
Tapani Martinsuo (RUL:n hopeinen 
ansiomitali), ltn Kari T. Piela (RUL:n 
pronssinen  ansiomitali), vänr  Juha 
Seppänen (LVRU-standaari), ylil 
Heikki Lehtinen (Toimintakeskuk-
sen puuhamies -palkinto) ja Hannu 
Jääskeläinen yhdistyksemme kun-
niajäseneksi.   

Padasjoen ampumaleirin tulok-
sista vänr Jarkko Noronen (RK 150 
m, kultaa ja Pist.25 m, kultaa) yh-
teistuloksella 184 vuoden 2011 am-
pujaksi (Seppo Sundberg -palkinto), 
vänr Juha Seppänen (RK 150 m, ho-
peaa), vänr  Hannu Nisula (Pist.25 
m, hopeaa ja RK150 m, pronssia), ltn 
Veijo Kurvinen (Pist25 m, pronssia) 

Tule hiljentymään Jouluaaton 
kunniavartioihin Pyhän Laurin kir-
kolle. LVRU ry:n puolen tunnin var-
tiovuorot alkavat  klo 14.00 ja klo 
14.30. Saat varustuksen (lumipuku, 
karvalakki, varsikengät, päällystö-
vyö ja pistoolikotelo) puettavaksesi 
huoltorakennuksessa. Varustaudu 
itse mustin nahkasormikkain. Ole 
paikalla viimeistään 20 min. ennen 
vuoron alkua. Ilmoittaudu Ari Kos-
ki-Ukolle, p: 050 544 0563.

Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-
postiimme: lvrury@gmail.com

Ampumavuoromme ovat Töölön 
pistooliradalla. Vakiovuoromme pa-
rittomien viikkojen maanantaisin 
klo 16-19 ja parittomien viikkojen 
lauantaisin klo 14.30-17.00. Tikkuri-
lan Urheilutalon radalla osoitteessa 
Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 
Vantaa, on ampumavuoro perjantai-
sin klo 15.00-17.00, 22 kal. aseilla.

Kaikkiin ampumatilaisuuksiin il-
moittautumiset Seppo Kulmalalle P: 
040 586 9252.

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2012 
toimintakalenteri löytyvät ensi vuo-
den ensimmäisen jäsenkirjeen liit-
teenä. 

Kiitoksin jäsenistölle ja yhteis-
työkumppaneille toimintavuodesta 
2011. Rauhallista Joulua ja menes-
tyksekästä vuotta 2012.  

mUnKKivUoRi

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
15.11.2011 Munkkivuoren seurakun-
nan tiloissa. Syyskokous valitsi vuo-
den 2012 hallituksen. Puheenjohta-
jaksi valittiin Mauri Routio (puhelin 
040 7322751), varapuheenjohtajaksi 
Yrjö Alastalo, sihteerinä toimii Aimo 
Tervo ja muina hallituksen jäseninä 
Risto Koskinen, Jarmo Tani, Jukka 
Vihersaari ja Esko Kahila. Kokous 
vahvisti vuoden 2012 toimintasuun-
nitelman ja talousarvion. 

Urheilutalossa jatkuvat 22-vuo-
rot parillisten viikkojen perjantaisin 
18.00 – 19.30. Seuraava vuoro on 
16.12. Töölön pistooliradalla am-
mumme parittomien viikkojen tiis-
taisin sotilaspistoolin pika-ammun-
taa ja muita sopivia harjoitteita kello 
19 alkaen. Seuraava vuoro on 20.12. 
Ulkokausi on nyt päättynyt. Sep-
pälän radalla jatketaan taas maa-
liskuussa. Lisätietoja ampumaup-
seerilta 050 4292565 tai risto.koski-
nen@orion.fi. Varmista aina ennen 
lähtöäsi radalle, ettei muutoksia ole 
tullut. Hallitus kiittää jäsenistöä ku-
luneesta vuodesta ja toivottaa hyvää 
ja rauhallista joulunaikaa.

PoHjoiS-HElSingin 
RESERviUPSEERit

Tule Luolaan ampumaan 
Yhdistys on hankkinut kolme Glock-
pistoolia kal: 9x19. Ampumavuo-
romme Luolassa on jokaisen paritto-
man viikon perjantaina. Seuraavat 
ampumavuorot ovat  20.1.2012, 3.2., 
17.2. ja 2.3. klo 16-19. Ammunta-ai-
kaa siis 3 tuntia. Soita ovisummeria, 
niin tullaan avaamaan. Hanki reser-
viläisten ampumaturvavakuutus Re-
serviläisliitosta puh: (09) 40562040 
tai tilaa Reserviläisliiton kotisivul-
ta: http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumavakuutus ja tule mukaan. 
Patruunoita saatavilla omakustan-
nushintaan. Ilmoittaudu etukäteen 
ampumaupseerille, Jouko Kylmäläl-
le: 0400 430632, jouko.kylmala@
kolumbus.fi
Yhteyshenkilöt

Yhdistyksen puheenjohtajan, 
sihteerin ja tiedotussihteerin yhte-
ystiedot: Puheenjohtaja Karri Ku-
pari 050 4640050 kkupari@gmail.
com, sihteeri Jarkko Paananen 040 
7239641 jarkko.t.paananen@gmail.
com, tiedotus Jorma Loimukoski 
040 3433400 jorma.loimukoski@
finpro.fi

tiKKURilA

Kuukausikokous 26.1.2012 klo 19.00 
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiek-
kaharjussa Urheilutie 6:ssa (4. krs ). 
Esitelmän pitää merenkulun tarkas-
taja Harri Pulsa ja aiheena on ”Me-
rirosvous”. Kahvitarjoilu! Hallitus 
kokoontuu klo 18.00 alkaen.

Myös muiden maanpuolustus-
jäjestöjen jäsenet ovat tervetulleita 
kokouksiimme kuuntelemaan esi-
telmiä. Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

Tiistaina 3.1.2012 klo 17.00 alka-
en on kinkunsulatuskilpailu pistooli 

15+15 ls. Ampumavuorot jatkuvat 
tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan 
Urheilutalon ampumaradalla. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoitte-
lemaan. Rohkeasti mukaan!

Lisätietoja antaa ampumaupseeri 
Jukka Luotola puh.0500-455474. 

Jouluaaton kunniavartiot Pyhän 
Laurin kirkon sankarihaudalla ovat 
klo 14-17.30. TiRUKin vartiovuorot 
ovat klo 16-16.30 ja 16.30-17. Var-
sinkin jälkimmäiseen vuoroon tar-
vitaan vielä osallistujia. Ilmoittau-
tumiset Eero Salmiselle puh: 0500 
451 249 tai s-posti eero.salminen(at)
safe-team.fi. Hallitus toivottaa kai-
kille Hyvää Joulua sekä Onnellista 
Uutta Vuotta!

töölö

Töölön Reserviupseerit onnittelee 
itsenäisyyspäivänä 6.12. ylennettyjä 
ja ansioistaan mitalein palkittuja.
Töölön RU:n syyskokouksessa 30.11. 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Jyrki Ratia ja varapuheenjohtajaksi 
Sampo Martiskainen. Muiksi halli-
tuksen jäseniksi valittiin Raimo Aho-
kas, Pertti Elvilä, Hans Gabrielsson, 
Antero Jauhiainen, Kerkko Kinnu-
nen, Juhani Lahti, Risto Mustonen, 
Gabriel Ojanperä, Jarkko Pakkanen, 
Risto Piekka ja Hans Åberg sekä 
uutena jäsenenä Suomen-poika Vil-
lem Ahas. Toimintasuunnitelman 
painopistealueita ensi vuonna ovat 
jäsenaktiivisuuden lisääminen, am-
puma- ja liikuntatoiminta sekä vete-
raanitoiminta. Kerhon jäsenmaksu 
päätettiin pysyttää 10 e (nuorjäsen 
1 e).

Kerho ja kerhon lippu osallistui 
talvisodan syttymisen tilaisuuteen 
30.11. Mannerheimin patsaalla. Ker-
ho suoritti veteraanikeräystä 3.12. 
Töölöntorilla ja Kolmen Sepän pat-
saalla. Kerho järjesti kunniavartion 
Inkeriläisten ja Karjalaisten heimo-
veteraanien 15-vuotistilaisuuden 
seppeleenlaskuun Sibelius-puistossa 
sekä osallistui monin tavoin juhlati-
laisuuden järjestelyihin. 

Käymme jokavuotisella terveh-
dyskäynnillä Kaunialan sotavam-
masairaalassa ja veimme Kaunialan 
toivomia lahjoja. 

Osallistumme aikaisempien vuo-
sien tapaan jouluaaton kunniavarti-
oon Hietaniemen sankarihaudoilla 
huoltoupseerikerhon kanssa. Ilmoit-
tautumiset ja lisätietoja Sampo Mar-
tiskaiselta 040-7098459.

Ampumavuoromme Töölöntorin 
sisäampumaradalla jatkuvat ensi 
vuonna parillisen viikon tiistaina klo 
19.00-21.30 . Kerholla on oma am-
pumaharrastusvakuutus. Lisätietoja 
ammunnasta antaa ampumaupseeri 
Raimo Ahokas p.050-5114123. 

Kerho on kutsuttu Kaartin Jääkä-
rirykmentin paraatiin 6.1. ja upsee-
rikokelaiden kotiutustilaisuuteen, 
jossa palkitsemme kunnostautuneen 
KaartP:n kokelaan.

Kerho suosittelee jäseniä otta-
maan käyttöön Reserviläisurheilu-
liiton nettikuntokortin, joka löytyy 
osoitteesta www.resul.fi/kuntokort-
ti. 

Ilmoita kuluneen vuoden 2011 
maanpuolustuksellinen toimintasi 
(maanpuolustukselliset seminaarit, 
koulutukset, ym. tilaisuudet, lehti-
kirjoitukset jne.) Sampo Martiskai-
selle. Kerhon ja jäsenistön toiminnot 
kootaan RUL:n toimintakyselyyn 
tammikuun 10. päivään 2012 men-
nessä. 

Kerhon tulevat tapahtumat ilmoite-
taan tämän lehden yhdistyspalstalla 
ja Töölön Reserviupseereiden Face-
book-sivustolla. Kerhon nettisivuja 
uudistetaan RUL:n nettipohjan uu-
distuksen myötä. Kerho etsii netti-
sivujen tekijää ja ylläpitäjää. Ilmoit-
taudu varapuheenjohtaja Sampo 
Martiskaiselle 040-7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi. Maanpuo-
lustukseen ja yleiseen turvallisuu-
teen liittyvää koulutusta löytyy myös 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
nettisivulta www.mpky.fi.
Kerhon toimintaa koskevat kehitys-
ehdotukset ja kysymyksiin vastaa 
puheenjohtaja Jyrki Ratia, 040-
5829127, mratia@welho.com tai 
sihteeri Kerkko Kinnunen 0400-705 
181, kerkko.kinnunen@tkk.fi.. Kerho 
toivottaa jäsenilleen ja yhteistyö-
kumppaneilleen rauhallista joulua 
ja menestyksekästä tulevaa vuotta 
2012.

itä-HElSingin 
RESERviUPSEERit

 
Ammunta: Ruutiaseammunnat ovat 
loppuneet tämän vuoden osalta 
Töölön Luolassa. Ammunnat jatku-
vat vuonna 2012 parittomien viikko-
jen torstaina klo 19. - 21.30. niin että 
ensimmäinen vuoro on torstaina 
5.1.2012. Lisätietoja saat Juhani Har-
telalta p. 040 834 2839. Myös kerhon 
oma ilma-aserata tulee käyttöön 
vuoden 2012 alusta, päivämääristä 
kerrotaan tarkemmin seuraavassa 
numerossa.

Yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin 22.11.2011, jossa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi toimintavuodelle 
2012 valittiin Jukka Kantokoski sekä 
hallituksen muiksi jäseniksi seuraa-
vat henkilöt: Jani Riekkinen, Juha 
Iiskola, Viljo Lehtonen, Lauri Haima-
kainen, Ari Iskanius, Jyrki Uutela, 
Timo Martikainen, Esko Sillankorva 
ja Toni Selin. Lisäksi kokouksessa 
hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio toimintavuodelle 2012. 
Jouluaaton kunniavartiot ovat sekä 
Malmin että Kulosaaressa Leposaa-
ren sankarihaudoilla. Jos olet kiin-
nostunut osallistumaan katso yhdis-
tyksen yhteystiedot toimintapalstan 
lopusta.

Itä-Helsingin Reserviupseerien 
hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta.

Yhteystietoja: pj  Jukka Kanto-
koski p. 050 332 3687, vpj Jani Riek-
kinen p. 050 598 4759, siht Juha Iis-
kola p. 050 543 6214, IHRU:n nettisi-
vut www.rul.fi/ihru

ASElAjiKERHot

AUtoKERHo

Autokerho vietti perinteisesti pikku-
joulua 25.11.11 ”Kaitsun krouvissa”. 

Muista perinteinen kunniavartio 
jouluaattona Hietaniemen Sanka-
rihautausmaalla 24.12.11 klo 16.45-
17.10 alkaen. Ole paikalla 30 min 
aikaisemmin. Muista ilmoittautua 
viikkoa ennen Heikki Heikkoselle 
puh. 0400 776 294.

Autokerho toivottaa Hyvää Jou-
lua ja Onnellista vuotta 2012.

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

toimintakalenteri
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Huomatkaa myös HRUP:n ampuma-
vuorot Santahaminassa, ilmoittau-
tuminen: www.mpky.fi. 

Tiedotus: Lisätietoa toiminnas-
tamme, ampumavuoroista, MPK:n 
ja jäsenistömme järjestämästä vies-
tikoulutuksesta, liikuntatapahtumis-
ta sekä Viestiosaston yhteystiedot 
löytyvät verkkosivuiltamme www.
viestiosasto.net. Tiedotamme tapah-
tumista jäsenistölle myös sähköpos-
titse ja LinkedIn-ryhmässämme – jos 
et ole saanut tätä ilmoitusta sähkö-
postiisi, niin käy päivittämässä yhte-
ystietosi RUL:n sivuilla www.rul.fi, 
kohdassa Jäsenpalvelut. Voit myös 
lähettää sähköpostia osoitteeseen 
sihteeri@viestiosasto.net. Tervetu-
loa mukaan!

Viestiosaston hallitus toivottaa 
kaikille rauhaisaa joulua ja onnellis-
ta uutta vuotta!

SEnioRiUPSEERit

Joulun tunnelmissa ja vuoden lopun 
lähestyessä esitän arvostavan kiitok-
sen Helsingin Reservin Sanomille, 
joka myös kuluvana vuonna on us-
kollisesti kertonut jäsenistöllemme 
ja muillekin lehden lukijoille tule-
vasta ja toteutuneestakin toiminnas-
tamme. Vain lehden kautta jäsenem-
me saavat ajankohtaista tietoa toi-
minnastamme. Näin lehden 

välityksellä saan esittää kiitoksen 
sekä RUL:lle että Helsingin Reser-
viupseeripiirille joilta saamamme 
tuki takasi kerhomme 60-vuotisjuh-
lan ja -historiikin  onnistumisen. 
Olemme päättyvänä vuonna järjes-
täneet jäsenistöllemme juhlan lisäk-
si mielenkiintoisia esitelmätilaisuuk-
sia ja tutustumismatkoja eri kohtei-
siin. Tulemme jatkamaan tulevana 
vuonna samaa linjaa, aloittaen 
15.2.2012 vierailulla Sampo Pank-
kiin. Vierailusta lähemmin seuraa-
vassa lehdessä.

Kiitän kerhomme hallitusta, mui-
ta toimihenkilöitä ja jäsenistöä ak-
tiivisesta toiminnasta vuoden 2011 
aikana.

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2012.

Arne Lindholm, puheenjohtaja.

KAntA-HElSingin 
mAAnPUolUStUSnAiSEt

Kanta Helsingin maanpuolustusnai-
set ry kokoontuvat keväällä maa-
nantaisin klo.18.00 seuraavasti. 9 
tammikuuta, 5 maaliskuuta jolloin 
pidetään sääntömääräinen kevätko-
kous ja 7 toukokuuta 2012. Döbel-
ninkatu 2, Helsinki, kokoushuone 1

ilmAilUKERHo

10.1.2012 ti klo 18, Helsingin Suoma-
lainen klubi, Kai R Lehtonen: "Ilma-
taisteluvideoita v 1939 - 1944" 

Parittomien viikkojen tiistaipäi-
vinä klo 14–16 pienoispistooliam-
munnat  piirien radalla Töölössä. 
Joulukuun viimeinen ammunta on 
20.12.2011.  Kevään ammunnat al-
kavat 17.1.2012.  Lisätietoja antaa 
aseupseeri Martti Eerola p. 050 911 
4933 tai martti.eerola@koti.fimnet.
fi

KRH-KERHo

KRH –kerhon syyskokous pidetään 
keskiviikkona 28.12.2011 Helsingis-
sä, ravintola Salvessa (Hietalahden-
ranta 11), klo 18:30. Ilmoittautumi-
set kokoukseen 23.12.2011 mennessä 
osoitteeseen lentilasami@netscape.
net 

PionEERioSASto
 

Osaston joulusauna oli tiistaina 
29.11. Katajanokan Kasinolla, pai-
kalla oli 17 henkeä. Pioneerivisan 
voitti Ilkka Erkkilä, toiseksi tuli Kari 
Melander ja kolmanneksi Seppo Ru-
sila. Parhaat palkittiin. 

Ammunnat Töölön luolassa ovat 
keskiviikkoina 28.12. ja 25.1. klo 
19-21.30 ja lauantaisin 14.1. ja 11.2. 
klo 9.30-12. Pioneeriosasto tarjoaa 
maksaneille jäsenilleen patruunoita 
50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/ker-
ta/9 mm, kullekin enintään viideltä 
kerralta vuodessa. Paikalla on myös 
aseita ja kouluttaja. Ota omat kuu-
lonsuojaimet mukaan, jos löytyy. 
Ilmoittaudu edelliseen iltaan men-
nessä puheenjohtajalle.

Pioneeritoiminnan opas on uu-
distettu ja hiljattain julkaistu. Pio-
neeriosasto järjestää kaikille piirin 
jäsenille avoimen koulutustilai-
suuden aiheesta. Tilaisuudet ovat 
Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa 
klo 17.00-20.00 keskiviikkona 11.1. 
(evl Juha Helle) ja tiistaina 7.2. (maj 
Tatu Mikkola). Virvokkeita tarjolla. 
Kouluttajat ovat Maanpuolustus-
korkeakoulun taktiikan laitokselta. 
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin vii-
meistään edeltävänä perjantaina 
jukka.rusila@ramboll.fi tai 040 779 

5619. Kertausharjoitusmäärien lä-
hetessä asymptoottisesti nollaa tätä 
oppia et muualta saa!

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneeri-
logo (työkalut). Hinta vain 10 e. 
Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja 
pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.

Pioneeriosaston nettisivut on uu-
distettu! Käy katsomassa pioneeri-
osasto.org ja anna palautetta. Mikäli 
sinulla on kuvia Pioneeriosaston ta-
pahtumista, voit lähettää sihteerille.

Jäseneksi voit liittyä netissä tai 
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoit-
teenmuutokset myös netissä.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja ylil 
Markus Saarela, 040 743 1867, mar-
kus.saarela@sks.fi; sihteeri, tiedo-
tusupseeri kapt Jukka Rusila, 040 
779 5619, jukka.rusila@ramboll.fi; 
ampumaupseeri evl evp Matti Mä-
hönen, 040 570 3718, matti.maho-
nen@fonet.fi, urheilu-upseeri ltn 
Toni Teittinen, 050 321 6237, toni.
teittinen@iki.fi

www.pioneeriosasto.org

RESERvimERiUPSEERit

HRMU:n syyskokouksen 29.11.2011 
valitsema hallitus vuodelle 2012 on 
seuraava: Sami Linnermo pj, Yrjö-
Pekka Rautalahti vpj, Antti Jäntti, 
Juha Tenhunen, Reima Mäkeläinen, 
Aku Kaikkonen, Pekka Aarnisalo ja 
Henri Havulinna. HRMU:n ampu-
maupseerina jatkaa Harri Pakari-
nen.

Perinteiset HRMU:n johdetut pis-
tooliammunnat jatkuvat joulutauon 
jälkeen vuonna 2012 parittomien 
viikkojen lauantaisin kello 12.00 - 
14.30. Ammunnat pidetään HRUP:n 
ampumaradalla, jossa yhdistyksen 
22. kaliiperin  käsiaseet, tarvittavat 
ammukset, kuulosuojaimet sekä 
suojalasit ovat jäsentemme käytet-
tävissä. Ilmoita tulostasi aina vä-
hintään vuorokautta etukäteen am-
pumaupseeri Harri Pakariselle gsm. 
040 - 517 9834. 

Ilmoittautumalla varmistat osal-
listumisesi ja kuulet mahdollisista 
poikkeusjärjestelyistä.

viEStioSASto

Pidimme syyskokouksen 17.11., 
kokouksessa hyväksytty toiminta-
suunnitelma ja hallitus vuodelle 
2012 löytyvät verkkosivuiltamme. 
Kokousta edelsi erinomainen majuri 
Karsikkaan esitelmä tulevista vies-

tijärjestelmistä ja laajakaistaisesta 
runkoverkosta. Kiitos paikallaolleil-
le aktiivisesta kiinnostuksesta!

Koulutus: Vuonna 2012 MPK jär-
jestää seuraavaa koulutusta: 04.2. 
Esikunnan viestijärjestelmä, 23.3. 

Esikunnan tietojärjestelmä, 
14.04. Valtakunnallinen HF-radiolii-
kenneharjoitus TURVA-2012, 20.4. 
Esikunnan johtamisjärjestelmähar-
joitus, 4.5. Elektroninen sodankäyn-
ti (ELSO) erikoiskurssi, 7.9. KYBER-
sodankäynnin erikoiskurssi, 29.9. 
Viestivälineet ja viestittäminen, 
6.10. Radioasema ja radioliikenne, 
3.11. 

Sähköt poikki –varautumiskou-
lutus, 16.11. Yhtymän viestijärjestel-
mä M80 ja KSL. Tarkemmat tiedot 
löytyvät MPK:n kotisivuilta www.
mpky.fi

Jos haluat toimia kouluttajana 
tai apukouluttajana jollain viesti-
kurssilla, niin ota yhteyttä toimi-
alajohtaja Jyri Putkoseen tai kurs-
sinjohtajaan. Lisäksi vuoden aikana 
on erilaisia tukitehtäviä, joissa tar-
vitaan kokeneiden viestimiesten/
kouluttajien apua. MPK-kalenterissa 
myös on koko vuoden kestävä kurs-
si "Viestikouluttajien kouluttautu-
minen Pääkaupunkiseutu 0400 11 
12081", jonka puitteissa organisoim-
me ja kehitämme viestin koulutusta. 
Kurssille ilmoittautuneet muodosta-
vat "kouluttajapankin". Jos siis olet 
kiinnostunut koulutustehtävistä, 
käy ilmoittautumassa. Tuon kana-
van kautta hoituu sähköpostitus ja 
materiaalin jakaminen viestikoulut-
tajille jatkossa. Ilmoittautuminen 
tälle kurssille ei sido tai pakota si-
nua, vaan pikemminkin antaa mah-
dollisuuden saada tietoa ja "napata 
kiinni" sellaisista hommista jotka si-
nua mahdollisesti kiinnostavat. Jos 
haluat sitoutua vahvemmin MPK- ja 
KOTU-toimintaan, käy täyttämäs-
sä MPK-sitoutumislomake (www.
mpky.fi -> Helsingin mpp -> KOTU) 
ja postita se printattuna piiripäällik-
kö Mauri Väänäselle. 

VUY: Viestiupseeriyhdistys (VUY) 
on julkaissut uudistetun painoksen 
Viestimies-kirjasta, jonka VUY:n jä-
senet saavat edulliseen kahdeksan 
euron jäsenetuhintaan. Monet jäse-
nistämme ovat myös VUY:n jäseniä, 
puollamme mielellämme jäsenha-
kemuksianne. Lisätietoja puheen-
johtaja@viestiosasto.net sekä www.
viestiupseeriyhdistys.fi. 

Ampumatoiminta: Ampumavuo-
romme Töölön pistooliradalla ovat 
muuttuneet ja lisääntyneet. Vuonna 
2012 vuoromme ovat parittomien 
viikkojen tiistaina, alkaen viikosta 
1. Kokoontuminen klo 18.50 sisään-
käynnin luona. Huomatkaa pakolli-
nen ilmoittautuminen päivää ennen 
ampumavuoroa ampumavastaavil-
lemme, tarkemmat ohjeet ja yhteys-
tiedot löytyvät verkkosivuiltamme. 

Eiran isännöitsijätoimisto oy
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350

Helsingin Seudun 
Reserviläispiiri

HElSingin  

RESERviläiSEt

Yhdistyksen syyskokous oli keski-
viikkona 16.11. Döbelninkatu 2:ssa. 
Tomi Sarilahti valittiin uudelleen 
yhdistyksen puheenjohtajaksi. Joh-
tokunnan jäseniksi kaksivuotiskau-
delle 2012–2013 valittiin Eero Hiltu-
nen ja Kaj Stjernberg uudelleen sekä 
uutena Saku Pekkala. Johtokunnas-
sa jatkavat vuosi sitten valittuina 
Timo Elolähde ja Pasi Evolahti.

Syyskauden 2011 viimeinen ampu-
maratavuoro on maanantaina 19.12. 
klo 19:00 - 21:30. Mukana on oltava 
voimassa oleva vakuutus (esim. Re-
serviläisen ampumaturva) sekä Re-
serviläisliiton jäsenkortti. Oma ase 
(.22–.45ACP), patruunat ja suojai-
met ovat myös tarpeen. Vuoden 2012 
vuoroista tiedotetaan myöhemmin. 
Ilmoittautumiset: tomi.sarilahti@
iss.fi saman päivän aikana klo 12:00 
mennessä. 

Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat puheenjohtaja Tomi 
Sarilahti, puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi tai helsinki@helresp.
fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh. 040 
830 4097, timo.elolahde@hsl.fi.
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HFoRSnEjdEnS SvEnSKA 

RESERvUndERoFFiCERARE

Alla medlemmar önskas en fridfull 
Jul och ett Gott Nytt År.

Skyttet i "Luolan" fortsätter var-
je parlös veckas torsdag kl. 17.00-
19.00. Följande skytten är 22.12, 19.1 
och 2.2.

www.reservilaisliitto.fi/hsru, 
ordförande Markus Liesalho, tel. 
0400-421 002, email. svenska@hel-
resp.fi

mUUt  
mAAnPUolUStUS-

YHdiStYKSEt

AUtojoUKKojEn 
HElSingin KiltA

AJHK:n johtokunta tutustui marras-
kuun 17 päivä kokouksen yhteydessä 
Helsingin Palomuseon ajoneuvoihin 
Roihupellon museolla. Hieno ko-
koelma kaupunkimme ajoneuvo-
historiaa. Jari Auviselle ja Christer 
“Blunkka”  Blomqvistille kiitokset 
hyvästä esittelystä. Kannattaa käydä 
tutustumassa, jos siellä liikkuu. 

Seuraava omaistenpäivä on San-
tahaminassa lauantai 14 ja sunnun-
tai 15 tammikuuta

Kaikki kiinnostuneet joukolla 
mukaan.

Autojoukkojen vuosipäivää vie-
tämme perinteisesti 20 tammikuuta 
Tilaisuus aloitetaan kokoontumisel-
la Hietaniemen hautausmaalla klo 
14.50, josta siirrytään Santahami-
naan perinteiseen tapaan. Mukaan 
ilmoittautumiset kirjoittajalle vii-
meistään perjantaina 13 tammikuu-
ta numeroon 050 5945408..

Johtokunta toivottaa jäsenille 
Hyvää Joulua ja Menestyksekästä 
Uutta Vuotta 2012.

HElSingin 
ilmAtoRjUntA-

RYKmEntin KiltA

Kilta toivottaa Rauhallista Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta jäse-
nille ja yhteistyökumppaneille. 

Kiitos kaikille menneestä vuodes-
ta.  

Juhlarahastokeräys jatkuu: Ilma-
torjuntamuseo 50 vuotta Juhlara-
hastokeräys. Poliisihallituksen lupa 
n:o 2020/2010/4086 (22.02.2011)
Toimeenpanija: Ilmatorjuntasäätiö. 
Keräysaika: 1.3.2011-28.2.2013.  Li-
sää tietoa antaa Killan keräyspääl-
likö Jorma Lahtinen: 040 067 9738 
jorma.lahtinen@pp.inet.fi  

Keräystilit: NORDEA 136630-
128587, Sampo 804307-10126485 
sekä OP – Pohjola 509212-21174 81 
Maksaessasi suoraan keräystilille on 
tärkeätä, että laitat viesti maksun-
saajalle kohtaan oman nimesi. 

www.ilmatorjuntamuseo.fi       
Ampumavuoro normaalisti pa-

rillisten viikkojen keskiviikkoisin 
1600-1900. Lisätietoja: Ari Vaaras-
maa, 040 502 3754. 

Puh.joht. Timo Niiranen GSM 
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com; sihteeri: Edward Breitenstein 

GSM 044 333 1027 edward.breiten-
stein@gmail.com   

HElSingin 
SUojElUSKUntAPiiRin 

PERinnEKiltA 
 

tRAditionSgillEt 
FöR H:FoRS 

SKYddSKåRSdiStRiKt

ESITELMÄTILAISUUS
Aika: Tiistaina 31.1.2012 klo 18.00. 
Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran juhlasali, Hallituskatu 1.

- Sotilaskomitea 1915-1918 - sala-
seurasta esikunnaksi (valtiotieteen 
tohtori Harri Korpisaari) 

- Radiotiedustelun vaikutus sota-
toimiin jatkosodan aikana (profes-
sori Ohto Manninen)

Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoit-
tautumiset 20.1.2012 mennessä Mar-
kus Anajalle (markus.anaja@kolum-
bus.fi tai puh. 0400 694 004).

Tilaisuuden järjestää Maanpuo-
lustusperinteen Foorumi – Helsinki. 
(Helsingin Suojeluskuntapiirin Pe-
rinnekilta on Foorumin jäsen).

Perinnekillan hallitus toivottaa 
killan jäsenille ja ystäville Rauhal-
lista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 
2012.

Perinnekillan yhteystiedot: pu-
heenjohtaja Markus Anaja, puh. 
0400 694 004 tai s-posti markus.
anaja@kolumbus.fi.

 

 

 

 

 

 

 

    
HElSingin 

RAUHAntURvAAjAt

Tapani Forsström puheen-
joht aja/  veteraanivast aava 
p.0405870352,tforsstrom@hotmail.
com; Kari Kaiponen, sihteeri/jäsen-
vastaava p.040-5848524, kari.kaipo-
nen@pp.inet.fi; Tom Asplund vara-
puheenjohtaja p.050-5535665,tom.
asplund@rauhanturvaajaliitto.fi

Kotona ja kaukana –tukitoimin-
ta, Marja-Leena Pihlajamaa p.040 
7240223, ml.pihlajamaa@gmail.
com Liiton veteraanituen päivystävä 
puhelin 0207698111.

Tapahtumat: Jouluaattona järjes-
tetään kunniavartio Rauhanturvaa-
jien muistomerkille Hietaniemeen. 
Halukkaita pyydetään ilmoittautu-
maan puheenjohtajalle tai sihteeril-
le. 

MESSI-ILLAT:Vuoden 2012 Messi-
illtojen pitopaikka ja aika vaihtuvat. 
Kokoonnumme ravintola Zetoriin 
jokaisen kuukauden ensimmäinen 
tiistai klo 18.00 Ravintola Zetor on 
tullut yhdistystämme vastaan edul-
lisin ruoka-juoma hinnoin.

Tammikuu: 10.01.2012(poikkea-
va päivämäärä) Heikki Pietilä koke-
muksia ERNA:n partiokilpailuista, 
sekä tutustumme liiton uuteen pu-
heenjohtajaan Paavo Kiljuseen ja 
hänen tuomiin terveisiin Suomen 
Rauhanturvaajaliiton näkökulmas-
ta. Helmikuu: 07.02.2012 Jari Nisula 
Tshadissa,kokemuksia ja tapahtu-
mia.

Maaliskuu: 06.03.2012 kevätko-
kous 

Ps.Pidetäänkö jäsenille pikkujou-
lut keväänkorvalla missä ja milloin? 
Ehdotuksia vastaan ottavat puheen-
johtaja sekä sihteeri.

Kiitokset jäsenillemme ja yhteis-
työkumppaneillemme kuluneesta 
vuodesta. Hyvää Joulua ja menes-
tystä ensi vuodelle.

vAntAAn 
RESERviläiSEt

Kunniavartiot Vantaan Pyhän Lau-
rin kirkon sankarihaudoilla jou-
luaattona 24.12.2011. VaResilla on 
puolen tunnin vartiot klo 14.00 ja 
14.30. Oman puvun päälle jaetaan 
lumipuku, komentovyö, pistooliko-
telo ja talvilakki kokardilla. Lisää 
vapaaehtoisia tarvitaan! Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset: Kari Vainio, 
GSM 050 5535860.

Tikkurilan urheilutalon ampu-
mavuorot jatkuvat tiistaisin kello 17, 
torstaisin kello 17 ja sunnuntaisin 
kello 15. Joulupäivänä 25.12.2011 ei 
ole vuoroa. Lisätiedot Jukka Väänä-
nen, 040 5844568.

Töölön sisäradan syyskauden 
viimeinen ampumavuoro keskiviik-
kona 21.12.2011. Kevätkauden vuo-
rot alkavat erikseen ilmoitettavana 
päivänä, viikonpäivät ja kellonajat 
kuten syyskaudella. Lisätiedot Juk-
ka Väänänen.

Liikuntavuorot jatkuvat keski-
viikkoisin kello 21 Helsinge Skolan 
liikuntasalilla 9.5.2012 saakka. La-
jeina Sähly ja Futsal. Ota mukaasi 
sählymaila, sisäpelikengät ja juoma-
pullo. Osallistumismaksu 2 e. Lisä-
tiedot Pasi Purmonen, 0400 484547. 
Lisää osallistujia kaivataan!

Yhteydenotot ja kyselyt: Vantaan 
Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko 
Niemistö, 050 5656632. Tarkista 
aina viimeisimmät muutokset ja 
ampumaratojen valvojatilanne koti-
sivuilta www.vantaanreservilaiset.fi

VaRes toivottaa kaikille reservi-
läisille rauhallista joulua ja toimin-
nallista uutta vuotta!

S-RYHmän 
RESERviläiSEt

Perinteinen Kinkkukisa Ässäkeskuk-
sen ilma-aseradalla järjestettiin 29. 
marraskuuta. Kisassa ammuttiin ki-
vääri- ja pistoolisarjat.  Osanottajien 
kesken arvottiin kaksi kinkkua.  
Onni suosi seuraavia ampujia: Juk-
ka Lahtinen ja Teuvo Mäkinen.  Kin-
kut toimitetaan voittajille hyvissä 
ajoin ennen joulua. SOK:n itsenäi-
syysjuhlaa vietettiin Ässäkeskukses-
sa 30. marraskuuta klo 17.00. Ter-
vehdyspuheen piti pääjohtaja Kuis-
ma Niemelä ja juhlapuheen 
sotilasläänimme komentaja kenraa-
limajuri Markku Nikkilä. Juhlaväkeä 
oli paikalla noin 130 henkeä. 

Vuosijuhlaa vietämme Santaha-
minassa 27. tammikuuta. Alustava 
aikataulu: Yhteiskuljetus Fennian 
edestä klo 15.30.  Päävierailukoh-
teemme on Maanpuolustuskor-
keakoulu. Tutustuminen koulun 
toimintaan ja rakennuksiin. Kierto-
ajelu saaressa. Vuosijuhlan ohjelma 
ja juhlapäivällinen Upseerikerholla 
klo 18.00. Tilaisuus päättyy noin klo 
21.30. Tarkemmat tiedot tammikuun 
alkupuolella postitettavassa tiedot-
teessa. 

Yhdistyksen hallitus kiittää kaik-
kia jäseniä kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa kaikille Hyvää ja rauhallis-
ta Joulua.

Yhteystietoja: puheenjohtaja  
juha.dahlman@sok.fi tai 010 768 

7720; I varapuheenjohtaja ja sihteeri 
sami.keino@sok.fi tai 050-3096210; 
II varapuheenjohtaja ari.kovalai-
nen@sok.fi  0107681824; toiminnan-
johtaja makinen.teuvo@gmail.com 
tai 050-3385636

mERiRESERviläiSEt

Toimintavuosi 2011 lähestyy pää-
töstään ja on jälleen aika kiittää 
aktiivisia reserviläisiä, toimintaam-
me tukeneita tahoja sekä onnitella 
ylennettyjä ja huomionosoituksen 
saaneita. 

Merireserviläiset ry:n perinteistä 
pikkujoulua ja saunailtaa vietettiin 
Vuosaaren saunapirtillä 19.11.2011. 
Kiitos sankalle osallistujajoukolle. 
Glögi maistui ensitalven tuiskeessa 
ja tulevan uuden vuoden aktiviteet-
teja mietittiin yhdessä takkatulen 
ääressä. Tule sinäkin mukaan aktii-
viseen toimintaan.

Yhdistyksen koulutusalus Ahven3 
on nostettu tuttuun tapaan talveh-
timaan Santahaminaan. Ahvenen 
kunnostusta ja huoltotöitä johtaa 
Matias Kaivos. Matias ilmoittaa, kun 
aluksen huoltotyöt jatkuvat keväällä 
2012. 

Vuosikokouskutsu: Yhdistyksen 
vuosikokous pidetään sunnuntaina 
29.1.2012 klo 14.00 Maanpuolustus-
järjestöjen auditoriossa, Töölönto-
rinkatu 2. Tervetuloa!

Yhdistys toivottaa jäsenilleen 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta 
Vuotta 2012!  

Toimintakalenteri talvi 2011 – ke-
vät 2012

Joulukuu
To 22.12. Ilma-aseratavuoro klo 

18-19:30, to 29.12. Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-20

Tammikuu
To 12.1. Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-21, to 26.1. Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-21, su 29.1 Yhdistyk-
sen vuosikokous Töölöntorinkatu 2, 
mp-järjestöjen auditorio klo 14.00

Helmikuu
To 2.2. Ilma-aseratavuoro klo 16-

19, to 9.2 Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-21, to 16.2. Ilma-aseratavuoro 
klo 16-19, to 23.2. Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-21

Maaliskuu
To 8.3. Sisäampumarata "Luola" 

klo 16-21, to 15.3. Ilma-aseratavuoro 
klo 16-19, to 22.3. Sisäampumarata 
"Luola" klo 16-21, to 29.3. Ilma-ase-
ratavuoro klo 16-19

Huhtikuu
Purjehduskauden avajaiset. To 

5.4. Sisäampumarata "Luola" klo 16-
21, to 12.4. Ilma-aseratavuoro klo 16-
19, to 19.4. Sisäampumarata "Luola" 
klo 16-21, to 26.4. Ilma-aseratavuoro 
klo 16-19

Toukokuu
Ahven3:n vesillelasku. To 3.5. Sisä-

ampumarata "Luola" klo 16-21, to 10.5. 
Ilma-aseratavuoro klo 16-19, to 17.5. 
Sisäampumarata "Luola" klo 16-21, to 
24.5. Ilma-aseratavuoro klo 16-19

Oletko harkinnut liittymistä jäse-
neksi? Merireserviläiset tarjoaa mm. 
mahdollisuuden merelliseen toimin-
taan koulutusalus Ahven3:lla. Täytä 
jäsenhakemuslomake yhdistyksen 
nettisivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä hyvämaineinen 
18 vuotta täyttänyt Suomen kansa-
lainen. 

Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset 
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät 
viimeisimmän tiedon yhdistyksen 
toiminnasta ja tulevista jäsentapah-
tumista.

KoKonAiSmAAn-
PUolUStUS

Kokonaismaanpuolustus ry on aka-
teemisen tai muun ylemmän tutkin-
non suorittaneiden reserviläisten 
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite 
on edistää kokonaismaanpuolustuk-
sen tutkimusta, opiskelua ja opetus-
ta reserviläisten keskuudessa.

Yhdistys piti 27.11. Santahami-
nassa kivääriampumatapahtuman, 
johon osallistui myös Helsingin 
Suomalaisen Klubin jäseniä. Tilai-
suuden järjestelyistä, valvonnasta, 
a-tarvikkeista ja kahvituksesta vas-
tasi Pauli Rautio. Kiitämme kaikkia 
osallistuneita ja Paulia onnistunees-
ta iltapäivästä!

Kokonaismaanpuolustus ry:n 
syyskokous 15.12. klo 17.30 Döbel-
ninkatu 2, 6 krs. kokoushuoneessa. 
Alustajana Laurea-amk:n lehtori 
(komentaja evp) Anssi Kuusela, ai-
heena "Meriupseerina turvallisuus-
alan johtamistaitoa kehittämässä: 
näkökulmia kokonaisturvallisuuden 
johtamisen koulutuksen kehittämi-
seen."

Vuorot Töölön radalla jatkuvat 
jäsenille ilmoitetun mukaisesti ker-
ran kuussa sunnuntaisin vuonna 
2012. Ilmoittautumiset kmp.toolo@
gmail.com.

Kokonaismaanpuolustus ry kiit-
tää jäseniään ja yhteystyökumppa-
neitaan kuluneesta vuodesta 2011 ja 
toivottaa:

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uut-
ta Vuotta 2012!

Lisätietoa yhdistyksen toimin-
nasta: http://www.reservilaisliitto.
fi/liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivus-
tot/kokonaismaanpuolustus/ tai 
vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja 
varapj. Antti Heikkilä, tavoitettavis-
sa sähköpostiosoitteesta kokonais-
maanpuolustus@helresp.fi

vääPEliKiltA

VÄÄPELIKILTA

Vääpelikilta ry onnittelee kaikkia 
itsenäisyyspäivänä ylennettyjä ja 
huomionosoituksen vastaanotta-
neita. Vääpelikilta ry myös kiittää 
kaikkia jäseniään ja yhteistyökump-
paneitaan kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa kaikille rauhallista joulua. 
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö 
jatkuu aktiivisena myös vuonna 
2012.

Vääpelikurssi Porin Prikaatissa 
21.1.2011

MPK:n Varsinais-Suomen KOTU-
yksikkö järjestää Säkylässä kurssin 
uusille kurssivääpeleille. Kurssin 
johtajana toimii Vääpelikilta ry:n 
jäsen Marko Mikkonen, Sähköposti: 
marko.mikkonen@vallox.com 

Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro Töölön sisäampumaradalla 
sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mah-
dollisuus ampua ruutiaseilla .45 
ACP kaliiperiin saakka. Kysy rata-
vuoroista Markku Niemiseltä, puh. 
0400 709 782, mardes@kolumbus.fi 
tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 
7837.  

Katso tiedot muista tapahtumis-
ta yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai 
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio, 
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkal-
lio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo 
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuo-
mi@gmail.com. 
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SiSSiKERHo 
SiSSioSASto

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vas-
tuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustus-
henki.

Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin uudistet-

tuihin kotisivuihin osoitteessa  www.stadinsissit.fi.  
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissi-

sivuilta. 
Kunniavartio Sankariristillä
Ilmoittaudu Sissien kunniavartioon Hietaniemessä jouluaattona!  Vuo-

romme on se perinteinen viimeinen vaihto  klo 17:10-17:35. Varustukseen 
kuuluu sään mukaisesti maasto- tai lumipuku, karvalakki ja ase.

Ennakkoilmoittautuneita on jo, mutta vielä ehtii mukaan. Ilmoittautumi-
set: urho.ilmonen@pp.inet.fi  puh 0400 408511

Hyvää Joulua
Sissiparlamentti onnittelee kaikkia 6.12. ylennettyjä ja huomionosoituk-

sen kohteeksi joutuneita. Samalla toivotetaan koko Sissikansalle rauhaisaa 
joulun aikaa ja intoa uuden vuoden maanpuolustusharrasteisiin.

Vuosikokouskuulumisia
Sissien vuosikokouksessa 8.11. kerhon puheenjohtajaksi valittiin Matti 

Riikonen edellisen puheenjohtajan Kimmo Karilan siirtyessä täysin palvel-
leena perinneupseeriksi. Uusina kerhon hallitukseen valittiin Aleksi Ilmo-
nen maastoupseeriksi ja Lauri Helenius ampumaupseeriksi. 

Osaston johtokunnassa ei tapahtunut muutoksia, niinpä puheenjohtaja-
na jatkaa edelleen Seppo Siimeslehto.

Maastotoiminta
Viisaiden laavu 5.1. Lopella. 
Sissiteam osallistuu seuraavan kerran Utria Desant kilpailu 6.-8.1. Viros-

sa.
Kaartin Jääkärirykmentin omaistenpäivä 14.–15.1. Esittelijöille reservi-

läistoimintaan ja sotilasperinteisiin on varattuna pari paikkaa. Tiedustelut 
christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 050 5722 873.

MPK:n esikuntakurssin kisaorganisaatiossa saat myös hyvän kuvan kuin-
ka sotilasorganisaation esikunta toimii tositilanteessa. Peliosastoon tai/ja 
tukitehtäviin voi ilmoittautua Vesa Vepsälle, Vesa.Vepsa@uoma.fi . Haluk-
kaille löytyy paikkoja sotilasarvoon katsomatta. 

Ampumatoiminta
Vuoden viimeinen ampumaharjoitus Luolassa su 18.12. klo 14.30 alkaen.  

Ensi vuoden vuorot ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-
suojeluskuntatalolla.

Katso Santahamina vuorot kivääri- ja pistooliradoille http://www.sta-
dinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/.  Katso myös MPK:n ja 
piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä lehdessä. Huomioi lmoit-
tautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa sivulta.  

Lisätietoa ampumatoiminnasta Eki Monnilta, eki.monni@nokia.com puh 
050 486 7740.

Salitoiminta
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 

18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut 
Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com

Huvitoimikunta
Stadin Sissien joulusauna saunotaan KAARTJR:n killan saunalla pe 

16.12.2011 alkaen klo 17:39. Tarjolla pientä purtavaa sissimäiseen hintaan. 
Santahaminan portista pääset sisään ilmoittamalla meneväsi Stadin Sis-

sien joulusaunaan ja oman nimesi sekä todistamalla henkilöllisyytesi, linja-
autosta ei siis tarvitse nousta pois portilla.

Saunalla on mahdollisuus lunastaa Stadin Sissien hihamerkki, hinta 5  e 
sekä Stadin Sissien uusi t-paita 30 euroa. Naisille järjestetään omat vuorot 
saunoihin. Tiedustelu: juha_matikainen(x)suomi24.fi tai 050 597 7139

Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kah-

tena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, 
jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myy-
dään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. 

Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30 euroa. Tilaukset: Tapio 
Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikai-
nen@suomi24.fi ). 

Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi; Sis-

siosasto 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
Jouluaatto
Mikäli haluat osallistua jouluaaton kunniavartioon Espoon tuomiokirkon 
sankarimuistomerkillä, ilmoittaudu Marko Puumalaiselle puhelimitse 040 
172 1716 tai sähköpostilla arko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi.

Liikunta

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

Kevätkauden ensimmäiset marssit ovat: Harjoitusmarssi 1, 10 km, Espoo, 
su 15.1.2012, MPK kurssinro 0400 12 12002. Harjoitusmarssi 2, 15 km, Espoo, 
su 5.2.2012, MPK kurssinro 0400 12 12008. Ilmoittautuminen MPK:n sivujen 
kautta. Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n si-
vuilta.

Ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Li-

sätiedot: 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 ampumataitoa ja tavata yhdistystemme mui-
ta jäseniä. Kaliiperit: normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 
sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumi-
set parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolon-
tori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikko-
na. 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 pakol-
linen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservi-
laisliitto.fi tai www.rul.fi. 

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  

MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen jär-
jestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henki-
löiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.

Muista päivittää yhteystietosi
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa ilmoit-

taa sähköpostiosoitteenne jäsenrekisteriin: upseerit: jasenasiat@rul.fi; ali-
upseerit ja miehistö: jasenasiat@reservilaisliitto.fi.

Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeukse-
na mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitet-
tava omatoimisesti jäsenrekisteriin.

Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalai-

nen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj ja tiedotusvastaava: ltn 
res panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747

Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi; Puheenjohtaja alik res henri.
jacobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj kers res Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 
212 252.

KEnttätYKiStöKERHo 
UUdEnmAAn tYKiStöKiltA

Tapahtunutta:
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan vuosikokoukset järjes-

tettiin 17.11.2011. Uutena puheenjohtajana Markku Mantereen seuraajana 
jatkaa vuodenvaihteen jälkeen Janne Hänninen. Niinikään varapuheenjoh-
tajuus siirtyy Pekka Vasaralta Oskari Matilaiselle. Muut hallituksen jäsenet 
ovat: Patrick Hjelt, Jussi Sorsa, Jorma Kainulainen, Riina Markkula, Aki Mä-
kirinta sekä Tero Merjomaa. Lisäksi toimikunnissa hallitusta avustaa useita 
eri toiminta-alueiden asiantuntijoita.

Vanha hallitus kiittää kaikkia yhdistysten jäseniä toimeliaasta vuodesta 
2011 ja toivottaa menestystä uudelle hallitukselle 2012.

Pyhän Barbaran juhlaa vietettiin Jääkäritykistön Killan tykkimiesten 
kanssa Hämeenlinnassa Tykistömuseolla 4.12.2011. Yhdistykset kiittävät 
isäntiä hyvin sujuneesta tapahtumasta.

Tulevaa:
Kunto-ottelujoukkueiden muodostaminen syksyn kilpailuun
Ilmoittaudu osallistujaksi syksyn kunto-otteluun. Epäsuorantulen par-

KOTU kaipaa 
toimijoita
Helsingin koulutus- ja tukiyksikön 
(KOTU) perustamisryhmä tarvitsee 
lisää toimijoita. Ryhmä vastaa Santa-
haminassa kurssien perustamisesta, 
varustamisesta ja purkamisesta. Kurssit 
alkavat yleensä perjantaina iltapäivällä 
tai lauantaina aamulla ja päättyvät 
sunnuntaina iltapäivällä. Perustamis-/ 
purkukerta kestää yleensä 2-3 tuntia 
eikä ikä ole esteenä. Jos intoa ja halua 
löytyy lisää, voit samalla sitoutua KOTU-
yksikön muihinkin tehtäviin. Lisätietoja 
antaa Olli Laurila, s-posti Olli.Laurila@
mpk.fi, puh. 0500-440559.

tiokilpailu käydään 3-henkisin jouk-
kuein. Ei haittaa, vaikka sinulla ei 
olisi omaa partiota. Partiot kasataan 
maalis/huhtikuun JTR harjoitusvii-
konloppuna (ks. alempaa tiedot ko. 
tapahtumasta).

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
tammikuun loppuun mennessä; 
Aki Mäkirinta, aki.makirinta@sci.
fi Huom! harjoitusviikonloppu ja 
kilpailu (2 arkipäivää), ovat VEH-
harjoituksia joista saat kertaushar-
joituspäiviä.

Lohjan patterin kuukausiesitel-
mä

Tammikuun kuukausiesitelmä. 
Lisätietoja Tero Merjomaa, mp 0500 
841 585, tero.merjomaa@nordea.
com.

Tykkimiehen toimintapäivä lau-
antaina 11.2.2011 klo 10.00 Santaha-
minassa. Tykkimiehen toimintapäi-
vän ohjelmassa on leppoisaa, mutta 
kehittävää sotilaallista toimintaa si-
sältävä tehtävärata, pistooliammun-
taa ja tietenkin saunomista. Tar-
joamme purtavaa ja palan painik-
keeksi juotavaa. Ilmoittautumiset: 
Ilmoittaudu viimeistään 7.2.2012 en-
sisijaisesti MPK:n tietojärjestelmän 
(www.mpky.fi) kautta tai Jussi Sor-
salle 050-465 6920, jussi.sorsa (at) 
kolumbus.fi.

Suomen tykistön päivän tilai-
suudet 6.3.2012. Iltajuhla klo 19 Ra-
vintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2, 
Helsinki.

Seuraa tiedotusta tapahtumasta 
lähempänä ajankohtaa.

Puheenjohtaja Janne Hänninen 
p. 040 7192392 email puheenjohta-
ja@ktkerho.fi , varapuheenjohtaja 
Oskari Matilainen email oskarimati-
lainen@gmail.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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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Vanhustyön 
Keskusliitto

Malmin Kauppatie 26
00700 HELSINKI
(09) 350 8600

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy
Castreninkatu 8

00530  HELSINKI
(09) 272 7350

Berner Oy
PL  15

00131  HELSINKI
(09) 134 511

Jeesus Kristus 
pelastaa!

SEK & Grey Oy
Annankatu 28

00100  HELSINKI

Pur-Ait Oy
Lyhtytie 24

00740  HELSINKI
0400 421 534

KTA-Yhtiöt
Kutojantie 5

02630  ESPOO
(09) 759 071

VARATTU Hyvää joulua!

Asuntosäätiö 
Kiinteistöt Oy

Kalevalantie 6
02100  ESPOO
(09) 809 3210

Hammaslääkärit 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735

Veho Group Oy Ab
Lommilanrinne 3
02770  ESPOO

010 56 916

Transpap Oy
Laippatie 5

00880  HELSINKI
(09) 759 7030

Rolls-Royce Oy Ab
Itämerenkatu 5

00180  HELSINKI
(09) 4730 3301

Ashland Finland Oy
PL  370

06101  PORVOO
(09) 228 420

Jalkaväkimuseo
Jääkärinkatu 6-8
50100  MIKKELI

Myllylän Betoni Oy
Myllyläntie 40

07560  PUKKILA
(019) 685 1164

Anja Pesola Oy
Hyttitie 6

00700  HELSINKI
(09) 836 2150

Pelti- ja Rautatyö Oy 
E.Salminen
Kyläsaarenkatu 10 D
00580  HELSINKI

(09) 761 933

Auto-Expert Ekroos Oy
Sulantie 13

04300  TUUSULA
0207 558 110

Bitrac Oy
Koronakuja 6 A 3

02210  ESPOO
(09) 804 1155

Hessumobiili Oy

Jarmo Hotti Oy
Ohjaajantie 12

00400  HELSINKI
(09) 587 7802

Kirjansitomo 
V & K Jokinen

Tarkk´ampujankatu 9
00120  HELSINKI

(09) 633 143

Varattu
Merclean Oy

Haapapurontie 75
02880  VEIKKOLA

0400 406 081

Muovijaloste Oy
PL  55

15871  HOLLOLA
(03) 882 2020

Lai-Teräs Mäkinen Ky
Kirskantie 8

66400  LAIHIA
(06) 477 0868

Lai-Mu Oy
Niittaajantie 9

26820  RAUMA
(02) 8387 2400

Peltisepänliike 
Hyvönen Oy

Kyläsaarenkatu 14
00580  HELSINKI

(09) 638 559

A.Palojoki Oy
Sienitie 17

00760  HELSINKI
(09) 350 8110

Raispo Oy
Itäinen Pitkäkatu 38-40

20700  TURKU
(02) 232 8432

Sumetek Oy
Kurimontie 21-23

89600  SUOMUSSALMI
(08) 713 300

JT Kaivoskoneet Oy
Kytkintie 51

00770  HELSINKI
(09) 343 4970

Kauppa Osakeyhtiö
Mäkelänkatu 54 B
00510  HELSINKI

(09) 774 3460

Bertoc Oy
Koivuhaan Liikekeskus, Kuriiritie 23-25

01300  VANTAA
010 292 2260

www.bertoc.fi

Kymen 
Teollisuuskoneistus

Moreenitie 3
45200  KOUVOLA

(05) 321 2334

Forssan LVI-Valmiste Oy
PL  48199

00021  LASKUTUS

Kuljetus Oy Oksanen
Veräjänmäenpolku 4

00650  HELSINKI
(09) 728 7280

Girafe
Ylötie 10

33470  YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Tampereen 
Pienkoneliike Oy

Ahlmanintie 5
33800  TAMPERE

(03) 222 5585

Oy Johnson Metall Ab
Turkkirata 14

33960  PIRKKALA
(03) 342 7700

Safe-Team Oy
Hirvastie 34

01450  VANTAA
0500 451 249

He-Lå Oy
Kuormakuja 2

03100  NUMMELA
(09) 225 2400

Loka-Veto
Koivurinne 13

01680  VANTAA
(09) 855 5001

Tark-Por Oy
Ohratie 26

01360  VANTAA
(09) 874 5566

Finnsukellus Oy
PL  16

33401  TAMPERE
0400 238 632

VARATTU
Uudenmaan Leipä Oy

PL  69
01801  KLAUKKALA

0500 456 206

Kylmäkide Oy
Imppalanmäki 3
04200  KERAVA

0400 618 616

Kiihtelysvaaran 
Osuuspankki

Mäkräntie 8
82140  KIIHTELYSVAARA

(013) 737 3511

RI-Plan Oy
Ilmarinkuja 3

45100  KOUVOLA
0400 558 322

Konepalvelu Sohlman
Kokontie 6

04200  KERAVA
0400 700 622

Uudenmaan 
Autolasipojat Oy

Helsinginkatu 42
00530  HELSINKI

(09) 374 5741

Aaltosen Puutarha Oy
Porvoonjoentie 10

15700  LAHTI
(03) 735 2323

Gühring Oy Ab
Lämmittäjänkatu 4 A

00880  HELSINKI
(09) 8622 0100

Harvialan 
Taimimyymälä  

Jokinen & Maunula
13330  HARVIALA

0400 415 882

Oy Forcit Ab
PL  19

10901 HANKO
0207 440 400

Yhtyneet Insinöörit Oy
Kutojantie 1

02630  ESPOO
(09) 452 0600

Etelä-Haagan Apteekki
Kauppalantie 26

00320  HELSINKI
(09) 587 2600

Fysikaalinen Hoitolaitos 
Nassinella Oy

Perämiehenkatu 5
00150  HELSINKI

0500 730 077

Lahden Autopartti Oy
Hirsimäentie 7
15200  LAHTI

(03) 589 8620

Suomen 
Teollisuusmerkintä Oy

Sirrikuja 3 A
00940  HELSINKI

(09) 342 4000

Finnopta Oy
Särkiniementie 5 C 51

00210  HELSINKI
0400 215 969

             

INFOA:

1. teksti kenttä Otsikko: arial 9 + sin.+bold 
2. teksti kenttä arial 8 
3. teksti kenttä Osoite arial 7 (tiivistetty) 

Lisätietoja materiaalista:  
Juha-Pekka Piippo 0500 732 561 

MUOVITUOTTEITA RUISKUVALUTEKNIIKALLA
 ALIHANKINTANA  Ruiskuvaletut kestomuovituotteet, 

ultraäänihitsaus, tampopainatus       
 OMAT TUOTTEET  Kalusteteollisuuden tuotteet, 

laipparullat, rullanpäätytulpat  
 VÄLITYSTUOTTEET Ruiskuvalumuotit 

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

HEL SINGIN RE SERVIN SANOMAT22 25.4.2008  •  3/2008

Oy Mechelin 
Company Ab

Mekaanikonkatu 13
00810  HELSINKI

(09) 755 151    

Hammaslääkäri 
Arto & Riitta Snäll

Hämeentie 97-99 A
00550  HELSINKI

(09) 765 735    

K.Jousmaa Ky
PL  90

10601  TAMMISAARI      

OP-Kiinteistökeskus
Länsituuletie 8
02610  ESPOO
010 255 900    

Eiran 
Isännöitsijätoimisto Oy          

MA-TI Maalaus- ja 
Tasoitetyöt Oy

PL 20
00711  HELSINKI
0400 675 234    

Oy Autotank Ab
Nuutisarankatu 4
33900  TAMPERE

(039 231 1200    

VARATTU          

Jeesus Kristus 
Pelastaa          

Oy Cronvall Ab
Valkoisenlähteentie 14

01380  VANTAA      

0201 260 260

Viking Line Abp          

SEK & GREY Oy
Annankatu 28

00100  HELSINKI
(09) 69 571    

Omya Oy
Kasarminkatu 22
00130  HELSINKI

(09) 476 476    

Automaster Oy
Pakkalankuja 6
01510  VANTAA
0207 614 4000    

Sähkösuunnittelu-
toimisto 

Forssell Oy
Larin Kyöstintie 6
00650  HELSINKI

(09) 720 6330    

Katajanokan Huolto
Merikasarminkatu 4

00160  HELSINKI
(09) 696 2480    

VARATTU

UPO Kodinkoneet      
ks 10/07  

Oy Western 
Shipyard Ltd

Telakkatie 67
25570  TEIJO
(02) 736 6050    

Oy Tecalemit Ab      
email  

Vallilan Kopio-
Team Oy

Nahkahousuntie 3
00210  HELSINKI

(09) 877 0910    

TUEMME VAPAAEHTOISTA MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ

LAATUA
AMMATTILAISILLE

Oy K.G.Öhman Ab

Viking Line

Hertz Autovuokraamo

LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit

Puh (09) 271 1565

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

KT Interiors Oy

Kiittää tukijoitaan

Helsingin
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Toiminnanjohtaja, Tomi Alajoki 
puh. (09) 4056 2073
tomi.alajoki@hrup.fi

Järjestöupseeri, Ossi Ikonen
puh. 045 862 4648, (09) 4056 2071
ossi.ikonen@hrup.fi

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Kari Talikka 
puh. (09) 4056 2080 > fax: (09) 448 659
kari.talikka@helresp.fi

Aliupseeriliitto ry
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki

Teksti: Jyri Vilamo, kapt res,HRUP 1. vpj

HElSingin RESERviUPSEERiPiiRi 

on useampana vuotena lähettänyt 
partion Italian Lombardiassa järjes-
tettävään ”Italian Raid Commando” 
kilpailuun. Kuluvana vuonna ensim-
mäistä kertaa mukana oli HRUP:n ja 
Helsingin Seudun Reserviläispiirin 
yhteispartio. Tätä käytäntöä on pii-
rien yhteinen työvaliokunta katso-
nut hyväksi jatkaa. Piirit ovat asetta-
neet tavoitteeksi lähettää kilpailuun 
kaksi partiota, joiden jäsenistö koos-
tuisi molempien piirien jäsenistä. 
Yhdessä partiossa on neljä henkeä. 
Ajatuksena on, että partio koostuisi 
sopivasta sekoituksesta kokemusta 
ja ensikertalaisia. 

Allekirjoittanut lähestyy tällä 
kirjoituksella kaikkia tapahtumas-
ta kiinnostuneita. Sinun ei tarvitse 
olla sukua John Rambolle tai Antti 
Rokalle. Päinvastoin! Kilpailussa 
ratkaisevat enemmän tiedot ja tai-
dot kuin se, että jaksaa juosta kovaa 
ja ampua napakymppiin. Em. tai-
doista ei tosin ole haittaakaan. Alla 
hieman listaa siitä, mitä kilpailussa 
tulee vastaan ja mihin sinulla tulisi 
olla valmiuksia oppia. Tarkoitus on 
järjestää myös harjoittelua mukaan 
lähteville henkilöille talven ja ke-
vään aikana. Itseopiskelua tarvitaan 
myös.

Kilpailusta / osallistujasta : 

30 km eteneminen mahdollisesti •	
vuoristoisessa maastossa (1.000 
m korkeusero) +30 asteen läm-
pötilassa, 12 kg:n reppu selässä, 
12 h aikana. 
Uimataito 200 m vaatteet päällä•	
Englanninkielentaito (+ sotilas-•	
sanastoa)
Pärjäät erilaisten ihmisten kans-•	
sa paineen ja fyysisen rasituksen 
alla = joukkuehenki
Mahdollisuus käyttää pe-su vii-•	
konvaihde touko/kesäkuussa
Olet HRUP:n tai HelResP jäsen-•	
yhdistyksen jäsen.

Yllä olevat asiat ovat ehdottomia. 
Sinulle on eduksi jos hallitset aina-
kin osan seuraavista tai olet halukas 
oppimaan ne:

Ensiaputaidot•	
Ammunta pistooli-, haulikko-, •	
kivääriaseilla
Hyvä suunnistustaito•	
Kaluston tuntemus (miinat, •	
aseet, kulkuneuvot)
Asutuskeskustaistelun ja sotilaan •	
etenemistaitojen perusteet
Nato-tulenjohto•	
Pioneeritaidot•	
Taktiset merkit•	
Italian kieli•	

Ihanteellinen partio koostuu eri 
aselajeja edustavista henkilöistä. 

Kaikkien osallistujien ei tarvitse osa-
ta kaikkea, vaan useimmiten riittää, 
että partiosta yhdellä on tehtävä-
rastin aihe hyvin hallussa ja muilla 
tyydyttävästi jotta he kykenevät toi-
mintaan tukemaan. 

Vuoden 2012 kilpailuajankohta 
on vielä auki mutta kisa on tähän 
asti käyty touko/kesäkuun vaihtees-
sa. www.italianraidcommando.it 
sivustolta löydät tarkempia tietoja ja 
valokuvia aiempien vuosien kisois-
ta. Kilpailuajankohta selviää yleensä 
vuodenvaihteen jälkeen. Tarkoituk-
sena on järjestää tapaaminen kiin-
nostuneiden kesken ja kertoa yksi-
tyiskohtaisemmin tapahtumasta. 
Sen jälkeen katsotaan halukkaiden 
lukumäärä ja muodostettavat par-
tiot. Ja kuten tuli mainittua nyt et-
sitään sekä ensikertalaisia, että ko-
kemusta jo osaavia! Kilpailijat ovat 
yleensä olleet 20-50 v. ikähaarukan 
väliltä. Sukupuolella tai sotilasar-
volla ei ole sen sijaan merkitystä.  

Kiinnostuitko? Lähetä yhteys-
tietosi sitoumuksetta osoitteeseen 
jyrppy@hotmail.com 

Niin saat lisätietoja ja olet aske-
leen lähempänä Italiaa! 

Helsingin Reservin Sanomien 
ilmestymisaikataulut 2012
Lehti Aineistopv   Ilmestymispv

1. 16.1.   27.1.
2. 27.2.   9.3.
3. 2.4.   13.4.
4. 7.5.   18.5.
5. 4.6.   15.6.
6. 6.8.   17.8.
7. 3.9.   14.9.
8. 8.10.   19.10.
9. 5.11.   16.11.
10. 3.12.   14.12.

Kerhon tai yhdistyksen tiedotusvastaava, ota lehden 2012 aikataulu talteen.

Helsingin Reservin 
Sanomat toivot-
taa lukijoilleen 
hyvää joulua 
ja rauhallista 
uutta vuotta 
2012.

Lähde sotilastaitokilpailuun Italiaan


