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Puolustusvoimauudistuksen
sisältö on jo päätetty?

P

uolustusvoimat keskittyy muutoksessaan
muun muassa helikopteritoimintaan, raskaan
raketinheittimistön ja
erikoisjoukkojen kehittämiseen, ilmavoimien
ilmasta-maahan -tulenkäytön luomiseen,
merivoimien miinantorjuntaan sekä verkostojohtamiseen. Kaikki nämä hankkeet
on jo käynnistetty. Keskeiseksi avoimeksi
kysymykseksi jää, mitä tapahtuu alueelliselle puolustukselle.
Alueellisen puolustuksen tärkeä elementti ovat alueelliset joukot, kehitettiinpä operatiivisten joukkojen tulivoimaa,
liikkuvuutta ja suojaa kuinka paljon tahansa. Alueellisten joukkojen suorituskykyyn
vaikuttavat puolestaan monet sotilaskäskyasioina päätettävät seikat: joukkojen varustamisaste, henkilöstön sijoittamisaste
ja koulutustaso, perustamisen kiireysluokitus sekä suunnitelmavalmius. Tuoreet
uutiset kertovat taas kerran, kuinka alueellisten joukkojen kalustoa romutetaan,
esimerkkinä Saksasta hankitut 152 millimetrin kenttätykit (152H55) ja raskaat
singot. Voidaan perustellusti arvella, että
muitakin alueellisten joukkojen toimintaedellytyksiä on purettu. Tosiasia lienee,
että alueellisia joukkoja on ajettu alas jo

yli vuosikymmenen ajan, joten poliittisten
päätöksentekijöiden osaksi jäänee hyväksyä tosiseikat enemmän tai vähemmän jälkikäteen. Olemme siis sotilaskäskyasiana
luopuneet alueellisesta puolustuksesta, tai
sitten alueellinen puolustus –käsitteelle on
pikaisesti keksittävä uusi merkitys.
Kysymys puolustusvoimiemme sodan
ajan vahvuudesta on enemmänkin teoreettinen. Jos joukkojen toimintaedellytykset
eivät ole kunnossa, voivat joukot olla olemassa paperilla, mutta eivät käytännössä
toimeenpantavissa. Toimintaedellytyksiin
kuuluu myös ylempiin päällystötehtäviin
sijoituskelpoisen kantahenkilökunnan
määrä, mistä saa käsityksen tutustumalla
puolustusvoimien henkilöstösuunnitelmiin. Jos reservin upseerien jatkokoulutusta ei kehitetä – mikä ei taannoisista lupauksista huolimatta ole näköpiirissä – sanelee kaaderiupseerien määrä sodan ajan
puolustusvoimiemme vahvuuden ylärajan.
Opistoupseerikoulutuksen lopettaminen
pienentää sijoituskelpoisen ammattipäällystön määrää huomattavasti.
Sitä mukaa kuin alueellisten joukkojen
toimintavalmiuden puute paljastuu, on
edessä kysymys myös yleisen ja laajamittaisen varusmiespalveluksen kohtalosta.
Laaja asepalvelus on vain vaivoin perusteltavissa, jos sa-joukkojen todellinen vah-

vuus onkin esimerkiksi 150.000 sotilasta.
Tämä seikka on luonnollisesti sotilasjohtomme tiedossa. Ei voi välttyä ajatukselta,
että sotilasjohto on tekemillään päätöksillä
ajamassa valikoivaa varusmiespalvelusta,
millä voitaisiin myös supistaa koulutuksesta koituvia menoja erityisesti vähentämällä varuskuntien määrää huomattavasti.

Alueellisia joukkoja on ajettu alas jo
yli vuosikymmenen
ajan. Olemme luopuneet alueellisesta
puolustuksesta sotilaskäskyasiana. Poliitikkojen tehtäväksi
jää hyväksyä tosiasiat jälkikäteen.

Viime aikoina on esitetty vapaaehtoisuuteen perustuvien, uudentyyppisten
puolustusvoimien joukkojen perustamista,
ns. kodinturvaa. Kodinturvahanke on nähtävissä alueellisten joukkojen poistumisen luoman tyhjiön täyttöyrityksenä. Jos
hanke toteutetaan onnistuneesti, voidaan
Suomeen saada brittiläisen Territorial Armyn kaltainen aluepuolustus. Vapaaehtoismuodostelmat voisivat toimia operatiivisten joukkojemme tukena mm. tiedustelun, opastuksen, sivustojen suojauksen
ja maaston määräaikaisen hallussapidon
keinoin. Hyvin koulutetut joukot voisivat
hoitaa myös esimerkiksi maalittamiseen
sekä tulen- ja taistelunjohtoon liittyviä toimia. On kuitenkin vaikea kuvitella, että ns.
kodinturvalla voitaisiin korvata miesmäärältään suuret alueelliset joukot, erityisesti
jos rekrytointi hoidetaan maakuntajoukkovärväyksen virheet toistaen.
Vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko ja sen tavoitteiden
toteutumatta jääminen on hyvä esimerkki
siitä, miten poliittisesti asetettu päämäärä
jää puolustusvoimien toimenpitein toteutumatta. Alueelliselle puolustukselle ja
puolustusvoimauudistukselle lienee käymässä samoin. Päättivätpä poliittiset päätöksentekijät mitä tahansa, on lopputulos
ennaltamäärätty.

Uusi Suomi, 15. 4. 1941
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Puolueettomuussopimus Neuvostoliiton ja Japanin välillä.
”Neuvostoliitto ottanut paikkansa suurelintilajärjestelyissä.”
Tyytyväisyyttä Berlinissä ja Roomassa.
Uuden Suomen Berlinin-toimitukselta

Japanin ja Venäjän puolueettomuussopimuksen solmiminen saa Berlinissä osakseen
huomion, joka saattaa Balkanin sotasanomatkin varjoon. Tämä sopimus on pääsiäispyhien poliittinen tapaus. Berlinin tyytyväisyys on ilmeinen. Sopimuksen solmintaa ei
ainoastaan tervehditä Japanin aikaansaannoksena, vaan myöskin kolmivaltasopimuksen tulkinnan tuloksena. Se tulkitaan todistukseksi siitä, että tämä sopimus toimii.
Poliittisissa piireissä esitetään sopimuksesta puhuttaessa seuraavat näkökohdat:
Sopimus on ilmeisesti luonnollisessa yhteydessä kolmivaltasopimuksen kanssa. Muistutetaan niistä selityksistä, joita Saksan ulkoministeri von Ribbentrop antoi Moskovassa allekirjoittaessaan saksalais-venäläisen sopimuksen ja joissa hän jo silloin antoi
viitteitä Japanin ja Neuvostoliiton suhteitten kehityksestä siinä mielessä, miksi ne nyt
ovat todella kehittyneet. Edelleen viitataan Konoyen selityksiin, joissa hän kolmivaltasopimuksen viitaten tähdensi Japanin ja Neuvostoliiton rauhallisia ja ystävällisiä suhteita. Huomautetaan, että Neuvostoliitolla on nyt ystävälliset ja kestävät suhteet kaikkiin kolmisopimusvaltioihin. Tähän asti tässä kohdin olemassa ollut poliittinen aukko
on nyt solmitun japanilais-venäläisen puolueettomuussopimuksen avulla täytetty.
Edelleen sanotaan, että puolueettomuussopimuksen avulla Neuvostoliitto on toimivana ottanut paikkansa kolmivaltasopimuksen puitteissa suunnitellussa suurtilajärjestelyssä.
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Prosenttiliike on
meidän asiamme

Reserviläistoimintaa
pääkaupunkiseudulla!

ja eduskuntaan pyrkivät ovat huolissaan alhaisesta äänestysprosentista. Ehdokkaat pelkäävät sitä, että omat
kannattajat saattavat jäädä nukkumaan sohvalle eivätkä lähde äänestämään oikean asian
puolesta. Reserviläisenä tuli mieleeni muutamia muitakin prosentteja, jotka ovat meille
tärkeitä.
Viljo Lehtonen on järjestänyt vuosia veteraanikeräystä alueellamme. Meidän tehtävämme on kerho- ja yhdistystasolla olla mukana keräyksen organisoinnissa. On hyvää
maanpuolustustyötä näyttäytyä keskeisellä
markkinapaikalla lumi- tai maastopuku päällä keräämässä rahaa viimeisille veteraaneillemme. Annamme merkin yhteisöllemme
arvopohjastamme, jossa sotiemme veteraanit
ovat viitoittaneet reserviupseerien ja kaikkien reserviläisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Länsi-Vantaan reserviupseerit ovat
olleet malliesimerkkinä siitä, miten keräys
järjestetään. Kysykää rohkeasti neuvoa länsivantaalaisilta, he kertovat, miten organisoidaan hyvä keräys. Toivottavasti saisimme
Helsingin piirissä kerääjä- ja keräysprosentin
oikeille kohdilleen. Näin arvokkaaseen asiaan
kannattaa raivata aikaa kalenterista.

Kädessäsi on pääkaupunkiseudun
reserviläispiirien tiedotuslehti. Pääkaupunkiseutu käsittää Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien
alueet eli reilusti yli miljoonan henkilön
väestöpohjan. Meitä reserviläisiä tällä
alueella on ehkä muutama satatuhatta,
joista noin 8000 on tunnustanut sen
tosiasian, että reserviläistaitoja on hyvä
harrastaa ja ylläpitää myös vapaaehtoisesti, koska muuten taidot ruostuvat
ajan kuluessa. Totuus kuitenkin on se,
että puolustusvoimat eivät pysty harjoituttamaan koko reserviä niin että
sen ammattitaito paranisi reserviin sijoittamisen aikana. Tai ammattitaito
edes pysyisi samalla tasolla kuin se oli
varusmiespalveluksen loppuessa. Tulevaisuudessa sijoitetun reservin koko
vain pienenee. Tällä hetkellä sodan ajan
vahvuus on 350 000 henkilöä, mutta
sen odotetaan pienenevän 250 000:een
tai jopa 200 000:een. Eli sijoittamattomia reserviläisiä on tulevaisuudessa yhä
enemmän ja enemmän. Samalla myös
aselajit teknistyvät ja uusiutuvat. Vanhat aseet ja tekniikat laitetaan syrjään.
Lähitulevaisuudessa ovat vuorossa esimerkiksi kevyet kertasingot, apilakset ja
”mustit”. Osaammeko me käyttää tulevaisuuden aseita vai joudummeko turvautumaan kiviin ja männynkäpyihin
uhkaavan vihollisen edessä?

Vaalit lähestyvät,

myös kerhojen
toimintaa kansallisesti. Ammunta- ja liikuntatoiminnan aktiivisuutta arvioidaan siten,
kuinka paljon osallistumme sotilastaitoja ylläpitävään harjoitteluun. Omatunto saa aiheellisesti muistuttaa, että reserviläisten pitää ylläpitää kenttäkelpoisuuttansa. Se on mainio
keino saada rasvaprosentin kohdalleen – ne
prosentit saavat pudota mahdollisimman
alas. Kehotan tekemään asioita yhdessä. Soita kaverille ja pyydä mukaan liikkumaan tai
ampumaan reserviläisporukassa. Kerhojen ja
RUL:n nettisivuilta löytyy lukuisia tapahtumia, joissa kunnon saa kohoamaan.
RETU 2011 eli Reservi tutuksi –päivä pidetään toukokuun 7. päivänä Mauno Koiviston
aukiolla Kampissa. Tarkoituksena on aktivoida ja rekrytoida – vanhat ja uudet jäsenet ovat
tervetulleita. Tapahtuma järjestetään yhdessä
Helsingin Seudun Reserviläispiirin kanssa.
Tule paikalle joko tutustumaan rasteihin tai
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Kerho- ja yhdistysesittelyt

esittelemään
reserviläistoimintaa.
Rastimieheksi
voi ilmoittautua
HRUP:n toimistoon toiminnanjohtaja Alajoelle. Helppojen
rastien päätteeksi voi nauttia Vääpelikillan
keittämää hernekeittoa. Soita kerho- tai RUKkaverille ja haasta hänet ekoasekilpailuun – ei
muuta kuin paikalle 7.5.! Katso tapahtuman
sivut: www.reservitutuksi.fi
vielä tärkeästä asiasta.
Reserviläinen, käytä ääntäsi vaaleissa. Kun
aloin kirjoittaa tätä artikkelia, niin soitin
muutamille eri puolueiden ehdokkaille kokoomuksesta demareihin. Valitsin listalleni
henkilöitä, jotka vaikuttavat reserviläis- ja
urheilupiireissä. Kysymykseni kuului: miksi
reserviläisen tulee äänestää? Jos haluamme
vaikuttaa ampumarata- tai aselakiasioihin,
niin meidän pitää olla yhteydessä poliitikoihin ja siten vaikuttaa lainsäädäntötyöhön.
Puolueissa on maanpuolustusmyönteisiä henkilöitä. Jos me emme äänestä heitä, niin meidän asiamme vastustajat saavat ehdokkaansa
läpi. Vaikka ehdokkaamme eivät pääsisikään
eduskuntaan, niin he vaikuttavat omissa puolueissaan meidän puolestamme. Laitetaan
tässäkin (äänestys)prosentit kohdalleen! Jos
et tiedä, kuka ajaa maanpuolustuksen asiaa
politiikassa, niin katso tästä lehdestä mainoksia!

Lopuksi muistutan

puheenjohtaja@hrup.fi

Onneksi hätä ei ole tämän näköinen.
Pääkaupunkiseudulla toimii lukuisia
maanpuolustusyhdistyksiä, joiden puitteissa pääset ylläpitämään reserviläistaitojasi ja oppimaan uutta, jopa uusia
asetekniikoita. Yhdistyksemme ovat
joko alueellisia tai sitten ne ovat erikoituneet tiettyyn aselajiin (esim. huoltoon
tai viestiin). Jokaiselle varmasti löytyy
mielekäs toimintaympäristö, jossa oma
reserviläisammattitaito tulee huomioiduksi. Toimintaympäristö soveltuu myös
armeijaa käymättömille henkilöille, sillä
osa yhdistyksistämme ei vaadi jäsenistöltään reserviläistaustaa. Alueemme

yhdistykset on
esitelty toisaalla tässä lehdessä.
Reserviläisyhdistysten
perustoimintamuodot ovat
ammunta, liikunta ja perinteiden vaaliminen. Mutta mukaan mahtuu myös
paljon peruskansalaistaitoja vaalivaa
toimintaa. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi ensiapu-, kartanluku- ja erätaidot.
Viikonloppu syksyisessä metsässä yhdessä kaveriporukan kanssa sateessa
karttaa lukien, saa varmasti ajatukset
irti kiireisestä arjesta. Erilaisissa harjoituksissa on myös mahdollista opiskella
ja harjoitella johtamista. Tästä taidosta
on varmasti hyötyä myös ns. siviilimaailmassa. Yksi tärkeä toimintamuotomme on maanpuolustushengen ylläpito.
Se sisältää mm. maanpuolustustietouden jakamista, saunailtoja, esitelmätilaisuuksia sekä veteraanisukupolven
muistamista ja auttamista. Moni nuori
armeijaa käymätön on päässyt kauttamme kokeilemaan että miltä se armeijassa olo tuntuisi. Etenkin nuorille tytöille
tällaiset kokemukset ovat hyödyllisiä,
kun he miettivät vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista. Nuoria jäseniä
tuetaan myös ns. nuorisojäsenyydellä,
jolloin jäsenmaksu on pienempi kuin
normaalisti. Tästä huolimatta jäsenedut
ovat samat kuin muillakin.
Kaiken toiminnan yhteisenä piirteenä on se että se tukee maanpuolustusta
ja ylläpitää jäsenistömme valmiutta
omalla tavallaan. Löydä siis oma yhdistyksesi ja liity mukaan. Toisille jäsenille
toiminnallinen toiminta on tärkeää,
mutta toisille taasen jäsenenä olo riittää
tukemaan tätä arvokasta maanpuolustustyötä. Joka tapauksessa: ”Itsenäinen
Suomi tarvitsee meitä jokaista!”
kimmo.karinen@helresp.fi

Tekniikan Akateemiset TEK on diplomiinsinöörien, arkkitehtien ja teekkareiden
ammattijärjestö.
TEKissä on 73.000 jäsentä, joista opiskelijoita on 23.000.
Joukkoon kuuluu myös fyysikkoja,
matemaatikkoja ja näiden alojen
opiskelijoita.
TEK tuottaa jäsenilleen mm.
työsuhde- ja palkkaneuvontaa,
oikeusturvaa, ammattilehtiä
ja urapalveluja.

www.tek.ﬁ
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18 Toimintakalenteri
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Tykistö uudelle vuosituhannelle

Ääriaatteiden esittely

Helsingin Reserviupseeripiirin
Kenttätykistökerho on ansiokkaasti
jatkanut tykistöllistä julkaisutoimintaansa. Kerho, reserviläispiiriin
kuuluva Uudenmaan Tykistökilta ja
Suomen Tykistömuseo ovat yhteistoimin julkaisseet ainutlaatuisen
teoksen, joka kertoo tykistöjärjestelmän kehittymisestä kylmän sodan
alusta nykypäivään. Kirjoittajina
ovat alan huippunimet, kuten Pekka Visuri, Jouko Alasjärvi, Kari Halonen, Asko Sivula, Olavi Jäppilä ja
Pekka Majuri.
Teoksessa on runsaasti aiemmin
julkistamatonta ja salassa pidettyä
tietoa mm. asehankinnoistamme,
erityisesti ns. Saksan kaupasta, joka
kertaheitolla poisti lukuisia maavoimiemme suorituskykyä kriittisesti haittaavia materiaalipuutteita,
olihan esimerkiksi kenttätykistön
kalustotilanne ennen Saksan kauppaa vuonna 1990 ”erittäin heikko”,
kuten kenraalimajuri Asko Sivula ja
eversti Leo Ukkonen kirjoittavat.

Eri puolilla maailmaa

Tykistön käyttöperiaatteita, ammunnanhallintaa ja tiedustelujärjestelmän kehittämistä koskevat luvut

käytännöistä. Hyödyllistä luettavaa
erityisesti reservin upseereille. Jukka Sippolan artikkeli vapaaehtoiskoulutuksesta on antoisa kaikille
maanpuolustustyössä oleville.
kehittäminen on pitkäjänteistä, kymmeniä
vuosia kestävää toimintaa, mistä
käsillä oleva teos antaa hyvän kuvan. Tämän asian ymmärtäminen
on aina tärkeää, mutta erityisen tärkeää se on nyt, kun alueellista puolustustamme on järjestelmällisesti
purettu. Ainakin rivien välistä voi
aistia useiden kirjoittajien huolen
puolustuksemme tulevaisuudesta.
Koska tykistöjärjestelmämme on
koko maavoimien keskeinen osa, antaa kirja näköaloja koko puolustusvalmiutemme kehittymisestä toisen
maailmansodan jälkeisenä aikana.
Itse asiassa on koko maavoimien tulivoiman ja iskukyvyn kehittäminen
nykyisin pääosin kenttätykistön varassa. Siten kirja ei siis ole pelkästään tykkimiehille suunnattu, vaan
hyvää luettavaa kaikkien aselajien ja
puolustushaarojen edustajille.

Puolustusvalmiutemme

Vaikk’ on synkeä yö, tykki leimua
lyö – Tykistön kehittyminen
Suomessa kylmästä sodasta
uudelle vuosituhannelle.
Kenttätykistökerho ja Suomen Tykistömuseo
2011. Toimittanut Pekka Majuri. ISBN 978-95267388-1-9. 208 sivua.

antavat kiintoisia tietoja operatiivisista ja taktisista periaatteista ja

Veikko Luomi

Päämajan naiset — Mikkelin Päämajassa
1939—1945 työskennelleet naiset
-teos nostaa
esiin aikaisemmin tutkimattoman,
Päämajan toiminnan kannalta olennaisen ryhmän. Muistitiedon ja arkistoaineiston yhdistäminen luo monipuolisen kuvan Päämajan naisten
elämästä talvi- ja jatkosodan ajan
Mikkelissä. Kirjan runsas, pääasiassa ennen julkaisematon, kuvitus
koostuu Päämajassa työskennelleiden henkilöiden kotialbumikuvista.
Teoksessa julkaistaan ensimmäistä
kertaa Päämajan palkkakorteista
kootut henkilöluettelot jatkosodan
aikana Mikkelin Päämajassa toimineista naisista.
Naiset olivat olennainen osa
Päämajan henkilökuntaa talvi- ja
jatkosodan aikana. He toimivat
monissa eri tehtävissä, pääasiassa
viestittäjinä ja kanslia-apulaisina,
mutta myös muonittajina, piirtäjinä, kielenkääntäjinä ja siivoojina.
Heitä tarvittiin 1isäksi pesemään
pyykkiä ja ompelutöihin. Osa naisista oli lottakomennuksella, ja osa
oli työskennellyt puolustusvoimissa
jo ennen sotia. Lotat ja siviilinaiset
joutuivat Päämajassa uudenlaiseen
elämäntilanteeseen, kun paikallis- ja perheyhteisö muuttui tiiviiksi
työyhteisöksi, jossa miehet muodostivat enemmistön. Työtä tehtiin
10 000 asukkaan pikkukaupungissa
kaukana rintamalta. Moni naisista
oli ensimmäistä kertaa pidemmän
aikaa poissa kotoa ja aikuisuuden
kynnyksellä. Naiset viettivät aikaansa saman ikäisten nuorten seurassa
ja tutustuivat uusiin ihmisiin.
Jatkosodan päämaja toimi kahdessa yksikössä. Yleisesikunta, jota
tarkoitetaan usein puhuttaessa
Päämajasta, sijaitsi Mikkelissä, ja
sotatalousesikunta oli Helsingissä. Päämajan yleisesikunta vastasi
sotatoimien suunnittelusta ja johtamisesta sekä puolustusvoimien

Päämajan naiset

Emmi Seppänen, Päämajan naiset,
Päämajamuseo 2010
ISBN 978-952-5691-20-7, 165 sivua kuvitusta

täydentämisestä. Mikkelin seudulla
toimi yleisesikunnan lisäksi myös
muita Päämajan alaisia yksiköitä.
Päämajassa työskenteli enimmillään
noin 2200 henkilöä. Sen osastot oli
sijoitettu julkisiin rakennuksiin eri
puolille kaupunkia ja sodan ylin johto oli sijoitettuna Mikkelin keskuskansakoululle.
kaikkialta
Suomesta. Jatkosodan alkupuolella
suurin osa naisista saapui silloisesta Uudenmaan läänistä, koska moni
tuli Helsingistä yleisesikunnan mukana. Sodan jatkuessa naisten vaihtuvuus lisääntyi, ja heitä tuli enemmän myös Mikkelin lähiseuduilta
ja Viipurin läänistä. Naiset olivat
pääasiassa helsinkiläisiä ja mikkeliläisiä. Naiset päätyivät Päämajaan
lottakomennuksen myötä, tuttavan
avustuksella tai sitten he olivat työskennelleet jo aikaisemmin Suur-Savossa, Upseerikerholla tai Mikkelin

Naisia tuli Päämajaan

kasarmilla. Kauemmas keskustasta
sijoitetut ruokailivat sijoituskohteissaan, joissa paikalliset lotat huolehtivat muonituksesta. Päämajan henkilöstöltä oli otettu pois ostokortit,
joten he eivät voineet valmistaa ruokaa majoituspaikoissaan. Iltapalan
he nauttivat mahdollisuuksien mukaan asunnollaan. Siitä jokaisen tuli
huolehtia omin varoin tai turvautuen kotoa saatuihin paketteihin.
Vapaa-aika riippui työn luonteesta. Perinteiset liikuntaharrastukset
olivat suosittuja vapaa-ajan viettotapoja, samoin kuin käsityöt, leivonta,
elokuvat ja lukeminen. Päämajan
naiset myös kutoivat rintamalle kasvosuojuksia ja käsineitä sekä auttoivat Lääninsairaalassa haavoittuneita
kirjoittamaan kirjeitä läheisilleen.
Marja- ja sieniretket, osastojen väliset kilpailut sekä mottitalkoot
kuuluivat omalta osaltaan naisten
vapaa-aikaan. Juhlat olivat mukavaa vaihtelua töiden lomassa. Naiset
ystävystyivät Päämajassa lähinnä
omien työtovereidensa kanssa. He
eivät useinkaan olleet tekemisissä
muilla osastoilla työskennelleiden
tai mikkeliläisten kanssa" Naisten ja
miesten väliset suhteet olivat pääosin kaverillisia, mutta seurustelusuhteita ja avioliittojakin Päämajan
henkilöstön välillä syntyi. Esimerkiksi viestikeskus Lokissa lottien ja
miehistön suhteet olivat työpaikalla
hyvin viralliset. Lotat eivät sinutelleet upseereita, eivätkä upseerit lottia.
Monet naiset olivat hyvin perehtyneitä tehtäviinsä ja heidät haluttiin pitää puolustuslaitoksen palveluksessa jatkossakin ammattitaitonsa vuoksi. Päärnaja palkkasi sodan
loppupuolella lottia puolustusvoimien vakinaiseen palvelukseen janäin
moni sai pitkäaikaisen työpaikan
puolustusvoimissa.

käydään
ideologista kamppailua siitä, pitäisikö ulkomaa laisten maahanmuuttoa
rajoittaa, onko seksuaalivähemmistöjen saatava samat oikeudet kuin
muidenkin ja millainen rooli uskonnolla tulisi olla yhteiskunnassa.
Niin Suomessakin. "Yhä useammin näitä keskusteluita aloittavat
eri aatteiden, poliittisten ryhmien
ja uskontojen ääriajattelijat", Tuhansien aatteiden maa -kirjan kirjoittajat Jyri ja Jera Hänninen sanovat.
"Verkossa toimii ryhmiä, jotka ovat
kansallissosialistisia, kansallismielisiä, ekofasistisia, anarkistisia, fundamentalistisia ja monilla muilla
tavoin äärimmäisesti ajattelevia. Ja
kaikilla niillä on vankkumaton usko
siihen, että juuri he ovat oikeassa.

on vahvistanut internetin rooli. Verkossa on helppo
löytää aateveljiä ja siellä on helppo
esittää anonyymisti omia, joskus
jopa provosoivia ajatuksia, joita ei
tarvitse argumentoida. Kaikki saavat äänensä kuuluviin. Nykyisin
rasistiseen kirjoitteluun puututaan
helpommin, kuin esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liittyviin kirjoituksiin. Ainakin, jos uskoo
kirjoittajien mielipiteisiin. Kirjassa
esitellään suomalaista ääriajattelua
ja – ajattelijoita. Mitä sitten on ääriajattelu? Kirjassa ei esitetä selvää
vastausta kysymykseen. Yleisestä
mielipiteestä poikkeaminen ei välttämättä tee ihmisestä fundamentalistia.
Tuhansien aatteiden maa on ensimmäinen Suomessa julkaistu yleisteos suomalaisesta ääriajattelusta.
Kirjassa esitellään muun muassa
Suomalaisuuden Liiton perustamaa
nuorisojärjestöä, äärioikeistolaista

Ääriajattelua

Jera Hänninen, Jyri Hänninen:
Tuhansien aatteiden maa –
Ääriajattelu nyky-Suomessa
Johnny Kniga 2010, ISBN 978-951-0-36072-9, 267
sivua.

Suomen Sisua, erilaisia uskonnollisia yhdistyksiä, aatteellisia ryhmittymiä, asehulluja ja Neuvostoliiton
perään haikailevia kommunisteja.
Tuhansien aatteiden maa tarkastelee terävästi ja monipuolisesti suomalaista ääriajattelua, joka on yleisempää kuin voidaan kuvitellakaan.
Jera Hänninen (s. 1974) on agnostikko ja kirjailija, jonka esikoisromaani Harakkapoika ilmestyi vu0nna 2006. Kallis köyhyys (2008). Jyri
Hänninen (s. 1977) on toimittaja,
joka on työskennellyt mm. Helsingin
Sanomissa ja Etelä-Saimaassa. Kaksi
Hänninen kirjoittamaa artikkelia on
julkaistu Sofi Oksasen ja lmbi Pajun
toimittamassa Kaiken takana oli pelko -artikkelikokoelmassa.

Lentokoneiden aatelia
Ilmailu on muuttanut maailmaa
1900-luvulla todella paljon. Ensimmäinen varsinainen lentokoneella
tehty lento tehtiin vasta 1903, jolloin
Wrightin veljekset lensivät Flyerkoneella. Vuosisadan puolivälissä
mannerten sisäiset lennot ja toki
myös mannerten väliset lennot olivat jo varakkaiden ihmisten mahdollisuuksien rajoissa. Vuosituhannen
vaihteessa lennot maailman toiselle
puolelle ovat jo tavallisen kansalaisen arkipäivää. Amerikkalaiset
tekijät Ron Dick ja Dan Pattersson
ovat tehneet loistavan kuvateoksen
”50 lentokonetta jotka muuttivat
maailmaa”.Sodat ovat luoneet uusia innovaatioita ilmailun ja lentokonetekniikan aloilla. Teos esittelee
uranuurtajia ja ennätystenrikkojia
maailmansotien välisiltä vuosilta.
Toisen maailmasodan klassikkokoneet Messerschmitt Bf 109, Spitfire
ja Mustang edustavat sitä lyhyttä
ajanjaksoa, jonka aikana ilmavoimat
siirtyivät kaksitasoista suihkukoneisiin, ja niitä käytettiinkin jo Korean
ja Vietnamin sotien aikaan.
Osa konetyypeistä on ollut uskomattoman pitkäikäisiä. Legendaarinen DC-3 syntyi 1930-luvun puolivälissä. Tyyppi lentää museo- ja
näytöskoneena edelleen. Konetyyppiä oli myös Suomen Ilmavoimilla.
Käsittämätön on myöskin amerikka-

Ron Dick ja Dan Pattersson, 50
lentokonetta jotka muuttivat
maailmaa
Gummerrus Kustannus Oy 2010, ISBN 978-95120-8307-7, 208 sivua, runsas kuvitus. Suomentanut Petri Kortesuo.

laisen kahdeksanmoottorisen B-52
-pommikoneen elinkaari. Kylmän
sodan symboli aloitti lennot 1954.
Sen jälkeen sillä on pommitettu lähes kaikissa sodissa, joita Yhdysvallat on käynyt. Virallisen tiedon mukaan tyyppi jatkaa lentojaan vuoteen 2040 saakka.
Kirjan lopussa on esitelty uusimmat häivetekniikalla varustetut
Lockheed F-117A Nighthawk ja F-35
Lightning II hävittäjä. Ne edustavat
viimeisintä kehitystä sähköisen lennonohjausjärjestelmän ja avioniikan
aloilla.
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Seppo Sundberg
in memoriam
Reservin majuri, tietotekniikan
insinööri (AMK), CISM Seppo
Sundberg on poissa.
Seppo syntyi 16.2.1954 Helsingissä ja nukkui pois 26.2.2011
Vantaalla.

Seppo toimi Reserviratsastajat ry:n
puheenjohtajana vuodesta 2009
alkaen, ja hän menehtyi syksyllä
maanpuolustustehtävien yhteydessä tapahtuneessa ratsastusonnettomuudessa saamiinsa vammoihin.
Sepon toiminta ja aikaansaannokset, jotka liittyivät tavalla tai toisella turvallisuuteen, olivat erittäin
huomattavat.
Hän toimi valtion palveluksessa
vuosina 1978–2009 tietotekniikan
vastuullisissa tehtävissä, mm. tietojärjestelmäpäällikkönä Pääesikunnan koulutusosastolla, Valtiokonttorin tietoturvapäällikkönä, turvallisuus oli erinomainen.
suusjohtajana ja valmiuspäällikkönä
yttötilanteessa.
sekä tietoturvapäällikkönä Väestörekisterikeskuksessa. Hän osallistui valtionvarainministeriön ja
sisäasiainministeriön tietoturvahankkeisiin puheenjohtajana, edustaen Suomea mm. ASEM-maiden
tietoturvayhteistyökonferenssissa
vuonna 2005. Vuonna 2009 Seppo
siirtyi yksityiselle sektorille, Netum
Oy:lle, tietoturva-asiantuntijaksi.
Varusmiespalveluksen jälkeen

ajille

aja Monte Le Gould.

Valmiina suoritukseen.

Kurssi alkoi sisäradalta.

In Memoriam

hänen reserviupseeritoimintansa
sai alkunsa Vaasasta Reserviupseerikerhon puheenjohtajuutena, piirin puheenjohtajuutena.
Hän osallistui lukuisiin piirin ja
Reserviläisurheiluliiton kilpailujen suunnittelu- ja johtotehtäviin.
Myös kiltatoiminta tuli hänelle tutuksi ja johti Maanpuolustuskiltojen
liiton valtuustoon vuosien ajaksi..
Sepon kansainväliselle toiminnalle loivat pohjaa hänen rauhanturvatehtävänsä tilannepäivystäjänä Libanonissa 1983 - 1984 ja
sotilastarkkailijana Persianlahdella
1990 - 1991. Vuosina 2000 - 2004
hän kouluttautui Ruotsissa usealla
FBU:n (Frivillig Befälsutbildning)
internaattikursseilla. Hän oli reserviupseerien pohjoismaisen urheiluneuvoston (NIR, Nordiska Idrotts
Rådet) jäsen ja PM kilpailuiden tuomari vuodesta 2006.
Seppo muutti perheineen Vaasasta Vantaalle,
Hän liittyi Länsi-Vantaan Reserviupseereihin toimien hallituksessa koulutusupseerina ja
varapuheenjohtajana sekä yhdistyksemme
puheenjoh-

Vuonna 1996

tajana vuosina 1999 - 2001.
Hänen ansioikseen on luettava jäsenistöllemme keväisin ja syksyisin
tarjottavat koulutus- ja ampumaleirit Padasjoen koulutuskeskuksessa.
Hän kuului myös kerhomme vapaaehtoisen pelastuspalvelun
hälytysr yhmään.
Hälytyksen saatuaan hän oli valmis lähtemään kadonneiden etsintään vuorokauden ajasta riippumatta. Olihan hänelle VAPEPA
tuttu jo Vaasan aluetoimikunnan
puheenjohtajana sekä SPR:n
viestialan valmiuskouluttajana.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys oli tullut Sepoille tutuksi
Vaasan koulutusalueen ensimmäisenä koulutuspäällikkönä, Uudenmaan alueen koulutuspäällikkönä,
MPK ry:n hallituksen jäsenenä ja
MPK:n Helsingin johtoryhmän jäsenenä. Viimeksi hän toimi Helsingin Maanpuolustuspiirin Vantaan koulutusosaston päällikkönä.
Lukuisat valtakunnallisten reserviläisurheilun kilpailujen suunnittelu- ja johtotehtävät sekä omat kilpailulliset ansiot maastoampumamestaruus- ja partiomestaruuskilpailuissa
johdattivat hänet näköalapaikalle
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) puheenjohtajaksi vuosille 2005 - 2008.
Hänen johdollaan liitto ryhtyi kehittämään kaikille reserviläisille yhteistä, internetpohjaista kuntokorttia.

Seppo Sundberg oli palkittu lukuisilla valtiollisilla kunniamerkeillä.
Merkittävimpinä ovat Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
Ritarikuntien ritarimerkit sekä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun
ansiomitali kultaisin ristein. Lisäksi
hänet oli huomioitu useilla Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskoulutus ry:n huomionosoituksin
ja Puolustusvoimain Ansioristein.
Viimeinen huomionosoitus, Maanpuolustus-mitali miekkojen kera,
myönnettiin hänelle hänen onnettomuuspäivänään.
Menetyksemme jättää suu-

ren tyhjiön vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön ja vapaaehtoiseen
pelastuspalveluun.
Menetimme Sepossa rehdin, hyväntuulisen, huumorintajuisen ja erittäin hyvän ystävän ja upseeriveljen.
Seppo siunattiin Hausjärven kappelissa kunniavartioin ja laskettiin
viimeiseen lepoon kirkkomaahan
sunnuntaina 27.3.2011 omaisten ja
lukuisten ystävien saattamana.
Ari Koski-Ukko, pj
Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry
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Reserviläinen
— äänestä nyt!
Viime syksynä hallituspuolueet
runnoivat läpi ampuma-aselain
muutokset, siis ne, jotka jo etukäteen tiedettiin tehottomiksi, poliisin
lupahallintoa tarpeettomasti kuormittaviksi ja reserviläisten ampumataidon ylläpitoa merkittävästi
haittaaviksi. Silloin tässä lehdessä
luvattiin, että asiaa ei unohdeta.
Nyt on oikea aika palata asiaan.
Ampuma-aselain II-vaihe on tarkoitus valmistella loppuun ja tuoda
eduskuntaan seuraavan vaalikauden aikana. Jos nyt ei asialle tehdä
mitään, joutuvat tulilinjalla muun
muassa kaikki vanhat hallussapitoluvat.
Olennaista on siis äänestää nyt
pidettävissä eduskuntavaaleissa
sellaista puoluetta, joka ajaa itselleen tärkeitä asioita ja arvoja. Käytännössä jokaisessa puolueessa on
edustajia, nykyisiä ja tulevia, jotka
eivät olisi halunneet äänestää ampuma-aselain muutosten puolesta.
Valitettavasti tällä ei ole ollut eikä
tule olemaan mitään merkitystä yksikään Kokoomuksen, Keskustan,
Vihreiden tai RKP:n kansanedustaja
kun ei rohjennut äänestää lakiesitystä vastaan. Toistan, ei yksikään.
”Rohkeimmat” olivat poissa äänestyksestä, mutta sillä taas ei ole mitään merkitystä.

Perussuomalaisten tai Kristillisdemokraattien kansanedustaja ei äänestänyt
lakiesityksen puolesta. Toistan
edelleen, ei yksikään. Hallintovaliokunnan jäsenenä toimiva kansanedustaja Pietari Jääskeläinen (PS)
jätti myös oman valiokuntansa asiaa
koskevaan mietintöön erittäin hyvin perustellun eriävän mielipiteen,
joka on julkaistu keskeisin osin HRS
Sen sijaan yksikään

Ampuma-aselain muutosten
(HE 106/2009) äänestystulokset
puolueittain

1. Kokoomus
Yksikään kokoomuksen kansanedustaja ei äänestänyt
lakiesitystä vastaan.
Poissa:
# Akaan-Penttilä Eero
# Hakola Juha
# Holmlund Anne
# Kataja Sampsa
# Nurmi Tuija
# Salo Petri
# Viljanen Ilkka
# Virolainen Anne-Mari

2. Sosiaalidemokraatit
numerossa 9/2010.
Nykyisten hallituspuolueiden
puolelta on prosessin aikana ja jälkikäteen esitetty, että salaperäiset
”kommunistit” olisivat painostaneet
heitä tässä asiassa. Todellisuudessa
näin ei tietenkään ole, vaan esimerkiksi monet Vasemmistoliiton edustajista itse asiassa äänestivät lakiesitystä vastaan. Heitä olivat muun
muassa Matti Kangas, Merja Kyllönen, Markus Mustajärvi sekä Jyrki
Yrttiaho.
siis omalta osaltasi,
että meidän reserviläisten omatoiminen ampumataidon ylläpito voi
jatkua tässä maassa myös tulevaisuudessa.
Varmistathan

Arto Pulkki
Ampumaharrastaja
Yliluutnantti reservissä

JaPi – Matkat Oy

Karjalan Kannas 14.-16.6., 22.-24.7., 5.-7.8.
Aunus-Maaselkä 28.-31.7.
Tuntemattoman sotilaan sotatie JR8 22.-25.8.
Jääkäreiden jäljillä 26.-29.5.
Valamo-Konevitsa 8-10.7.
Muurmansk 5.-10.7.

Yksikään RKP:n kansanedustaja ei äänestänyt lakiesitystä vastaan.
Poissa:
# Henriksson Anna-Maja
# Nylander Mikaela
# Wideroos Ulla-Maj

6. Vasemmistoliitto
Poissa:
# Laakso Jaakko
# Sirnö Minna
Vastaan:
# Kangas Matti
# Kyllönen Merja
# Mustajärvi Markus
# Yrttiaho Jyrki

7. Perussuomalaiset

Vastaan:
# Lahtela Esa

3. Keskustapuolue
Yksikään keskustan kansanedustaja ei äänestänyt lakiesitystä vastaan.
Poissa:
# Heikkinen Hannakaisa
# Korhonen Timo
# Lehtomäki Paula
# Pekkarinen Mauri
# Salovaara Pertti
# Väyrynen Paavo

4. Vihreät
Yksikään vihreiden kansanedustaja ei äänestänyt lakiesitystä vastaan.
Poissa:
# Niinistö Ville
# Sumuvuori Johanna

Yksikään perussuomalaisten edustaja ei äänestänyt
lakiesityksen puolesta.
Vastaan:
# Jääskeläinen Pietari
# Oinonen Pentti
# Ruohonen-Lerner Pirkko
# Virtanen Pertti
# Vistbacka Raimo

8. Kristillisdemokraatit:
Yksikään kristillisten edustaja ei äänestänyt lakiesityksen puolesta.
Vastaan:
# Kallis Bjarne
# Kankaanniemi Toimi
# Kärkkäinen Kari
# Palm Sari
# Rauhala Leena
# Räsänen Päivi
# Tallqvist Tarja

329 €
439 €
429 €
450 €
369 €
595 €

Hintaan sis. kuljetus, majoitus, viisumi,
puolihoito ja oppaan palvelut.
( viisumihintoihin tulossa korotus )

Myös kotiseutu ja kaupunkimatkat.
Varaa matka ryhmällesi, räätälöimme sen teidän
toiveiden mukaan
www.japi-matkat.fi
puh/fax : 05 3559 365

Poissa:
# Ojala-Niemelä Johanna
# Paasio Heli
# Rajamäki Kari

5. Ruotsalainen kansanpuolue

e-mail: myynti@japi-matkat.fi

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi
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Sotamuseoita maailmalta J-P
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum

Laine poissa

Todellinen taisteluvälineasiantuntija
Teksti ja kuvat: Jyri Vilamo

10 km itään
sijaitsee Lagedin kylä Harjumaalla, jossa sijaitsee yksityinen Viron
vapaussodista kertova museo. Museota pitää Johannes Törs, jolla on
mielenkiintoinen työhistoria mmm.
puuseppänä, merimiehenä, sikafarmarina ja ties kuinka monta muuta
uraa tehneenä miehenä. Museolle
on hyvä opastus Tallinnaa kiertävältä nro.11 maantieltä. Perille johtaa
pienen pieni hiekkatie, jota ajaessa
alkaa ihmetellä löytyykö periltä museota lainkaan. Parkkipaikalle tultaessa edessä avautuu joki, jonka ylittää komea, vartiotornein varustettu
riippusilta.
Sähköportin avautuessa meidät
ottaa vastaan vartiokoiran hau-

Tallinnasta runsaat

kunta. Pihalla on runsaasti erilaisia
ajoneuvoja ja muuta sotakalustoa.
Useimpien kunto ei ole kaksinen,
mutta osalla voi ajaa maksua vastaan pihapiirissä. Itse museo on
ulkopäin tavallisen omakotitalon
näköinen rakennus. Ovelle saapuessamme isäntä ottaa meidät ystävällisesti vastaan. Johannes kierrättää
vieraita ympäri taloa kertoen mitä
mielenkiintoisempia asioita Viron
vaiheista viime vuosisadalla. Museossa on runsaslukuisesti esineistöä,
valokuvia ja kirjoja. Tunnin esittelykierros vierähtää hetkessä.
Alakerran kellarista löytyy kaksi
huoneellista aseita ja muuta sotakalustoa. Tavallisesta museosta poiketen, Johannes kierrättää erilaisia
aseita meidän käsissämme ja juttua
piisaa. Isännän puhe on viron- ja

suomenkielen sekoitusta, josta pääasia tulee kyllä ymmärretyksi ilman
vironkielen taitoakin. JUKKA-PEKKA LAINE syntyi 1.
luttajakurssi lokakuussa Museossa on myösmarraskuuta
oma Talviso- 1961. RU-kurssin 167
talon lisäksi kunnia tästä
ta-aiheinen installaatio
ja vitriinejä
jälkeen
J-P jäi Haminaan 1K:n sant- In memoriam
tosin myös sille lääkärille,
eri maiden vapaaehtoisista
sotilaista
sariksi.
Sinne hän jäi palvelemaan
lotarkastuksessa ymmärsi l
Viron vapaussodasta.myös
Suomalaisisvarusmiespalveluksen jälkeen
rasittuneita silmiltään juu
ta on luonnollisesti laajin
esittely ja (kurssit 169, 170).
va-vänrikkinä
joittaneen jälkeen – näin
mm. Pohjan poikien vaiheet
tulevat
Syksyllä
oli edessä Päällystöopis- koulutukseen – mikä toki sopi erin- taistelija pääsi sisään ilm
tutuiksi. Neuvostoajalta
ymmärto, on
jonka
jälkeen maaliskuusta -83 omaisesti. Vuonna -91 päättyneeltä silmää, nippu varpaita amp
TörsPansesittelee opintomatkalta
keräämäänsä museoesineistöä.
rettävästi runsaasti esineistöä
ja ku- Johannes
alkaen opetusupseerin
virka
jäi käteen tutkinnon ja veriarvot ”lievästi” kohon
vitusta.
sarivaunupataljoonassa Parolan- lisäksi oma yritys Pietarissa, vaimo
Alkuviikosta RUK:n nuo
Kierroksen lopuksi nummella.
jäämme nautKahden vuoden päästä sekä runsaasti venäläisiä sotilaskon- luttajat eivät oikein tienn
min uudestaan!
nuksen
harjakorkeudessa
timaan illallista alakerrasta
tuorelöytyväsT-72 mies oli
PsvP:ntakana
taistelutakteja.
ajatella 47 vuotiaasta luut
Johannessaanut
Törsin museolle
ei kanKysymtä kellariravintolasta. Pihvit
ja peru- rakentuvaan toiseen taloon.
välineupseeri.
Toimiupseerikoulutuksen
joka allekirjoittaneen
sitke
nata omaa
suunnata
kuitenkaan
ilman mukaan o
nat maistuvat kera votkaryyppyjen
me mitä
siihen
on rakentumassa.
Hieman yli vuoden
päästä
kävi
Laine osasi arvostaa
sotilastämien huhujen
Museo
avoinna vainMEKPIONK:n
ja vierailun kustannukset
jäävät
alle Johannes
vastaa, että ammattiryhmäänsä.
hän laajentaa sopimista.
käsky
opetusupseeriksi
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että hänen
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taustallaan ainoa mahdollisuus saa- västä huolimatta häntä ei ylennetty
Loppuviikosta Tykistök
da jonkinlainen järkevä siviilikoulu- enää tämän jälkeen – kaiketi koska edessä oli kuitenkin aam
tus tarkoitti joko Neuvostoliittoa tai sitä vihoviimeistä palveluksessa ole- vaittavissa omaa vuoroa
Itä-Saksaa.
vaa PO-kurssikaveria ei oltu vielä tamassa niin tuliasemalin
Ajan tavan mukaan Leningradin ylennetty.
pioneerikomppanian ko
Polyteknisen Instituutin oppilaat
Lopussa kohtalo osoitti kuitenkin vänrikistä kapteeniin. Se
saivat teknisen koulutuksen lisäksi kykynsä hienoon ironiaan - luut- epäselväksi, uskoiko kuka
myös pioneeriupseerikoulutuksen. nantti Laineen viimeinen kertaus- J-P oli naimisissa oman a
Ulkomainen oppilas osallistui yhtä harjoitus oli nimenomaan RUK:n kanssa.
luentoa lukuun ottamatta kaikkeen järjestämä ensimmäinen aselajikouOlisi kannattanut - eräs

Officersbalen i Helsingfors
en succé
Text och bild: Dick Lundell,
Viceordförande/traditionsofficer
Den årligen återkommande av
Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. anordnade Officersbalen
på Riddarhuset i Helsingfors gick
av stapeln den 2.4.2011. Balen blev
en framgång utan like. Över 120 anmälda gäster stortrivdes i den smått
internationella atmosfären. Bland
annat klubbens vänförening Reservofficerssällskapet i Stockholm hade
hörsammat inbjudan och Sverige
var därmed starkt representerat.
Sveriges och Norges militärattachéer överste Ingemar Adolfsson och
överstelöjtnant Per Ingar Enger re-

presenterade diplomatkåren medan
Nylands Brigads nyutnämnde kommendör kommodor Juha Vauhkonen
försvarade brigadens ära.
Före balen hade Sveriges ambassadör Johan Molander vänligen inbjudit de svenska gästerna på en kort
mottagning tillsammans med värdföreningens styrelse avec. Ambassadören berättade kort om ambassadens historia. Umgänget var otvunget och mottagningen uppskattades
till fullo. Därefter tog sig gästerna till
Riddarhuset till fots. Att vandra den
korta vägen festklädd en mulen vårkväll med dimman tät över gatorna
mellan de gamla byggnaderna fick
tankarna att gå till flydda tider.

Klubben hade den stora äran
att som sina hedersgäster se Försvarsmaktens kommendör general
Ari Puheloinen med fru Tiina LaisiPuheloinen. Kommendören höll vid
maten ett trevligt och inspirerande
tal till festpubliken. Helsingfors
Svenska Reservofficersklubb framför härmed sitt varma tack. Vi förstår att uppskatta denna närvaro
och känner oss hedrade över den
uppmärksamhet som kom våra strävanden till del.
Balen hade i övrigt ett varierande
program. Tal hölls och skålar höjdes. En dam-kvartett varvade kvällens program med vackra sånger.
Senare på kvällen drog beväringsor-

MMM, yrittäjä
Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
reservin yliluutnantti

• Lasten ja nuorten syrjäytyminen on katkaistava.
• Palkalla ja eläkkeellä on pystyttävä elämään.
• Iloa työhön ja ytyä yrittäjyyteen.
• Yhteistyötä metropolissa, ei kuntien pakkoliitoksille.
• Suomen velkaantuminen on laitettava kuriin.

www.konttas.net

KOKOOMUS UUSIMAA

KONTTAS EDUSKUNTAAN

Ilmoituksen maksaa Ari Konttas

Tolkkua talouteen.

MER
ILTA

På bilden (f.v.): Dick Lundell, general Ari Puheloinen, Tiina Laisi-Puheloinen, HSRK:s
hedersordförande Caesar von Walzel, HSRK:s ordförande Caspar von Walzel, överste Ingemar Adolfsson och löjtnant Christian Adolfsson.

kestern in på estraden och de finska
och utländska uniformernas galoner
skimrade mot de sköna damernas
vackra klänningar i hektiska rytmer.

Efter den sista valsen skulle mången
velat fortsätta än en stund. Allt har
dock en ände. Vi ser fram emot den
följande balen på våren 2012.
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

Liipasinsormet
syyhyävät
Näin sotainen on Helsingin Sanomien pääuutisen viiden palstan otsikko keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011.
Monet muutkin lehdet ja radio sekä televisio uutisoivat Suomen eristäytyvän, kun Suomi ei ollut saanut kutsua Lontoon Libyakokoukseen. Ulkopoliittinen johtomme ei halua Suomen aktiivista
osallistumista Libyan sotilasoperaatioon.
Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak puolestaan arvioi, että suomalaispoliitikot eivät lämpiä sotilasoperaatiolle lähestyvien vaalien takia. Kielteinen kanta oli syntynyt hallituksen
ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa. Istuva ulkoministeri
Alexander Stubb kiisti tutkijan väitteet ulkopolitiikkamme passiivisuudesta.

"Ruotsi lähti sotaan, Suomi ei".

Fredrik Reinfeldt perustelee ruotsalaisten lähtöä sotatoimiin
sillä, että Ruotsi ei voi olla
syrjässä kun muut suojelevat
Gaddafin uhkaamia siviilejä.
Siksi Ruotsi lähettää kahdeksan Jas Gripen hävittäjäänsä
Libyaan ylläpitämään lentokieltoa.
Jas Gripenit olivat aikaisemmin maaliskuussa mukana Baltian ilmapuolustusharjoituksessa yhdessä Naton
koneiden kanssa. Se osoittaa
Ruotsilla olevan halua osallistua konkreettisesti Natooperaatioihin myös ilmavoimillaan. Samalla se osoittaa
tietenkin Ruotsin pyrkimyksen löytää ostajia maassa valmistettaville hävittäjälentokoneilleen.

Ruotsin pääministeri

Kielteinen kanta oli
syntynyt hallituksen
ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa. Istuva
ulkoministeri
Alexander Stubb
kiisti tutkijan väitteet ulkopolitiikkamme passiivisuudesta.

haluavat tositoimiin ja käytännössä käyttää
lentoasetta sellaisessa operaatiossa, johon on YK-valtuutus. Liipasinsormet ovat syyhyneet jo pidempään.
Eri maiden valmius sotilasoperaatioihin perustuu osaltaan myös
siihen, että uusinta sotilasteknologiaa pitää päästä kokeilemaan tositoimissa. Samalla tavalla kuin Formula-kisat ja ralliautoilu mahdollistavat autoteollisuuden kokeilut ja kehitystyön tarvitsevat ase- ja
taistelujärjestelmien rakentajat omia kokeilujaan. Parhaiten se onnistuu jossain kaukaisella sotanäyttämöllä. Jos joku osatekijä ei heti
toimi niin se voidaan korjata ja myös laittaa uuteen testiin.

Ruotsalaislentäjät

Sotiemme Veteraanit
2010 keräys
Vuoden 2010 keräyksen valta-

kunnallinen tuotto 3.048.356,77
e, josta keräysalueiden osuus
oli 2.061.438,42 e ja valtakunnallinen varainhankintatoimisto
hankki 986.918,35 e. Parhaan
tuoton, 212.904,00 e saavutti
Keski-Suomen keräysalue. Helsinki- Vantaan ja Espoo- Kauniaisten alueen keräystulos
muodostui seuraavasti: Helsinki- Vantaan tuotto 156.078,41 e
ja Espoo-Kauniainen tuotto
79.223,25 e. Luvuissa ovat mukana myyntituotot.
Keräystuloksistamme on jaettu pääkaupunkiseudun veteraanijärjestöille 206.054,00 e käytettäväksi keräysluvan mukaisiin kohteisiin.
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri suoritti oman syyskeräyksenä.
Keräysalueidemme yhteinen tulos muodostui
seuraavasti:
Varusmieskeräykset
159.004,43 e
Reserviupseerikerhot
4.906,89
Reserviläisyhdistykset
1.050,16
Helsingin Rauhanturvaajat
5.257,90
Etelä- Suomen kiltapiiri
2.278,64
Keräyskirjeet
44.343,61
Koulujenpäivätyökeräykset
4.763,00
Pääkaupunkiseudun Sotilaspojat
3.531,03
Muut keräystulot
2.132,98
Myyntituotot
8.033,02
Puolustusvoimien keräystuki oli merkittävä.
Tämän lehden levikkialueen vuoden 2010 tuloksesta heidän osuutensa oli 67,6 % Käytössämme
oli kevään ja syksyn keräyksissä alueillamme toimivista joukko-osastoista 1024 varusmieskeräyskertaa kouluttajineen.
Varusmiesten keräys suoritettiin lippailla.

Työ Veteraanien hyväksi jatkuu 2011
Valtakunnallisen ja alueellisen Sotiemme Veteraanit 2011 keräyksen järjestävät Veteraanivastuu
ry:n jäsenliitot: Suomen Sotaveteraaniliitto ry,
Rintamaveteraaniliitto ry, Rintamanaisten Liitto
ry, Kaatuneitten Omaisten Liitto ry ja Sotainvalidien Veljesliitto ry. Valtakunnallinen keräyslupa OKU 834 A on voimassa vuoden 2011 loppuun
saakka. Puolustusvoimat tukevat edelleen Pääesikunnan henkilöstöosaston käskyn mukaisesti alueellisia keräyksiä. Varusmieskeräykset suoritetaan
31.5.2011 mennessä.

Tarvetta keräykselle on edelleen. Tämän lehden levikkialueella veteraaneja oli Kansaneläkelaitoksen 31.12.2010 tilaston
mukaan, miehiä 4237 ja naisia
2837, joista ylimääräistä rintamalisää saavia 1523 henkilöä.
Ylimääräistä rintamalisää saavien henkilöiden kuukausitulot
ovat noin 1000 e / kk.

Reserviläisten
toimintapäivä 12.3.2011
Suomen Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto
ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Naisten valmiusliitto ry suosittelivat kerhojaan, yhdistyksiään, kiltojaan ja alueneuvottelukuntiaan osallistumaan alueellisesti valtakunnalliseen keräystempauspäivään.
Lehden levikkialueella keräys käynnistettiin
Itä-Helsingin Reserviupseerien, Töölön Reserviupseerien, Itä-Helsingin Reserviläisten ja Vääpelikillan voimin.
Sotiemme Veteraanit- keräyksessä mukana olevat veteraanijärjestöt ja paikallisyhdistykset toivovat, että mahdollisimman moni reserviläisyhdistys
järjestäisi alueillaan vuoden aikana keräystapahtumia.
Keräystyö suoritetaan lippailla ja paikalliset
keräysluvat hoitaa alueellinen keräysjohto.
Sotiemme Veteraanit keräys 2011 on työtä, joka
huomioidaan yhdistysten ja kerhojen toimintaa
arvioitaessa.
Helsinki-Vantaan keräysalueen johtoryhmässä
reserviupseeripiirin yhdyshenkilönä toimii Seppo
Kulmala, seppo.kulmala@xerox.com, puh. 040
5869252 ja reserviläispiirin yhdyshenkilönä Aatos
Ahlsten, A-klubi@hotmail.com, puh.0504685142.
Tämän lehden välissä on keräyskirje. Alueemme Veteraanit toivovat, että mahdollisimman
moni lehden lukija osallistuisi keräykseemme.
Sotiemme veteraanit keräystoimintaan voi ilmoittautua:
Espoo – Kauniainen : tuija.koivu@luukku.com
tai puhelimella 0400 910315
Helsinki- Vantaa: viljo.lehtonen@elisanet.fi tai
puhelimella 050 5642088.
Viljo Lehtonen
Keräyspäällikkö
Helsinki-Vantaa

Otsikossa kirjoittamaani liipasinsormien syyhyämistä oli selvästi havaittavissa Jugoslavian sisällissodassa 1990-luvulla. Serbit olivat
silloin valmiit tappamaan muslimeja, koska he olivat puolustaneet
länttä muslimeilta jo vuosisadat.
Nato-operaation käynnistäminen Balkanilla 1995 kuului myös samanlaiseen uusien joukkojen, järjestelmien ja aseteknologiankin kokeiluihin. Samaa politiikkaa on sittemmin jatkettu Irakissa ja Afganistanissa. Ikävä kyllä useimmissa tapauksissa on näiden valtioiden
sisäinen tilanne ajautunut sellaiseksi, että kansainvälinen yhteisö on
valmiina antamaan valtuudet myös voimatoimien käyttämiseen.

ensimmäisen kerran lueskellut vuonna
1941 isälleni rintamalta tulleita kenttäpostikirjeitä. Kyllä meillä suomalaisillakin silloin liipasinsormet syyhyivät. Valmius Suur- Suomen
luomiseen oli luettavissa monelta riviltä ja vielä useammassa kirjeessä rivien välistä.
Takaisin itse kolumnin pääasiaan. Minun mielestäni Suomen ulkopoliittinen johto on nyt maaliskuussa 2011 tehnyt oikeita ratkaisuja. Ollaan valmiit osallistumaan Libya-operaatioon, kun sotatoimet
ovat muuttuneet jälleenrakennukseksi.

Olen viime päivien aikana

Kevättalkoot ja tutustumiskäynti Spjutsundin
piirimajalla 12.5.
Spjutsundin piirimajan varustetasoon ja kulkuyhteyksiin on
panostettu muutan vuoden aikana melkoisesti, maja tarjoaa
nykyisellään oivallisen ympäristön yhdistysten ja jäsenten
kokous- ja virkistyskäyttöön.
Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja
yhdistykset kutsutaan taas mukaan kevättalkoisiin ylläpitämään yhteistä majaamme. Kaikki talkoohenkiset ovat terve-

tulleita mutta erityisesti mukaan toivotaan uusia ja nuoria
tutustumaan majaan ja toisiinsa.
Kevättalkoissa keskitytään erityisesti piha-alueiden kunnostamiseen ja pieniin remonttihommiin. Kokoonnumme majalla
torstaina 12.5 klo 16.00 alkaen. Piiri tarjoaa talkoosaunan ja
saunapalan. Oikeaa muonituksen ja muun varustautumisen
suunnittelua varten pyydämme ilmoittautumiset mukaan
talkooporukkaan toimistolle sähköpostitse toimisto@hrup.fi ti
10.5 mennessä. Tarkemmat ajo-ohjeet saatte ilmoittautumisen
yhteydessä.
Tapaamisiin siis viimeistään Spjutsundissa.
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”Vaik on synkeä yö, tykki leimua lyö”
– Tykistöseminaari Hämeenlinnassa
Teksti: Pekka Majuri ja Jyri Vilamo
Helsingin Reserviupseeripiirin

Kenttätykistökerho, Uudenmaan Tykistökilta ja Suomen Tykistömuseo
eivät turhia ujostelleet päättäessään
tuottaa Suomen kenttätykistön ja
koko tykistöjärjestelmän kehittymistä viimeisen 60 vuoden aikana
käsittelevän kirjan ja seminaarin.
Kenttätykistön historiasta on kirjoitettu paljon. Oli siis suuri haaste
löytää tykistön käyttöperiaatteista,
koulutuksesta ja materiaalisesta kehittämisestä jotakin uutta jo aikaisemmin esitettyyn.
Julkaisutoimikuntaan valittiin
kokenut tykkimiesten joukko. Puheenjohtajana toimi eversti evp.
Esko Hasila. Hasilan viimeinen palvelustehtävä puolustusvoimissa oli
tykistön tarkastaja. Toimikunnan
muut jäsenet olivat yliluutnantti
res. Esa Rahkonen, sekä kapteenit res. Jyri Vilamo ja Kai Ahotupa
(Kenttätykistökerho & Uudenmaan
Tykistökilta), tutkimusjohtaja Lauri
Haavisto (Suomen Tykistömuseo)

ja eversti Pasi Kesseli (Maanpuolustuskorkeakoulu). Toimikunta linjasi kirjan ja sen artikkelien sisällön.
Kirjan päätoimittajaksi toimikunta
valitsi eversti evp. Pekka Majurin.
Seminaarista vastasivat Haavisto ja
Vilamo.
Artikkelien kirjoittajiksi valittiin asianomaisen aihepiirin parhaat
asiantuntijat. Tärkeä valintaperuste oli, että kirjoittajat ovat olleet
pitkään mukana johtamassa ja kehittämässä Suomen kenttätykistöä. Kirjoittajien vahva rooli näkyy
muun muassa siinä, että artikkelien
tavoiteltu uusi näkökulma perustuu
pääosin heidän henkilökohtaiseen
näkemykseensä ja kokemukseensa.

kenttätykistön kehittymistä erillisten aselajien
ja toimialojen toiminnasta kokonaisjärjestelmäksi. Artikkeleissa luodaan
katsaus tilanteeseen toisen maailmansodan päättyessä, käsitellään
kylmän sodan aikana ja sen jälkeen
tapahtunut kehitys sekä arvioidaan
2000-luvun alun tilannetta ja tule-

Kirja kuvaa Suomen

vaisuuden näkymiä.
Kirja antaa selkeän kuvan tykistöjärjestelmämme merkittävästä roolista Suomen sotilaallisessa
maanpuolustuksessa. Järjestelmän
kehittäminen on integroitu osaksi
maavoimien kokonaiskehittämistä,
mutta perusasetelma on säilynyt
muuttumattomana. Sekä joukkojemme raskas epäsuora lähitulituki
että syvälle vastustajan ryhmitykseen ulottuva tulivaikutus on levännyt ja lepää edelleen tykkimiesten
harteilla.
Lauantaina 5.3.2011 järjestettiin
liki kaksi vuotta kestäneen projektin
huipentuma – seminaari. Suomen
Tykistömuseo Hämeenlinnassa oli
luonnollinen valinta tapahtumapaikaksi tälle arvokkaalle tilaisuudelle.
Paikalle saapui 90 kuulijaa ja saadun palautteen perusteella he saivat
mitä halusivat. Järjestelijöille tuli
lukuisia pyyntöjä tehdä jatkoa seminaarille. Teosta ”Vaik on synkeä yö,
tykki leimua lyö” on saatavana tai tilattavissa Suomen Tykistömuseosta,
Hämeenlinnasta 20 e hintaan.

Tykistöseminaari keräsi salin täyden kuulijoita.

Vaik on synkeä yö
tykki leimua lyö
-kirjan sisältö:
Jyri Vilamo, Markku Mantere:
Kenttätykistökerho uudelle vuosituhannelle
Vaikk’ on synkeä yö, tykki leimua
lyö -Tykistön kehittymien Suomessa kylmästä sadasta uudelle vuosituhannelle
Pekka Visuri: Puolustusvoimien ja
kenttätykistön asema kylmän sodan Suomessa

Jouko Alasjärvi:Tykistön käyttöperiaatteet ja ammunnanhallinta
Kari Halonen, Jukka Sippola
Tykistö kouluttaa: Rovajärven
merkitys, Vapaaehtoiset tykistöammunnat
Pekka Majuri: Mittaustiedustelusta tiedustelujärjestelmäksi
Asko Sivula, Leo Ukkonen: Saksan
kaupan vaikutus kenttätykistöön
Olavi Jäppilä: Kylmästä sodasta
uudelle vuosituhannelle

Padasjoen piiriseminaarista uusia ajatuksia
Teksti ja kuva: Heikki Valkonen,
HRUP järjestötoimikunta
Helsingin Reserviupseeripiirin

hallitus masinoi pienen tauon jälkeen kerhojen puheenjohtajien neuvottelupäivien nimelläkin pidetyn
session, jossa oli tarkoitus hakea ideoita kerhoista ja yhteistä näkemystä
eri kehityshankkeisiin, tähtäimenä
parempi jäsenhuolto.
Piirin toiminnanjohtaja, Tomi
Alajoki järjesti puitteet ja ruuat Padasjoelle. Kukin etsiytyi omin kyydein paikanpäälle lauantaiaamuksi
5.3.2011. Lipunnosto peruuntui lippunarujen jäätymisen takia, joten
alkupuhuttelu alkoi sisätiloissa. Siinä annettiin perusteet ryhmätöille ja
jaettiin osallistujat ryhmien vetäjien
huomaan.
Aiheina olivat:
1. Hyvien käytäntöjen jakaminen
2. Eri ikäryhmien aktivoiminen
3. Tiedottamisen kehittämien
4. Reserviläisyyden näkyminen
5. Reserviläisyys tutuksi tapahtuma 7.5.2011
Sää oli maaliskuiseen tapaan
mitä parhain, aurinkoinen hankikeli, lämpötilan noustessa plussan
puolelle. Ainoa haitta oli runsas
lumi, joka kivääriradalla tarkoitti lumitöitä ja aikatauluhaastetta.
Ampumaan päästiin siis viimeisenä
ratana, mutta homman lähdettyä
käyntiin päästiin aikataulutettuun
30 minuuttiin per ryhmä.
Ammunnassa ei suinkaan ollut
tavoitteena kympit, vaan piiristä
saatavien laina-aseiden määrän ja
laadun konkretisoiminen kerhoille.
Täysin samanlaisen ampumatapahtuman voi siis järjestää kerhon toimesta, vaikkei kerholla itsellään olisi
aseen asetta. Kunhan luvat ja piirin
antama käyttökoulutus on kunnos-

sa, niin piiristä saa aseet lainaan.
Kaikki pääsivät ampumaan M95rynnäkkökivääreillä, joilla ampuminen onkin paljon M62 mallia mukavampaa ja tarkempaa. Samalla
käytiin läpi kolme ampuma-asentoa:
makuu, polvelta ja seisaaltaan ja
loppuhuipennuksena esimerkki, miten ammuntaan saa todella pienellä
vaivalla hieman sovellettua osuutta,
turvallisesti. Tätä juoksutaivalta 50
metrin päästä pidettiinkin päivän
piristyksenä. Muilla radoilla päästiin käsiksi piirin Glock-pistooleihin
sekä MP5:iin, joilla kolisteltiin pleittejä nopeassa tahdissa.
Ruudinkäryn haihduttua palattiin sisälle ja ryhmätyöaiheisiin. Tästä alkoi hajaantuminen saunan aina
niin kipakoihin löylyihin ja arvuutteluun, onko lämpömittarin mittari
rikki vai miksi se jököttää tapissa.
Istuskeltiin pitkään ulkona tarinoimassa, kunnes oli käytävä pikaisesti
lämmittelemässä löylyissä. Iltapalaksi oli taasen vääpelit loihtineet
maittavat lämpimät voileivät, joita
mutusteltiin iltaleffan merkeissä.
Lopulta maittoi myös uni.
Sunnuntaina käytiin ryhmätöiden tulokset koko joukolla läpi. Yhteisistä käytännöistä löytyi paljon
jaettavaa ja opiksi otettavaa, tätä
päätettiinkin heti aktivoida kerhojen eri yhteyshenkilöiden keskusteluyhteyden avaamisen merkeissä
sekä ”piiritapahtumia” järjestämällä, jolloin järjestäjän osuutta häivytetään ja mainonnassa keskitytään
saamaan mahdollisimman täysi
osanotto kullekin tapahtumalle.
Viestintä on kaikille ongelma, joten
piirin tuomat parannukset siihen
ja varsinkin www-projektin lopputulos herättivät paljon odotuksia.
Suurimpana kysymyksenä nousi
pääkaupunkiseudun yhdistysraken-

teen vaikeaselkoisuus ulkopuolisille
ja tarkoituksenmukaisuus nykypäivänä. Päätettiin tehdä selvitys aiheesta, jossa listataan jäsenkunnan
tarpeet, yhteistyö Puolustusvoimien
sekä muiden yhdistysten (killat ja
reserviläiskerhot) kanssa ja visioida
muutamia eri mahdollisuuksia lopulliseksi tavoitteeksi sekä toimintaajatus, miten sinne nykytilasta voisi
joskus päästä.
Eri ikäryhmien aktivoiminen tarkasteli jäsenyyttä eri kanteilta ja törmäsi samaan ongelmaan yhdistyssekamelskan selittämisen mahdottomuudesta. Toimintaamme on vaikea
myydä, kun ensimmäinen ongelma
on tajuta kuka mitäkin tekee ja kuka
minnekin kuuluu. Upseerit ja muut
erotellaan eri liittojen alla oleviin
kerhoihin sekä vielä kiltoihin, puhumattakaan esi aselaji- ja aluekerhojen viidakosta, vaikka pääosin toiminta on samankaltaista.
Tiedottamisryhmä listasi parannettavaa tämän lehden ulkoasusta
ja erityisesti kerhopalstojen käytöstä. Lehden ilmoitusten, kerhojen
lähettämien jäsensähköpostien sekä
uusittujen kotisivujen saumatonta
hyödyntämistä tiedottamisessa tähdennettiin. Eri mediat ovat hyviä eri
tarkoituksiin ja se pitää huomioida.
Lehden ja sähköpostin tarkoitus on
listata mahdollisuuksia ja herättää
kiinnostus, kotisivujen vahvuus on
nopea päivitettävyys ja ”rajaton” tila,
vieläpä väreissä. Sosiaalisesta mediasta annettiin varoituksen sana:
pitää tietää mitä on tekemässä ja
sitten tehdä se kunnolla. Uusi media
voi kääntyä jopa kerhoja vastaan, jos
joku provosoituu vastaoperaatioon.
Joka tapauksessa sosiaalinen media
vaatii resursseja ja osaamista.
Reserviläisyyden näkyvyydestä

ryhmä siirtyi reserviläisyyden hyötyihin miettien, mitä jäsen maanpuolustustoiminnasta hakee ja saa.
Kerhorakenteen sillisalaattiin törmättiin taas kerran. Konkreettisia
hyötyjä hengen ylläpidon lisäksi
ideoitiin verovähennyksistä ja huomioimisista aina subventoituihin
lenkkitossuihin.
7.5.2011 ’Reserviläisyys tutuksi’ RETU, tapahtumasta edistettiin
suunnitelmaa ja jaettiin rastivastuita paikalla olleiden kerhojen kesken. Mietittiin mahdollisia ongelmakohtia sekä heiteltiin hyviä ideoita
ja oppeja merkittäviksi muistiin.
Tapahtuman tulee satsata olemaan
PR-toimintaa suurelle yleisölle ja
aktiivisten toimijoiden perheille
mahdollisuus nähdä vilaus toiminnasta. Tiedotus muille kuin jäsenille
ja toimintamme kiteyttäminen esiteltäväksi lyhyen piipahduksen aikana on haastava, mutta tärkein tavoitteemme. Esikäsky tapahtumasta
kiertää jo eri liitoissa ja kerhoissa.

Lopputulema oli, että kerhot ovat
hyvin samankaltaisissa haasteissa,
joiden parissa on taisteltu jo vuosikaudet. Nyt toiveena on saada piirin
puitteissa koordinoida kehitysaskelia siten, että kokonaisuutena muodostuu yhteen linkittyvistä pienistä
edistymistä, jotain jolla on jo oikeaa
merkitystä. Kun jossain ratkaistaan
jokin ongelma, tulee ratkaisu tarjota kaikille muille käyttöön ja tukea
sen käyttöönotossa. Me emme pelaa
nollasummapeliä, vaan kaikkien tulee päätyä plussalle. Yhden kerhon
menestys ei ole muilta pois, vaan
maanpuolustuksen etu. Piiri ja sen
toimikunnat, järjestötoimikunta etunenässä tulevat ajamaan näitä ideoita eteenpäin ja kaipaamme edelleen
kaikkien kerhojen ennakkoluulotonta tukea.
Piirin puheenjohtaja, Sakari Väliahde saattoi tyytyväisenä pakkautua paluukyytiin ja haudutella saavutettua yksimielisyyttä ja ideoiden
rikkautta paluumatkan ajan.
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LAATUA
AMMATTILAISILLE

Perussuunta 2011 kilpailu
Teksti ja kuvat: Jyri Vilamo

suuntasi
jo seitsemättä kertaa 20-22.3.2011
Viron Tapaan, tykistökoululle ottamaan osaa Perussuunta-kilpailuun.
Kahdeksan hengen joukko koostui
yhtä lukuunottamatta kokeneista kisaajista. Ensikertalaisuus ja nuoruus
olivat kuitenkin tällä kertaa valttia
kun vänr. res. Jarmo Keto (24 v) sijoittui suomalaisista parhaiten - neljänneksi. Pronssimitali oli enemmän
kuin lähellä. Tasapisteissä virolaiselta kilpakumppanilta löytyi yksittäisistä lajeista parempi sijoitus, joka
ratkaisi himmeimmän mitalin kohtalon. Erinomainen suoritus kuitenkin kisan ensikertalaiselta! Kilpailun

Kenttätykistökerho

Aika vaihtaa?
Vakavarainen ja kansainvälinen Handelsbanken
on myös ystävällinen ja paikallinen täyden
palvelun pankki.

voitossa kokemus oli sen sijaan valttia ja mestaruus meni jo neljättä kertaa virolaiselle Hannes Möllitsille.
olivat tällä
kertaa koonneet kokelman lajeja,
jotka mittasivat tykistö- ja yleissotilaallista osaamista melko kattavasti.
Kilpailulajeja olivat: Ilmakivääriammunta, Galil-rynnäkkökiväärin
purku, kokoaminen ja turvatarkistus, kaluston tunnistus, suunnistus,
suuntakehällä sunnan mittaaminen, tasotehtävän laskeminen, etäisyyden mittaaminen piirukolmion
avulla, tykin suuntaus, sekä Harristykistöradion käyttökuntoon laitto
ja yhteyden ottaminen.

Virolaiset isäntämme

Paluu matkalla suomalaiset poikkesivat tutustumaan Viron vapaussodista kertovaan museoon Lagedissa, n. 10 km päässä Tallinnasta.
Kyseinen museo oli erittäin mielenkiintoinen ja valotti veljeskansamme
kohtalon hetkiä menneellä vuosisadalla. Ehdottomasti paikka, johon
kannattaa tutustua. Paikanpäällä
järjestyy myös ruokailu. Koska kysessä on yksityismuseo vaati käynti
ennakkosopimista vierailusta isännän, Johannes Törssin kanssa.
Ensi kevättä ja Perussuunta 2012
tapahtumaa odottaessa, suomalaiset
ja virolaiset tykkimiehet kilpailevat
keskenään Niinisalossa, Hedbergtapahtumassa huhtikuussa.

Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden pankkiin!

- pankkitoimintaa jo vuodesta 1871

Sotahistorialliset ja
kulttuurimatkat 2011
Matka Berliiniin
Sampo Ahto
Laatokan Karjala-Petäjäsaari

2.–5.5.

798 €

Eeva Tammi

1.–3.7.

370 €

Kannas ja Konevitsa
Juhani Vakkuri
Suomenlahden ympäri
Pentti Lehtimäki
Matka Baijeriin
Sampo Ahto
Itä-Karjala
Juhani Vakkuri
Mannerheimin jäljillä Mikkelissä

2.–4.7.

320 €

14.–16.7. 315 €
8.–13.8. 1106 €

Reserviläisen

10.–14.8. 445 €
18.–19.8. 160 €

Murmansk-Petsamo
Sampo Ahto
Viipuri Vallattu
Göran Lindgren
Torjuntavoitto Kannaksella

22.-25.8.

Göran Lindgren

3.–5.9.
Sampo Ahto

Kesäyön marssi järjestetään
Vantaalla perjantaina 27.05.2011,
marssikeskuksena toimii
Hakunilan Urheilupuisto.
Teksti: Sotilasmestari Risto Tarkiainen
Sotilasliikuntatoimikunnan
puheenjohtaja

Paavo Friman

Normandian maihinnousu

Kesäyön marssi on juuri sinulle
pääkaupunkiseudun reserviläinen!

420 €

27.–29.8. 280 €
350 €

4.–9.10. 1295 €

Ilmoittautumiset 09-444774 tai vihdin.liikenne@clarinet.fi

kenttäkelpoisuuteen kuuluu oleellisena osana myös
marssitaito ja nyt sitä voi arvioida
samanhenkisten marssijoiden joukossa Vantaalla. Olemme suunnitelleet sinulle sopivia reittejä aina
5 km:stä 40 km:iin. Voit siis itse vapaasti valita, millaisen matkan haluat marssia tai kävellä.
Ennen marssille lähtöä olemme
järjestäneet ohjelmaa osallistujille,
mm. tanssiryhmä Rekolan raikas, alkuverryttelyä SATS-kuntokeskuksen
toteuttamana sekä tietenkin reipasta sotilashenkistä marssimusiikkia à
la Kaartin Soittokunta.

Tapahtuman juontajana toimii teeveestäkin tuttu Jone Nikula,
marssin suojelijana on kansliapäällikkö Arto Räty Puolustusministeriöstä ja kummina HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.
Lisäksi lähtöalueella Hakunilan
Urheilupuistossa on tuote- ja toimintaesittelyjä, esim. Suomen Latu
ja MBT-kengät.
Lähdöt tapahtuvat alkuverryt-

telyn jälkeen siten, että 30 ja 40 km
marssijat starttaavat klo. 18.00 ja 5,
10 ja 20 km kävelijät klo. 19.00 .
Pidämme sinusta huolta myös
reitin varrella, jossa on huoltopisteet maistuvine juomineen ja syötävineen. Reitit myötäilevät kauniita
maisemia ja voit nauttia kesäisestä
illasta ja yöstä hyvässä seurassa, onhan jo nyt marssijoita ilmoittautunut Kiinasta asti!
Maalissa sinua odottavat lämmin
suihku sekä upea diplomi sekä Kesäyön marssimitali. Marssin toimihenkilöinä ovat varusmiehet ja pippurinen reserviläisjoukko.
Marssin verkkopalvelun ilme on
uusittu ja marssilla on oma Facebook-yhteisö. Ilmoittautuminen tapahtuu siis internetissä osoitteessa
www.kesayonmarssi.fi. Tässä osoitteessa on myös lisäinfoa tapahtumasta, ohjeita marssijoille sekä reittikartat.
Tule mukaan kanssamme nauttimaan upeasta tapahtumasta ja tuo
kaverisikin mukanasi!
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Reserviupseerikerhoja
Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry
–Esbo-Grankulla Reservofficerare rf

Toimialueena Espoon ja Kauniaisten kaupungit. Vuonna 1965 perustetussa yhdistyksessä on 300 jäsentä. Kerhon toiminnan kaksi
syömähammasta ovat huipputason turvallisuuspoliittiset esitelmät sekä sotilasturismi.
21 vuotta jatkunut esitelmäsarja on kerännyt
5 800 kuulijaa. Esiintyjiä ollut 120, joissa 50
kenraalia ja vajaat 20 ministeriä. Esitelmätilaisuudet ovat avoimia yleisölle.
Kenraalien joukossa ovat viisi viimeistä
puolustusvoimien komentajaa, Jaakko Valtanen, Jan Klenberg, Gustav Hägglund, Juhani
Kaskeala, sekä Ari Puheloinen. Kaksi Ruotsin
puolustusvoimien komentajaa, Bengt Gustafsson, Ove Viktorin sekä Viron puolustusvoimien
komentaja Johannes Kert ovat vierailleet esitelmän pitäjinä. Korkeinta poliittisten päättäjien sarjaa ovat edustaneet Esko Aho, Martti
Ahtisaari, Paavo Lipponen, Paavo Väyrynen,
Sauli Niinistö, Jyrki Katainen, Erkki Liikanen,
Elisabeth Rehn, Jan-Erik Enestam ja Raimo
Ilaskivi.
Toinen leipälajimme ovat ekskursiot sekä
ulkomaille että kotimaassa. Olemme käyneet
katsastamassa Muskö’n laivastotukikohdan
Ruotsissa, Kronstatdin sataman Venäjällä,
Narvan ja Sinimäen taistelutantereet Virossa
sekä vierailleet Puolassa ja Berliinissä. Kotimaassa olemme tutustuneet kaikkien kolmen
puolustushaaran toimintaan. Toimintavuoteen
kuuluvat kerhon vuosijuhla, Kesäyön marssi
sekä joulun kunniavartiot. Och en sak till, vi
är tvåspråkiga.
Seuraava esitelmätilaisuus on tiistaina
10.5.2011 klo 19- Kauniaisten kaupungintalolla todella ajankohtaisesta aiheesta: Japanin
Suomessa oleva sotilasasiamies eversti Ooka
esitelmöi Itä-Aasian turvallisuuspoliittisesta
tilanteesta. Tervetuloa!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Ilpo Kaislaniemi, ekru@hrup.fi

Helsingfors Svenska
Reservofficersklubb r.f.

Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f.
(HSRK) är en förening för reservofficerare
med intresse för frivilligt försvarsarbete på
svenska. Klubbens uppsamlingsområde är i
första hand huvudstadsregionen, men klubben
har medlemmar i hela landet och även utomlands. HSRK grundades år 1949 av vicehäradshövding, major Randall Nybom och är idag
en aktiv klubb med drygt 200 medlemmar.
Klubben har en livlig ungdomsverksamhet
och arrangerar bl.a. klubbkvällar, museibesök, föredrag mm. För att kunna erbjuda sina
medlemmar ett så brett utbud av verksamhet
som möjlighet, inklusive kulturevenemang,
samarbetar klubben med övriga klubbar inom
Helsingfors Reservofficersdistrikt samt med

övriga svenskspråkiga reservofficers- och reservistklubbar i landet. Flera medlemmar
deltar också i Försvarsutbildningsföreningens
kurser som ledare och utbildare.
De centrala verksamhetsområdena för
klubben är traditionsarbete och skytte. Som
medlem i HSRK har du goda möjligheter att
utöva skytte med både pistol och andra vapentyper. Klubben har en egen skyttetur på
distriktets inomhusbana i Tölö. Därtill deltar
klubben aktivt i skytteturer i bl.a. Sandhamn.
Det finns sålunda goda förutsättningar att öva
dina färdigheter i olika skytteformer. Klubbens
medlemmar deltar också årligen i tävlingar.
Klubben kommer också att införa en ny traditionstävling inom skytte under verksamhetsåret 2011.
HSRK:s årliga festprogram är Officersbalen
i Helsingfors. Detta är en bal där officerarna inbjuder försvarsvänner till högtidlig fest.
Klubben besöker också regelbundet Reservofficerssällskapet i Stockholm (ROSIS). Samarbetet med ROSIS är värdefullt och en viktig
del av klubbens verksamhet. Vi deltar också
i större evenemang såsom Kesäyön Marssi i
Vanda, Res Ursus -patrulltävlingen samt Gentlemannatävlingen i Ekenäs. Klubben arrangerar årligen en säkerhetskurs för svenskspråkiga gymnasieelever (flickor och pojkar) samt
premierar en aspirant från varje kontingent
med klubbens förtjänstmedalj vid hemförlovningen.
Helsingfors Svenska Reservofficersklubb
r.f. (HSRK)
-Är en samlande punkt för huvudstadsregionens alla svenskspråkiga officerare i reserven
- Har en aktiv skytte- och ungdomsverksamhet och värnar om traditioner
- Instruerar, stöder och arrangerar evenemang
för Dig som officer i reserven
Kontaktinformation: www.hsrk.fi, Facebook: www.facebook.com/hsrk.fim, info@
hsrk.fi

Helsingin Reserviupseerien
Ilmatorjuntakerho ry

Itä-Helsingin Reserviupseerit ry

Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

IT-Kerho huolehtii osaltaan niin Helsingin
Reserviupseeripiirin ilmatorjuntatoiminnasta
kuin valtakunnallisen Ilmatorjuntayhdistyksen paikallistoiminnasta. Kerho on perustettu
Helsingissä vuonna 1947. Nyt toimintamme
koostuu kahdesta keskeisestä osa-alueesta:
aktiivisesta, vaativasta ja laadukkaasta koulutustoiminnasta sekä aselajimme ja järjestömme perinteiden vaalimisesta. Nämä, sekä tiivis
yhteistyö muiden aselajien kanssa, onkin nähty avaimena kerhon toiminnan vetovoimaisuuden takaamisessa.
Koulutustoimintaa järjestämme kaikilla tasoilla aina itse järjestetyistä ammunnan
harrastusmahdollisuuksista, MPK:n kurssien
kautta, VEH-muotoisiin harjoituksiin asti. Samoissa tilaisuuksissa olemme usein liikkeellä
mm. merivoimien reserviläisten kanssa. Järjestämämme koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Ilkka Anttonen, ilmatorjuntakerho@gmail.com
www.ilmatorjunta.fi valitse osastoista – Helsinki

- Kerho perustettu vuonna 2000 kun vanhat Itä-Helsingin kerhot yhdistyivät
- Jäsenmäärä 250
- Tukikohta Puotilassa, jossa kokoustilat ja oma ilma-aserata, myös ilmahirvirata.
- Päätoimintamuotoina ammunta ilma –ja
ruutiasein, jotokset, kunniavartiot sekä lukiolaisten turvakurssit kaksi kertaa vuodessa.
Tervetuloa mukaan itäisten Reserviupseerien
toimintaan.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jukka-Pekka
Kantokoski, ihru@hrup.fi www.rul.fi/ihru/

Helsingin Reservinupseerien
Jääkärikerho ry
Jääkärikerho on perustettu 13.04.1951 eli 60
vuotta sitten. Jääkärikerhon jäsenmäärä on 100.
Jääkärikerhon keskeisimmät toimintamuodot:
- Joka kuukauden ensimmäisen tiistain
saunailta, joka on tärkeää Jääkärikerhon
toiminnassa. Illassa tapaamme ja vietämme
yhteistä aikaa saunoen ja keskustellen. Joulukuussa saunailtaa vietetään tavanomaista juhlallisemmin kalaillallisen merkeissä.
- Pistooliammunnan harjoitus- ja kilp a i l u to i m i n t a a
osallistuen
muiden tilaisuuksiin ja itse järjestäen.
- Reserviupseeritoimintaa tukevia tutustumiskäyntejä ja retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin, yhteistyössä muiden kerhojen kanssa.
- Yhteistoimintaa Uudenmaan Jääkäripataljoonan kanssa, osallistumalla UUDJP:n
kotiuttamistilaisuuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Jääkärikerho palkitsee kunkin kotiuttamiserän ansioituneimman vänrikin.
- Esitelmäpitoisia kerhoiltoja kahdesti vuodessa yhdessä HRUP:n Pioneeriosaston kanssa.
Jäsenedut:
- Mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon Santahaminan killan saunalla kerran kuukaudessa
- Mahdollisuus päästä kehittämään ja vaikuttamaan Jääkärikerhon toimintaan
- Mahdollisuus toimia yhteistyössä Uudenmaan Jääkäripataljoonan kanssa
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Jorma Nisula,
jaakarikerho@hrup.fi

KHRU, perustettu jo vuonna 1925. KHRU onkin alkujaan Suomen ensimmäinen reserviupseeriyhdistys, joten vaalimme myös kunniakkaita perinteitä. Emme ole kuitenkaan historian kangistamia, vaan monipuolinen toiminta
elää tässä ajassa. Nykyisin jäseniä on noin 600
henkeä.
Yhdistyksenä pyrimme edistämään suomalaisen yhteiskunnan yleistä maanpuolustustahtoa ja -kykyä; reservin upseereina
kehitämme jäsenen henkilökohtaista sotilasammattitaitoa. Järjestämme ja koulutamme
toiminnallista ammuntaa, lajina erityisesti
sovellettu reserviläisammunta (SRA). Ylläpidämme kenttäkelpoisuutta eri tavoin. Seuraamme turvallisuuspolitiikan kehitystä ja
maanpuolustuksen ajankohtaisaiheita runsaan
esitelmätoiminnan kautta. Kunnioitamme
maanpuolustuksen perinteitä ja veteraanien
työtä. Järjestämme tutustumisretkiä, erilaisia
ammuntoja, kilpailureissuja, esitelmiä, saunailtoja, yms. Toiminnassa on mukana myös
kansainvälinen ulottuvuus, yhteistoiminta Viron reserviupseereiden kanssa on aktiivista.
KHRU:n toiminta tarjoaa hyvät puitteet aktiiviselle reserviupseerille ikään tai heraldisten
ruusukkeiden määrään katsomatta. Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa hyödylliset kontaktit. Olemme avoimia uusille ideoille ja toimijoille; mieti miten sinä haluaisit edistää yhteistä
asiaamme? KHRU toivottaa tervetulleeksi.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Pekka Appelqvist, www.khru.net.

Helsingin Reservimeriupseerit ry
Vuonna 1947 Katajanokan Upseerikerholla perustettu Helsingin Reservimeriupseerit on Merisotakoulun laivastolinjan käyneiden reserviupseerien aselajiyhdistys. Olemme noin 140
jäsenen aktiivinen toimija pääkaupunkiseudun merihenkisten reserviupseerien yhdyssiteenä. Jäsenistöömme kuuluu myös muiden
aselajien merihenkisiä reservin upseereita.
Vaikka toimimmekin ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla, jäsenistössämme on edustettuna
koko maa.
Järjestämme koulutuksia, toimintapäiviä,
erilaisia esitelmiä sekä vierailuita merellisiin
yrityksiin, organisaatioihin ja tapahtumiin.
Aktiivijäsenemme ovat omien kurssiemme
lisäksi kouluttamassa monissa merivoimien
harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla. Osallistumme vuosittain
merikilpailuihin, joista parhaat pääsevät joka
toinen vuosi järjestettäviin Pohjoismaisiin
mestaruuskisoihin. Vaalimme meriupseeriperinteitä virallisissa tapahtumissa, mutta myös
kevyemmin erilaisten juhlien merkeissä.
Yhdistyksellämme on purjevene, jolla järjestämme käytännön merellistä koulutusta
Helsingin vesillä, osallistumme kilpailuihin ja
edustamme yhdistystä rannikon purjehduksilla. H-veneemme purjehduskausi aloitetaan
huhti - toukokuussa kevätkunnostuksella. Riki
on ollut trimmissä toukokuun lopussa.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita purjehduksille, koulutamme purjehdustaitoa. Vene on
käytettävissä myös omatoimiseen purjehdukseen kaikille jäsenille, jotka ovat osoittaneet
taitonsa toimia veneen kipparina. Viikonloppu- ja iltapurjehduksista voi sopia etukäteen
alusupseerin kanssa.
HRMU järjestää ohjatut ammuntavuorot
joka toinen viikonloppu Töölöntorinkadun
ampumaradalla. Yhdistyksellä on myös omaa
kalustoa lainaksi aloitteleville ampujilleen.
Yhdistyksen jäsenet pääsevät erikseen sovittaessa kokeilemaan myös isompikaliiperisia käsiaseita. Ampujien aktiivisuus on ollut nousussa viimeisen puolen vuoden aikana. HRMU:n
ampumaupseerit pitävät ammuntavuorot aina
ohjatusti, turvallisuus ensisijalla. Tulevaisuudessa pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään myös kivääriammuntoja sekä soveltavaa reserviläisammuntaa (SRA).
Jäsenyys avaa sinulle oman toimintamme
lisäksi pääsyn Maanpuolustuskoulutuksen
sekä Sinisen Reservin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä mahdollisesti merivoimien harjoituksiin. Jäsenetuna piirilehden ja Reserviläisen lisäksi Rannikon Puolustajat -lehti kotiisi.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Sami Linnermo, hmru@hrup.fi

Munkkivuoren Reserviupseerit ry
MVRU on perustettu 22.4.1959 silloisen uuden
kaupungin- osan Munkkivuoren paikalliskerhoksi. Kerhon lippu naulattiin juhlallisesti
18.4.1974. Kerhon nykyinen jäsenmäärä on 81.
Kerhomme toimi alun perin hyvin paikallisesti
Munkkivuoren alueella mutta sittemmin jäseniä yhdistäväksi tekijäksi on muodostunut
ampumatoiminta.
Kerhomme harrastaa ampumatoimintaa
ympärivuotisesti. Talvikaudella Urheilutalolla pienoispistooleilla ja Reserviupseeripiirin
radalla sotilaspistoolin pika-ammuntoja, ja
muita sovelletun reserviläisammunnan harjoituksia. Tilaisuuksia järjestetään neljä kertaa
kuukaudessa lokakuun ja huhtikuun välillä.
Ulkoratakaudella järjestetään maaliskuun ja
marraskuun välissä kerran kuukaudessa ampumapäivä Kalvolan ampumaradalla. Tällöin
voidaan ampua kaikilla reserviläistoimintaan
soveltuvilla aseilla. Lisäksi on tilaisuus ampua
haulikolla savikiekkoja. Aloittelevaa harrastajaa varten meillä on käytössä .22 ja 9 mm
pistoolikalustoa. Tarkka-ammuntaa varten
kerholla on .338 Lapua kaliiberinen Sako TRG
kivääri, jota voidaan käyttää kerhon tilaisuuksissa. Kerhon jäsenet voivat osallistua myös
Piirin järjestämiin ampumatilaisuuksiin Santahaminan radoilla.
Ampumisen lisäksi järjestetään esitelmätilaisuuksia mielenkiintoisista aiheista kevät - ja
syyskokouksien yhteydessä. Lisäksi on järjestetty suunnistus- ja ulkoilutilaisuuksia ja retkiä
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sopiviin kohteisiin. Perinteenämme on osallistua muiden Munkinseudun kansalaisyhdistysten kanssa muistotilaisuuksiin Munkkiniemen
sankarihaudalla kaatuneiden muistopäivänä
ja itsenäisyyspäivänä. Tärkeänä toimintamuotona on osallistua yhdessä erilaisiin maanpuolustusseminaareihin ja koulutustilaisuuksiin.
Yhteystiedot: puheenjohtaja Mauri Routio,
mvru@hrup.fi

Helsingin Reserviupseerien
Pioneeriosasto ry
Kerho on perustettu vuonna 1947. Jäseniä on
n. 140 henkilöä. Jäseneksi voidaan ottaa kuka
tahansa reserviupseerikoulutuksen suorittanut henkilö katsomatta aselajikoulutus
taustaan. Jäsenistössä
on paljon nuoria, ja
tietenkin myös iältään
hieman enemmänkin
elämää nähneitä jäseniä. Nimensä mukaisesti Pioneeriosaston
jäsenet ovat pioneerihenkisiä ja pyrkivät
vaalimaan pioneeri-,
sotilas- ja johtamistaitojaan vuosittain järjestettävissä jotoksissa
ja muissa kilpailuissa. Jäseniemme osallistumisia järjestettävissä kursseissa ja kilpailuissa
niin kotimaassa kuin myös ulkomailla tuetaan
rahallisesti vuosittain.
Ampumataitoa ylläpidetään ja kehitetään
yhteisillä ampumaratavuoroilla Töölöntorinkadun sisäampumaradalla ja muilla yhteisillä
rata-reissuilla, mm. Padasjoen ampumarataalueella. Ampumatoimintaa tuetaan myös rahallisesti tarjoamalla vuosittain jäsenille patruunoita ampumiseen niin .22LR kuin 9mm
kaliibereissa.
Pioneeriosastolla on tarjota kalustoa
SRA:han, eli sovellettuun reserviläisammuntaan, kuin myös jotoksilla käytettävää materiaalia. Osastolla on myös runsaasti ”alan
kirjallisuutta” jota lainaamme jäsenistömme
omatoimiseen kouluttautumiseen ja tietojen
päivittämiseen. olemme ottaneet tavaksi sivistää itseämme useilla erilaisilla esitelmätilaisuuksilla, joita on kevät- ja syyskokouksen
yhteydessä iltapalan kera. Teemme vuosittain
yhteisiä retkiä kiinnostaviin ja mielenkiintoisiin kohteisiin, jonne ei aina ole ns. siviileillä
edes asiaa. Jäseneksi voit liittyä tähän mukavaan porukkaan täyttämällä hakemuksen
netissä tai ilmoittautumalla sihteerille. Lisää
tietoa toiminnastamme saa nettisivuiltamme,
puheenjohtajalta tai sihteeriltä! Käy tutustumassa ja liity joukkoomme!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Markus Saarela, www.pioneeriosasto.org

Helsingin Reserviupseerien
Viestiosasto ry

VIESTIOS, perustettu jo 1949, jäsenmäärä 170
jäsentä, tunnus: Viestiosasto, sijainti: Pääkaupunkiseutu, kotipaikka Helsinki
Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry
on pääkaupunkiseudun reservin viestiupseerien yhdistys, jonka tarkoituksen on jäsentensä
viestiupseeritaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä jäsenten välisen yhteistoiminnan
edistäminen näissä asioissa.
Toimintamme painottuu viestiupseerien
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sodanajan ammattitaitoa parantaviin ja ylläpitäviin koulutustilaisuuksiin, yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja viestialan
muiden toimijoiden kanssa. Helsingin Reserviupseeripiirin toimintasuunnitelman mukaisesti panostamme erityisesti jäsenhuoltoon
ja kenttäkelpoisuuteen, joiden edistämiseksi
järjestämme ampumatoimintaa ja sotilasliikuntaa.
Toimintamuotoinamme ovat: viestikoulutus, osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen ja harjoituksiin, joista
voi saada kertausharjoituksiin rinnastettavia
kertausharjoituspäiviä. Esitelmätilaisuudet ja
seminaarisarjat. Tutustumiskäynnit viestialan laitoksiin yhteistoiminta muiden reserviläiskerhojen ja organisaatioiden kanssa sekä
pistooli- ja kivääriammunta, muu yhdessäolo
(mm. saunaillat).
Teemme yhteistyötä mm. Maanpuolustuskoulutus ry (MPK) :n, Viestiupseeriyhdistys
ry:n, Uudenmaan Viestikilta ry:n ja Puolustusvoimien, erityisesti Viestirykmentin
kanssa. Lukuisat jäsenemme toimivat viestin
koulutustehtävissä MPK ry:n kursseilla, ml.
Puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen koulutuksen järjestäjinä. Palkitsemme vuosittain
parhaan viestikouluttajan ja parhaan junioriviestikouluttajan.
Tarjoamme uudelle jäsenelle: Viesti- ja ampumataitojen ylläpitämisen ja kehittämisen mahdollisuuden.
Viestihenkisten ammattilaisten sosiaalisen
verkoston ja sitä kautta tulevat hyvät yhteydet
ja arvostuksen.
Viestiupseeri, tervetuloa mukaan toimintaamme!
Yhteystiedot: puheenjohtaja Ilkka Anttonen, www.viestiosasto.net

näkin vuonna.
Työ sotiemme veteraanien hyväksi on kerhomme kunnia-asia. Kantasuomalaisten veteraanien lisäksi olemme tehneet hedelmällistä yhteistyötä sodissamme vapaaehtoisina
palvelleiden virolaisten Suomen-poikien sekä
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit
ry:n jäsenten kanssa. Toimintamme Suomenpoikien ja Inkeriläisten ja Karjalaisten Heimoveteraanien kanssa on ollut heidän historiansa
kuulleille mieleenpainuvaa.
Kerhomme toimintaan olemme ottaneet jäsenistön haluamia toimintoja ja olemme olleet
kokeilunhaluisia jäsenten ehdotuksille. Meille
muodollisuudet eivät ole oleellisia. Luomme
toimintamahdollisuuksia jäsenillemme, jotka
hyödyntävät niitä omaksi ja koko Suomen reservin hyväksi. Tervetuloa mukaan hyvän yhdistyksen aktiiviseen joukkoon!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Sampo Martiskainen, www.rul.fi/toolo

Stadin Sissit

Töölön Reserviupseerit ry

Töölön Reserviupseerit ry on yksi Helsingin
Reserviupseeripiirin aluekerhoista. Vaikka
Töölö on nimensä mukaisesti Töölön RU:n
ominta aluetta, jäsenemme koostuvat laajalti
koko pääkaupunkiseudun reserviupseereista
ja löytyypä jäseniä kauempaakin, jopa ulkomailta. Viime vuonna Lauttasaaren Reserviupseerit liittyivät Töölön RU:hin. Jäsenmäärämme on 160. Kerho on perustettu v. 1968.
Olemme olleet kymmenen vuoden ajan
RUL:n toimintakyselyn perusteella liiton
kymmenen aktiivisimman kerhon joukossa
ja HRUP:ssa aivan kärjessä. Toimintaamme
kuuluu perinteistä reserviupseeritoimintaa,
kuten sotilasliikuntaa ja -urheilua, monipuolista ampumatoimintaa kerhon omilla aseilla,
perinnetoimintaa sekä tutustumisia ja vierailuja. Näiden lisäksi Töölön Reserviupseereilla
on muista kerhoista poiketen aktiivista yhteistoimintaa Baltian maiden puolustusvoimien
ja rajavartiostojen kanssa. Hyvien suhteiden
vuoksi olemme päässeet näkemään ja kokemaan mielenkiintoisia sotahistorian kohteita
kotimaassa ja ulkomailla sekä olemme saaneet ajankohtaista tietoa eri maiden puolustusvalmiuden kehityksestä. Kesäyön marsseilla olemme isännöineet Viron rajavartioston ja
Viron joukko-osastojen yhdistettyä joukkuetta
maanpuolustusviikonlopun merkeissä, niin tä-

Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa, kantaviin pääperiaatteisiin on aina
kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen
kehittäminen ja vahva maanpuolustushenki.
Se ei ole menneiden tapahtumien muistelua
eikä uhoamista - se on fyysisen ja henkisen
kunnon ylläpitämistä ja vastuunottamista tämän maan perinteistä ja tulevaisuudesta, yhdessä ja jokainen omalta osaltaan.
Stadin Sissit on avoin kaikille, sukupuoleen
ja koulutushaaraan katsomatta. Se on kahden
reserviläisyhdistyksen kerhoyhtymä, jonka
toiminnot on käytännössä yhdistetty. Liitytpä
kumpaan tahansa, harrastusmahdollisuutesi
ovat täysin samat.
Reservin upseerit liittyvät Helsingin Sissikerho ry:en, joka kuuluu Suomen Reserviupseeriliittoon (RUL). Muut Sissien toimintaan
halajavat liittyvät Helsingin Sissiosasto ry:en,
joka kuuluu Reserviläisliittoon (RES). Sissikerho on perustettu vuonna 1959 ja Sissiosasto vuonna 1961. Vuosi 2009 oli Stadin Sissien
juhlavuosi ja 50-vuotista taivalta vietettiin yhdessä aktiivisesti toimien ja arvokkaasti juhlien.
Stadin Sissit täydentävät vapaaehtoista
maanpuolustustoimintaa Helsingin ja lähikuntien alueilla yhtenä osana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustarjonnassa.
Stadin Sisseillä on kolme päätoimintamuotoa, maasto, ammunta ja itsepuolustus. Viestitoiminta tukee osaltaan eri toimintoja, joista
mainittakoon vuotuinen maastoharjoitus Pahkis, joka on viime vuosina ollut n. 100 hengen
tapahtuma. Pahkis on johdettu maastoharjoitus, missä kaksi osastoa kilpailee keskenään
johdetusti toisiaan tai yhteistä maaliosastoa
vastaan. Tapahtuman aikana tulee erilaisia
suoritteita liittyen etsintään, viestitoimintaan,
ammuntaan ja itsepuolustukseen kulloisenkin
skenarion mukaisesti.
Stadin Sisseillä on oma toimitila Herttoniemessä, viikoittaisia salivuoroja Töölöntorinkadun salilla ja ampumavuorot piirien ampumaradalla. Toiminta on erittäin aktiivista ja nuorekasta, kerhoyhtymän keski-ikä on selvästi
alle keskivertoyhdistyksen keski-ikää.
Yhteystiedot: Sissikerho r y, puheenjohtaja Kimmo Karila. Sissiosasto ry, puheenjohtaja Seppo Siimeslehto.
www.stadinsissit.fi

Tapiolan Reserviupseerit ry

TARU on toiminut vuodesta 1956 alkaen
koko Espoon alueella. Perustaminen tapahtui
Tapiolassa, josta nimi. Jäsenyydelle ei ole esteitä vaikka asuisi kauempanakin, suuri osa jäsenistä asuu jossain päin pääkaupunkiseutua,
osa ulkomailla. Oma toimitilamme on Tapiolassa. Kerho on pitkään ollut koko Suomessa
kolmanneksi suurin noin 650 jäsenellä.
Hallituksen keski-ikää on hilattu alaspäin
(42,5v) ja haku on taas päällä fiksuille ja aktiivisille jäsenille. Nuorekas toiminta on ollut
ennakkoluulotonta, mutta samalla pitkäjänteistä. Tunnuslauseemme on ”Rauta on
ikuista”, joten olemme satsanneet kalustoon,
niin myös asekalustoon. Turhaan Tarusta ei
ole tullut jo paria kertaa kovatasoisen Häyhä
tarkka-ammuntakisan voittajia. Ammunta
on muutenkin erittäin lähellä sydäntämme ja
ruutia palaa Töölöntorinkadun sisäradalla,
Santahaminassa, Syndalenissa, Nummi-Pusulassa, Mikkelissä sekä ulkomailla.
GONA jäsenlehti on ilmestynyt vuodesta
1996 alkaen siirtyen viime vuonna kokonaan
sähköiseksi. Juttuarkistoon kannattaa sukeltaa kotisivuilta, josta löytyy myös yhteystiedot
ja muuta perustietoa toimintakalenterin lisäksi: http://tapiolanreserviupseerit.fi. Perinnetapahtumiin löytyy vermeet kerholta, M36
asepukujen muodossa aina aseita myöten,
joten jos kaipaat isänmaallista lisämakua pyhäpäiviin, olet tervetullut järjestelyihin sekä
kunniavartioon: 13.3 / 27.4 / 15.5 / 6.12 ja 24.12
Jos olet reipas ja aktiivinen upseeri, tervetuloa Tapiolaan – keskelle toimintaa!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Marko Puumalainen, www.tapiolanreserviupseerit.fi

Pohjois-Helsingin Reserviupseerit ry

Kerho on perustettu 6.5.1968, jäseniä meillä
on 137 kpl. Toiminta-ajatuksenamme on ampuma- ja maastotaitojen kehittäminen sekä
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tunnetuksi tekeminen. Nuorille upseereille tarjoamme
toiminnallisessa ja rennossa muodossa, joka
sisältää ampuma- ja ulkoiluleirejä Padasjoella,
tutustumisvierailuja yhteiskunnallisesti ja historiallisesti mielenkiintoisiin kohteisiin, aatteellista ja hengellistä toimintaa esim. itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona. Ampumavuorot
piirien Töölön radalla sekä mukavaa yhdessä
olo kokousten ja vapaa-ajan merkeissä kuukuvat konseptiin.
Päämäärämme ovat: nuorten jäsenten
aktivointi toimintaan ja jäsenmäärän kasvattaminen. Ampuma- ja liikuntaharrastuksen
lisääminen ja jäsenistön aktivointi piiri ja liittotason tehtäviin.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari,
phki@hrup.fi
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Reserviläisyhdistyksiä
Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry
LVRU, 21.11.1972. Huolehtii osaltaan reserviupseerien sotilastaitojen sekä fyysisen kunnon
että kenttäkelpoisuuden ylläpidosta ja vaalii
itsenäisen Suomen perinteitä yhteistyössä
vantaalaisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Erittäin lämmintä ja läheistä on yhteistyö
sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöjen kanssa. Veteraanien lisäksi yhteistyötä tehdään
alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen
ja organisaatioiden kanssa. Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu (VaPePa) on yksi kerhon toimintamuoto. Toiminta on keskittynyt Vantaan
Variston alueella sijaitsevaan toiminta-keskukseen, joka on valmistunut vuonna 1989. Tilaa
vuokrataan ulkopuolisille erilaisten juhlien ja
koulutus-tilaisuuksien järjestämistä varten.
LVRU järjestää vuosittain kaksi leiriä Padasjoen RUL:n koulutuskeskuksessa. Leirien
aikana ratkaistaan taktiikan tehtäviä, suunnistetaan, järjestetään kerhon ampumamestaruuskilpailut pistooli- ja kivääriammunnassa.
Vuosittain myös järjestetään Padasjoella yhden tai kahden päivän pituinen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lisäkurssi. Koulutusaiheita ovat olleet karttaharjoitukset, taktiset
merkit, uudet sotilaskartat ja koordinaatit,
kenttälääkintä, pioneeritoiminta, viestikoulutus ja heitinkoulutus sekä turvallinen ammunta. Kerhon jäsenet pääsevät ampumaan Padasjoella, Töölössä ja Santahaminassa.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Ari Koski-Ukko, http://lvru.rul.fi/

Tikkurilan Reserviupseerikerho ry
Helsingin Reserviläiset ry

TIRUK kuukausikokoukset pidetään jokaisen
kuukauden viimeisenä torstaina klo 19.00).
Kokousasioitten jälkeen ohjelmassa on esitelmä. Aiheet ovat liittyneet maanpuolustuksen, talouselämän, teknologian tai jonkin erikoisharrastuksen piiriin. Tutustumiskäynnit:
Suur-Helsingin alueella on runsaasti mielenkiintoisia kohteita, joihin harvoin tulee muuten tutustuneeksi. Niinpä kerhon jäsenillä on
tilaisuus osallistua ryhmänä ennalta suunnitelluille opastetuille tutustumiskäynneille.
Ampumatoiminta: Yhdistyksen käytössä on
sisäampumarata. Se sijaitsee Tikkurilan urheilutalon alakerrassa, Valkoisenlähteentie
52. Rata on 25-metrinen ja 5-paikkainen. Siellä ammutaan 22 cal. aseilla sekä ilma-aseilla.
Harjoitusammuntojen lisäksi radalla järjestetään sekä jäsentenvälisiä että eri maanpuolustusjärjestöjen välisiä ampumakilpailuja.
Jotokset: Jotos on useimmiten 2-4 -miehisin
partioin suoritettava vaellus. Partiot suunnistavat kartan ja kompassin avulla vaihtelevassa
maastossa rastilta rastille. Rasteilla on erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät reserviläis- sekä
erätaitoihin ja -tietoihin, ensiapuun, yleistietouteen, käytännön taitoihin jne. Jotos vaatii
partioilta hyvää. fyysistä ja henkistä kuntoa.
TIRUK on aktiivinen myös eri reserviläisurheilun muodoissa sekä perinnetoiminnassa joista
tärkeimpänä joulun kunniavartiot.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Erkki Puumalainen, www.tiruk.net

Reserviläisliiton vanhin yhdistys Helsingin
Reserviläiset ry on perustettu 1935 ja siinä on
yli 800 jäsentä, joista noin neljännes on alle
40-vuotiaita ja toinen neljännes 40–50-vuotiaita.
Viime vuosina on järjestetty Mannerheimteemalla retkiä Lopelle ja Louhisaareen, tutustuttu luontoon ja historiaan Santahaminassa
sekä Krimin sodan raunioihin ja muistomerkkeihin Lauttasaaren Särkiniemessä, järjestetty
rasti Stadin jotokselle, osallistuttu joukkueella
Kesäyön marsseille, käyty Väestönsuojelumuseossa ja tehty teatterimatka Suomenlinnaan.
Nyt näkyvimmät toimintamuodot ovat liikunta ja kuntotestit. Yhdistys on käynnistämässä uudelleen ampumatoimintaansa, josta
lisätietoja antaa puheenjohtaja Tomi Sarilahti
puh. 040 594 9673, tomi.sarilahti@iss.fi. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antaa myös
sihteeri Timo Elolähde, puh. 040 830 4097,
timo.elolahde@hsl.fi tai helsinki@helresp.fi.

Vantaan Reserviläiset ry

tapahtumia, kuten kiväärin kolmiasentokilpailut, pistoolikenttäammunnat ja perinnepistoolikilpailut. Kesän suosikkitapahtuma on
Santahaminassa arki-iltoina järjestettävä sotilaspistoolin pika-ammunta.
Vuosittain VaResin jäseniä osallistuu jotoksiin, sotilastaitokilpailuihin ja värikuulatapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Kansainvälistä
yhteistyötä tehdään muun muassa Kaitseliiton
Tarton malevan ja Naiskodukaitsen kanssa.
Vantaan Reserviläiset ry on läsnä kotipaikkakunnallaan itsenäisyyspäivän lipunnostossa ja toimitsijana itsenäisyysjuhlissa. Yhdistys
sytyttää joulutulet, osallistuu jouluaaton kunniavartioon ja Kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskuun sekä kenttäehtoolliseen lippujuhlan päivänä. Yhdistys järjestää vuosittain,
osana aatteellista maanpuolustusta, perinteisen talkooillan Honkanummen saksalaisella
sotilashautausmaalla.
VaRes toimii myös aktiivisesti pääkaupunkiseudun ampumarataongelman ratkaisemiseksi. Jäsenistön fyysistä kuntoa pyritään
pitämään yllä suunnistuksen, hiihtoretkien ja
liikuntakurssien avulla. Lisäksi osallistumme
vuosittain Kesäyön Marssiin.
VaResin jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen
hallitus hyväksyy. Yhdistyksen säännöissä on
määritelty myös nuorisojäsenyys, kannatusjäsenyys ja muitakin jäsenlajeja yksityishenkilöille ja yhteisöille. Jäsenyys ei ole sidottu
asepalveluksen suorittamiseen.
Jäseneksi liitytään täyttämällä lomake yhdistyksen kotisivuilla www.vantaanreservilaiset.fi tai toimittamalla vastaavat tiedot yhdistyksen sihteerille.
Vantaan Reserviläiset ry
PL 135
01301 Vantaa
www.vantaanreservilaiset.fi

on ampumatoimintaan erikoistunut reserviläisyhdistys, jonka jäsenmäärä on 674
(1.4.2011). Yhdistys on perustettu 27.3.1958
Helsingin Reservinaliupseerit ry:n alaosastona. Viime vuosina yhdistyksen toiminnalle on
ollut leimallista jäsenmäärän voimakas kasvu.
Yhä useammin yhdistykseen liitytään myös
muualta kuin Vantaalta.
Suurin vuosittainen ampumatapahtuma on
VaRes Cup, joka on neljän osakilpailun SRAtapahtuma. Sovellettujen reserviläisammuntojen (SRA) lisäksi VaRes tarjoaa jäsenilleen
mahdollisuuden harrastaa Reserviläisurheiluliiton lajeja sekä järjestää yhdistyksen omia

Itä-Helsingin Reserviläiset ry
Keväällä 2012 juhlavuottaan viettävä Itä-Helsingin Reserviläiset ry on maanpuolustushenkeä ylläpitävä yhdistys, jonka jäseneksi voi
liittyä jokainen 15-vuotias Suomen kansalainen. Nykymuotonsa yhdistys sai kun toukokuussa 1962 perustettu Herttoniemen ja 1967
perustettu Vuosaaren Helsingin Reserviläisten
alaosastot yhdistyivät tammikuussa 1976 ItäHelsingin alaosastoksi. Jäsenmäärä on vakiintunut 120 jäsenen paikkeille.
Yhdistys kokoontuu kerran kuukaudessa
Vuosaaren pirtille yhteisen ajanvieton, esitel-

mien tai juhlien merkeissä. Reserviläistoimintaamme kuuluu ammunta, seppeleenlaskut
ja kunniavartiot, veteraanityö sekä osallistuminen reserviläistapahtumiin muiden yhdistysten kanssa. Pienelle yhdistykselle yhteistyö
meitä lähellä olevien tahojen kanssa onkin
merkittävää; ampumaleireille, retkille, urheilutapahtumiin jne. lähdemme yleensä jonkin
toisen yhdistyksen kanssa.
Reserviläistoiminnan ei aina tarvitse olla
tiukan sotilaallista. Tervetuloa mukaan rentoon porukkaan!
Yhteystiedot:
Heikki Tulokas (pj)
0440644430
Heikki.Tulokas@aalto.fi
www.reservilaisliitto.fi/itahelsinginreservilaiset

Kokonaismaanpuolustus ry
Kokonaismaanpuolustus ry
on vuonna 2002 perustettu
akateemisen loppututkinnon
tai muun ylemmän
tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusyhdistys. Yhdistyksen
jäseneksi voidaan hyväksyä
myös muu Suomen kansalainen, jolla on riittävä kokonaismaanpuolustukseen liittyvä osaaminen ja
koulutus. Yhdistys toimii valtakunnanlaajuisesti reserviläisten kokonaismaanpuolustusharrastuksen yhdyssiteenä.
Yhdistyksemme keskeinen tavoite on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta,
opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa. Tuemme osaltamme kokonaismaanpuolustuksen alalla toimivien osapuolten
yhteistoimintaa. Yhdistyksemme pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan osaavien henkilöiden
sijoitukseen poikkeusolojen organisaatioissa
ja tehtävissä niin, että sijoittuminen ja tehtävät vastaavat parhaiten henkilön tosiasiallista
koulutusta ja osaamista.
Tarjoamme jäsenillemme ajankohtaista
tietoa kokonaismaanpuolustuksen alalta välittämällä tietoa sekä järjestämällä kokonaismaanpuolustuksen alaan liittyviä tilaisuuksia
ja tapahtumia.
Yhdistys järjestää kokousten lisäksi kevätsyyskaudella kerran kuussa jäsenille avoimen
tapaamisen. Tänä vuonna järjestämme kuukausittaisen perusohjelman lisäksi: retken
Porkkalan seudulle, pienimuotisen vaelluksen
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esitelmineen, vuosijuhlan ja liikuntapäivän.
Muista seminaareista ja esitelmistä ilmoitetaan erikseen.
Yhdistykseen voi liittyä täyttämällä jäsenhakemuksen Reserviläisliiton internetsivuilta.
Lisää tietoa Kokonaismaanpuolustus ry:stä:
http://www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/kokonaismaanpuolustus

Merireserviläiset ry, Sjöreservister rf

on Reserviläisliiton, Sininen Reservi ry:n ja
Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdistys, jonka kotipaikkana on Helsinki ja toiminta-alueena rannikko-Suomi. Yhdistyksessä
on tällä hetkellä jonkun verran yli sata henkilöjäsentä. Merireserviläiset ry:llä on myös yhteisöjäseniä.
Merireserviläiset ry on reserviläisyhdistys,
jonka jäsenyys on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille asuinpaikasta
riippumatta, ja jotka yhdistyksen johtokunta
hyväksyy - naisille ja miehille -, eikä merivoimissa suoritettu varusmiespalvelus ole vaatimuksena. Suuri osa jäsenistöstä on kuitenkin
merivoimien reserviläisiä: upseereita, aliupseereita ja miehistöä. Merihenkisyys ja kiinnostus reiluun merelliseen reserviläistoimintaan on kaikille jäsenille yhteinen piirre.
Merireserviläisten toiminnan peruspilareiksi ovat muodostuneet merellinen toiminta
omalla koulutusalus Ahven 3:lla, merenkulkukoulutus, turvallinen ampumaurheilu sisäradalla Helsingin keskustassa sekä merikilpailutoiminta. Yhdistyksen ampujat ovat moninkertaisia Reserviläisurheiluliiton, Sinisen
Reservin ja Helsingin reserviläispiirien mestareita. Urheilullinen ampumakoulutus kuuluukin olennaisesti yhdistyksen toimintaan.
Merireserviläiset ry on myös veneily-yhdistys, jolla on oma ”pursiseuralippunsa” ja
venerekisterinsä. Merireserviläisten Navigaatiojaosto toteuttaa Suomen Navigaatioliiton
jäsenenä sen navigaatiokoulutusta. Yhdistyksen vene ja jäsenet osallistuvat aktiivisesti Meripuolustuspiirin koulutustoimintaan.
Yhdistyksemme oli aloittamassa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja laivastoalan reserviläisten yhteistoimintaa heti
1990-luvun alussa. Yhteistyö Helsingissä oli
aloitettu jo heti toiminnan alettua vuonna
1959 ja syveni yhdistyksen edeltäjän, Helsingin Reservialiupseerien Meriosaston perustamisen 9.3.1960 jälkeen.
Merireserviläiset ry:n paikallisosastoja on
mahdollista perustaa eri paikkakunnille, jolloin osasto saa käyttöönsä heti mm. venerekisterin, yhdistyksen tunnukset ja oman ansiomerkkijärjestelmän, Merireserviläisristin.

Helsingforsnejdens Svenska
Reservunderofficerare rf
Föreningen grundades som avdelningen
”Svenska sektionen” inom Helsingin Reservinaliupseerit r.y. år 1961 och ombildades sedermera till en fristående förening med nuvarande namn. Föreningens verksamhetsområde
täcker främst Helsingfors, Esbo, Grankulla
och Vanda.
Föreningens uppgift är att verka som föreningslänk mellan medlemmarna samt stöda
sådan verksamhet som främjar rikets säkerhet
samt att höja och upprätthålla försvarsviljan
samt att verka för en förbättring av de allmänna försvarsförutsättningarna på föreningens
verksamhetsområde genom att bl.a. upprätt-
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hålla och utveckla den lokala frivilliga försvarsutbildningen.
Till vår verksamhet hör skytte i Luolan på
Tölötorgsgatan samt ett långvarigt samarbete
med Ekenäsnejdens Reservister och Dragsviks
Befälsförening inom idrott såsom orientering
och skytte.
Till föreningens ordinarie medlem kan antagas efter styrelsens godkännande myndig
finsk medborgare vars militärgrad i reserven
är korpral eller högre. Till föreningens understödande medlem kan antagas efter styrelsens
godkännande myndig finsk medborgare som
fullgjort värnplikt. Till föreningen kan också
antas som donator- eller understödande medlem en person eller rättsgiltigt samfund, som
har godkänts av styrelsen.
Mera information finns på vår webbsida:
http://www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit_
ja_yhdistykset/sivustot/helsingforsnejdens_
svenska_reservunderofficerare
Plock ur aktivitetskalendern för år 2011
Inom Triangelkampsverksamheten med de
västnyländska föreningarna tävlas enligt följande :
5.3 skidskytte Västerby Ekenäs, 27.4 terränglöpning Kasaberget Grankulla,
3.5 pistolskytte Baggby skjutbana, miniatyrgevärsskytte Ingå,
20.8 orientering Dragsvik, 15.10 Triangelkampens avslutningsfest.
Övriga evenemang :
7.5 Gentlemannatävling, Syndalen
15.8 Tammet tävling, Baggby skjutbana
24.9 Skogsstigen, Ekenäs
9-11.9 RES-URSUS-MARSCH, Syndalen

S-ryhmän Reserviläiset ry
S-ryhmän Reserviläiset ry perustettiin 54 vuotta sitten tammikuussa 1957. Alussa yhdistys
toimi Helsingin Reserviläisten alaosastona ja
70- luvulla se rekisteröitiin omaksi yhdistykseksi. Nykyisen nimen se sai 90- luvun puolessavälissä, kun sääntömuutoksen johdosta
mukaan pääsivät myös miehistön jäsenet. Nykyisin yhdistykseen voivat liittyä myös naiset
ja upseerit, joita on lähes 10 prosenttia jäsenmäärästä. Yhdistys toimii S-ryhmän ympäristössä ja on maan ainoa työpaikkayhdistys. Jäsenmäärä viimeisen 10 vuoden aikana on vakiintunut 125 jäsenen tasolle. Toimintaamme
kuuluu jokavuotinen vuosijuhla tammikuussa.
Tätä tapahtumaa olemme viettäneet myös erilaisten retkien yhteydessä. Tänä vuonna teimme laivaretken Pietariin. Viime vuosien aikana erilaiset retket, kulttuurin, sotahistorian ja
luonnossa liikkumisen puitteissa ovat kiinnostaneet kovasti. Toukokuussa teemme retken
Viron Saarenmaalle. Yritämme myös ylläpitää
perinteistä ammuntaharrastusta, mikä alkuvuosina oli tärkein toiminnan muoto. 60-luvulla aloitettu perinne järjestää juhlallinen
Itsenäisyysjuhla yhdessä SOK:n maanpuolustuskerhon kanssa jatkuu edelleen. Olemme
tehneet viime vuosina myös varuskuntavierailuja. Tämän vuoden vierailu suuntautuu
Uttiin toukokuun 13. Järjestämme erilaisia tapahtumia toimintamme rahoittamiseksi. Myös
työnantajamme on tukenut toimintaamme aikaisempina vuosina.
Yhteystietoja: Puheenjohtaja juha.dahlman@sok.fi tai 040-7693816 I varapuheenjohtaja ja sihteeri sami.keino@sok.fi tai 0503096210. II varapuheenjohtaja ari.kovalainen@sok.fi 0107681824. Toiminnanjohtaja
makinen.teuvo@gmail.com tai 050-3385636.
Varainhankintajohtaja jukka.hallikainen@
hotmail.fi 0500-607874.

Vääpelikilta ry - toimintaa
huollon reserviläisille
Vääpelikilta ry on Helsingin Seudun Reserviläispiiriin kuuluva huoltoaselajin erikoiskoulutuksen saaneiden reserviläisten yhdistys.
Vuonna 1996 perustetun yhdistyksen jäsenmäärä on viime vuosina kasvanut nopeasti ja
toiminta laajentunut voimakkaasti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Yhdistykseen
kuuluu lähes 200 reserviläistä, joista yli neljännes asuu Uudenmaan maakunnan ulkopuolella.

Vääpelikilta ry:n tärkein toimintamuoto on koulutus, joka tapahtuu yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
kanssa. Vuosittain järjestetään mm. puolustusvoimien tilaamia vääpelikursseja sodan
ajan perusyksikön vääpeleille ja yksikköupseereille. Yhdistyksen kouluttajia on mukana
myös kenttälääkinnän, kenttämuonituksen
ja muiden huollon kurssien kouluttajina sekä
pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa.
Vääpelikilta ry:stä on muodostunut aktiivisten
huollon kouluttajien valtakunnallinen yhteistyöverkosto.
Koulutuksen lisäksi ammunta, kenttäkelpoisuutta ylläpitävä liikunta, vierailut siviili–
ja sotilaskohteisiin, maanpuolustusjuhlat, kilpailut sekä eri tapahtumissa tapahtuva muonitus- ja ensiapupalvelut ovat osa yhdistyksen
monipuolista reserviläistoimintaa. Yhdistys on
myös mukana keräämässä varoja sotaveteraanien auttamiseen. Toiminnan järjestämisessä Vääpelikilta ry tekee aktiivista yhteistyötä
muiden maanpuolustusjärjestöjen ja puolustusvoimien kanssa.
Kevään ja kesän aikana järjestetään useita
huollon koulutustapahtumia. Yhdistyksen ammuntoja järjestetään sisäampumaradan lisäksi
myös ulkoradoilla Santahaminassa. Lisätiedot
tapahtumista löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta www.vaapelikilta.fi
Vääpelikilta ry tekee konkreettista työtä
huollon erikoiskoulutetun reservin osaamisen
kehittämiseksi ja huoltoaselajin arvostuksen
parantamiseksi.
Verkkosivut: www.vaapelikilta.fi
Sähköposti: vaapeli@helresp.fi
Puheenjohtaja Lassi Paavonkallio puh. 040
5123 358. Sihteeri Timo Tuomi puh. 040 5401
625

KENTTÄTYKISTÖKERHO ry &
UUDENMAAN TYKISTÖKILTA ry
Epäsuorantulen asiantuntijat reservissä
Kenttätykistökerho ja Uudenmaan Tykistökilta
ovat Etelä-Suomen johtavat epäsuorantulen
reserviläisyhdistykset tykki- ja heitinmiehille
sotilasarvosta riippumatta. Juuremme ulottu-

vat vuoteen 1941 asti. Ajat ja tavat ovat muokanneet toimintaamme eri aikoina.
Kantavana voimana yli vuosikymmenten
on ollut tarjota epäsuorantulen koulutusta,
tietoja ja taitoja jäsenillemme, jotta he selviytyisivät omasta SA-tehtävästään tarpeen vaatiessa.
Tykistötaidolliset yksilö- ja partiokilpailut
kotimaassa sekä ulkomailla tarjoavat osallistujille mahdollisuuden ylläpitää ja oppia uusia
aselajitaitoja. Tapahtumia on eritasoisia, joten
mukaan voi lähteä ihan perus varusmiesopeilla. Osaamisen karttuessa on mahdollisuus
testata osaamistaan alan ammattisotilaisiin
puolustusvoimissa. Tässä vertailussa olemme
myös pärjänneet erittäin hyvin.
Kansainväliset tapaamiset ja kilpailut ovat
olleet kiinteä osa toimintaa jo 60-luvulta alkaen. Aiemmin Ruotsalaisten ja viimeisen
vuosikymmenen ajan Virolaisten tykkimiesten
kanssa olemme harrastaneet aktiivista kanssakäymistä niin tapaamisten kuin kilpailujenkin
muodossa.
Yhtenä pääalueena ovat seminaarit ja esitelmätilaisuudet. Seminaarien aiheina ovat
olleet tykistön nykytekniikka, tulevaisuuden
haasteet ja tykistöhistoria Venäjän ajalta nykypäiviin. Esitelmätilaisuuksissa ovat puhujina
alan huippuosaajia.
Retkiä teemme useamman vuodessa. Kohteena ovat olleet mm. tykistön harjoitusleirit
Rovajärvellä ja Pahkajärvellä, sekä Etelä-Suomessa sijaitsevat sotahistorialliset kohteet ja
museot.
Toimintaa on myös Lohjan seudulla, jossa
”Lohjan patteri” järjestää noin kerran kuussa
esitelmätilaisuuksia ja vierailuja paikallisiin
kohteisiin.
Myös ampumaharjoittelu käsiaseilla on
mukana toiminnassa, ennen muuta nuorten
jäsenten ampumaharjoittelun ylläpitämiseksi.
Omaa asetta ei tarvita vaan lainakalustoa löytyy jäsenistölle. Mukaan harjoituksiin pääsee
siis helposti ja alhaisin kustannuksin!
Tykistöllisiä perinteitä ylläpidetään 6.3.
Suomen tykistön päivänä sekä 4.12. Pyhän
Barbaran juhlan muodossa.
Tämän päivän Kenttätykistökerho ja Uudenmaan Tykistökilta tarjoavat jäsenilleen ja
muille epäsuorantulen toiminnasta kiinnostuneille aktiivista toimintaa läpi vuoden ikään
katsomatta. Toimintamuotoja löytyy jokaisen
kiinnostuksiin osuen ja uutta kehittään saadun palautteen perusteella.
Yhteiset verkkosivumme löydät osoitteesta
www.tykisto.fi
Verkkosivuilta löydät toimintakalenterimme ja yhteystiedot henkilöihin, jotka kertovat
mielellään lisää toiminnastamme. Lähde mukaan kasvavaan joukkoomme! Mukana on jo
monta sataa jäsentä.
Kiinnostuitko? Lähetä viesti osoitteeseen
puheenjohtaja@ktkerho.fi tai soita 040 709
8902 / Markku Mantere.
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TURVALLINEN VALINTA EDUSKUNTAAN

Entistä
monipuolisempi Aktia
palveluksessasi.

Reserviläistoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen
toimintaedellytykset on turvattava jatkossakin;

www.aktia.fi

Sijoittamatonta reserviä on kyettävä hyödyntämään
maanpuolustuksessa nykyistä paremmin;
Ampumaharrastus on turvattava pääkaupunkiseudulla.

JUHA HAKOLA

•
•
•
•

pankkipalvelut
omaisuudenhoito
vakuutukset
kiinteistönvälitys

Kansanedustaja, ylikomisario, HM, kaupunginvaltuutettu
Puolustusvaliokunnan jäsen

www.juhahakola.net

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin
puolestapuhuja;

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Lakialoite kerjäämisen kieltämisestä
2010 sekä lakialoite törkeän rikoksen
valmistelusta 2007.

SUOMEN TYKISTÖMUSEO

Kokemusta oikeasta työnteosta,
tervettä järkeä ja todellisuudentajua;
Huumepoliisina Helsingissä yli 14 vuotta

72

Ilmoituksen maksoi Juha Hakolan tukiyhdistys

Perheellinen helsinkiläinen,
kahden pienen tytön isä

VASTUUTA, VÄLITTÄMISTÄ JA TURVALLISUUTTA
125x190_Ilmoitus_Reserviläinen_2011-03-17.indd 1

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

17.3.2011 19:56:28

Linnankasarmi

Hämeenlinna

Toiminnallinen huone
Perusnäyttelyt
Tykkihalli

Tiloja eri tilaisuuksiin
Elokuvateatteri
Kahvio

Luentoja
Korsulauluiltoja
Lotanpäivän laulajaiset

Leiripäivä
Nenosen päivä
sekä muita tapahtumia

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

Avoinna päivittäin klo 11.00-17.00
toimisto@tykistomuseo.fi
puh. (03) 682 4600
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Ampumatoimintaa
Helsingin reserviläispiirien pistoolin
ampumaohjelma – kausi 2011

Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat koulutustilaisuuksia niille kiinnostuneille talkoolaisille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia tarvitaan kauden
ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan vetäjille.
Lisätiedot pist. pika-ammmunta: Kapt Seppo Laitakari p. 050 4626780, sot.pist. pika-ammunta: Ylik Niko Niemistö p. 050 5656632.
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA:		

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA:

ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti

ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti

rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3, mest.
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		

3.5.2011
17.5.2011
31.5.2011
14.6.2011
28.6.2011
12.7.2011
26.7.2011
9.8.2011
23.8.2011
6.9.2011
20.9.2011
3.10.2011

rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3, mest.
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3
rata 2 ja 3

PISTOOLIN MESTARUUSKILPAILUT:
pienoispistooli
isopistooli		
pistooli-pika		
sotilaspistooli-pika

torstai
torstai
tiistai
tiistai

19.5.2011
26.5.2011
16.8.2011
9.8.2011

kello 17.30 - rata 2 ja 3
kello 17.30 - rata 2 ja 3
kello 17.30 - rata 2 ja 3
kello 17.30 - rata 2 ja 3

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana HRUP / HELRESP v. 2011 jäsenkortti/maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan
ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman radan valvojien toimesta.
Kilpailuaika on klo 17.30 – 20.00. Aloitus klo 17.30. Radalla oltava 15 min ennen alkua. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta klo 17.20. Osallistumismaksu 3 euroa per
kilpailija. Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikat. Sarjajako: H - H50 - H60 - H70
- H80 - D - D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme jäsentä. Joukkue ilmoitetaan
ilmoittautumisen yhteydessä.
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek
kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun.
Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen
10 laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4. Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase
vähintään cal 7.65, 2 lipasta. Lipastus aina 6+4. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta
per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto. Häiriö ei oikeuta uusintaan.
Lajisääntöjä tullaan valvomaan myös aseiden osalta. Kilpailukohtaisesti tarkistetaan ja punnitaan kolmen arvalla valitun ampujan aseet ja niiden liipaisinvastus (min. 1000g). Pistoolin
pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen sarjakilpailun
siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen.
Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan sarjakilpailuun. Samoin joukkueiden kolme tulosta osallistuu joukkueiden kisaan. Ampumaterveisin,
ylil Tomi Alajoki
HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Ampumavuoroille ilmoittautuminen
Ampumavuorot ovat piirien jäsenille tarkoitettuja ohjattuja ja valvottuja pistooli ja
kivääriammunnan harjoittelutilaisuuksia.
Aseina käytetään pistooleita / kivääreitä.
Vuoroille ilmoittaudutaan www.mpky.fi
>Helsinki > tapahtuma > ilmoittaudu ( OLE
TARKKA JOKA VUOROLLE ON NUMERO JA
VAATII ILMOITTAUTUMISEN)		
Harjoitusvuoromaksu on 4 euroa, jota ei voi
ilmoittautumisen jälkeen perua, joten harkitse osallistumisesi. Älä varaa maksamalla
paikkaa, jos olet epävarma tulostasi. Noudata kulloisenkin tapahtuman sivulla olevia
ohjeita ja ilmoittautumisaikaa, sen päätyttyä ei voi enää ilmoittautua. Lainakalustoa

Toimintakalenterin
materiaali
osoitteeseen:
Puheenjohtaja Vänr
Veijo Rautio
reservinsanomat@helresp.fi
Sihteeri Maj Timo Niiranen

Hyvät ammunnan harrastajat

Huomioikaa HRUP / HELRESP maksettu jäsenmaksu. Vain piirien jäsenet voivat osallistua
sarja – ja mestaruuskilpailuihin Kaartin JR:n pistooliradalla Santahaminassa. Suuren suosion
vuoksi myös täksi kaudeksi on anottu käyttöön kaksi rataa. Viimevuotiseen tapaan ammumme läpi kesän ilman keskikesän taukoa.

26.4.2011
10.5.2011
24.5.2011
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HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

tarvitseva: toimi ohjeiden mukaisesti jotta
saat kaluston käyttöösi. Kaikille osallistujille
tulee s-postilla kuittaus kyseisestä vuorosta
ja vuoron ohjeet joita tulee noudattaa.
Ammunnanjohtaja on vuorolla esimiesasemassa, hänen ja apulaisena toimivien
ohjeita on noudatettava. Kenelläkään ei ole
oikeutta mennä radalle itsenäisesti ,vaikka
olisi kulkulupa jostain kautta, jokaisen
oltava etukäteen listoilla ja tultava listan
mukaan. Pois lukien vuorojen vastaavat.
Kaartin Jääkärirykmentin kanssa on sovittu,
että jokaisesta vuorosta ja osallistuja on
lista, jonka toimitamme sovitusti.

Alkuvuoden ELY-episodin jälkeen on ampumatoiminta lähtenyt liikkeelle reippaissa merkeissä. Santahaminassa ovat jokaisella vuorolla olleet
ratapaikat käytössä täysimääräisesti. Ko. episodi osoitti kuitenkin
selkeästi, kuinka järkyttävän huono ampumaratatilanne pääkaupunki
seudulla on. Onneksi joku roti sentään asiassa löytyi, kun Vaasan
hallinto-oikeus kielsi ELY-keskuksen hallintopakkopäätöksen toimeenpanon, ainakin tilapäisesti. Lukuisten valitusten käsittely näyttää
myöhemmin, mikä on lopullinen päätös.
Uuden aselain ensimmäinen vaihe astuu voimaan 13.6.2011. Toivomme hartaasti, että ”sen kanssa tullaan toimeen”, mutta ei tulevaisuus kovin ruusuiselta näytä. Esimakua on jo saatu eri puolilla maata,
kun vanhaa lakia ja sisäministeriön erilaisia ohjeita on sovellettu rankimman mukaan, ei pelkästään reserviläisiä vaan myös MM-tason ampumaurheilijoita vastaan. Lisäksi uusi laki sälyttää viranomaisvastuuta
yhdistysten vastuuhenkilöille erilaisten harrastustodistusten kirjoitusvelvollisuudella ym. Onkohan näiden (meidän) toimijoiden vastuuta ja
oikeusturvaa edes ajateltu, vai onko kyseessä vain tarkoitushakuinen
menettely, jolla harrastajien määrä yritetään vähentää.
Siispä, muistakaahan kaikki äänestää, mutta tarkistakaa toki
ehdokkaanne käytös viime vaalikauden meille tärkeissä valiokuntakäsittelyissä ja äänestyksissä ennen uurnille menoa.

Ampuminen - Kuinka
pääsen mukaan, mitä
minun pitää tietää?
Tässä tietopaketti ampuma-asioista. Katso
vuorot oheisesta kalenterista. Piirien ampumavuorot järjestetään Santahaminassa.
Ampujalla tulee olla henkilökohtainen ampujanvakuutus, vakuutuksen saat sivujen kautta
www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus.
Kaikki ammunnat ovat johdettuja ja ammuntojen alkupuhuttelussa käydään läpi turvallisuusmääräykset sekä ammuntojen kulku.
Varusteet. Jokaisella ampujalla tulee
olla omat kuulosuojaimet ja suojalasit. Kiväärilajien makuuammunnoissa ota mukaan oma
makuualusta. Pukeudu sään mukaisesti, ota
mukaan omat paikkatarrat ja aseenpuhdistusvälineet, eväitä ja juotavaa unohtamatta.
Huomaa, että Pääesikunnan Henkilöstöosasto
on kieltänyt käskyssään 1.11.2010 ulkomaisten
asevoimien sotilaspukujen käytön puolustusvoimien alueilla. Aseet. Yleisillä harjoitusvuoroilla voi vuorokohtaisesti ampua millä
tahansa pistoolikalustolla. Kiväärikaluston

Lopuksi: Piirimme alueella
on harrastamiseen perehdyttäminen
järjestetty
hyvin ja teemmekin avoimin
mielin asioita
hyvässä
yhteisymmärryksessä viranomaisten kanssa.
Tämän kevään aikana olemme jo ehtineet järjestää pari turvallisen
ampujan kurssia, useita kilpailuja, sekä käyneet maakunnissa kilpailemassa tuoden myös tuliaisia hyvien sijoituksien muodossa. Ensimmäiset SM-kilpailut lähestyvät ja piiristämme lähtee 9.4. ammuttujen
karsintojen tulosten perusteella viralliset edustajat sekä myös muita
ampujia kisoihin. Pääsiäispyhien välissä 23.4 lauantaina ammumme
palvelusasekisat. Ilmoittautukaa mukaan www.mpky.fi -sivuston
kautta..
Rehdin harrastuksen parissa, turvallisesti ja yhtenäisesti,
ltn Veijo Rautio, maj Timo Niiranen HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

käyttöä rajoittaa kaliiperimääräys. Maksimikaliiberi on .338 Lapua Magnum (8,6*70 mm).
HELMPP kivääri ja pistooliammunnat. Helsingin maanpuolustuspiirin Koulutus- ja
tukiyksikön ammunnat ovat ulkoradalla
pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan
harjoittelutilaisuuksia. Aseina käytetään
yleensä pienoispistooleita ja 9mm pistooleita.
Jos käytät omia aseita, pidä aseluvat mukanasi. Lainakaluston ja patruunoiden maksut
selviävät ilmoittautuessa. Ilmoittautuminen
vuoroille tapahtuu MPKY:n järjestelmän
kautta www.mpky.fi  koulutuskalenteri 
Helsinki). Ilmoittautumisen jälkeen saatte hyväksynnän ja lisätiedot sähköpostiin. Ilmoittautuminen vaatii rekisteröitymisen MPKY:n
järjestelmään. Osallistujilla on oltava joka
kerta mukana, ampumavakuutus, jäsenkortti
ja henkilöllisyystodistus.
Kilpailut. Piirien alueella järjestetään kilpailuja seuraavissa lajeissa: sotilaspistoolin
ja pienoispistoolin pika-ammuntojen sarjakilpailut, perinneasekilpailu, SRA – kilpailu,
pistoolin ja kiväärin palvelusasekilpailu. SRA
kilpailuihin osallistuminen edellyttää SRA
kurssin hyväksyttyä suorittamista. Kevätkauden eri lajien karsintakilpailuiden perusteella

määrittyvät Piirien nelihenkiset edustusjoukkueet SM-kilpailuihin. Lähetämme joukkueet
esim. ilma-ase, perinnease, palvelusase, SRA
sekä RUL:n ja RES:n mestaruuskilpailuihin.
lajokihtaiset säännöt löydät osoitteesta
www.resul.fi
Töölön pistooliradalla HRUP & HELRESP
yhdistysten omat vuorot pyörivät läpi
vuoden. Jokainen vuoro on yhdistyksen
ratavastaavan henkilön johtama. Rata on
6-paikkainen ja sen ilmastointi on hyvä.
Radan ampumaetäisyys on 12,5 m. Käyttäjät
vastaavat itse radan siivouksesta jokaisen
ratavuoron jälkeen. Selvitä oman yhdistyksesi
sisäratavuorot yhdistyksesi ampumavastaavalta. Töölön ilma-aserata. 10 m rata sijaitsee
Maanpuolustusmyymälän takatilan harjoitussalissa. 8-paikkaisella radalla voi ampua ilmapistoolilla tai kiväärillä. Lisää ampumatietoa
oman yhdistyksesi ampumavastaavalta tai
puheenjohtajalta sekä nettiosoitteista:
www.resul.fi, www.hrup.fi, www.rul.fi,
www.reservilaisliitto.fi, www.mpky.fi,
www.toiminta-ampujat.fi ja www.eralle.net.
Ltn Veijo Rautio, pj. Maj Timo Niiranen, vpj.
HRUP-HELRESP Ampumatoimikunta

MPKY HELSINKI, Santahaminan vuorot, vuoro maksaa 4 e. Kilpailut hinnoiteltu erikseen.
NÄIHIN TULEE NUMEROT MPKY.N SIVUILLE KATSO MPKY.FI > HELSINKI>PÄIVÄMÄÄRÄ JA ILMOITTAUDU
TARKISTAKAA KYSEISEN VUORON KOHDALTA AINA LAINA KALUSTO TILANNE JA TOIMIKAA NIIDEN OHJEIDEN MUKAAN.
TO 21.4.2011 Pistoolirata 2
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa ei laina kalustoa
SU 24.4.2011 Pistoolirata 1
klo. 12 - 16
KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
SU 24.4.2011 Kiväärirata MPKK 150m
klo. 12 - 16
KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
To 28.4.2011 Pistooli 2
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa ei laina kalustoa
To 5.5.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa ei laina kalustoa
La
7.5.2011 Kivääri 150m
klo. 9-12
KoTu Ammunnat / Kiv
30osallistujaa
La
7.5.2011 Kivääri 300m
klo. 12-17
KoTu Ammunnat / Kiv
40osallistujaa
La
7.5.2011 Pistooli 2
klo.12-16
KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
Su 8.5.2011 Kivääri MPKK150m
klo.9-16
KoTu ammunnat /Kiv
30osallistujaa
To 12.5.2011 Pistooli 2
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa ei laina kalustoa
Su 15.5.2011 Kivääri MPKK150m
klo.12-16
Kotu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
Ti 17.5.2011 Pistooli 2
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa ei laina kalustoa
To 19.5.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa ei laina kalustoa
PE 20.5.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa ei laina kalustoa
La 21.5.2011 Pistooli 1
klo.9-12
KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
Su 22.5.2011 Kivääri MPKK150m
klo.9-16
KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
To 26.5.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa ei laina kalustoa
La 28.5.2011 Pistooli 1
klo.9-12
KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa
La 28.5.2011 Kivääri MPKK150m
klo.12-16
KoTu ammunnat /Kiv
30osallistujaa
La
4.6.2011 Pistooli 1
klo.9-12
KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa
La
4.6.2011 Kivääri MPKK150m
klo.12-16
Kotu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
Su 5.6.2011 Kivääri MPKK150m
klo.12-16
KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
Ti
7.6.2011 Pistooli 2
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa
To 9.6.2011 Kivääri 150m
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa ei laina kalustoa
La 11.6.2011 Kivääri 150m
klo.9-12
KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
La 11.6.2011 Pistooli 1
klo.12-16
KoTu ammunnat Pist
25osallistujaa
To 16.6.2011 Pistooli 1
klo.17-19 (21) KoTu Ammunnat / Pist
25osallistujaa ei laina kalustoa
La 18.6.2011 Pistooli 1
klo.9-12
KoTu ammunnat / Pist
25osallistujaa

Viimeinen
ilmo.päivä
SU 17.4.2011
KE 20.4.2011
KE 20.4.2011
MA 25.4.2011
MA 2.5.2011
KE 4.5.2011
KE 4.5.2011
KE 4.5.2011
KE 4.5.2011
MA 9.5.2011
KE 11.5.2011
SU 15.5.2011
Ma 16.5.2011
KE 18.5.2011
KE 18.5.2011
KE 18.5.2011
MA23.5.2011
KE 25.5.2011
KE 25.5.2011
KE 1.6.2011
KE 1.6.2011
KE 1.6.2011
SU 5.6.2011
Ma 6.6.2011
KE 15.6.2011
KE 15.6.2011
MA 13.6.2011
KE 15.6.2011
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HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Onnittelemme

Jokainen reserviläinen on vastuussa
omasta kenttäkelpoisuudestaan

Huhtikuu
19.4. Sijoitusneuvoja, kersantti Pekka Jokela
20.4. Vararehtori, kapteeni Sakari Väliahde (Vastaanotto
Santahaminan upseerikerholla 29.4.2011 klo 14—18.00.
Ilmoita tulostasi: saku@phyk.fi 25.3.2011 mennessä)
21.4. Kirvesmies, sotilasmestari Markku Asikainen (matkoilla)
22.4. Insinööri, yliluutnantti Heikki Heikkonen
22.4. Eläkeläinen, ylikersantti Juhani Pulkkinen (matkoilla)
22.4. Diplomi-insinööri, majuri Osmo Jalovaara (matkoilla)
23.4. Rakennusmestari, kapteeni Into Huhta (perhepiirissä)
23.4. Palomies, ylikersantti Jorma Streng (ei vastaanottoa)
25.4. Diplomi-insinööri, luutnantti Osmo Arponen (matkoilla)
26.4. Urakoitsija, matruusi Aarre Ilvesviita (kotona)
27.4. Kiinteistönhoitaja, korpraali Erkki Nikkanen
27.4. Filosofian maisteri, ylikersantti Kaj Tuovinen (matkoilla)

MARSSIAMMUNNAN
SARJAKILPAILU 2011
Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja
HElRESP) marssiammunnan sarjakilpailu
järjestetään KaartJR:n pistooliradalla (rata1)
Santahaminassa seuraavasti:
Kevään osakilpailut:
ke 4.5, ke 18.5, ke 25.5, ke 1.6, ke 15.6 ja ke
22.6
Muutokset kilpailuohjelmaan ovat mahdollisia. Syksyn kilpailuohjelma ilmoitetaan
myöhemmin.
Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on oltava
15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksu on 4 euroa/osakilpailu
tai 20 euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja syksy). Ampujan vakuutus tai vast. pakollinen.
Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla,
mihin tilaisuuteen on menossa. Jäsenkortilla pääsee sisään vain ko. kilpailupäivinä,
ei muuten. Ota mukaan myös henkilöllisyystodustus.

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

70 v
50 v

60 v
70 v
80 v
75 v
85 v
70 v
75 v
85 v
60 v
60 v

Marssiammunta suoritetaan sarjoissa D, H,
H40, H50 ja juniorisarjoissa siten, että ensin
juostaan n. 2,5 km:n lenkki, jonka jälkeen
ammutaan 10 laukausta koulutauluun. Ammunnan jälkeen juostaan n. 1,5 km:n lenkki,
ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan
vielä lyhyempi lenkki. Kokonaisjuoksumatka
on n. 5,5 km. H60 sarjassa juostaan kolme
lyhyttä lenkkiä, jolloin juoksumatka on
yhteensä n. 4,5 km. H70 ja H75 sarjoissa
juostaan kaksi lyhyttä lenkkiä (juoksumatka
n. 3 km) ja maaliin tullaan suoraan toisen
ammunnan jälkeen.
Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 laukausta koulutauluun. Kilpailussa käytettävä
ase on .22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on
sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Asetta
ei kanneta juostessa. Kilpailijan tulos muodostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä
ammunnan sakko-osuudesta. Sakko on 10
sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun lasketaan
mukaan kunkin kilpailijan 6 parasta osakilpailutulosta.
Yhteyshenkilö: Harry Haapanen p. 040 7520063

Maamme puolustus perustuu kenttäkelpoiseen reserviin. Tämä tarkoittaa sitä, että
jokaisen, varsinkin sijoitettuun reserviin kuuluvan maanpuolustajan pitää olla sellaisessa
fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, että
pystyy osana omaa joukkoaan toimimaan
siinä sodan ajan tehtävässä, mikä hänelle
on käsketty. Kenttäkelpoisuus tarkoittaa siis
ampumataidon lisäksi suunnistus-, uinti- ja
marssitaitoja sekä mielellään ainakin hyvää
kestävyys- ja lihaskuntoa. Kannattaa muistaa,
että JOKAINEN reserviläinen sotilasarvoon

katsomatta on HENKILÖKOHTAISESTI vastuussa omasta kenttäkelpoisuudestaan.
Kevät on hyvää aikaa aktivoitua oman
kunnon hoitamisessa ja erityisesti kestävyyskunnon ja marssitaitojen kohentamisessa.
Pääkaupunkiseudulla järjestetään esim. harjoitusmarsseja tavoitteena tässäkin lehdessä
mainittu Kesäyön marssi.
Lisäksi omaa kuntoaan voi arvioida
reserviläisille järjestettävissä arviointitilaisuuksissa, jotka toteutetaan MPK:n kursseina
Santahaminassa.

Mielipide

Maksujen korotus: 25%! En tiedä
mitä kuluja näillä maksuilla katetaan, mutta ainakin pääkaupunkiseudulla monessa kilpailuissa järjestäminen on ollut vapaaehtoisuuden
varassa. Ei edes matkakustannuksia/bensa kuluja ole maksettu, eikä
niitä ole järjestäjät edes pyytäneet.
Siitä muuten SUURI KIITOS heille.
Tietänette ketä näillä henkilöillä tarkoitan.
Palataan kilpailukustannuksiin.
Otetaan esimerkki: Perinneasemestaruuskisat 5-lajia = 100e! (tai
125e)!!! Patruunat 100 e
Matkat 50e, Majoitus 50-100e
YHT: 300-375e !
Onko näiden maksujen tarkoitus
karsia lajit niin, että lajia kilpailemassa yleisessä sarjassa on vain 1015 henkilöä, joilla on VARAA osallistua? Tämä ei liene tarkoitus? Halutaanko palata aikaan, jolloin esim.

Liikunnallista kevättä kaikille maanpuolustajille!
Sotilasmestari Risto Tarkiainen
Sotilasliikuntatoimikunta

Reserviläiskierros kannustaa
meitä jatkuvaan kuntoiluun
puolella käynnistettiin RESUL:in 40-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi 10 vuoden hanke kaikkien reserviläisten ja heidän perheenjäsentensä terveyden kohentamiseksi – Reserviläiskierros. Sen
tavoitteena on laaja osanotto ja itse
kunkin omaehtoinen terveydestä
huolehtiminen. Päättynyt luminen
talvi oli omiaan lisäämään ainakin
hiihtoharrastusta, mutta kevät avaa
nyt mahdollisuuden liikkua entistä
monipuolisemmin ulkoilmassa, lisähappea nauttimassa.
Kierros on tehty kilpailun muotoon ja siihen voivat osallistua niin
jäsenliitot, piirit ja kerhot sekä yhdistykset. Kierroksen pääpalkinto
on Metso Oyj:n lahjoittama kiertopalkinto. Jorma Hotanen, missä vaiheessa viime vuonna käynnistetty
Reserviläiskierros on juuri nyt?
- Ensimmäinen kilpailuvuosi on
jo takana ja sen voittajat palkittiin
9.4., diplomien ja mitalien saajien
aineistot ovat jo valmiit. Näin jatke-

Viime vuoden

taan seuraavat yhdeksän vuotta.
Onko näin suuresta hankkeesta
tiedotettu tarpeeksi hyvin?
- No ei mitenkään hyvin. Toistaiseksi on julkaistu vaadittava kuntokortti ja Senioriupseerien kerho
piti lokakuussa asiasta tiedottavan
kokouksen. Odotan kiinnostuksen
viriävän ensimmäisen palkintotilaisuuden jälkeen.
Millä perusteilla palkitsemisista
päätetään?
- Jäsenliitot ja piirit kilpailevat
siten, että vuosittain valitaan kolme
parasta piiriä (mukana siis yhdistykset ja kerhot) ja vuoden alussa
valitut piirit sekä yhdistykset ja kerhot kutsutaan haastatteluun. Arviointiryhmä valitsee voittajan, joka
palkitaan kiertopalkinnolla ja saa
myös oman vuosipalkinnon. Onhan
selvää, että menestymisen ratkaisee piirien ja kerhojen sekä näiden
jäsenten oma aktiivisuus. Isotkin
piirit, kuten HRUP ja HRES voivat
tietysti menestyä hankkeeseen aktii-

Avoin kirje Reserviläisurheiluliitolle
Reserviläisurheiluliiton sivuilta luin
uusista kilpailumaksuista. Kilpailumaksut nousevat, niin kuin kaikki
tänä päivänä. Ymmärrän jotenkin
maksujen korottamisen, mutta haluaisin tietää mihin korotus perustuu?
Viime vuonna maksu/laji oli 15e.
Sekin oli jo mielestäni kipurajan yli,
ainakin jos kilpailuissa ammutaan
useampi laji kuin yksi.
Liiton sivuilla kirjoitetaan näin:
Ampumamestaruuskilpailut, perusmaksu 15 euroa/laji, liitto 5 euroa/laji
Liittomaksun suoritus
RESUL:lle tuloutettava maksuosuus suoritetaan liiton tapahtuman järjestäjälle. Liiton tapahtuman järjestäjä tilittää liittomaksun
RESUL:lle. Jos taulukon mukainen
perusmaksu on esimerkiksi 20 euroa
kerätään kilpailijalta 25 euroa josta järjestäjä tilittää 5 euroa liitolle.
Pankkiyhteys Nordea 101230-70019.
Liittomaksulla katetaan mm kilpailuiden mitalit, mitalien lähettäminen, järjestäjän vakuutusturva,
kilpailuiden ilmoituskulut ja TA:n
kuluja.

Mikäli joku yhdistys tai kerho haluaa
järjestää tällaisen arviointitilaisuuden pelkästään oman yhdistyksensä jäsenille, niin se on
mahdollista. Sotilasliikuntatoimikunta suunnittelee liikuntaohjelmaa piirien tarpeisiin,
lisää infoa seuraavassa lehdessä.

ikämiessarjoissa kilpaili 2-3 kilpailijaa ja mestaruusmitali oli osallistumisen vaivan päässä?
Nyt kun uusi aselaki ja ELY-keskukset tekevät pääkaupunkiseudulla harrastamisen äärimmäisen
vaikeaksi muutenkin, niin eikö olisi
tärkeämpää saada jokainen kynnelle
kykenevä harrastusten pariin, eikä
näivettää lajeja rahastamalla? Jokainen henkilö, jolla torrakko pysyy
kädessä, pitäisi saada kilpailutoimintaan mukaan. Reservin kilpailulajit pitäisi mielestäni olla kaikkien
tavoiteltavissa. Hinnat pitäisi laatia
niin, ettei vähävarainen, työtön tai
vain muuten taloudellisesti tiukilla
olevaa jätettäisi kilpailutoiminnan
ulkopuolelle, niin kuin nyt näköjään
käy. Mottona voisi olla jälleen kerran: ”Kaveria ei jätetä”!
Esitykseni KOHTUULLISISTA kilpailumaksuista:
Ensimmäinen kilpailulaji: 20e
(tai se 25e). seuraavat lajit: 5e (korkeintaan 10e). Työttömät ja vastaavat ensimmäinen laji 10e (tai 5e)
Työttömät ja vastaavat seuraavat
lajit 5e (tai 0e)

Liiton sivuillaan ilmoittamat ”kilpailuiden ilmoituskulut”
mm.kiinnostaa. En tiedä, mitä ilmoitus liitolle maksaa eri RES-liittojen lehdissä, mutta ”Hesarissa” tai
muissa lehdissä olen nähnyt harvinaisen vähän ”kilpailukutsuja” ampumakilpailuihin?
En halua moittia Reserviläisurheiluliiton päätöksiä. Haluaisin
avata keskustelun ”Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen” henkilökohtaisista kustannuksista harrastajien näkökulmasta. ”Vapaaehtoinen
maanpuolustus”-sana tarkoittaa
ihan jotain muuta, kuin rahankeruuautomaattia reserviläisen kukkarolla?
Nykyisellä maksupolitiikalla
ampumalajit tulevat näivettymään.
Se tulee näkymään kisaosallistujien määrässä tänä vuonna ja ennen
kaikkea ensi vuonna.
VALITETTAVAA KEHITYSTÄ!
Ystävällisin terveisin,
Janne Suomalainen
sotmest res

visesti panostaen.
Miten voimme itse kukin osallistua kierrokseen?
- Olennaista on täyttää joko sähköinen kuntokortti tai Reservin
Sanomissa julkaistu suorituskortti,
jonka täyttämisen jälkeen on mahdollisuus saada arvokas mitali (10
e maksu). Jokainen voi valita itselleen sopivat kuntoilulajit ikään,
kuntoon ja terveyteen sopeuttaen.
Tavoitteena on kuitenkin liikunnan
säännöllisyys ja ympärivuotisuus.
Hyväkuntoiset voivat lisäksi valita
reserviläisille sopivia kilpailutapahtumia. Palkintona on tietysti kuntoilun tuoma terveys. Kaikki 150 kuntopistettä saaneet ovat myös oikeutettuja omaan diplomiin.
Lisätietoja: jorma.hotanen@kolumbus.fi tai puhelimitse numerosta
0500-102 930. RESUL:in puolesta
tietoja saa myös osoitteesta risto.
tarkiainen@resul.fi tai puhelimitse
numerosta 09-4056 2060.

Aliupseerista
upseeriksi
-kurssi 8/240
Reservissä toteutettavalla täydennyskoulutuksella mahdollistetaan osaavan
reservin sijoittaminen entistä vaativampiin sodanajan tehtäviin.
Kurssi alkaa 22.10.2011 ja päättyy
26.7.2012.
Hakijoiden tulee olla sitoutuneita koulutuksen suorittamiseen. Hakijat testataan 12 minuutin juoksutestissä, jonka
tulos tulee olla vähintään 2300 metriä.
Lisäksi valituilla tulee olla varusmiehenä saatu reservin aliupseerikoulutus
sekä suunniteltu sijoitus upseerin
tehtävään. Esitettävällä reserviläisellä
tulee olla vähintään 10 vuotta toimintaaikaa reservissä.
Etelä-Suomen Sotilasläänin kiintiö on 5
paikkaa sekä varalle 3 paikkaa.
Hakemukset tulee olla Helsingin
Aluetoimistossa 29.4.2011 mennessä.
Lomakkeita (PV lomake ”Hakemus
reservin täydennyskoulutukseen”) saa
myös Aluetoimistosta.
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Toimintakalenteri
rin ja tiedotussihteerin yhteystiedot:

Helsingin
Reserviupseeripiiri

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Officersbalen en succé!
Den årligen återkommande Officersbalen på Riddarhuset i Helsingfors gick av stapeln den 2.4.2011.
Balen blev en framgång utan like.
Styrelsen framför härmed sitt varma
tack till alla de över 100 gästerna.
Bilder från kvällen hittas på www.
hsrk.fi > Bildgalleri. Vi ser fram
emot den följande balen på våren
2012!
ReTu 2011
Som ett led i Reservofficersförbundets 80-års jubileum arrangerar
Helsingfors Reservofficersdistrikt
den 7.5 evenemanget Reservi Tutuksi 2011 i centrala Helsingfors.
Evenemangets huvudmål är att göra
reservistverksamheten känd bland
medborgarna och att dessa ska kunna bekanta sig med verksamheten.
Distriktet och distriktets klubbar
presenterar sig och sin verksamhet
under dagen. För att evenemanget
ska bli så lyckat som möjligt behövs
det frivilliga från distriktets alla
klubbar. Anmäl ditt intresse till klubbens sekreterare Mathias Björklund,
mathias@hsrk.fi eller 040 570 6813.
Alla som deltar i evenemangets arrangemang tilldelas en fin skjorta
och evig berömmelse!
GENTLEMANNATÄVLINGEN
Västnylands Reservofficersförening r.f. arrangerar den traditionella
Gentlemannatävlingen i Syndalen
lördagen den 7.5.2011. Tävlingen omfattar i år följande moment: Simulatorskytte med pistol, Stormgevär
1, Stormgevär 2, Handgranatskastning, Avståndsbedömning (djup och
bredd) samt bedömning av sträcka.
Tävlingen är såväl individuell- som
lagtävling. Klubben betalar deltagaravgiften för de medlemmar som
deltar. Anmäl ditt intresse senast
29.4 till klubbens idrottsofficer Henrik Dahlman, henrik@hsrk.fi eller
044 058 0981.
Skytte
Skytte på Tölötorggatans bana
fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. Vi har pistoler av modell Glock
17 att låna på plats. Meddela gärna
innan att du är på kommande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller 045 315 6910
och axi@hsrk.fi eller 040 773 3830.
Ytterligare information om skyttet
hittas på www.hsrk.fi.
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Kanta-helsinki
Järjestämme perinteisen kevätretken Viroon pe iltapäivä – su 20.22.5.2011. Retki suuntautuu Hiiden-

maalle. Tiedustelut Sakari Väliahde
p. 040 725 2096. Ilmoittautuminen
ja maksu 60 euroa kerhon tilille viimeistään 3.5. Tilinumero näkyy kerhon nettisivuilla.
Kerhon pistooliammunnan kilpailu on ke 25.5 klo 17 alkaen kerhon
vuorolla Töölön radalla. Ammumme sekä .22lr että 9 mm pistoolilla.
Ilmoittautukaa ennakkoon ampumaupseereille.
Kerhon ammunnat jatkuvat Töölön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita
ratavuoroille; radalla on tarjolla
opastusta sekä tarvittaessa kerhon
laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa.
Laittakaa jo kalenteriin perinteinen Padasjoen ampumatapahtuma
elokuun kolmas viikonloppu 20.21.8. Ilmoittautumiset ampumaupseereille.
Kehitämme sähköistä viestintää.
Päivittäkää sähköpostiosoitteenne
RUL:lin sivuille, koska käytämme
siellä olevia osoitteita.
KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti:
khru@khru.net. Puheenjohtaja:
pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050
368 4141; Sihteeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com, p. 040 510 8513;
Ampumaupseerit: antti.kokkola@
fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029;
pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050
349 5921; sampo.siitari@pp.inet.fi,
p. 044 206 1717.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
TAPAHTUMIA
17.4.2011 klo 11.00 vierailemme
Suomen Pankin rahamuseossa, os.
Snellmaninkatu 2, 00170
Helsinki. Tilaisuus on avec.
Toukokuussa perinteinen saunailta Santahaminassa Villen/Killan
saunassa. Tarkemmat tiedot
myöhemmin tässä lehdessä.
Kesäkuussa vierailemme eduskunnassa. Tarkemmat tiedot myöhemmin tässä lehdessä.
TULE LUOLAAN AMPUMAAN
Yhdistys on hankkinut kolme Glockpistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa, Töölöntorinkatu
2, on jokaisen parittoman viikon
perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 15.4., 29.4.,13.5., 27.5. klo
16-19. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta
puh: (09) 40562040 ja tule
mukaan. Patruunoita saatavilla
omakustannushintaan. Ilmoittaudu
etukäteen ampumaupseerille, Jouko
Kylmälä: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan, sihtee-

Puheenjohtaja Karri Kupari 0504640050 kkupari@gmail.com
Sihteeri Jarkko Paananen 0407239641 jarkko.t.paananen@gmail.
com
Tiedotus Jorma Loimukoski 0403433400 jorma.loimukoski@finpro.
fi

lokakuussa.
Kevätkausi on alkanut, samoin
ammunnat ulkoradoilla.
Kalvolassa ammutaan perinteisin
kuvioin 7.5, 21.5 ja 11.6. On mahdollista ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja.
Kivääripoolin 300m vuorot on
lähetetty sähköpostilla osoitteensa
ilmoittaneille. Muut halukkaat ottakaa yhteyttä tarpeen mukaan.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

LÄNSI-VANTAA
Toimintavuoden huhtikuun jäsenkirjeessä tulet saamaan vuoden 2010
toimintakertomuksemme.
Perinteinen 10 km haastehiihto
TIRUK:a vastaan kokosi 9.2. jälleen
väkeä ladulle Vantaan Petikkoon .
Tällä kertaa kerhomme väkeä enemmän, joten voitto tuli Länsi-Vantaalle. Jälkipeli majamme saunan lauteilla säilytti tuloksen.
Sunnuntaina 27.3. hiljennyimme
saattamaan hallituksemme jäsentä,
pidettyä upseeriveljeämme Seppo
Sundbergiä viimeisellä matkalla
Hausjärven kirkkomaalla.
Kevätkokousiltana 29.3.11 kuulimme HRUP:n puheenjohtajan Sakari Väliahteen mielenkiintoisen
esitelmän Virossa pidettävistä Ernakipailuista, jotka juontavat juurensa
veljeskansamme itsenäisyystaistelujen ajoista.
Padasjoen leirillä 1.-2.4.11 ratkoimme kerhomme ampumamestaruuksia MPKY:n ampumakurssin
yhteydessä 19 osallistujan voimin.
Muu ampumatoimintamme jatkuu
totuttuun tapaan.
Töölöntorin pistooliradalla on
vakiovuoromme parittomien viikkojen maanantaisin klo 16–19 ja parittomien viikkojen lauantaisin klo
14:30–17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52–54 Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00–17:00,
22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Ilmoittautumiset Seppo
Kulmalalle P: 040 586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2011
toimintakalenteri ovat päivittymässä verkkosivuillemme osoitteessa
http://lvru.rul.fi

munkkivuori
Munkkivuoren Reserviupseerien
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3.2011. Kokous hyväksyi
kuluneen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä
myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Kokouksen jälkeen kuunneltiin
hieno musiikkiesitys.
Urheilutalon tämän kevään viimeinen 22-vuoro ammutaan perjantaina 8.4. joutuen pääsiäisen sijoittumisesta. Parittomien viikkojen
tiistaisin on mahdollista harjoitella
sotilaspistoolin pika-ammuntaa
Töölöntorin ampumaradalla. Samalla on mahdollisuus harjoitella
myös SRA-ammuntaa varten. Ilmoittautuminen Timo Mikkoselle
aina edeltävän maanantain puoleen
päivään mennessä. timo.mikkonen@luukku.com tai 0400-607590.
Tämän kauden viimeiset tilaisuudet
ovat 12.4. ja 26.4. Nämä ammunnat
jatkuvat kevät- ja kesätauon jälkeen

Tikkurila
Kuukausikokousta 28.4.2011 ei ole
vaan sen sijaan teemme yritysvierailun 5.5.2011 klo 17.00 Metsäntutkimuslaitokselle, Jokiniemenkuja
1, 01300 Vantaa. Ennakkoilmoittautumiset 20.4.2011 mennessä Mikko
Kaipaiselle puh. 0405626363
Kansallisen veteraanipäivän juhla Martinuksessa 27.4. klo 17. Kahvitarjoilu klo 16 alkaen. Seuraa myös
kotisivujamme www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! 3.5 on
ilma-asekilpailu Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500-455474.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ruutiase-ammunnat
jatkuvat Töölöntorinkadun radalla
parittomina viikkoina torstaisin klo
19.00. - 21.30. Ilma-aseammunnat
jatkuvat samassa osoitteessa torstaisin klo 17.00 - 19.00. Pika-ammunnan
palkintokilpailu 20 + 20 laukausta
ammutaan torstaina 28.4.2011 klo
19.00. - 21.30. Ammuntojen vastaavana vetäjänä toimii Juhani Hartela
p. 040 834 2839.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Puotilan Kartanossa 31.3.2011,
kokouksessa vahvistettiin vuoden
2010 tilinpäätös ja vastuuvelvollisille
myönnettiin vastuuvapaus vuoden
2010 osalta.
Perinteinen Padasjoen ammuntatapahtuma pidetään jälleen 30.4.1.5. alkaen perjantaina klo 14.00.
Ammuntoja suoritetaan kiväärillä,
pistoolilla ja haulikolla. Paikalla on
laina-aseita ja patruunoita. Sunnuntaina ei ole ammuntoja. Muistathan
hankkia ammuntavakuutuksen.
Tapahtuman johtaa Klaus Koivu
ja vääpelinä toimii Soini Hyttinen
Itä-Helsingin Reserviläisistä, varaa muonitusta varten 20,- euroa.
Paikan päällä on kasarmimajoitus.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Klaus
Koivu p.050 562 3211 tai kakoivu@
gmail.com, jos haluat harjoitusvuorokaudet ilmoittaudu MPK:n kurssi
0400 111 2082 viimeistään 27.4.2011.
Itä-Helsingin Jotos pidetään 14.5.
ja jotoksen teemana on reserviläisten johtamispäivä. Herrasmieskilpailut pidetään Vuosaaren majalla
keskiviikkona 4.5. alkaen klo 17.00.
kilpailun vetäjänä toimii Esko Sillankorva.
Yhteystietoja: pjoht. Jukka-Pekka

Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht.
Jani Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 050 543 6214. IHRU:n
nettisivut www.rul.fi/ihru

Aselajikerhot

AUTOkerho
Autokerhon sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.3.11 klo 18 Ravintola Full Housessa Runeberginkatu
34.
Käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2010, kerhon tilit ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2010.
Vuosipäivän vietto Villen saunalla Santahaminassa 12.5.11 klo 17
alkaen. Ilmoittaudu sihteerille 5.5.11
mennessä puh. 040 593 1175.
Muista; meillä on ampumavuoroja Luolassa. Seuraavat ovat 9.5 ja
6.6.11. Sihteeriltä saat tarkemmat
ohjeet.

Ilmailukerho
10.05. ti 18.30 Suomalainen klubi
Antti Saarialho ” Petsamon nikkeli
– Jatkosodan asetoimitusten ”vaihtoraha”?
17.5 to pidetään haulikkokisa
Hymas:n radalla Hyvinkäällä. Kokoontuminen Hyrylän linja-autoasemalla klo 16,30. Lisätietoja Martti
Eerolalta 050-9114933.
Parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14–16 on pienoispistooliammunnat Töölössä. Kevään viimeiset
ammunnat pidetään 10.5. Lisätietoja
antaa aseupseeri Martti Eerola p.
050-911 4933 tai martti.eerola@koti.
fimnet.fi

Ilmatorjuntakerho
Ilmatorjuntamuseo täyttää 50 vuotta 29.7., jolloin museolla on ohjelmaa aina puolilta päiviltä eteenpäin. Juhlapäivän tiimoilta on käynnistynyt myös rahastokeräys, jonka
tarkoituksena on turvata museon
toiminta pitkälle tulevaisuuteen. Lisätiedot juhlallisuuksista ja keräyksestä osoitteessa www.ilmatorjuntamuseo.fi.
Vuoden 2011 kerhon ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla ovat parillisten viikkojen
keskiviikkoisin kello 16-19. Ilmoittautumiset Timo Niiraselle osoitteeseen timo.niiranen@gmail.com.
Halukkaat voivat liittyä kerhon
sähköpostilistalle Google Groups
palvelussa osoitteessa http://
groups.google.com/group/it-kerho
tai ilmoittamalla osoitteensa tiedotusvastaavalle osoitteeseen toppari@saunalahti.fi.

Pioneeriosasto
Johtamispäivä 14.05.2011 RUL 80 v
-juhlavuoden kunniaksi, merkatkaa siis kalentereihinne ylös! Kaikki
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johtamispäivään osallistuvat saavat itselleen toukokuussa ilmestyvän Reservin kenttäjohtaja-kirjan!
Osallistua voi kisa- tai ”leikki”mielellä. Ilmoittautumiset osaston
puheenjohtajalle Markus Saarelalle
(yhteystiedot lopussa).
Pioneeriupseeriyhdistyksen
kevätretki järjestetään Keuruulle
19.5.2011. Yhdistys järjestää yhteiskuljetuksen Helsingistä, lähtö
klo 07.30. Perillä lounas omakustannushintaan ja tutustuminen
Pioneerirykmenttiin, Pioneeri- ja
suojelukouluun sekä Keski-Suomen
Pioneeripataljoonan varusmieskoulutukseen. Paluu Helsinkiin klo 20
mennessä. Ilmoittautuminen retkelle lounas ja kuljetustarpeiden takia
viimeistään 12.5. Kalevi Nikkilälle,
kalevi.nikkila@kolumbus.fi. Hän ilmoittelee sitten bussin lähtöpaikan
ja tarvittaessa ajoreitin.
Ammunnat: Vuoden 2011 ratavuorot keskiviikkoisin klo 19.00 21.30 viikoilla 16, 20, 23, 36, 40, 44,
48, 52 ja lauantaisin klo 9.30 - 12
viikoilla 18, 22, 24, 26, 32, 34, 38,
42, 46, 50. Pioneeriosasto tarjoaa
maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm (enintään viideltä kerralta vuodessa). Paikalla on myös
aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy.
Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä puheenjohtajalle.
Osasto järjestää jäsenilleen juoksutestin / UKK-kävelytestin kesäkuun 1:llä viikolla Otaniemessä, jonka päätteeksi tarkoitus käydä vielä
hieman saunomassa.
Pioneeriosastolla on myynnissä mustia pioneeri t-paitoja, joiden
rintamuksessa on pieni keltainen
pioneerilogo (työkalut). Hinta vain
10 eur. Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita. Kysy lisää
sihteeriltä.
Käy katsomassa nettisivujamme
www.pioneeriosasto.org ja anna
palautetta. Mikäli sinulla on kuvia
Pioneeriosaston tapahtumista, voit
lähettää sihteerille.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä. Kaikki
ne osaston jäsenet jotka eivät ole
vielä saaneet s-postia sihteeriltä
vuoden 2011 alussa/aikana ja käyttävät s-postia, ottakaa yhteyttä sihteeriin, niin lisätään teidät postituslistalle!
Yhteystiedot: Puheenjohtaja ylil
Markus Saarela, 040-743 1867, markus.saarela@sks.fi; sihteeri, tiedotusupseeri Vänr Eero Korhonen,
040-7650465, eerokorhonensb@
hotmail.com; ampumaupseeri evl
evp Matti Mähönen, 040-570 3718,
matti.mahonen@fonet.fi; Urheiluupseeri ltn Toni Teittinen, 050-321
6237, toni.teittinen@iki.fi
www.pioneeriosasto.org

RESERVIMERIUPSEERIT
Perinteiset HRMU:n johdetut pistooliammunnat järjestetään parittomien viikkojen 1 - 21 sekä 35 - 49 lauantaisin kello 12.00 - 14.30. Ammunnat
pidetään HRUP:n ampumaradalla
Töölössä, jossa yhdistyksen 22. kaliiperin käsiaseet, tarvittavat ammukset, kuulosuojaimet sekä suojalasit
ovat jäsentemme käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina vähintään vuorokautta etukäteen ampumaupseeri Harri Pakariselle gsm. 040 - 517

9834. Ilmoittautumalla varmistat
osallistumisesi ja kuulet mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.
Yhdistyksen kevään ammuntakilpailu järjestetään tiistaina 10.5.2011
HRUP:n ampumaradalla kello 18.00
- 21.00 välisellä ajalla. Kilpailu ammutaan 22. pienoispistooleilla sekä
piirin 9mm pistooleilla. Tarvittaessa
pääset tarkkuuttamaan aseesi ja tutustumaan piirin aseisiin kello 17.00.
Ilmoita osallistumisestasi Harri Pakariselle (040-5179834) viimeistään
pe 6.5.2011 mennessä. Reserviläisten ammuntakilpailuissa vaaditaan
voimassa olevaa ampumavakuutusta (RAT, RST tai SAL-lis). Lisätietoa
ampumavakuutuksista saat mm.
RUL:in ja Reserviläisliiton sivustoilta. Huomaa, että myös yli 70-vuotiaille on oma reserviläisen senioriturva ampumavakuutus, joka antaa
oikeuden osallistua niihin tapahtumiin tai kilpailuihin joissa harjoitetaan ammuntaa ja, joissa vaaditaan
Reserviläisten ampumaturvan voimassaoloa.
Olemme vihdoin saaneet kotisivumme taas auki. Käythän tutustumassa sivustoon osoitteessa http://
www.hrmu.fi. Mikäli sinulla on
hyvää kuvamateriaalia sähköisessä
muodossa kerhomme tapahtumista,
olisimme kiitollisia, jos voit lähettää
kopion käytettäväksi vaikkapa nettisivuillamme.
Kehitämme sähköistä viestintää.
Muistathan käydä päivittämässä
muuttuneet yhteystietosi RUL:n kotisivujen kautta www.rul.fi.

RT-kerho
JOhtorengas
Ampumavuorot Töölöntorinkadun
ampumaradalla
RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot Töölön ampumaradalla vuoden
2011 osalta ovat viikot: 18, 22, 26, 30,
33, 36, 40, 44, 48, 52. Aika ratavuorolle on aina tiistai klo 19:00–21:30.
Ilmoittautumiset viimeistään kunkin
viikon maanantaina Toni Aallolle
(toni.aalto@iki.fi tai 040 311 3348).
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva" -vakuutus on maksettu.
Maksulomakkeen voi tilata kotiin
osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.fi/ampumaturva.
Tulevat tapahtumat
Kevään ampumaleiri Padasjoella
21.–22.5.2011. Tervetuloa treenaamaan hienoissa harjoitusolosuhteissa ja hyvässä porukassa! Kaikki
jäsenet ovat tervetulleita ja oma ase
ei ole välttämätön, sillä koko kerhon
omistama asekalusto on leirillä käytettävissä. Ilmoittautumiset tapahtumaan 6.5.2011 mennessä johtorengas@gmail.com. Lisätiedot Toni
Aalto, p. 040 311 3348.
Jäsenten sähköpostiyhteystietojen päivittäminen. Varmistathan
että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja
ilmoitathan esim. muuttuneen sähköpostiosoitteesi yhdistykselle osoitteeseen johtorengas@gmail.com.

Viestiosasto
Maaliskuussa pidimme kevätkokouksen, jonka yhteydessä insinöörimajuri Ismo Viljanen Puolustusvoimien

Johtamisjärjestelmäkeskuksesta piti
esitelmän hallinnon turvallisuusverkkohankkeesta TUVE:sta. Maaliskuussa käynnistyi myös MPK:n
kurssi Esikunnan viestijärjestelmät,
jonka aluksi pääesikunnan tietohallintopäällikkö everstiluutnantti
Harri Reini piti esitelmän MPK:n
viestikouluttajille ja Helsingin reserviupseeripiirin viestiosastolle
aiheesta "Puolustusvoimien tietojärjestelmät".
Seuraavat MPK:n viestikurssit
ovat: Viestikurssi (Viestik): 23.8. +
27.8.2011; HF-harjoitus (HFharj):
10.-11.9.2011; Viestivälineet ja viestittäminen (Vväl) , (VEH): 8.9. +
17.-18.9.2011; Komppanian viestikurssi (KomppV): 22.9. + 30.9.2.10.2011; Kenttäviestijärjestelmä
(M80) , (VEH): 3.11. + 11.-13.11.2011.
Jos haluat toimia kouluttajana tai
apukouluttajana jollain viestikurssilla, niin ota yhteyttä toimialajohtaja Jyri Putkoseen tai kurssinjohtajaan. Lisäksi vuoden aikana on
3-4 erilaista tukitehtävää, joissa
tarvitaan kokeneiden viestimiesten/
kouluttajien apua. MPK-kalenterissa
myös on koko vuoden kestävä kurssi "Viestikouluttajien kouluttautuminen Pääkaupunkiseutu 0400 11
12081", jonka puitteissa organisoimme ja kehitämme viestin koulutusta.
Kurssille ilmoittautuneet muodostavat "kouluttajapankin". Jos siis olet
kiinnostunut koulutustehtävistä,
käy ilmoittautumassa. Tuon kanavan kautta hoituu sähköpostitus ja
materiaalin jakaminen viestikouluttajille jatkossa. Ilmoittautuminen
tälle kurssille ei sido tai pakota sinua, vaan pikemminkin antaa mahdollisuuden saada tietoa ja "napata
kiinni" sellaisista hommista jotka sinua mahdollisesti kiinnostavat. Jos

haluat sitoutua vahvemmin MPK- ja
KOTU-toimintaan, käy täyttämässä MPK-sitoutumislomake (www.
mpky.fi -> Helsingin mpp -> KOTU)
ja postita se printattuna piiripäällikkö Mauri Väänäselle. Tutustu
muutenkin MPK-toimintaan verkkosivujen kautta. Sieltä löydät tietoa
mm. MPK organisaatiomuutoksesta
1.1.2011 alkaen.
Viestiupseeriyhdistys (VUY) on
juuri julkaissut uudistetun painoksen Viestimies-kirjasta, joka kuuluu VUY:n jäsenetuihin Viestimieslehden ohella. Monet jäsenistämme
ovat myös VUY:n jäseniä, puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Lisätietoja puheenjohtaja@
viestiosasto.net sekä www.viestiupseeriyhdistys.fi.
Ampumavuoromme Töölön
pistooliradalla ovat, vuonna 2011
viikoilla 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42,
46 ja 50. Kokoontuminen klo 18.50
sisäänkäynnin luona. Huomatkaa
pakollinen ilmoittautuminen päivää
ennen ampumavuoroa ampumavastaavillemme, tarkemmat ohjeet ja
yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Huomatkaa myös HRUP:n
ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.mpky.fi.
Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta, liikuntatapahtumista sekä
Viestiosaston yhteystiedot löytyvät
verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista
jäsenistölle myös sähköpostitse – jos
et ole saanut tätä ilmoitusta sähköpostiisi, niin käy päivittämässä
yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi, kohdassa Jäsenpalvelut.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Yhdistyksen kevätkokous oli maanantaina 21.3. Katajanokan Kasinolla. Tilinpäätös ja kertomus vuoden
2010 toiminnasta hyväksyttiin. Kokouksen jälkeen oli Kanta-Helsingin
Reserviupseerit ry:n järjestämä esitelmä, jonka piti insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola sotatekniikan
kehityksestä muinaisista kreikkalaisista nykypäivään ja sen vaikutuksesta sodankäyntiin.
Liikunta
Vuonna 2010 yhdistyksestämme
ei onnistuttu saamaan kokoon omaa
joukkuetta Kesäyön marssille, mutta
mukana oli kuitenkin joitakin yksittäisiä jäseniä järjestelytehtävissä
ja marssimassa eri sarjoissa. Tänä

vuonna marssi on perjantai-iltana
27.5. Yritämme koota joukkuetta paremmalla menestyksellä. Marssireittien pituudet ovat 10, 20, 30 ja 40
km (lisäinfoa www.kesayonmarssi.
fi). Lisätietoja antaa Eero Hiltunen,
puh. 040 537 9351, eero58hiltunen@
gmail.com.
Ampumatoiminta
Yhdistys on käynnistämässä
uudelleen ampumatoimintaansa.
Kerran kuussa maanantai-iltaisin
yhdistyksellä on Töölöntorinkatu
2:n sisäradalla ampumavuoro, jolla
toistaiseksi voivat ampua vain ne jäsenet, joilla on oma ase, patruunat,
kuulosuojaimet, suojalasit, ampumavakuutus (esim. Reserviläisliiton) ja tietysti aseen hallussapitolupa. Lisätietoja antaa Tomi Sarilahti.
Yhteystiedot
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Tomi
Sarilahti puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh. 040 830 4097, timo.elolahde@hsl.fi tai helsinki@helresp.fi.

Vantaan
reserviläiset
Joistakin ennakkotiedoista poiketen
Vantaan Reserviläiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 27.4.2011 kello 18 Vantaan seurakuntayhtymän auditoriossa. Osoite Unikkotie 5 C Tikkurila.
Esillä tilinpäätös ja sääntömääräiset
kokousasiat. Tervetuloa! Lisätiedot:
Niko Niemistö, GSM 050 5656632.
VaRes Cup 2011 päivämäärät ovat
23.4., 28.5., 2.7. ja 13.8.2011. Mukaan
hyväksytään 40 kilpailijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu VaResin kotisivuilta
löytyvän ilmoittautumislomakkeen
kautta. Ilmoittautuminen avautuu
aina 1 kk ennen kyseistä osakilpailua. Huom! Toimitsijat eivät täytä
ilmoittautumislomaketta, vaan ilmoittautuvat suoraan kilpailunjohtajalle. Mahdollisista peruutuspaikoista tulee tieto kaksi viikkoa
ennen kutakin kilpailua. Lisätiedot
Sampsa Olkinuora, kilpailunjohtaja,
GSM 040 5221339.
Pienoiskiväärin kenttäammunta tiistaina 19.4.2011 Tikkurilan
urheilutalolla kello 17. Kilpailussa
ammutaan 10 + 10 laukausta. Lisätiedot Toni Kallio-Könnö, GSM 050
5538838.
Kiväärikilpailu 100 m, 3 x 10
laukausta järjestetään lauantaina
7.5.2011 kello 10 Lopen ampumaurheilukeskuksessa. Ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä, koska
paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautumiset Niko Niemistölle 23.4.2011
mennessä.
Santahaminan pistoolisarja alkaa tiistaina 26.4.2011 ja sotilaspistoolisarja tiistaina 3.5.2011. Kilpailut
alkavat kello 17.30. Radalla on oltava 15 min ennen kilpailun alkua.
Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa
sillan vartiokojulta kello 17.20. Osallistumismaksu 3 euroa, ota mukaan
tasaraha sekä omat patruunat ja
paikat. Sarjajako: H - H50 - H60
- H70 - H80 - D - D50. Joukkueen
muodostaa saman kerhon kolme
jäsentä. Joukkue ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
VaResin vakiovuorot Tikkurilan
urheilutalon ampumaradalla jatkuvat tiistaisin kello 17, torstaisin
kello 17 ja sunnuntaisin kello 15. Lisätiedot: Jukka Väänänen, GSM 040
5844568.
Töölön sisäradan ampumavuorot
jatkuvat 11.5.2011 saakka parillisen
viikon maanantaisin kello 17 ja parittoman viikon keskiviikkoisin kello
19. Lisäksi parittoman viikon perjantaisin pidetään SRA-harjoitukset
kello 19. SRA-harjoituksiin osallistuminen edellyttää SRA- tai IPSC-statusta. Lisätiedot: Jukka Väänänen.
Seuraava MPKY:n pistoolivuoro
Santahaminan pistooliradalla on
21.4.2011 kello 17. Mukaan mahtuu
25 osallistujaa. Ei lainakalustoa.
HRUP- JA HELRES-viikkoammunnat
jatkuvat tiistaina 26.4.2011. Ilmoittautuminen portilla kello 16.30
Jäsenkortti, henkilöllisyystodistus ja vakuutus mukaan ampumatapahtumiin!
VaRes tukee veteraanityötä myymällä Helsingin Sotaveteraanikuoron ja Viipurin Lauluveikkojen yhdessä tekemää CD-levyä Isänmaalle
laulamme. Levyn hinta on 20 euroa.
Myyntipalkkio luovutetaan lyhentämättömänä veteraanityön hyväksi.
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Levyä on myytävänä Kevätkokouksessa 27.4.2011 ja mahdolliset ennakkotilaukset voi osoittaa Kari Vainiolle, GSM 050 5535 860.
Yhteydenotot ja tiedustelut:
Vantaan Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM
050 5656632. Tarkista viimeisimmät
muutokset ja VaRes Cupin ilmoittautumistilanne kotisivuilta www.
vantaanreservilaiset.fi

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter på våren 2011 varje parlös veckas torsdag
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är
28.4, 12.5 och 26.5.
Triangel kampen 2011
27.4 terränglöpning Kasaberget
Grankulla,; 3.5 pistolskytte Baggby
skjutbana, 3.8 miniatyrgevärsskytte Ingå,; 20.8 orientering Dragsvik,
15.10 Triangelkampens avslutningsfest.
Övriga evenemang.
7. 5
G e n t l e m a n n a t ävl i n g ,
Syndalen,deltagaravgift; 15.8 Tammet tävling, Baggby skjutbana, deltagaravgift 3 eur/person
24.9 Skogsstigen, Ekenäs;
10-11.9 RES-URSUS-MARSCH,
Syndalen
www.reservilaisliitto.fi/hsru;
ordförande Markus Liesalho,
tel. 0400-421 002, e-mail. svenska@helresp.fi

MERIRESERVILÄISET
Tapahtumakalenteri kevät 2011
Huhtikuu
To 7.4. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-20
La 9.4. SINISEN RESERVIN AMPUMAPÄIVÄ 1: Merireserviläiset
järjestävät Sinisen Reservin mestaruuskilpailut 300m-perinnekivääriammunnassa ja vapaavalintaisessa
pistoolissa. Yhdistyksen aseita on
lainattavissa. Yhteys Jukka Soiniin.
La 9.4. MeriRes-mestaruuskilpailu: Perinnekivääri 300m 30 ls makuu. Tulokset poimitaan eri Sinisen
reservin mestaruuskilpalujen eri
joukkueissa ampuvien jäsentemme

henkilökohtaisista tuloksista ja jaetaan eri sarjoihin: D, H, H50, H60
Ke 13.4. Ahven 3 - talkoot Santahaminassa klo 16.30. To 14.4. Ilmaaseratavuoro klo 1800-1930 Su 17.4.
Ahven 3 - talkoot Santahaminassa
klo 11.30. Ke 20.4. Ahven 3 - talkoot
Santahaminassa klo 16.30. To 21.4.
Sisäampumarata Luola klo 16-20
Su 24.4. Ahven 3 - talkoot Santahaminassa klo 11.30. Ke 27.4. Ke Ahven 3 - talkoot Santahaminassa klo
16.30.
To 28.4. Tiedoksi HVA:n jäsenille:
Perinnekivääri 300m 3 x 10 ls mestaruuskilpailu Santahaminassa klo 17
alkaen; taulujen pystytys klo 16:30.
Pe 29.4. Merireserviläisten purjehduskauden avajaissauna Merisotakoulun suuressa saunassa klo 18 - 20
Toukokuu
Su 1.5. Ahven 3 - talkoot Santahaminassa klo 11.30. Ke 4.5. Ahven 3 - talkoot Santahaminassa klo
16.30. La-Su 7.-8.5. Ahven 3 - talkoot
Santahaminassa klo 11.30. Ma 9.5.
Merireserviläisten Navigaatiojaoston kevätkokous. Ma 9.5. Helsingin
seudun Reserviläispiirin kevätkokous. To 12.5. Ilma-aseratavuoro klo
18-19:30. Pe 13.5. Tiedoksi HVA:n
jäsenille: Mestaruuskilpailu perinnekivääri 300m 30 ls makuu klo 17
alkaen Santahaminassa. Taulujen
pystytys klo 16:30.
To 19.5. Sisäampumarata "Luola" klo 16-20. La-Su 21.-22.5. ResUL
perinneaseiden mestaruuskilpailut,
Hälvälä
Lauantaina perinnekivääri 150m
3x 10ls ja perinnepistooli kuvio.
Sunnuntaina perinnekivääri 300m
30 ls makuu ja perinnepistooli koulu. Osallistumismaksu 20,-e per laji
/ kimppakyytijärjestelyt. Halukkaat
osallistujat ilmoittautuvat Jukka
Soinille. Merireserviläiset kilpailevat omina joukkueinaan (H, H50,
H60 riippuen osanotosta). To 26.5.
Ilma-aseratavuoro klo 18-19:30. PeLa 27.-28.5. Kesäyön Marssi, Vantaa
Kesäkuu
La 11.6. Tiedoksi: Kiltalaisten ampumakilpailu (perinnekivääri 300m
30 ls makuu + perinnekivääri 300m
3x10 ls). Maanpuolustuskiltojen
Liittoon kuuluvien kiltojen jäsenille
(esim. Helsingin Laivastokilta). Kilpailumaksu 15 e per laji; ei joukkuemaksua. Ilmoittautuminen sähköpostitse: markopatrakka@phnet.fi.
Su 19.6. Tiedoksi: Reserviläisurheiluliiton 300m:n vakiokiväärin
mestaruuskilpailut Utissa. Lajit:
30ls makuu ja 3 x 20 ls + joukkuekilpailut.Mikäli halukkaita lähtijöitä
löytyy merireserviläisistä, kootaan
joukkue ja lähdetään kimppakyy-

dillä sekä anotaan piiriltä osallistumismaksut (25 e per laji). Esiilmoittautuminen Tatu Korhoselle
045-2675452 tai tatu.p.korhonen(at)
gmail.com ma 16.5. mennessä.
Ma 27.6. Tiedoksi HVA:n jäsenille: Mestaruuskilpailut 300m vapaakivääri 30/60 makuu klo 17 alkaen
Santahaminassa.
Ti 28.6. Tiedoksi HVA:n jäsenille:
Mestaruuskilpailut 300m vapaakivääri 3 x 20 ls Santahaminassa klo
12 alkaen.
Ke 29.6. Tiedoksi HVA:n jäsenille: Mestaruuskilpailut 300m vakiokivääri 30 ls makuu Santahaminassa.
To 30.6. Tiedoksi HVA:n jäsenille: Mestaruuskilpailut 300m vakiokivääri 3 x 20 ls Santahaminassa.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät
viimeisimmän tiedon yhdistyksen
toiminnasta, tulevista jäsentapahtumista sekä aimo annoksen perinnetietoa ja historiaa vuosien varrelta.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Kevätkauden KMP-Tiistait Helsingin rautieaseman Pullman Barissa kello 17 alkaen :Huhtikuussa 12.4
ja toukokuussa 10.5. Tervetuloa!
Toukokuun ammunnoista Töölön radalla ilmoitetaan erikseen jäsenille.Tämän jälkeen siirrytään kesäkauden keskiviikkoisiin vuoroihin
Ilmoittautumiset kmp.toolo@gmail.
com
Lisätietoa
yhdistyksen
toiminnasta:http://www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/kokonaismaanpuolustus tai vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

S-Ryhmän
reserviläiset
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin 22.helmikuuta Ässäkeskuksessa: Paikalla oli 15 jäsentä kuulemassa viimevuoden toimintakertomuksen ja hyväksymässä viime
vuoden taloudenhoidon. Seuraava
tapahtuma on perinteinen kevään
retki, mikä tällä kertaa suuntautuu
Saarenmaalle 6.-8. toukokuuta. Toukokuussa pidetään ammuntatapahtuma Lopella Vantaan Reserviläisten
avustamana. Ajankohta ilmoitetaan
lähiaikoina. Tämänvuotinen varuskuntavierailu suoritetaan Uttiin 13.
toukokuuta. Retkellä menee kokopäivä ja matkalle lähdetään yhteiskuljetuksella Rautatientorilta klo
7.45. Retkelle ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle. Mikäli sinulla on
sähköpostiosoite, mutta saat tiedotteet edelleen postissa, ilmoita osoitteesi sihteerillemme. Yhteystietoja:
Puheenjohtaja juha.dahlman@sok.
fi tai 040-7693816, I varapuheenjohtaja ja sihteeri sami.keino@sok.fi tai
050-3096210, II varapuheenjohtaja
ari.kovalainen@sok.fi 0107681824,
toiminnanjohtaja makinen.teuvo@
gmail.com tai 050-3385636, varainhankintajohtaja jukka.hallikainen@
hotmail.fi 0500-607874
VÄ

ÄPE

LIKIL

040 8663 055, juha.parkkonen@
gmail.com
Kesäyön marssi 27.5.2011
Marssikeskuksena toimii Hakunilan Urheilupuisto Vantaalla. Reitit
kiertelevät Vantaan kaupungin itäisten kaupunginosien ulkoilureiteillä
ja jalankulkuväylillä. Vääpelikilta ry
on kokoamassa omaa joukkuettaan.
Lisätiedot: Taneli Do, puh. 040
3514 407, doxuanthuong@gmail.
com
Vierailu Santahaminaan
Vääpelikilta ry:n vierailut Santahaminaan jatkuvat. Touko-kesäkuussa järjestettävällä vierailulla
on mahdollisuus tutustua suljetun
sotilassaaren monipuoliseen historiaan, luontoon ja nykypäivään. Lisätiedot: Timo Tuomi, puh. 040 5401
625, timo.tuomi@gmail.com
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.0014.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka.
Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 782, mardes@
kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä,
puh. (09) 753 7837.
Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio,
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

TA

Muut
maanpuolustusyhdistykset

Vääpelikilta
Reservipiirien toiminnallinen tiedotuspäivä Mauno Koiviston aukiolla
Kampin torin kupeessa Helsingissä
järjestetään lauantaina 7.5.2011 reservipiirien yhteinen tiedotuspäivä,
josta kerrotaan tässä lehdessä. Vapaaehtoisia tarvitaan sekä esittelijöiksi että rasteille.
Lisätiedot: Lassi Paavonkallio,
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi
Vierailu lääkintäaliupseerikurssin harjoitukseen
Vääpelikilta ry järjestää toukokuussa vierailun Sotilaslääketieteen
Keskuksen Lääkintäaliupseerikurssin maastoharjoitukseen, joka toteutetaan Hälvälän harjoitusalueella
lähellä Lahtea. Tarkempi ajankohta
ilmoitetaan varmistumisen jälkeen
yhdistyksen verkkosivuilla.
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh.

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Autojoukkojen Helsingin Killan kevätretki Tallinnaan 29-30.5.2011.
Retken hinta on 100 euroa / henkilö. Sitovat ilmoittautumiset
20.4.2011 mennessä sekä lisätiedot
Heimo Yrjönsalo puhelin: 0405069270. Puolisot mukaan.
Tulossa olevat ampumavuorot:
KIVÄÄRI 150 m MPKK:n rata:
10.05. 17.00 - 19.00, 16.05. 17.00
- 19.00, 23.05. 17.00 - 19.00, 03.06.
17.00 - 19.00, 20.06. 17.00 - 19.00,
27.06. 17.00 - 19.00

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350
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Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
Hyvää kevättä !
18.05.2011 klo. 18:00 Tervetuloa mukaan kiertoajellulle, jossa aiheena
on "Helsingin historiaa ja sodanaikaisia pommitustuhoja" . (helmikuu
1944) Oppaana on Aslak Lukander
ja Martti Helminen. Lähtö tapahtuu
Mannerheimin patsaalta. Ilmoittautuminen sekä lisää tietoa seuraavassa lehdessä sekä sihteeriltä (yhteystiedot alla). Mahdolliset muutokset
mahdollisia.
Ampumavuoro perinteiseen tapaan
parillisten viikkojen keskiviikkona
Töölöntorinkadun radalla klo 16:0019:00. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa,
GSM 040 502 3754.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM 0400
743 877 timo.niiranen@gmail.com
Sihteeri: Edward Breitenstein GSM
044 333 1027 edward.breitenstein@
gmail.com

dot matti.mahonen@fonet.fi
Pioneeriupseeriyhdistyksen kevätretki järjestetään Keuruulle 19.5..
Yhdistys järjestää yhteiskuljetuksen
Helsingistä, lähtö klo 07.30. Perillä lounas omakustannushintaan ja
tutustuminen Pioneerirykmenttiin,
Pioneeri- ja suojelukouluun sekä
Keski-Suomen Pioneeripataljoonan varusmieskoulutukseen. Paluu
Helsinkiin klo 20 mennessä. Ilmoittautuminen retkelle lounas ja kuljetustarpeiden takia viimeistään 12.5.
Kalevi Nikkilälle, kalevi.nikkila@
kolumbus.fi. Hän ilmoittelee sitten
bussin lähtöpaikan ja tarvittaessa
ajoreitin.
Ampumavuorot yhteistyössä
Pioneeriosaston kanssa jatkuvat,
seuraava ratavuoro Töölössä on ke
20.4. klo 19. Ilmoittaudu edellisenä
päivänä markus.saarela@sks.fi.

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
KILTAMME TÄYTTÄÄ 20 VUOTTA
Tapahtumaa vietetään järjestämällä killan jäsenille sekä kutsuvieraille tarkoitettu juhlatilaisuus,
johon lähetetään henkilökohtaiset
kutsut. Varaa kalenteristasi aikaa
torstaina 26.5.2011 klo 14-18.
MUUTA TOIMINTAA
Kiltamme jäsenillä on mahdollisuus osallistua kunnianosoitukseen
Vanhan kirkon puistossa maanantaina 16.5.2011 klo 12.00.
YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja killan toiminnasta: pu-

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Kunniajäsenemme Reino Kukkonen
täytti 80 vuotta 14.3. ja kunniapuheenjohtajamme Juha Juusela täytti
70 vuotta 26.3. Sydämelliset onnittelut!
HRUP:n Pioneeriosasto vierailee
13.4. Upinniemessä Sukeltajakoulussa. Vanhan tavan mukaan PionUY:n
ja killan jäsenet ovat tervetulleita
retkelle. Se on iltaretki, kokoontuminen varuskunnan portilla Upinniemessä klo 17.45 ja tehdään omilla
autoilla. Ilmoittautuminen ja lisätie-

heenjohtaja Markus Anaja, markus.
anaja@kolumbus.fi tai GSM 0400
694 004.

Helsingin
Rauhanturvaajat
Tapani Forsström puheenjohtaja/ veteraanivastaava p.0405870352,tforsström@hotmail.com,
Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p.040-5848524, kari.kaiponen@pp.inet.fi, Tom Asplund varapuheenjohtaja p.050-5535665,tom.
asplund@rauhanturvaajaliitto.fi,
VETU -tukitoiminta, Marla-Leena Pihlajamaa p.040-7240223,
ml.pihlajamaa@gmail.co. Liiton
veteraanituen päivystävä puhelin
0207698111.
Messi-illat: Milliklubilla Klo
19.00
Toukokuu 5.5.2011: Heimo Purhonen, veteraaniseminaarin anti
Lahdesta,sodanajan veteraaneista ja
kuntoutusta tarvitsevien rauhanturvaajien mahdollisuuksista. Raimo
”Höyry” Häyrinen kertoo käytännön
veteraanityöstä Uudellamaalla.
Järjestämme Salpavaelluksen
yhteydessä virkistysretken 2 ja 3
päivä heinäkuuta Salpalinjalle ja
Haminaan RUK:hon ja sen museoon.Retki on avec ja maksaa n.80
euroa/henkilö. Hintaan sisältyy
matka,ruokailut ja yöpyminen,sekä
siirtymiset tapahtuma alueella. Matkan edellytyksenä on ,että saamme
n.40 osallistujaa.Ennakko ilmoittautuminen
20.5.2011 mennessä Kari Kaiponen p.040-5848524 sekä Tapani
Forsström p.040-5870352
Tarkempi aikataulu lehdessä nro
5 ja RT-lehdessä nro 3.

tommi.saikkonen(at)gmail.com. Ja lisäksi siitä riippuen kuulutko kerhoon
vai osastoon. Kerholaiset Virpi Kukkonen 09 4056 2011 / jasenasiat(at)rul.fi.
Osastolaiset 09 4056 2010/ jasenasiat(at)reservilaisliito.fi
Vuosikokouspäätöksiä
Stadin Sissien vuosikokoukset pidettiin 22.3. maanpuolustusjärjestöjen
Auditoriossa Töölöntorinkatu 2. Kokouksessa hyväksyttiin Sissien toimintakertomus vuodelta 2010 sekä vahvistettiin kerhon ja osaston tilinpäätökset.
Kokouksen päätteeksi Sissiosasto kutsui edesmenneen kunniapuheenjohtaja Sven Ikäheimosen seuraajaksi uudeksi kunniapuheenjohtajakseen Erkki
Anderssonin.
Sissiparlamentin seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18.5. klo 18 Döbelnink 2, neuvotteluhuone 1, 4.kerros.
Maastotoiminta
Sissitaitokilpailu 16.-17.4. Lisätietoja: Kilpailun johtaja: Arto Vesamo 0405946488, arto.vesamo@gmail.com Kilpailusta kertoo myös Sissiosasto ry:n
maastoaliupseeri Christer Mikkonen 050-5722 873, christer.mikkonen (at)
elisanet.fi
Sissi-isku Nuijamaan rajavartioasemalle 14.–15.5. Ilmoittautuminen ja
lisätietoa saa Christer Mikkoselta puh. 050-5722 873 tai s-posti christer.
mikkonen(at)elisanet.fi. Mukaan mahtuu viisitoista sissiä.
Varaudu jo kesän tulevaan toimintaan. KAARTJR:n varusmiesten omaistenpäivän esittelyt heinäkuussa ja Sissitoiminnan kurssi elokuun 19.-21.
Maastotoiminnasta saa lisätietoa maastoaliupseeri Christer Mikkoselta
050-5722 873, christer.mikkonen (at)elisanet.fi
Ampumatoiminta
Seuraavat ampumaharjoitukset 18.4, 21.4, 24.4, 27.4, 28.4, 2.5, 4.5, 6.5,
8.5, 9.5, 10.5 Töölön radalla tai Santahaminassa. Katso lisätiedot kalenterista www.stadinsissit.fi/uusi. Lisätiedot Eki Monni eki.monni@nokia.com
puh 050 486 7740.
MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet ovat toisaalla tässä lehdessä. Katso ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa sivulta.
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(at)gmail.com
Huvitoiminta
Stadin Sissien virallinen sissitakin ja sissipipon riisuminen tapahtuu
KaartJR:n Killan saunalla pe 20.5.2011 klo 17:15 alkaen. Tarjolla mm. kevyesti kesään, lompakkoa säästäen. Perinteisestä nestehuollosta vastaa Ritarit ja
Arthurin hovi (6.12.2010)! Naisille tarjolla oma vuoro saunaan!!! Uusi jäsen!
Älä ujostele, nyt mukaan! Tiedustelu; juha_matikainen"ät"suomi24.fi
Sissien Hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on
kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan: Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458
133 kimmo.karila@elisanet.fi, Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500
4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi, Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050
554 4736 tommi.saikkonen@gmail.com

Sissikerho
Sissiosasto

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut Ja sissiportaali
Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin
käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Osoitteenmuutokset
Muistathan päivittää muuttuneet tietosi Tommi Saikkonen 050 554 4736/

WILLE RYDMAN
VASTUULLISESTI OIKEISTOLAINEN

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: Upseerit: Virpi Kukkonen, (09) 4056 2011, jasenasiat@rul.fi; Aliupseerit ja miehistö: (09) 4056
2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi
Kansallisen Veteraanipäivän juhla 27.4.
Klo 09.30 Lipunnostotilaisuus Tapiolassa Kulttuurikeskuksen amfilla, Klo
10.00 Pääjuhla Tapiola-salissa, Klo 11.00 Kahvitarjoilu päälämpiössä. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Asuna tumma puku ja kunniamerkit.
Retu-tapahtuma 7.5.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry ja Helsingin Reserviupseeripiiri ry
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Suomen turvallisuushaasteet eivät ole muuttuneet. Olemme pieni kansakunta, jolla
on pitkä yhteinen raja arvaamattoman suurvallan kanssa. Riittävän kriisivalmiuden
takaavat ainoastaan asevelvollisuusarmeija ja aktiiviset reserviläiset.
Mutta myös maanpuolustus tarvitsee puolustajansa. Isänmaa tarvitsee päättäjiä,
jotka kantavat vastuuta puolustusvalmiutemme vaalimisesta ja kehittämisestä.

MAINOKSEN MAKSAJA: JYRKI UUTELA

KIVÄÄRI 300 m kiväärirata:
16.05. 17.00 - 19.00
PISTOOLIRATA
21.04. 17.00 - 19.00 Rata 1, 27.04.
17.00 - 19.00 Rata 1, 28.04. 17.00 19.00 Rata 1, 04.05. 17.00 - 19.00
Rata 2, 06.05. 17.00 - 19.00 Rata 1,
09.05. 17.00 - 19.00 Rata 1, 17.05.
17.00 - 19.00 Rata 1, 24.05. 17.00 19.00 Rata 1, 30.05. 17.00 - 19.00
Rata 1, 31.05. 17.00 - 19.00 Rata 1
Muistetaan turvallinen aseen
käyttö ja hyvät tavat ampumaradalla.

Valitse kansanedustaja, joka ei tingi turvallisuudesta.

KOKOOMUS | HELSINKI
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järjestävät toiminnallisen tiedotuspäivän Narinkkatorin välittömässä läheisyydessä olevalla Mauno Koiviston aukiolla lauantaina 7.5.2011 kello 9.00–
16.00 välisenä aikana. Paikalla on Noptel-ampumasimulaattori ja muita toiminnallisia tehtävärasteja. Tilaisuudessa myydään halukkaille soppatykistä
hernekeittoa.
Kaatuneitten Muistopäivä 15.5.
Kaatuneitten muistopäivää vietetään toukokuun kolmantena sunnuntaina. Jumalanpalvelus alkaa kello 10.00 Espoon Tuomiokirkossa, jonka jälkeen on seppeleiden lasku n. klo 11.15 sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden muistomerkille. Seppeleiden laskun jälkeen on seurakuntasalissa kahvit. Tarkennettu, päivitetty ohjelma löytyy yhdistyksen kotisivuilta.
Liikunta
Talvikauden viimeinen marssi on: Harjoitusmarssi 5 (30 km), la 7.5.2011,
MPK kurssinro 0404 11 12026. Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta. Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Ammunta
Töölöntorinkadun pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30, jatkuvat
kevätkaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515
90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252.

	
  

ETELÄ-‐SUOMEN	
  MAANPUOLUSTUSPIIRIN	
  
HELSINGIN	
  KOTU-‐YKSIKÖSSÄ	
  JÄRJESTETÄÄN	
  
HUHTI-‐TOUKOKUUSSA	
  2011	
  SEURAAVAT	
  KURSSIT:	
  

Helsingin	
  koulutus-‐	
  ja	
  tukiyksikön	
  huhtikuun	
  	
  
pistooliammunnat	
  I	
  
23.4.2011	
  	
  	
  
Helsingin	
  koulutus-‐	
  ja	
  tukiyksikön	
  palvelusammunnat	
  
24.4.2011	
  	
  
Helsingin	
  Koulutus-‐	
  ja	
  tukiyksikön	
  huhtikuun	
  	
  
kivääriammuntavuoro	
  II	
  
24.4.2011	
  	
  
Helsingin	
  koulutus-‐	
  ja	
  tukiyksikön	
  huhtikuun	
  II	
  	
  
pistooliammuntavuoro	
  
28.4.2011	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Helsingin	
  koulutus-‐	
  ja	
  tukiyksikön	
  huhtikuun	
  II	
  	
  
pistooliammuntavuoro	
  	
  
30.4.-‐1.5.2011	
   IHRU:n	
  ampumaleiri	
  	
  
5.5.2011	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Helsingin	
  koulutus-‐	
  ja	
  tukiyksikön	
  toukokuun	
  I	
  	
  
pistooliammuntavuoro	
  	
  
7.5.2011	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Helsingin	
  koulutus-‐	
  ja	
  tukiyksikön	
  toukokuun	
  I	
  	
  
kivääriammuntavuoro	
  	
  
7.5.2011	
  
Harjoitusmarssi	
  5	
  
7.5.2011	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Helsingin	
  Koulutus-‐	
  ja	
  tukiyksikön	
  toukokuun	
  	
  
pistooliammuntavuoro	
  	
  
8.5.2011	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Helsingin	
  Koulutus-‐	
  ja	
  tukiyksikön	
  toukokuun	
  II	
  	
  
kivääriammuntavuoro	
  
14.5.2011	
  
Itä-‐Helsingin	
  jotos	
  
14.-‐15.5.2011	
   Jalkaväen	
  kevytasekurssi,	
  peruskurssi	
  
14.5.2011	
  
Köysilaskeutumisen	
  peruskurssi	
  
14.5.2011	
  
Reserviläisen	
  testimarssi	
  
15.5.2011	
  
Köysilaskeutumisen	
  jatkokurssi	
  
20.-‐22.5.2011	
   Kohteensuojauskurssi	
  

21.4.2011	
  	
  	
  

Ilmoittautukaa	
  kursseille	
  MPK:n	
  järjestelmän	
  kautta.	
  

Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai
sitä pienemmillä. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.
fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään
vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi.
Santahaminan vuorot
Santahaminan kevään vuorot ovat ilmestyneet ja löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  MPK:n vuorot.
Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä
kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Yhteystiedot
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 544 5763, varapj ja tiedotusvastaava:
ltn panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi, Puheenjohtaja alik henri.jacobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj kers Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 212
252.

lisen viikon perjantaihin mennessä
osoitteeseen: jyrppy@hotmail.com.
Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja ampumaharrastuksen aloittamiseen liittyen.
Muuta: Tykistöyhdistysten hallitus toivoo eri toimikuntien työskentelystä kiinnostuneita jäseniä ottamaan yhteyttä: toimialueina ovat
erilaiset tehtävät nettisivuista veteraanityöhän. Lisätietoja saat parhaiten Markulta tai Pekalta!
Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Markku Mantere
puheenjohtaja@ktkerho.fi , varapuheenjohtaja Pekka Vasara, pekka.vasara@luukku.com, sihteeri Patrick
Hjelt, sihteeri@ktkerho.fi, Lohjan
patterin päällikkö Tero Merjomaa,
mp 0500 841 585, tero.merjomaa@
nordea.com. Killan verkkosivut:
www.tykistokilta.net. KT-kerhon
verkkosivut: www.tykistö.fi

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Viime lehden jälkeen tapahtunutta:
5.3. järjestettiin Hämeenlinnassa Tykistömuseolla tykistöaiheinen seminaari, joka keräsi paikalla lähes 90 osallistujaa. Suurkiitokset todella mielenkiintoisten esitelmien pitäjille! Seminaarikirjaa on saatavana Suomen
Tykistömuseosta hintaan 20e/kpl.
6.3. juhlittiin ravintola Tekniskassa Kenttätykistökerhon 70-vuotispäivää
ja samalla järjestettiin perinteinen Suomen tykistön päivän illallinen. Molemmat tapahtumat keräsivät paikalle kiitettävästi yhdistyksen jäseniä ja
yhteistyökumppaneita.
Kevään tapahtumia
7.5.2011 Kaupunkijotos Paikka: Mauno Koiviston aukio, Helsinki
Jäsenhankintatilaisuus pääkaupunkiseudun yhdistyksille! Kenttätykistökerho ja Uudenmaan tykistökilta ovat tapahtumassa mukana omalla rastillaan – tule mukaan rastinvetäjäksi tai käy tervehtimässä ja kertomassa
mihin suuntaan toimintaa voisi kehittää. Lisätiedot: Jyri Vilamo, puh. 0445110472, e-mail: jyri.vilamo@gmail.com
11.5.2011 Lohjan seudun patterin kuukausiesitelmä, Paikka: Lohja
Lohjan seudun patteri järjestää esitelmätilaisuuden aiheesta "Ilmavoimien toiminta maantietukikohdissa", esiintyjänä ilmavoimien evp kapteeni
Martti Siippola.
Lisätietoja : Raine Mönkkönen puh. 0400-400 164
14.5. Perinnetykkien huoltopäivä, Paikka: Tykistömuseo, Hämeenlinna
Jos tahdot huolehtimaan kerhon ja killan kummitykeistä Tykistömuseolla, ilmoittaudu Pekka Vasaralle, pekka.vasara@luukku.com
Ampumatoiminta
Yhdistysten harjoitusvuoro Töölöntorinkadun radalla on parillisten viikkojen keskiviikkona klo.16-19. Oma ase ei ole välttämätön mutta Reserviläisen ampumaturvavakuutus tai muu vakuutus, joka kattaa ampumaharjoittelun on pakollinen. Pakollinen ilmoittautuminen vuorolle tapahtuu edel-

SANDELS JOTOS
28.-29.5.2011
YLÄ-SAVOSSA
Kilpailuun osallistuminen ei edellytä
maanpuolustusjärjestön jäsenyyttä.
Matkaa reitille kertyy noin 25 km.
Yleinen, ns. Sandels sarja sekä kilpasarja, ns. Döbeln sarja.
Ennakkoilmoittautumisen määräaika on
2.5.2011. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.rul.fi/iisalmi.
Osallistumismaksut:
- Sandels sarja ja Döbeln sarja: 50 EUR/
hlö, alennettu maksu 35 EUR/hlö opiskelijat, työttömät ja alle 20-vuotiaat.
Tiedustelut: Jouko Koivunen +358
44 526 3057 / jouko.koivunen@pp1.inet.fi
tai Mikko Laajalahti +358 44 700 5208 /
mikko.laajalahti@suonentieto.fi

Jarmo Nieminen ymmärtää ja uskaltaa

Rohkeita päätöksiä ja muutoksen tuulia. Maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan
uupumaton edistäjä Helsingissä.
Äänestä Jarmo eduskuntaan. Katso www.nra.fi.
http://www.eduskunta.net/EDUSKUNTAAN_jarmonieminen.html
- Vuoden sotilas 2002
- Vuoden maanpuolusteko 2004
- Vuoden sotilasperinneteko 2006
- Reserviläistoiminnan ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen selvitystyöt
2000-2004
- Santahaminatutkimukset
ja kirjat 2005-2011.

kaupunginvaltuutettu, everstiluutnantti evp.
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Oy Tammesvirta & Co

Berner Oy

Elannontie 5
01510 VANTAA
020 728 9880

PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Hollming Oy

Eiran
Isännöitsijätoimisto

PL 14
26101 RAUMA
0204 865 000

ktr3.FH11 Thu Apr 15 16:31:47 2004

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll
Uranuksenkuja 4 b
01480 VANTAA
www.autrosafe.fi

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

Page 1
C

WIPAK Oy

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Kuusakoski Oy

Varattu

PL 45
15561 NASTOLA
0205 103 11

PL 6
02781 ESPOO

KÄRCHER-tuotteet kotikäyttöön sisällä ja ulkona

Laajasalon
Palloiluhallit

Insinööritoimisto
Otso

Sarvastonkaari 23
00840 HELSINKI
(09) 698 7654

Vallikatu 17 C 22
02600 ESPOO
0400 508 646

Rakennetekniikka Talotekniikka
Teollisuus- ja energiatekniikka
Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka
Asiantuntijapalvelut

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Puh. 0207 393 300
PL 88, 00521 Helsinki
www.fmcgroup.fi

Oy Johnson Metall Ab
Turkkirata 14
33960 PIRKKALA
(03) 342 7700

Tili-Kiinti Oy ISA

Oy Forcit Ab
PL 19
10901 HANKO
0207 440 400

Vilmet Oy

Haarniskatie 6 D
00910 HELSINKI
(09) 325 6221

Teollisuustie 14
35700 VILPPULA
(03) 471 7800

Insinööritoimisto
JS-Sunnittelu Oy

Pirkanmaan
Keittiökaluste Oy

PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650

Teollisuustie 8
33470 YLÖJÄRVI
0400 788 444

Rakennuspalvelu
Lahtinen Oy

Sanmat
Kunnossapito Oy

Tampereen
Pienkoneliike

Supermaster Ky

Linnamäki Steel

Oy Promotor Ab

Rinnetie 1
10520 TENHOLA
0400 729 681

Kellosilta 2 C 65
Composite
00520 HELSINKI
(09) 143 703

Brain Atlet
Nukarinkuja 6
00730 HELSINKI
(09) 346 2506

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
0400 414 432

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Finncontainers Oy Ltd
Kumitehtaankatu 5
04260 KERAVA
029 123 4300
www.kontti.fi

Teruxcon Ky

Metsätorpantie 5 A 5
02430 MASALA
045 651 6091

Ahlmannintie 56
33800 TAMPERE
(03) 222 5585

Sahaajankatu 41
00880 HELSINKI
(09) 755 2480

Arkkitehtitoimisto
Tähti-Set Oy
Pyhäjärvenkatu 1 A
33200 TAMPERE
(03) 3124 9000

Haagan
Kiinteistötoimisto Oy

Gühring Oy Ab
Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

Aino Acktentie 1 B
00400 HELSINKI
(09) 588 4066

Hammaslääkäri
Jussi Kuusisto

Lujitustekniikka
Juvantasku 1
02920 ESPOO
(09) 849 4440

Viitasen
Hautaustoimisto

Hyvää kevättä!

Jarmo Hotti Oy

Verso Wood Oy

Insinööritoimisto
Sassicon

Kantakaupungin
Isännöinti Oy

www.laakkonen.fi

INDEPRO

Kallion Sähkö

Sam-Systems Oy

Turvaykköset Oy

Laihian Tilipalvelu Ky

Kuopion Ev.lut
seurakunta

Isännöitsijäpalvelu
Tapanainen

Henkilöstöjohdon
ryhmä-HENRY ry

Famifarm Oy

Girafe

Laakeri Systems Oy

ISKU-Yhtymä Oy

JPS Maalaus Oy

Kontiolahden kunta

Kirjansitomo
Haglund Oy

Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMMI
(09) 298 9796

Ohjaajantie 12
00400 HELSINKI
(09) 587 7802

Rakennusliike
Laukkanen & Lampola Oy
Konalantie 6-8 B 4
00370 HELSINKI
0400 406 461

PL 1064
70701 KUOPIO
(017) 158 111

PL 240
15101 LAHTI
0290 86 3000

Cojot Oy

PL 59
02271 ESPOO
(09) 452 2334

19110 Vierumäki010 842 5100
Teollisuustie 60

Eerikinkatu 27
00180 HELSINKI
(09) 695 550

Punavuorenkatu 20
00150 HELSINKI
(09) 174 300

Puusepäntie 25
04360 TUUSULA
(09) 385 8151

Tietäjäntie 4
02130 ESPOO
(09) 460 644

Neitsytpolku 3
00140 HELSINKI
(09) 696 2740

Vilhovuorenkatu 11 C, 9 krs
00500 HELSINKI
(09) 682 9020

Keskuskatu 8
81100 KONTIOLAHTI
(013) 73 41

Metallisorvaamo
M.Hakala
Juholankatu 3
45130 KOUVOLA
0207 691 770

Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Kartanotie 6
79600 JOROINEN
(017) 470 4400

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
(09) 777 2656

VePe Oy Peltonen
PL 69
04301 TUUSULA
(09) 274 7220

Hallituskatu 13
45100 KOUVOLA
(05) 535 3400

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Insinööritoimisto
Magnus Malberg
Lauttasaarenmäki 4
00200 HELSINKI
(09) 618 460

PJ-Tilit Oy
PL 28
00751 HELSINKI
(09) 347 8130

Vaasantie 522
66420 RUTO
(06) 476 1104

Aleksis Kivenkatu 48
00510 HELSINKI
(09) 272 7800

Fibox Oy Ab

Varattu

Keilaranta 19
02150 ESPOO
0207 785 700

Meca-Trade Oy
www.intrum.fi

Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Thyssen Krupp
Aerospace Finland Oy
Voimankatu 9
35800 MÄNTTÄ
(03) 474 5400
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Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

Kokouskutsut
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n vuosikokous, Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n kevätkokous.
Kokoukset pidetään maanantaina 9.5.2011 kello 18.00 alkaen Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. Ennen kokouksen alkua pidetään yhteinen esitelmätilaisuus, jossa Etelä-Suomen
Sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Markku Nikkilä esitelmöi ajankohtaisista asioista.
Kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmätilaisuuteen.
Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset, joissa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. HELRESP:n vuosikokouksessa ja HRUP:n kokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.
Piirihallitukset

Kenraalimajuri Sami Sihvo onnitteli vuosipäiväänsä viettävää Helsingin Aluetoimistoa.

Helsingin Aluetoimiston vuosipäivää
vietettiin helmikuussa Santahaminassa
Helsingin Aluetoimiston vuosipäiväjuhla vietettiin jälleen
juhlavin menoin helmikuun
24. päivänä Perinnetalossa
(entisessä Jääkäritalossa)
Santahaminassa.
Teksti ja kuva: Katarina BöstmanGestrin, Helsingin Aluetoimisto
Vuorossaan kolmatta vuosipäivää juhlittiin lähes sadan hengen
voimin Perinnetalon tarjoamissa
tunnelmallisissa puitteissa, joista
nimensä mukaisesti huokuu pitkät
traditiot.
Helsingin Aluetoimiston vuosipäivää vietetään perinteiden kunnioittamiseksi, viranomaisyhteistyön
ja sidosryhmien yhteistoiminnan
edistämiseksi ja aluetoimiston toiminnan tunnetuksi tekemiseksi.
Aluetoimiston keskeisimpiä tehtäviä
ovat mm operatiivinen suunnittelu,

asevelvollisuusasiat (sis. kutsuntojen järjestäminen), reserviläiskoulutus, varustaminen sekä toiminnan ja
resurssien suunnittelu.
Helsingin Aluetoimiston vuosipäiväksi on vahvistettu perinteinen
sotilasläänien ja sotilaspiirien esikuntien vuosipäivä 24.2. Helsingin
Aluetoimiston perinnejoukon Helsingin Sotilaspiirin toiminta alkoi
vuonna 1932 annettujen asetusten
perusteella uuden aluejärjestön yhteydessä. Helsingin Aluetoimisto
vaalii siten Helsingin Sotilaspiirin
Esikunnan ja sen edeltäjien perinteitä. Lippuna on kielekkeinen
valtiolippu ja kunniamarssiksi on
nimetty Martti Parantaisen säveltämä Asemies-marssi, joka oli myös
sotilaspiirin marssi. Vuosipäivän
historia juontaa juurensa niinkin
pitkälle kuin vuoteen 1555, jolloin
Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa antoi
määräyksen perustaa ensimmäisen
kerran Suomessa kansallisia joukkoosastoja.
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Seppo Sonkeri
lehtori, reservin majuri
Perussuomalaisten
ehdokkaana
Eduskuntavaaleissa
Uudellamaalla

Vuosipäiväjuhla aloitettiin aamulla seppeleenlaskulla Sankariristille Hietaniemen hautausmaalla
Kaartin Soittokunnan säestyksen
johdolla.
Santahaminaan siirryttäessä
Helsingin Aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Heikki Pohja ja
sektorijohtaja majuri Juhani Raanto
vastaanottivat vieraat Perinnetalossa Suomen lippujen liehuessa talon
ulkoseinustalla auringonpaisteessa.
Juhlaväki koostui aluetoimiston keskeisten sidosryhmien edustajista ja
aluetoimiston henkilöstöstä. Everstiluutnantti Pohjan tervehdyssanojen päätteeksi kohotettiin maljat
ja Kaartin Soittokunnan esittämä
Asemies-marssi johdatti vieraat majuri Marko Maaluodon mielenkiintoiseen esitykseen katsauksesta Helsingin Aluetoimiston perinteisiin.
Tilaisuudessa muistettiin ja palkittiin Aluetoimiston henkilöstöä ja
sidosryhmiä. Tarjoilusta vastasi Santahaminan oma muonituskeskus.

