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Pääkirjoitus

13. 5. 2011

Kansalaisaloite

R

yhmä entisiä ammattisotilaita täydennettynä yhdellä valtiosihteerillä on laatinut
muistion, jolla pyritään herättämään keskustelua puolustusvoimien kehittämisestä. Asiantuntijaryhmän
mielestä olisi erittäin tärkeätä, että myös
turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa
toimisi valtiosäännön mukainen poliittinen ohjaus. Turvallisuuspoliittisten linjapäätösten valmistelu tulisi tapahtua mahdollisimman avoimesti ja laajapohjaisesti. Vuodesta 1995 alkaen turvallisuus- ja
puolustuspoliittisten selontekojen valmistelu on tapahtunut virkamiesvetoisesti ja
usein salaisena. Näin poliittisten päättäjien mahdollisuus vaikuttaa linjauksiin
on ollut rajallinen. Asiantuntijaryhmän
aloitteessa esitetään, että valtioneuvoston ja pääministerin toimintamahdollisuuksia tulisi kokonaismaanpuolustuksenkin alalla vahvistaa.
Ryhmä käsitteli myös aloitteessaan
turvallisuuspoliittisen tilannearvion merkitystä valmistelussa ja päätöksenteossa.
Merkittävää on maailman voimasuhteiden muutos, joka on vahvistanut aasialaisten suurvaltojen asemaa. Tämän
vuoksi Yhdysvaltojen ja Venäjän strategiset intressit ovat kohdistuneet entistä

enemmän Aasiaan ja Tyynen valtameren
rannikoille. Euroopan unionin alue ja
erityisesti Skandinavian alue muodostavat turvallisuuspoliittisesti vakaan
vyöhykkeen. Tähän tilanteeseen ei ole
odotettavissa suuria muutoksia lähitulevaisuudessa. Suomen erityispiirteenä on
sijainti Venäjän naapurina Euroopan koilliskulmassa. Tämän vuoksi meidän tulee
säilyttää mahdollisimman itsenäinen
maanpuolustuksen valmius estää ennalta mahdollisesti tulevaisuudessa sattuvia
vakavia kriisitilanteita.

Pohjoisen Euroopan
sotilaspoliittiseen asemaan on vaikuttanut
Ruotsin ja Saksan asevoimien merkittävät
supistukset. Toisaalta
myös Venäjä on vähentänyt tavanomaisten joukkojen määrää
Suomen lähialueilla.

Pohjoisen Euroopan sotilaspoliittiseen
asemaan on vaikuttanut Ruotsin ja Saksan asevoimien merkittävät supistukset.
Toisaalta myös Venäjä on vähentänyt tavanomaisten joukkojen määrää Suomen
lähialueilla. Venäjä on parhaillaan kehittämässä entistä parempaan toimintavalmiuteen myös Pohjois-Euroopan suunnalla.
Asiantuntijaryhmän mielestä Suomen
sodanajan joukkojen supistamistarpeista
on jäänyt hieman sekava kuva. Puolustussuunnittelu ei ole ollut kaikilta osin
johdonmukaista. Käsitystä on hämmentänyt tiedot laajamittaisesta maavoimien
sotakaluston romuttamisesta. Kansalisille
on ollut vaikea pysyä selvillä, mihin näillä toimilla on pyritty.
Julkisuuteen on saatettu tieto siitä,
että puolustusvoimien muutos kohdistuu lähinnä maavoimien supistamiseen.
Keskustelussa on ollut myös varuskuntaverkoston supistaminen nykyisestä.
Laskelmia varuskuntien lakkauttamisten
säästövaikutuksista ei ole julkisuudessa
esitetty. Puhumattakaan siitä, mitä muita
vaikutuksia varuskuntaverkon harventaminen aiheuttaa alueelliselle puolustukselle. Ryhmän aloitteessa kritisoidaan
sitä, että vaihtoehtoja ei ole esitetty. Esimerkiksi Meri- ja Ilmavoimien kalustohankinnoissa voisi säästää.

Supistamissyinä on esitetty kaluston
kustannusten nopeasti nousevat hankinnat. Julkisuudessa ollut esillä asejärjestelmien ja johtamisjärjestelmien siirtyminen tietotekniikkapohjaisiin. Ongelmana
on tietotekniikan elinkaaren suhteellisen
lyhyys ja ylläpidon kalleus. Se voi johtaa
nopeasti resurssipulaan ja toimintavarmuuden heikkenemiseen kriisitilanteissa.
Asiantuntijaryhmässä nähtiin, että puolustusjärjestelmän rakenteella voidaan
vaikuttaa siihen, että kalliit ja elinkaareltaan lyhyet asejärjestelmät annetaan vain
nopeasti käytettäville joukoille ja taataan
samalla riittävä henkilöstön ja materiaalin reservi matalamman varustelutason
joukoille.
että
maanpuolustuksen vapaaehtoistoimintaa
ei tule unohtaa, mutta se ei voi korvata
varsinaista sotilaallista maanpuolustusta
eikä puolustusvoimien roolia koulutuksesta ja valmiudesta vastaavana organisaationa.
Puolustusvoimien kehittämisen
pääkysymys ei ole varuskuntien vähentäminen, vaan kestävän strategisen tilannearvion pohjalta tapahtuva puolustusperiaatteen arviointi ajanmukaiseksi.
Olennaista on, että toimenpiteillä taataan alueellinen puolustaminen koko valtakunnan alueella.

Aloitteessa korostettiin sitä,

Uusi Suomi, 13. 5. 1941
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Rudolf Hess poistunut mielenhäiriössä maasta.
Lentänyt Skotlantiin.
Berlini, 12.5. (STT) Viralliselta puoluetaholta tiedotetaan: Puoluetoveri Hess, jota valtiokansleri oli mitä jyrkimmin kieltänyt antautumasta lentovaaralle alttiiksi sen vuoksi, että Hess on sairastellut jo vuosia, on vastoin tätä määräystä viime aikoina jälleen
päässyt lentokoneeseen käsiksi. Lauantaina vähän ennen klo 18 puoluetoveri Hess
lähti Augsburgista jälleen lentokoneellaan retkelle, jolta hän ei vielä ole palannut.
Hänen jälkeensä jättämästään sekavasta kirjeestä ilmenee merkkejä henkisestä luhistumisesta, josta voidaan päätellä, että puoluetoveri Hess on joutunut harhaluulojen
uhriksi. Valtakunnankansleri antoi heti määräyksen puoluetoveri Hessin adjutantin
pidättämisestä, koska tämä oli ainoa, joka tiesi näistä lentoretkistä, eikä ollut yrittänyt estää niitä, vaikka ne suoritettiin valtakunnankanslerin määräysten vastaisesti.
Näin olen on kansallissosialistisen liikkeen ikävä kyllä otaksuttava, että puoluetoveri
Hess lentoretkellään on syöksynyt alas ja saanut surmansa.

Hess laskeutui maahan Glasgowin läheisyydessä.
Lontoo, 12.5. (STT) Ulkoasiainministeriöstä annettiin klo 23.20 maanantaina seuraava
tiedoitus:

Aikakauslehtien
liiton jäsen

Rudolf Hess, Hitlerin sijainen, on laskeutunut Skotlannissa. Lauantai-iltana partiomme tiedottivat, että muuan Messerschmitt 110-kone oli saapunut Skotlannin rannikolle ja suuntaisi kulkunsa Glasgowia kohti.
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Puheenjohtajilta
Sakari Väliahde > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Tieto
Tiedämme, mitä Suomessa
pitää tehdä maanpuolustuksessa. Asevelvollisuus on meille selviö. Kerhojen ja yhdistystoiminta on meille tuttua. Moni jäsenistämme ei kuitenkaan ehdi tutustua tähän lehteen ja alkaa vieraantua toiminnastamme.
Piirissä olemme huomanneet, että jäsenemme eivät ole aina selvillä niistä tiedoista, joita yritämme jakaa kerhoille ja
sitä kautta kerholaisille. Toiminnanjohtajan sähköpostilla lähetetyt piiriviestit saavuttavat korkeintaan kerhojen hallitukset.
Nopea tiedustelu jäsentasolle selvitti, että
osassa kerhoissa HRUP:sta tai RUL:sta tulleet tiedonannot eivät välity kentälle. Tähän
haasteeseen meidän tulee pohtia ratkaisua.
Kerhojen puheenjohtajien seminaarissa
piiriseminaarissa Padasjoella helmikuussa
tunnistimme ongelmat. Kyseinen kokoontuminen saa syksyllä jatkoa Helsingissä.
Järjestötoimikunnan kokoamat ehdotukset
käytännön toimiksi tiedottamisen ja jäsenhankinnan keinoina tulevat kerhojen puitavaksi ja toteutettaviksi. Vaikeutena on erottua tiedottamismerestä – sähköpostit siirtyvät luettavaksi pimeään tulevaisuuteen.
Viestien napakkuus ja täsmällisyys eivät ole
ainoita keinoja. Tulee löytää myös uusia keinoja sanomien perille saamiseksi.

Kesä tulee,
oletko valmis?
Talven väistyttyä kevään ja kesän tieltä,
on aika kaivaa retki- ja ulkoiluvarusteet kaapin pohjalta ja lähteä luontoon liikkumaan.
Liikkumalla edistät samalla oman kunnon
kehitystä, mutta tavallaan myös maanpuolustusta. Mitä paremmassa kunnossa kansalaiset ovat sen paremmin he pystyvät tätä
maata puolustamaan.

Me tiedämme!

osa ehdokkaista on muuttunut meidän edustajiksi
Suomen tasavallan parlamenttiin, eduskuntaan. Ennen vaaleja moni ehdokas tuntui
ymmärtävän meidän asiaamme. Nyt meillä
kansalaisilla alkaa toinen vaihe kansanvaltaisessa järjestelmässä. Meidän tulee olla
yhteydessä omiin edustajiimme maanpuolustusasioissa. Pääkaupunkiseudun edustajat ottavat kiitollisina vastaan kansalaismielipidettä. Emme saa unohtaa meille tärkeitä
asioita, joista päällimmäisinä ovat ampumaratahanke, kodinturvakonseptin kehittäminen ja ampuma-aselain käytännön toteuttaminen. Uusille kasvoille eduskunnassa on
tärkeä valaista reserviläisten kantaa ja tarvetta kyseisiin asioihin.
Valitsijoiden syvät rivit ovat yhtä tärkeitä
kuin komiteoissa ja muissa meidän etuam-

Eduskuntavaaliajan myötä

Sisältä
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Aselaki tulee, oletko valmis!
me valvovissa elimissä toimivat valitsemamme edustajat. Toimikaa ja jakakaa tietoa
päättäjillemme kannastamme.

Demokratia ei ole pelkästään
numeron kirjoittamista
äänestyslipuun
Tiedon jakaminen tärkeimmälle yhteistyökumppanillemme puolustusvoimille on toiminnallemme elintärkeää. Tietoa otetaan
viranomaistaholla vastaan, kun suhteemme ovat hyvät ja luottamus on kunnossa.
ELY-prosessi on osoittanut, että pystymme
hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön. Meidän tulee syventää yhteyttämme. Kerhoilla
oli tietoa toimijoista, jotka ovat kehittäneet
varusmiesaikaisia tietojansa niin reserviläiskuin siviiliosaajina. Tätä tietoa osaamisesta
meidän tulee pystyä välittämään puolustusvoimille ja toimia siten oleellisena linkkinä,
joka helpottaa reserviläisten sijoittamista
sodan ajan joukkoihin.
Me tiedämme, mutta meidän pitää jakaa tietomme ja tietoisuutemme. Piirin tärkeä tehtävä on olla tiedonvälittäjä kentälle,
mutta toisaalta tehtävämme on viedä tietoa
kentältä yhteistyötahoille Reserviupseeriliittoon, maanpuolustusjärjestöihin, viranomaisille ja päättäjille. Näihin tiedotustalkoisiin tarvitaan kaikkia: kerhojen hallituksia, jäseniä, piirin toimistoa ja hallitusta.
Olemme kaikki tiedotusupseereita
omassa asiassamme.

puheenjohtaja@hrup.fi

Ongelmallisen uuden ampuma-aselain muutoksen (124/2011) lisäksi tuleva ampumaaseasetuksen (145/1998) muutos on parhaillaan pikapika vauhtia valmisteilla ja näyttäisi siltä, että se ei tuo lisäselvyyttä aselain
tulkintaan. Kaikin puolin ko. asetusluonnos
on aika alkeellinen, koska se luo enemmän
kysymyksiä ja tulkinnanvaraisuutta, kuin
sitä että se lisäisi lain tulkintaa. Tämä vain
osoittaa sen, miten kiireellä ja hutiloiden
koko aselakiesitys on edennyt. Asetusluonnos on ollut järjestöillä ja viranomaisilla
lausuntokierroksella ja nyt jää sitten nähtäväksi mikä on lopputulos.

Uusi eduskunta!
Eduskuntavaalit tuli sitten käytyä. Ns.
vanhat puolueet saivat selkeästi takkiinsa,
kun Perussuomalaiset jyräsivät ne alleen.
Vaikka politiikka ei reserviläisyyteen kuulukaan, niin jälkiviisaana on hyvä miettiä
syitä ko. tapahtumaan. Uskoisin että yksi
tulokseen johtanut syy on edellisen eduskunnan negatiivinen suhtautuminen ampumaharrastukseen. Ei toki ainoa syy, mutta
yksi suurimmista varmasti. Ne, jotka ovat
seuranneet netistä löytyviä keskustelupalstoja voivat varmasti yhtyä olettamukseeni
tässä asiassa. Esimerkiksi maakunnissa,
joissa Keskusta on perinteisesti ollut vahva,
harrastetaan hyvin paljon mm. metsästystä
ja yleisestikin ampumista. Yksi osoitus tästä,
joka ei tosin todennäköisesti liity mitenkään
eduskuntavaaleihin, oli Reserviläisliiton viime vuonna käyty puheenjohtajavaali, jossa
selkeästi otettiin kantaa liittomme aselakilinjauksiin.
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan

uuden eduskunnan linjauksia ampumaharrastuksen ja reserviläisyyden suhteen. Sillä
yksi toinenkin ennen vaaleja puhuttanut
asia liittyy läheisesti meihin eli ns. keskustelu Kodinturvasta. Uusi eduskunta todennäköisesti tulee jossain muodossa asiaa käsittelemään, koska asian valmistelu on edennyt jo pitkälle.
Avainasemassa tässä ovat tuleva puolustusministeri sekä puolustusvaliokunta ja
heidän suhtautumisensa aiheisiin. Ainakin
puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittua Jussi Niinistöä (ps.) voisi luonnehtia
reserviläisten asialla olevaksi mieheksi. Hänen nettisivuillaan olevassa esittelyssä todetaan mm. seuraavaa: ” Suomen itsenäisyystaistelu, sotahistoria ja sotiimme liittyvä perinnetyö ovat aina olleet lähellä sydäntäni.
Arvostan maanpuolustuksen eteen tehtyä
ja tehtävää työtä.” Näin suoraa tekstiä harvoin näkee kansanedustajien esittelyissä. Eli
toivottavasti tämä kirjoitus pitää paikkansa
ja tulevaisuudessa saamme nähdä, mitä se
konkreettisesti merkitsee. Varmasti myös
muita Isänmaan asialla olevia henkilöitä
eduskunnasta löytyy. Täytyy vain toivoa että
uusi eduskunta on reserviläisten asialla.
Yhdessä yhteisten asioiden puolesta!

kimmo.karinen@helresp.fi

Puolustusvoimauudistuksen
sisältöä ei ole päätetty
Puolustusvoimain komentaja, kenraali
Ari Puheloinen on selkeästi ilmaissut tarpeen
uudistaa puolustusvoimia kuluvan vuosikymmenen alkupuolella. Resurssit, tehtävät
ja tarvittavat suorituskyvyt on saatava hallittavaan tasapainoon. Puolustusvoimien johto
näkee, että nykyisellä kustannus- ja toimintarakenteella vuosikymmenen loppupuolella
odottaa umpikuja, ellei mitään tehdä.
Puolustusvoimauudistuksen perustat ovat
sotilaalliset. Puolustusvoimien ensimmäisenä
ja tärkeimpänä tehtävänä on kotimaan sotilaallinen puolustaminen. Koko maan puolustaminen edellyttää tarvittavaa määrää
tehtävää varten asianmukaisesti varustettuja
ja koulutettuja joukkoja. Tarvittavan kenttäarmeijan muodostaminen ja ylläpitäminen
perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja sitä
kautta reservistä koottuihin joukkoihin. Alueellisten joukkojen merkitys on tässä ratkaiseva. Niiden varustukseen ja toimintakykyyn
panostetaan tällä hetkellä voimakkaasti. Esi-

merkiksi ostimme juuri Ruotsista 147 käytettyä, telavetoista MTLB-miehistönkuljetusajoneuvoa alueellisten joukkojen liikkuvuuden
ja suojan parantamiseksi.
ei voi uudistaa kevyin perustein. Puolustuspoliittiset selonteot
ovat ohjanneet kehitystä jo pitkään. Puolustusvoimauudistuskin etenee poliittisen ohjauksen viitoittamana. Tapa, jolla uusi eduskunta ja hallitus työtä ohjaavat, on vielä auki.
Luonnollista on, että vaihtoehtoja valmistellaan ennakkoon, jotta asiat voidaan esitellä
valtiojohdon päätettäviksi. Tulevat päätökset
ovat poliittisia linjauksia, joiden perusteella
sotilaat suunnittelevat tehtäviin parhaiten soveltuvat uudet puolustusvoimat.

Isänmaan puolustusta

Mitään ei siis ole vielä päätetty.
Puolustusvoimien viestintäjohtaja
eversti Jyrki Heinonen
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Kirjat
Antonius ja
Kleopatra

reservinsanomat@helresp.fi

Virkanimitysten epäkohdat

Suomen historia Sissit

Silvo Kaasalainen,
Virkanimitysruletti - miksi sopiva
voittaa pätevän?
WSOY 2011, ISBN 978-951-0-37904-2, 156 sivua.

Adrian Goldsworthy, Antonius ja
Kleopatra
Ajatus Kirjat 2011, ISBN 978-951-20-8422-7, 474
sivua, kuvaliite, suomentanut Heikki Salojärvi

Antoniuksen ja Kleopatran rakkaustarina on yksi maailmanhistorian kuuluisimmista. Heidän
romanssinsa kaikessa myyttisyydessään ja ylellisyydessään on
Shakespearen tavoin kiehtonut
myös kirjailijoita ja elokuvakäsikirjoittajia. Adrian Goldsworthy
esittää uusimpien historiallisten
ja arkeologisten lähteiden tukemana teoksessa Antonius ja
Kleopatra, millaisia ihmisiä ja
hallitsijoita he olivat. Kirja selvittää myös, kuinka Antoniuksen ja
Kleopatran suhde liittyi antiikin
suureen valtataisteluun Egyptin,
Rooman ja hellenistisen maailman välillä.
Roomalaiskonsuli Marcus Antonius oli aikanaan Rooman vaikutusvaltaisin mies. Useimmat
muistavat hänet kuitenkin lähinnä
Caesarin alaisena ja Egyptin kuningatar Kleopatran rakastajana. Kleopatra kaikessa loistokkuudessaan ja
älykkyydessään jätti rakastettunsa
kevyesti varjoonsa, vaikka hänen
vaikutusvaltansa olikin paljon vähäpätöisempää kuin Antoniuksen.
Kleopatran lumovoimaa todistaa
kuitenkin se, että hän on kenties
ainut nainen, joka muistetaan yli
kahden vuosituhannen takaa. Hän
on ehkä maailman kuuluisin ”femme fatale”, nainen joka vietteli kaksi
aikansa vaikutusvaltaisinta miestä.
Kauniina, aistillisena, vastustamattomana ja häikäilemättömänä hän
sekoitti ensin Julius Caesarin pään.

sitten lopulta valloitti Antoniuksen, he taistelivat
yhdessä voittaakseen valtakunnan,
mutta hävisivät valtataistelun. Näin
ollen Antonius ja Kleopatra eivät
muuttaneet maailmaa millään merkittävällä tavalla, kuten esimerkiksi Caesar ja Augustus. Sitä vastoin
heidän dramaattiset itsemurhansa
ruokkivat heihin kohdistuvaa kiinnostusta enemmän kuin mikään
muu. Kirjassa esitetään uusimzpien historiallisten lähteiden tukemana, millaisia ihmisiä ja hallitsijoita Kleopatra ja Antonius olivat.
Tohtori Adrian Goldsworthy on
kirjoittanut monia Rooman historiaa
käsitteleviä kirjoja, kuten Rooman
puolesta (2006), Caesar (2007) ja
Rooman valtakunnan tuho (2009).

Kun Kleopatra

Silvo Kaasalainen on kirjoittanut pamfletin, jossa hän kritisoi
voimakkaasti niin valtionhallinnon
kuin suurimpien kaupunkienkin virkanimityksiä poliittisin perustein.
Virkanimitysruletti käy läpi virkanimitysten kummallisia taustoja ja
käytäntöjä sekä niiden seurauksia
kansalaisten ja demokratian kannalta. Kirja sisältää esimerkkejä vallan
väärinkäytöstä eri julkisen hallinnon sektoreilla.
Kirjoittaja esittää, että yhteiskuntaan syvälle juurtuneet poliittiset virkanimitykset ovat loukkaus
demokratiaa ja ihmisten oikeustajua
kohtaan. Vain harva kansalainen
hyväksyy poliittiset virkanimitykset.
Virkanimitykset ovat keino ylläpitää
vanhoja valtarakenteita. Poliittisten
virkanimitysten seurauksena poliittinen valta siirtyy luottamushenkilöiltä virkamiehille, mikä on vastoin
demokratian perusperiaatteita.
Kirjoittajan mukaan äänestäjistä
vain noin 8 % kuuluu puolueisiin.
Järjestelmä jättää 92 % hakijoista
virkanimitysten ulkopuolelle. On
pelättävissä, että julkisiin virkoihin
ei hakeudu pätevimmät, koska paikat täytetään kuitenkin poliittisin

ansioin.
Kaasalainen esitää muutaman
kohdan ohjelman, jolla poliittisten
virkanimitysten haittoja voidaan
vähentää tai ne voidaan poistaa kokonaan. Virkanimitykset tulisi tehdä
vain lainmukaisin pätevyysperustein. Hän esittää myös, että vaalien
kaupallinen mainonta tulisi lopettaa
ja se tulisi korvata julkisilla varoilla
tuotetulla informaatiolla. Eduskunnalle tulisi valita valvontaelin, koska äänestyksen kautta saatua valtaa
voi valvoa vain kansa, joka on valtuudet antanut.

Karjalan ja Petsamon palautus
Veikko Saksi, Karjala ja Petsamon
palautus
ProKarelia 2010, ISBN 978-951-98494-5-4, 221
sivua

Veikko Saksi on jälleen kirjoittanut

teoksen, joka käsittelee sotiemme
rauhansopimuksen mukaisia maaaluemenetyksiä. Asiaa on lähestytty myös eri aikojen kansainvälisten
sopimusten kautta. Kirjoittaja tulee
johtopäätökseen, että Karjalan palauttamiseen ei ole kansainvälisiä
sopimusesteitä.
Tarton rauhansopimus tehtiin
vuonna 1920. Se oli itsenäisen Suomen ensimmäinen rauhansopimus,
joka loi pohjan Neuvosto-Venäjän
ja Suomen väliselle rauhaomaiselle
suhteelle. Tämä kirja pyrkii valottamaan sitä, kuinka osapuolet noudattivat rauhansopimuksen ehtoja.
Suomella on Karjalan kysymys, Virolla Setomaan ja Narvan itäosien
palautuskysymykset. Kummassakaan maassa poliittinen johto ei ole
ollut halukas käsittelemään palautusta. Kirjan perusväittämät ovat
lyhyesti: Karjalan ja Petsamon alueiden palautus, Karjalan kysymys,
sotasyyllisyys, sorasyyllisyystuomioiden purkaminen, pakkoluovutettujen alueiden palautus sekä evakkoilta jääneen omaisuuden omistusoikeus. Kysymyksiä käsitellään
omaisuuden ja alueiden palautusten
pohjalta.
Veikko Saksi on kirjoittanut
viimeksi Karjalan palautus-kirjan
vuonna 2005. Hän toimii Karjalan
Kuvalehden ja Pro Karelia -verkkolehden päätoimittajana.

Henrik Meinander, Suomen historia

Reino Lehväslaiho, Sissit

WSOY 2010, ISBN 978-951-0-37863-2, 302 sivua

WSOY 2010, ISBN 978-951-0-36025-5, 366 sivua.

historian
professorina toimiva Henrik Meinander on kirjoittanut Suomen historiasta uuden teoksen. Suomen
kehitys Euroopan reuna-alueen heimoyhteisöstä yhdeksi maailman johtavista tietoyhteiskunnista on totista
totta. Meinander esittää teoksessaan
laajan kokonaisnäkemyksen Suomen
historiasta. Historian esittäminen
aloitetaan 24 vuosituhannen takaa
jatkuen pohdintaan EU:sta. Väliin
mahtuu ensimmäisten asukkaiden
tulo nykyisen Suomen alueella,
Ruotsin valtion synty, Venäjän autonomian aika, itsenäistyminen, sodat
sekä sotien jälkeinen taloudellisen ja
teknisen kehityksen aikaan.
Lähes jokainen historiakirja perustuu aiemmalle tutkimukselle.
Uuden historian kirjoittaja karsii tosiasioita ja muita muiden oletuksia,
joten uudesta historiasta tulee aina
omannäköisensä. Tämä teos tarjoaa
koosteen viimeisen 10-15 vuoden aikana saaduista tutkimustuloksista.
Talvi- ja Jatkosodat kuitataan
kirjassa runsaalla kymmenellä sivulla. Kirja käsittelee sodan syitä sekä
Suomen ja Saksan suhteita ennen
ja jälkeen Talvisodan. Meinanderin
mielestä Suomi joutui sotaan ilman
omaa syytään ja näinollen jäi suurvaltapolitiikan jalkoihin.
Kirja on hyvä kokonaiskuvaus
Suomen vaiheista vuosituhansien
ajalta.

Sotakamreeri Reino Lehväslaiho
kuuluu suomalaisten sotakirjailijoiden luetuimpien ja suosituimpien
joukkoon. Hänen kirjojensa kustantamisessa ei liene ollut suurtakaan
riskiä.
Hyvin ovat käyneet kaupaksi.
Nyt WSOY on ottanut uusintapainoksen vuonna 1971 julkaistusta
kirjasta Sissit. Painos on jo järjestyksessään neljäs. Kirja on kiivas kuvaus komppania Karppisen vaiheista
jatkosodassa ja huimapäisestä tiedusteluretkestä Syvärin itäpuolelle
vihollisen selustaan.

Helsingin yliopiston

RUK 83 ja RUK 85
Tervetuloa kurssiemme tapaamiseen Lahdessa torstaina 1.9.2011! Isäntänä Hämeen Rykmentti.
Osanottomaksu 140euroa bussikuljetuksella Helsinki-Lahti -Hki tai
100euroa ilman bussikuljetusta
Maksetaan 10.8.2011 mennessä tilille RUK 83 200118-134663.
Osanottomaksu sisältää lounaan muonituskeskuksessa,
kahvit sekä päivällisen Lahden Upseerikerholla. Lähtö Helsingistä
Rautatatientorin tilausbussilaiturista torstaina 1.9. klo 7.30. Ilmoittautuminen osanottomaksulla.
Tiedustelut Asko Harmia (040-5465719) , Mauno Rinne
(0400-442356) ja Matti Jääskinen (09-637384,
email matti.jaaskinenatpp.inet.fi).Tapaamisiin Lahdessa!

Kirja toimii
eräänlaisena
oppaana sissitaktiikkaan ja
sissipsykologiaan seikkailun
lisäksi.
Reino Lehväslaiho on värikäs sotatapahtumien kuvaaja sekä sissitoiminnan asiantuntija, vaikka panssarimies alunperin onkin.
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Raamatullinen sota

Maailman muutos selvätajuisena

Dosentti Huttunen kirjoittaa varsin kiinnostavalla tavalla kahden
osapuolen suhtautumisesta uskontoon, Raamattuun ja yleensä Sanan
viljelyyn kapinan/vapaussodan/sisällissodan aikana.
Kirjaa ei selvästikään ole tarkoitettu ohimennen lukaistavaksi,
koska niin ei voi tehdä, sillä teksti
on sen verran vaikeaa, että siihen on
lukiessa perusteellisesti syvennyttävä. Kirjan termistö on pitkälti puhtaasti tieteellinen – teologinen- ja
siksi maallikon vaikeasti ymmärrettävissä. Kirja on täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia, esim. luku nimeltä Sosialistinen Raamattu.

Maailman muutos selvätajuisena. Eversti, valtiotieteiden tohtori
Pekka Visuri on yhteistyössä Kadettikunnan ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa
tuottanut teoksen Suomesta ja maailman muutoksesta. Teos keskittyy
nimensä mukaisesti kylmän sodan
jälkeisiin tapahtumiin ja on loogista
jatkoa aiemmalle Suomi kylmässä
sodassa –teokselle.
Teoksen taustavoimina ovat
toimineet laajapohjaiset johto- ja
asiantuntijaryhmät, mitkä ovat ev
Visurin ohella taanneet aihekokonaisuuden laajan käsittelyn. Luonnollista on, että asioita tarkastellaan
Suomen kannalta, painopisteiden
ollessa Suomen liittymisellä Euroopan Unioniin sekä globaalistumisen
vaikutuksilla Suomeen.

Erityisenä oivalluksena voi pitää sitä, että kirjoittaja on jättänyt
ruotsinkieliset runot kääntämättä
ja näin välttänyt käännösrunouden
karikot. Toisaalta lukijalle ei koituisi mitään vahinkoa vaikka kreikkaa
ja latinaa osaisikin. Kirjassa käsitel-

Toisaalta lukijalle
ei koituisi mitään
vahinkoa vaikka
kreikkaa ja
latinaa osaisikin.
Kirjassa
käsitellään
laajasti esivaltaa
ja sen suhdetta
kapinaan yleensä
ja kapinallisiin
erikseen.

Niko Huttunen: Raamatullinen
sota, Raamatun käyttö ja vaikutus
vuoden 1918 sisällissodan
tulkinnoissa.
SKS 2010, ISBN 978-952-222-251-0
Timo Syrjänotko

lään laajasti esivaltaa ja sen suhdetta kapinaan yleensä ja kapinallisiin
erikseen.
Apostoli Paavali on paljolti mukana kirjassa ja häntä siteerataan
runsaasti. Paavalin Roomalaiskirjeen tulkinta on tiukka haaste tulkitsijalle, sillä kyseinen kirje on Raamatun vaikeimpia kohtia. Huttunen
kuitenkin tuntee asiansa.
Kirjan koko sisältö kiertyy tiukasti punalesken kysymykseen pastorille ”Sanokaa pastori, miksi ne
ampuivat minun mieheni?”
lukemisen arvoinen, jos vain malttaa tehdä
sen kunnolla.
Niko Huttunen on Helsingin Yliopiston Uuden Testamentin eksegetiikan dosentti.

Kirja on ehdottomasti

Kylmän sodan päätösvaiheisiin liit-

tyen Visuri selostaa laajasti Neuvostoliiton valtapiiriin pakkoliitetyillä
alueilla, ns. kansandemokratioissa
ja Baltiassa.
Teos on hyvä, sopivan kiinteä
kokonaisesitys viimeisten noin kahdenkymmenen vuoden tapahtumista. Keskeisinä tekijöinä ovat Neuvostoliiton romahdus ja siihen liittyneet
tapahtumat Euroopassa.
Omat lukunsa ovat saaneet Yhdysvaltojen sota terrorismia vastaan

Teos on hyvä, sopivan
kiinteä kokonaisesitys
viimeisten noin
kahdenkymmenen
vuoden tapahtumista.
Keskeisinä tekijöinä
ovat Neuvostoliiton
romahdus ja siihen
liittyneet tapahtumat
Euroopassa.

Pekka Visuri: Maailman muutos ja
Suomi.
ISBN 978-951-0-37678-2, Bookwell Oy 2011, n. 300
sivua. Internet-tukisivusto

kuten myös maailman valtasuhteiden muutos, missä Kiinan, Intian,
Afrikan ja latinalaisen Amerikan tapahtumilla on osansa.
Vaikka tekijä ilmoittaakin teoksen ensimmäiseksi kohderyhmäksi

opiskelijat, voi luetun perusteella
sanoa, että turvallisuuspolitiikan
kysymyksistä kiinnostuneet reserviläiset ovat vähintään yhtä tärkeä lukijajoukko. Itsellenikin Pekka Visurin teos selvitti monta asiaa, vaikka
seurasinkin Neuvostoliiton romahdusta, kylmän sodan loppumista ja
2000-luvun tapahtumia jo ainakin
fyysiseltä iältäni aikuistuneena.
www.maailmanmuutos.fi
Veikko Luomi

Maanpuolustuskorkeakoulu
Sotahistorian laitoksen julkaisuja
Tulossa:
Hankoniemi II maailmansodassa
Kirja muodostaa sarjan yhdessä Porkkalakirjan kanssa.
Santahamina III
Santahamina-sarjan
viimeinen osa.

Näyttävät lahjakirjat Santahaminan varhaisemmasta historiasta ja nykypäivästä.
2008, 176 sivua, 30 €. 2009, 288 sivua, 35 € .

Kuva- ja tietoteos Suomen
armeijan sotilaspuvuston
ja -merkistön alkuajoilta.
2009, 312 sivua, 35 €.

Kuva- ja tietoteos
Hanko 256 sivua, 35 €.
Porkkalan sotilashistoriasta.
Santahamina 354 sivua,
2009, 202 sivua, 30 €. 40 €.

Kyselyt ja tilaukset: lisbet.bjorklund@mil.fi. Hintaan lisätään postituskulut. Ennakkomyynti: www.santahamina.fi.
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

Wikileaks ja
Kremlin arkistot
on laajasti uutisoitu amerikkalaisten salassa pidettävien asiakirjojen vuotamisesta julkisuuteen. Vuosikymmenet on puolestaan kirjoitettu kuinka Kremlin arkistot pysyvät
edelleen suljettuina. Amerikkalaista salaista tietoa on siten ollut
saatavilla, mutta venäläinen salainen tieto on pysynyt edelleen
salassa.
Suomessa on omat säännöstöt asiakirjojen julkisuudesta. Ne
ovat toimineet suhteellisen hyvin. Henkilösalaiset asiakirjat ovat
pysyneet oman suppean ryhmänsä tiedossa. Salaisia asiakirjoja
on käsitelty kuten ohjeistus edellyttää ja viranomaiskäyttöön tarkoitetut asiat ovat jääneet vain viranomaiskäyttöön. Julkisuus- ja
salassapitolainsäädäntömme uudistui vuonna 1999 ja asioiden
pitäisi meillä olla kunnossa. Paljastuksista ei meillä ole uutisoitu.

Alkuvuoden aikana

Wiki tarkoittaa
verkkosivustoa, jonka sisältöä käyttäjät voivat muokata. Leaks
tarkoittaa vuoto sanan monikkoa ja siitähän sitten tulee salaisuuksien paljastussivusto Wikileaks.
Paljastussivuston perustaja on pääsemässä vastuista kuin koira veräjästä, mutta varsinainen ”paljastaja” eli amerikkalainen
korpraali Bradley Manning on joutunut syytteeseen sotilastuomioistuimessa.

Mikä on ollut aktiivisin
RUK:n kurssi?

Wikileaks muodostuu kahdesta sanasta.

S i vust o n

perusta-

on
oman organisaationsa
kautta jo useampia vuosia
vuodattanut haltuunsa
saamiaan - kaappaamiaan
- asiakirjoja julkisuuteen.
Suurempi määrä salaisia
amerikkalaisia asiakirjoja
vuodatettiin vuoden 2010
lopulla ja tämän vuoden
alussa.
Julkisiksi ovat tulleet
Afganistanin sodan salaiset asiakirjat ja mm. USAn
Helsingin lähetystön salaiset diplomaattikirjeet.
Viimeksi mainitut olivat
tietenkin Suomessakin kovaa kamaa ja aiheuttivat
poliitikkojemme omat selitykset.
ja Julian Assange

Paljastusten
ja salailujen
osalta voidaan
todeta, että
Yhdysvaltojen
käyttämässä
tietojärjestelmässä on
todella pahoja
aukkoja.

Wikileaks paljasti amerikkalaiset salaisuudet. Neuvostoliiton
hajoamisen jälkeen elimme jo hetken tilanteessa, että Kremlin
arkistotkin olivat avautumassa normaalien salassapitoaikojen
jälkeen, mutta sen jälkeen nämä arkistot ovat taas olleet suljettuina.
Kremlistä ovat paljastuneet salaiset sopimukset Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan väliltä sekä myös meidän Talvisotaamme
koskevaa materiaalia. Vuosi sitten saatiin lisätietoja Neuvostoliiton toimista puolalaisia vastaan Katynissa. Kremlin salaisuuksia
kuitenkin paljastetaan säännöstellen – politiikkaa tehden. Wikileaks puolestaan paljastaa kaiken haltuunsa saadun tiedon. Näin
ainakin uskotaan.Totuus voi olla toisenkinlainen.

eivät ole normaalia toimintaa, mutta
ei Kremlin salailupolitiikkakaan sovellu tähän päivään. Avoimmuus kuuluu tähän päivään, mutta tänäänkin pitää olla tarkoituksenmukainen linja asioiden julkistamisessa.
Paljastusten ja salailujen osalta voidaan todeta, että Yhdysvaltojen käyttämässä tietojärjestelmässä on todella pahoja aukkoja. Jos jokin asia luokitellaan salaiseksi niin kyllä sen pitää
myös pysyä salaisena. Salaisten asiakirjojen taltiointi ja pääsy
niihin pitää olla kunnossa.

Wikileaks paljastukset

yhteydessä on enemmän syytetty
niitä, jotka ovat paljastuksia tehneet kuin niitä, jotka ovat mahdollistaneet paljastukset. Portinvartijat pitää laittaa vastuuseen.
Kremlin salassapitopolitiikkaa on syytelty, mutta toistaiseksi
sieltä suunnalta ei ole Wikileaksin tapaisia paljastuksia tullut.
Molempien osalta voidaan todeta – Tieto on valtaa.

Teksti ja kuvat Erkki Pekki
Yhdeksännen kerran on Erkki
Pekki koonnut RUK:n kurssi 89:n
ja tietysti Haminaan. Mikään
muu kurssi ei tiettävästi ole näin
monta kertaa ollut yhdessä. Ja
yhä ikäisekseen hyvän näköisinä,
kurssinsa vanhin tervehti joukkoaan 14.4.2011. Yli puolen sataa
nyt jo 75-vuotiasta oli saapunut ja
jo tulomatkalla oli haitari soinut
ja laulu kaikunut. Vaikkakin joku
jo keppiinsä nojaten ja jokainen
jo askel lyhentyneenä. Puolet on
jo poissa kirjoista, kertoo tilasto.
Mutta Viestiosastokin kuuluu kokoontuneen edelleen vuosittain.
Pekki muistutti sodan aikaisesta periaatteesta, veljeä ei
jätetä. Veli, ystävä, sukulainen,
vanhus tai joku muu voi olla yksinäinen tai taloudellisissa vaikeuksissa. Yksinäisyys on yhä
useamman ongelma. Puhelu,
käynti tai muu yhteydenotto voi
olla yksinäiselle merkkitapaus.
Ja isänmaamaallinen teko, joka
tekee maastamme entistä paremman. RUK:n johtaja ev Vesa Kangasmäki kertoi puolustusvoimien
olevan tunnetusti todella kovien
haasteiden edessä. Vuosittain
on nyt kolmen sijasta vain kaksi

kurssia. Päivällä nähty videotykki-kalvosulkeinen pani veteraani
rukkilaiset miettimään, miten
noin monesta laatikosta saadaan
syntymään yhteensopiva taistelujoukko ”kovan paikan tullen”.
 	 ...ne naiset, ne naiset.... Kolmekymppinen, kahden lapsen
äiti ja luutnantti Henna-Mari
Maaranen avasi kurkistusaukon
otsikolla ”Nainen armeijassa”.
Alkuaikoina korpivaruskunnassa
saattoi nuori luutnantti kohdata
vanhan jäärän, joka ei koko otsikkoasiaa ymmärtänyt. Myös juuri
äitinsä helmoista vapautuneella
miehellä saattaa olla sopeutumisongelmia, mutta sellainen on
poikkeus. Kohtelu on ollut tasapuolista, merkitsevää häirintää ei
ole kohdalle tullut. Ja koulutusajan jälkeen oli työpaikka tiedossa, luutnantti Maaranen iloitsee.
Palveluksessa ei ”näkyvät killuttimet” kuulu korviin, toki pienet
korvikset sentään. ”Killuttimet”
kuuluvat kotioloihin, veteraanikurssilaisten lastenlasten ikäinen
luutnantti kertoo. Viestiosaston
ilmoitustaulun päiväohjeen on
allekirjoittanut ”pojilleen” kotoisasti ”Henna”.
 	 5000 upseerin uhri Vanhasta
muistista yli puolen vuosisadan

takaa syntyi suora paririvi kaatuneiden upseerien muistomerkillä.
Kurssiveli Kosti Laitinen muistutti, että Kalervo Kallion veistoksen
perusmuurissa on 4913 kaatuneen
upseerin nimet. Kaatuneet ja
selvinneet taistelivat kansallemme vapauden ja itsenäisyyden.
Ihmissuvun syövereissä näyttää
aina olevan pahalle maaperää,
halulle voittaa, tuhota, alistaa.
Saako tätä menoa koskaan pysähtymään, Laitinen kysyi. Tänne
täytyy tulla ajalla, oli vierailijoiden reaktio RUK:n museolla, joka
ei olekaan mikään pölyinen kalustovaja. Toisena kokouspäivinä
Salpalinjan mahtavat rakenteet ja
taktiset hienoudet kertoivat, että
isämme halusivat myös materiaalisesti turvata kaakon kulman ja
itärajan. Kurssitoverit Erkki Pekki, Lasse Mäkelä, Leo Saraste ja
Kalevi Usva olivat paketoineet tiiviin kaksipäiväisen, johon jo varttuneiden veljien tyytyväisyydeksi
oli mahtunut hetkiä keskinäiselle
turinalle, sairauksien kertomiselle, kouluttajien ankarallekin arvioimiselle ja laululle. Muisteltiin
jopa sitäkin, että Haminassa kesken kurssin v.1956¨saksankieliset
marssilaulut kiellettiin.

www.tyoelake.fi
Työeläke.fi on Suomen työeläkejärjestelmän yhteinen verkkopalveluportaali. Siellä on tietoa eläkkeistä, neuvontapalveluja,
lomakkeita ja eläkesanasto. Sieltä löytyvät yhteydet oman
eläkelaitoksen palveluihin, työeläkeote ja sähköinen eläkkeen
hakemispalvelu.

Wikileaks-paljastusten

eläketurvakeskus
Tiedotusvälineiden palvelu: 010 800 100
Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS
Käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki
www.etk.fi

7

4 | 2011 > 13. 5. 2011

PRINTEC HOBBY

Aseliike Espoon Kauklahdessa

Smith & Wesson M&P-15 .223Rem 1250€

Taurus 627 Tracker .357Mag 450€

Hatsan AT44-10S 5,5mm PCP-ilmakivääri 415€
Lead Extrusions kuparipinnoitetut käsiaseluodit
9mm
9mm
9mm
9mm
.38
.40
.40
.44
.45

Senioriupseerit varttuneeseen ikään

Juhlaillalliselle Katajanokan

Kasinolle osallistui salin täysi jäseniä ja kutsuvieraita. Juhlaillallisella
juhlapuheen piti Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika
Hannula. Puheessaan hän painotti
mm seuraavia seikkoja:

”Tässä yhteydessä haluan muistuttaa, että reserviläiseksi kutsutaan
meillä Suomessa sellaisia henkilöitä, jotka ovat saaneet sotilaskoulutuksen, mutta eivät näin syvän rauhan aikana työskentele sotilaina. Jos
tätä käsitettä syystä tai toisesta itse
vesitämme, sahaamme sillä paitsi
omaan jalkaamme, niin vesitämme
samalla myös reserviläistoiminnan
uskottavuuden. Reserviläistoiminta
on vapaaehtoista maanpuolustustyötä, mutta kaikki vapaaehtoinen
maanpuolustustyö ei ole reserviläistoimintaa. Tottakai on hyvä asia,
että mahdollisimman laajat kansanjoukot ovat mukana vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, mutta ero
reserviläistoiminnan ja muun vapaaehtoisen maanpuolustustyön välillä
on syytä pitää kirkkaana mielessä.
Meitä reservin upseereja tarvitaan sodan ajan joukkojen lisäksi
myös muissa kriisiajan tehtävissä.
Sen lisäksi meillä riittää rauhan aikana maanpuolustustahtoa ylläpitävää aatteellista työtä, jonka parissa
toimii nykyisinkin lukuisa joukko

125gr
100gr
130gr
148gr
158gr
180gr
200gr
240gr
230gr

RN
RN
RN
RN
FP
FP
FP
FP
RN

.356"
.356"
.356"
.356"
.357"
.401"
.400"
.430"
.451"

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

73€
62€
76€
85e
86€
92€
100€
58€
56€

Magtech sp pistoolinalli 1000 kpl 28€

Senioriupseerit palkitsivat, vas. kerhon puheenjohtaja Arne Lindholm, Antti Henttonen ja Klaus A. Raninen.

Helsingin Reserviupseeripiirin
Senioriupseerit vietti 19.4.
perustamisensa 60-vuotisjuhlaa. Juhlapäivänä yhdistys
järjesti seminaarin, jossa
käsiteltiin pääkaupunkiseudun
turvallisuuteen liittyviä aiheita.
Etelä-Suomen Sotilasläänin
esikuntapäällikkö eversti Keijo
Suominen alusti sotilaallisesta
maanpuolustuksesta.
Siviiliväestön turvallisuudesta
kriisitilanteissa alustivat Markku
Haranne ja Tommi Laurinen.

-

hyvin aktiivisia ja jo senioriluokkaan
kuuluvia reservin upseereja. Monet
heistä kantavat ihailtavalla tavalla
vastuuta maanpuolustushengen ylläpitämisestä ja huolehtivat esimerkiksi oman kerhonsa jäsenhuollosta.
Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerho on hyvä esimerkki siitä, kuinka me reservin upseerit
kannamme tätä vastuuta vielä silloinkin, kun olemme jo iän vuoksi
vapautettuja sodan ajan sijoituksesta.
Toinen hyvin ajankohtainen
asia, puolustusvoimauudistuksen
rinnalla ja siihen liittyvänä, on kodinturvajoukot. Vai pitäisikö sanoa
”kodinturvakonsepti”, kuten parlamentaarinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta asian
lausunnossaan hieman häveliäästi
ilmaisi? Tämä ”konsepti” nimittäin
saattaisi tarjota meille reservin upseereille uusia mahdollisuuksia sotilasammattitaitomme ylläpitämiseen
ja samalla kenties aiempaa vaativampia tehtäviä.

erä Mosin Nagant 91/30, hyväkuntoisia 200€
erä Tokarev TT33 7,62Tok, hyväkuntoisia 175€
erä Nagant M1895 7,62mm, hyväkuntoisia 210€
Leader 7,62x39 250kpl 45€
Leader 7,62x54R 200kpl 60€
Leader SM 8x57IS 100kpl 45€
Hiojankuja 2 b Espoo

www.printecase.fi

Tässä yhteydessä on syytä korostaa,
että tällä hetkellä kukaan ei vielä
varmasti tiedä, tuleeko Suomeen
kodinturvajoukot ja jos tulevat,
mitä ne käytännössä tarkoittavat.
Voimme siis sivistyneiden arvausten
lisäksi esittää korkeintaan oman näkemyksemme siitä, mitä kodinturvajoukkojen pitäisi toteutuessaan olla.
Saadaksemme hieman perspektiiviä
asiaan, on sitä syytä tarkastella osana pidemmän aikavälin kehitystä.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta julkaisi oman
kannanottonsa kodinturvasta maaliskuun alussa. Kannanoton valmistelussa olivat mukana myös reserviläisjärjestöt ja sen sisältö on aika
hyvin linjassa Reserviupseeriliiton
näkemysten kansa.
Kodinturvajoukkojen valmistelu on edelleen Puolustusvoimissa
käynnissä ja nyt on vain ajan kysymys, milloin pääesikunta julkaisee
oman mallinsa. Nyt tiedämme jo,
että asia menee seuraavan eduskun-

09-8138897

nan kaudelle. Oma arvaukseni on,
että asiassa odotetaan vielä ainakin
ensi syksyyn, ellei jopa pidemmälle.
Selvää kuitenkin lienee, että
mahdolliset kodinturvajoukot olisivat maakuntajoukkojen tapaan osa
puolustusvoimia. Aseelliselle kansalaisjärjestölle maassamme tuskin on
tilaa. Kodinturvajoukkojen vastuulle
sopisi hyvin alueellinen puolustus
ja samalla kenties sodan ajan joukkojen perustamistehtävät. Nykyiset
maakuntajoukot taas sopisivat mainiosti kodinturvajoukkojen ”nopean
toiminnan joukoiksi”. Ne olisivat siis
tässä mallissa osa kodinturvajoukkoja, eivätkä millään tavalla rinnakkaisia toimijoita.”
Senioriupseerit julkaisi juhlavuonna oman historiikkinsa, jonka
kirjoitti opetusneuvos Pertti Porenne. Historiikki osoittaa, että useat
Senioriupseeri ovat mukana kokonaismaanpuolustuksen tehtävissä
iästään huolimatta.

Kesän
t-paidat
Fruit of the Loom -laatua

Finnish
Fighter Aces

”Illu” Juutilainen ja
Hans Wind koneineen.
Koot: S, M, L, XL ja XXL
Hinta 18,-

PARASTA LOMAA

BREWSTER
White Seven

Luukkasen Brewster
johon hän ilmavoiton
merkiksi liimasi aina
yhden Lahden Erikoisolut etiketin.
Koot: S, M, L, XL, XXL
Hinta 18,-

Rantasipien kesä on täynnä iloa ja ihmeitä; kylpylöiden poreita, vauhdikkaita liukumäkiä ja hemmotteluhoitojen huumaa. Se on myös metsien
huminaa ja luonnossa liikkumisen riemua - paljon kivaa kaiken ikäisille.

HOTELLILOMAT alk.

68,-

KYLPYLÄLOMAT alk.

125,-

Sis. 1 yö/2hh, runsas buffet-aamiainen, löylyt, kylpylähotelleissa myös kylpyläosaston vapaa käyttö ja kuntosali (kuntosalia ei Vaasassa). Alkaen hinnat voimassa
YkkösBonus- ja K-Plussa-kortilla 31.8.2011 asti. Lomahintaisia huoneita rajoitetusti.

Postitse

aksu
Kajanuksenkatu 12, 00250 Helsinki Puh. (09) 449 801
+ postim
Varastomyymälä avoinna: Ke 17-19, La 10-14
shop@aviationshop.fi - Verkkokauppa: www.aviationshop.fi

VARAUKSET, LISÄTIEDOT JA LOMAPAKETIT
WWW.RANTASIPI.FI TAI 020 055 055

K E TJ U Y K S I LÖ L L I S I Ä O M A L E I M A I S I A H OT E L L E J A
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Jüriöön reserviläisten ampumakilpailu Tallinnassa
Viron Kaitseliiton (”suojeluskunnan”) järjestämä Jüriöön
ampumakilpailu pidetään
Tallinnassa Yrjönyön kapinan
(v. 1343) vapaustaistelun
muistopäivänä. Suomen joukkue
on kutsuttu mukaan noin 10
kertaa ja vuonna 2007 Suomen
kovatasoinen joukkue on
onnistunut voittamaan kilpailun
kiertopokaalin itselleen.
Teksti & kuvat Jyri-Pekka
Tähtinen, Stadin Sissit

osallistui kilpailuun Olli Korkalaisen johdolla, joukkueessa olivat:Jari Gerasimoff (Stadin sissit), jan-Eric Kulmala (VaRes),
Markku Nieminen (Vääpelikilta) ja
Jyri-Pekka Tähtinen (Stadin sissit).
Tarkkailijana oli kilpailun järjestelyissä pitkään mukana ollut Erkki
Andersson.

HELRESP joukkue

Kilpailun kulku
Kilpailu oli yksipäiväinen ja koostui
vakiomallisella rynnäkkökiväärillä ja
sotilaspistoolilla ammuttavista SRAtai practical-tyyppisistä rasteista. Kilpailussa oli mukana 10 nelihenkistä
joukkuetta pääosin Virosta. Jokaisesta
joukkueesta laskettiin kolme parasta
suoritusta joukkuekilpailuun mukaan.

Kilpailupaikkana oli n. 10 km
Tallinnan ulkopuolella sijaitseva
Kaitseliiton Männikun ampumakeskus. Paikka tarjoaa erinomaiset harjoittelumahdollisuudet eri ampumalajeille. Klubitalon seinillä on esillä
vaikuttavat määrät ampumatoiminnan historiaa. Ampumarata-alueella
on tiiviisti lomittain sijoitettuna erittäin monipuoliset ja pääosin katetut
suorituspaikat eri pistooli- ja kiväärilajeille.
Kaitseliiton asevarastosta paikalliset reserviläiset voivat kuitata harjoitusvälineet, kuten Galil-kiväärit
ja HK USP pistoolit. Toimintaedellytyksiin tutustuminen nosti kyllä
terveen veljeskateuden joukkueen
mieliin, sillä Suomen puolella tällaisista radoista ja reserviläistoiminnan
mallista voidaan nähdä vain märkiä
unia.

Pistoolikalusto muodostui kunkin osallistujan omista aseista, joita
edustivat 9 mm kaliiperiset Glock
17, CZ 75 SP-01 Shadow ja Tanfoglio
Stock II. Isännillä oli käytössä pää-

asiassa Heckler & Koch USP pistoolia.
Virolaisten käyttämä israelilainen Galil pohjautuu Valmetin RK62
rynnäkkökivääriin, mutta havait-

Kalusto
Joukkueet saivat käyttää omia aseita. Koska optiikkaa ei saanut käyttää, niin Suomen joukkueen kiväärinä palveli kotimaisen armeija-ajoilta
tutun rynnäkkökiväärin siviilimalli
Sako m92 kaliiperissa 7,62x39. Kiväärit oli luokiteltu minor ja major
luokkiin tehon perusteella. Käytännössä isäntien .223 Rem (5.56 NATO)
kaliiperin Galil-rynnäkkökiväärit ja
7,62x39 olivat minor luokan aseita,
joilla sai vähemmän pisteitä reunaosumista. 7,62x51 kaliiperin kiväärit,
esim. AK4, olivat major-luokassa.

Kulmala, Nieminen, Korkalainen, Gerasimoff &Tähtinen.

simme isäntien kalustoon tutustuessamme, että sen ergonomiaa on
parannettu erityisesti tulenvaihtimen ja varmistimen sijoittamisella
pistoolikahvan vasemmalle puolelle
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Jüri Upp, Arnold Rüütel ja adjutantti kokolla.

Kaitseliiton
asevarastosta
paikalliset
reserviläiset
voivat kuitata
harjoitusvälineet,
kuten Galilkiväärit ja HK
USP pistoolit.

peukalolla käytettäväksi. Sen lisäksi
tulenvaihdin on myös AK-tyyppisesti
laatikon oikeassa kyljessä. Taittoperä ja kevyempi kaliiperi (5.56 NATO)
ovat myös erona suomalaiseen esikuvaan.

Rastit
Kiväärirastilla oli tehtävänä ampua
100 m etäisyydellä oleviin maaleihin kolmesta eri ampumapaikasta
seisten, polvelta ja makuulta. Joka
ampumapaikasta näkyi luukusta
viisi ammuttavaa taulua ja no shoottauluja. Suurin osa tauluista oli A4kokoisia sisältäen A- ja C-osumaalueet. Minimilaukausmäärä oli 30.
Seuratessamme meitä edeltävien joukkueiden suorituksia meille
valkeni, ettei kyseessä ole ns. helppo
rasti. Valitettavasti tämä tuli sitten
myös omakohtaisesti todettua, kun
saimme omat suoritukset ammuttua
läpi. Ohilaukaukset olivat valitettavan usein löytäneet tiensä maalin
vieressä sijaitseviin N/S-tauluihin ja
siitähän ei hyvää seuraa tuloslaskennassa.
Kilpailussa oli kaksi pistoolirastia, joista ensimmäinen oli pitkärasti-tyyppinen. Rastilla ammuttiin
vähintään 24 laukausta 5-10 m matkoilta seinärakennelmien sivuilta ja
aukoista näkyviin IPSC mini -maaleihin, joiden seurana oli jälleen
N/S tauluja. Tämä rasti oli mukavan
reipas ampua ja suuremmilta kömmähdyksiltä vältyttiin.
Toinen pistoolirasti oli standardityyppinen koostuen neljästä
SRA-taulusta, joita tuli ampua ensin
vahvemmalla kädellä ja sen jälkeen
heikommalla kädellä. Lähtöasento
oli pöydän takana tuolilla istuen ase
ja lipas pöydällä. Ammunta sujui hyvin, mutta tällä rastilla onnistuimme
tekemään muutamia harmittavia otsalohkon vajaatoiminnasta johtuvia
virheitä.
Opimme kantapään kautta, että
virginia count pistelaskussa ei kan-

nata paikata huonoja osumia, ja että
lippaisiin kannattaa tästä huolimatta ladata ainakin tarvittava patruunamäärä.

Tulokset
Iltapäivällä ammunnat saatiin päätökseen ja tuloksia odoteltiin mielenkiinnolla. Tiesimme, että kiväärirasti oli ollut kaikille paha. Tuloslistoista kävi ilmi, että kiväärirastilla
kaksi kolmannesta kilpailijoista oli
ampunut nollatuloksen, eli saanut
niin paljon miinuspisteitä, että tulos oli painunut nollaan. Tämä oli
silti laiha lohtu, kun totesimme että
joukkueestamme vain Gerasimoff
pääsi pisteille kiväärissä.
Pistoolin osalta tilanne oli parempi ja pisteet laskettiin Tähtiseltä, Kulmalalta ja Gerasimoffilta.
Suomen joukkue sijoittui 4. sijalle
joukkuekilpailussa. Viron joukkueet
veivät kolme ensimmäistä sijaa: 1.
Harju Malev, 2. Põhja kompanii I, 3.
Viru Malev II.
Yksilötuloksissa paras oli Viron
Madis Reier. Suomalaisten sijoitukset olivat Gerasimoff 8., Tähtinen
13., Kulmala 15. ja Nieminen 18.

Reservin Sanomat löytyi tietysti ampumaradan lehtihyllystä. Gerasimoff lukee ja viime elokuun kansikuvapoika Kulmala myhäilee vieressä.

Loppuseremoniat
Varsinaiset seremoniat pidettiin illalla Jüriöö Parkissa. Tätä edelsi
kutsuvierastilaisuus Susi-hotellissa,
jossa nautimme paikallisista tarjoiluista ja joukkueen johtajamme
luovutti Vapaussodan Perinneliiton
myöntämän Sinisen Ristin hotellin
johtajalle ja tilaisuuden seremoniamestarille Jüri Uppille.
Erkki Anderssonille ja Kimmo
Kariselle luovutettiin Jyrinyön Tähden muistomerkki. Varsinainen kiertopalkinnon luovutus oli juhlallinen
tapahtuma Viron itsenäisyystaistelujen muistolle perustetussa Jüriöö
Parkissa. Yrjönyön puisto sijaitsee
Sojamäellä eräällä Tallinnan korkeimmista paikoista (mm. vanhan
kaupungin Toompean mäkeä korkeammalla).
Tilaisuudessa oli edustettuina
useita armeijan upseereita ja poliitikkoja. Tummuvassa kevätillassa
sotilassoittokunta soitti, mieskuoro lauloi, ratsukko toi keskustasta
soihdussa tulen sotilaiden muodostaman kunniakujan läpi ja Viron
entinen presidentti Arnold Rüütel
sytytti kokon roihuamaan.
Päälle kajahti Viron kansallislaulu, jonka sävel on yhteinen Suomen
kansallislaulun kanssa.
Näihin kuviin ja tunnelmiin oli
hyvä päättää kisamatka, vaikka menestystä ei tällä kertaa saavutettukaan.
Tulokset: http://www.kaitseliit.
ee/index.php?op=news&news_
id=1065.
Uutispätk ä
juhlallisuuksista:
http://www.repor ter.
ee/2011/04/24/tallinnas-tahistatijuri-uppini-eestvedamisel-juriooulestousu/

Virolaisille soi Mu isamaa ja suomalaisille Maamme – sama sävel, eri sanat, yhteiset tunteet.

SUOMALAISET VIRON VAPAUSSODASSA
PIIRIEN SOTAHISTORIALLLINEN MATKA VIROON 29-31.7.2011

TALLINNA-RAKVERE-NARVA
HINTA: n. 200 euroa. Mukaan mahtuu noin
45 matkalaista.
PIIRIT osallistuvat matkan kustannuksiin,
mikä on huomioitu matkan hinnassa.
Matkakohteet ja kustannukset täsmentyvät
valmistelun edetessä. Matkalla tutustutaan
Viron vapaussodan historiaan ja paikkoihin,
joissa suomalaiset vapaaehtoiset taistelivat.
Matkasuunnitelmat ja
kohteet ovat vielä alustavia ja saattavat
muuttua vielä suunnittelun aikana.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
tomi.alajoki(at)hrup.fi
09-40562073
kari.talikka(at(helresp.fi
09-40562080
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

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

Helsingin reserviläispiirien pistoolin
ampumaohjelma – kausi 2011

Tervehdys

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.

Kevät on pitkällä, kesärenkaat vaihdettu ja lumet sulaneet ampumaradoilta, joten on aika viimeistenkin pyyhkiä talviöljyt aseista, pakata
reppu ja suunnata ampumavuoroille Santahaminaan ja muille radoille
missä varauksiamme on (kts. kalenteri.)

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.

Uusi ampuma-aselaki on herättänyt edelleen runsaasti keskustelua
harrastajien parissa ampumaradoilla sekä muualla tavatessamme.
Vakavaksi ongelmaksi muodostuvat aivan varmasti ampuma-asekouluttajien vastuut ja velvollisuudet. Niitä ei ole laissa selkeästi määrätty
ja asetusteksti on tällä hetkellä vasta lausuntokierroksella. (Lain valmistelussa tosin asiantuntijalausunnot sivuutettiin lähes täysin.)

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

10.5.2011
24.5.2011
7.6.2011
21.6.2011
5.7.2011		
19.7.2011		
2.8.2011
16.8.2011
30.8.2011
13.9.2011
27.9.2011

rata 2 ja 3		
rata 2 ja 3		
rata 3		
rata 2 ja 3		
rata 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		

PISTOOLIN MESTARUUSKILPAILUT:
pienoispistooli
torstai
isopistooli		
torstai
pistooli-pika		
tiistai
sotilaspistooli-pika
tiistai

19.5.2011
26.5.2011
16.8.2011
9.8.2011

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

PERUUTETTU
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

Toinen iso ongelma on näiden ampuma-asekouluttajien oma koulutus
ja hyväksyminen, joka viranomaisten tulisi maksutta järjestää. Mukavaa olisi, että näitä henkilöitä olisi joka kerhossa ja yhdistyksessä,
mutta se ei ole käytännössä edes mahdollista, varsinkaan kun huhujen
mukaan viranomaisilla ei kuitenkaan ole tarvittavia resursseja koulutuksen antamiseen suurille joukoille, saati sitten ennen uuden lain
voimaantuloa ensi kesäkuussa. Onko tarkoitus, että niistä muutamista
”onnellisista” kurssitetuista tulee täysipäiväisiä ampuma-asekouluttajia, työn ja perhe-elämän uhallakin, vai onko tämä vain tapa, jolla
ampumaharrastuksen tukahduttamisesta syy yritetään vierittää kerho

jen ja yhdistysten niskaan, kun halukkaat jäävät ilman harrastuneisuustodistuksiaan? Aika sen näyttää
Harrastakaamme rehdissä seurassa, hyvän harrastuksen parissa,
yhdessä, turvallisesti.
HRUP – HELRESP ampumatoimikunta,
pj. V. Rautio /vpj. T. Niiranen

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

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 päätyt-

tyä ei voi enää ilmoittautua. Lainakalustoa
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.

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.
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
La 18.6.2011 Kivääri MPKK150m
Klo.12-16
KoTu ammunnat /Kiv
30osallistujaa
Su 19.6.2011 Kivääri MPKK150m
klo.12-16
KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa
To 23.6.2011 Kivääri 150m
klo.17-19 (21) Kotu ammunnat / Kiv
30osallistujaa ei laina kalustoa
To 30.6.2011 Kivääri 150m
klo.17-19 (21) KoTu ammunnat / Kiv
30osallistujaa ei laina kalustoa

Viimeinen
ilmo.päivä
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
KE 15.6.2011
KE 15.6.2011
MA 20.6.2011
MA 27.6.2011

MARSSIAMMUNNAT
Helsingin reserviläispiirien marssiammunnan sarjakilpailu järjestetään
KaartJR:n pistooliradalla (rata1) Santahaminassa.
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.
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.
Yhteyshenkilö: Harry Haapanen
p. 040 - 7520063
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Liikuntatoimintaa
Onnittelemme

9.5.
10.5.
10.5.
12.5.
12.5.
12.5.
16.5.
18.5.
21.5.
24.5.
26.5.
30.5.

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

SOTILASLIIKUNTATOIMIKUNNASSA JAETTIIN VASTUALUEET

Toukokuu
2.5.
6.5.
6.5.
7.5.
8.5.

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Diplomi-insinööri, vänrikki Veikko Tuorila (matkoilla)
70 v
Vuorineuvos, majuri Esko Muhonen (matkoilla)
70 v
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, vääpeli Ari Tuikka
50 v
IT-yrittäjä, kersantti Timo Soininen
50 v
Diplomi-insinööri, luutnantti Risto Pitkänen
70 v
(Kumpulassa 7.5.)
Agronomi, majuri Lennart Gripenberg (lähipiirissä)
80 v
Teknikko, ylikersantti Jouko Koljonen
70 v
Rakennusmestari, yliluutnantti Kari Hietanen (matkoilla) 60 v
Työnjohtaja, ylikersantti Jorma Karppinen (perhepiirissä) 70 v
Hallituksen puheenjohtaja, luutnantti Erkki Lempiäinen 50 v
(juhlat kutsutuille Suomenlinnan upseerikerholla)
EK, VD, löjtnant Kjell Nyberg
50 v
(mottagning på Blomsterfonden 13-15)
Toimitusjohtaja, yliluutnantti Jorma Nisula (matkoilla) 60 v
Sotilasmestari evp Pekka Lario (matkoilla)
75 v
Kalustonhoitaja, ylimatruusi Jarmo Määttänen
50 v
Filosofian maisteri, yliluutnantti Jukka E.Laakso
70 v
(perhepiirissä)
Insinööri, luutnantti Jukka Hopeavuori (matkoilla)
50 v
Merkonomi, kapteeni Erkki Tommila (perhepiirissä)
70 v

Sotilasliikuntatoimikunta on jakanut toiminnot vastuualueisiin ja nimennyt niille
vastuuhenkilöt:
Jukka Rusila jotostoiminta ja sen kehittäminen.
Jukka-Pekka Kantokoski suunnistus ja sotilastaitokilpailut.
Jyri Vilamo kansainväliset sotilastaitokilpailut.
Elisa Latvasto fyysisen kunnon arviointi, kuntoliikunta ja ravitsemuskoulutus.
Kaj Stjernberg fyysisen kunnon arviointi,
yhteistyö MPK:n kanssa.
Juha Matikainen jalka-, polkupyörä- ja hiihto-

marssit, kuntosaliyhteistyö.
Tomi Alajoki tiedotus ja toiminnan tukiasiat.
Sami Larikka ensiapu, toiminta sairaustapauksissa.
Risto Tarkiainen toimikunnan puheenjohtaja,
yhteistyö sidosryhmiin, hankkeet.

juoksukoulu, pyörämarssi sekä ampumasuunnistus. Näihin asioihin palaamme seuraavassa
lehdessä, kannattaa myös ilmoittautua
Kesäyön marssille osoitteessa www.kesayonmarssi.fi

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot saa tarvittaessa Tomi Alajoelta.
tomi.alajoki(at)hrup.fi 09-40562073

Muistakaa merkitä liikunta-aktiivisuutenne
KAIKILLE JÄSENILLE TARKOITETTUUN sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi/
kuntokortti

Toimikunta ideoi uusia liikunta-aktiviteetteja
ja esille tulivat maastopäivät Nuuksiossa
(syys-, loka- ja marraskuussa), reserviläisten
kenttäkelpoisuuspäivä 10.09., reserviläisten

LIIKUNNALLISTA KEVÄTTÄ JA ALKUKESÄÄ!
Risto Tarkiainen
Sotilasmestari
Piirien sotilasliikuntatoimikunta

Kesäkuu
4.6.
5.6.
7.6.
10.6.
11.6.
13.6.
13.6.
16.6.
19.6.

Hallituksen puheenjohtaja, kapteeni Pertti E.K.Aalto
70 v
(kotona 12-15)
Insinööri, vänrikki Timo Tampo
70 v
Varatuomari, luutnantti Antti Jalonen (perhepiirissä)
75 v
Agrologi, ylikersantti Martti Nyman (kotona)
85 v
Lento-onnettomuustutkija, alikersantti Seppo Hämäläinen75 v
(matkoilla)
Henkilöstösuunnittelija, sotilasmestari Pentti Hyvärinen 70 v
Eläkeläinen, alikersantti Sulo Hirvi (matkoilla)
70 v
Järjestöneuvos, majuri Jarmo Merinen (perhepiirissä)
70 v
Sähköteknikko, alikersantti Manfred Schrall
75 v

HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN
TOUKO-KESÄKUUSSA 2011 SEURAAVAT KURSSIT:

UPSEERILIITTO
Isänmaa tarvitsee puolustajansa - upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa - Upseeriliiton.

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.

329 €
439 €
429 €
450 €
369 €
595 €

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

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

e-mail: myynti@japi-matkat.fi

19.5.2011 Helsingin koulutus- ja tukiyksikön toukokuun pistooliammuntavuoro
20.5.2011 Helsingin koulutus- ja tukiyksikön toukokuun pistooliammuntavuoro
21.5.2011 Helsingin koulutus- ja tukiyksikön toukokuun pistooliammuntavuoro
22.5.2011 Helsingin koulutus- ja tukiyksikön toukokuun kivääriammuntavuoro
26.5.2011 Helsingin koulutus- ja tukiyksikön toukokuun pistooliammuntavuoro
27.5.2011 Tulenjohtopäällikkökurssi, perus- ja jatkotaso
28.5.2011 Helsingin koulutus- ja tukiyksikön toukokuun pistooliammuntavuoro
28.5.2011 Helsingin koulutus- ja tukiyksikön toukokuun kivääriammuntavuoro
28.-29.5.2011 Maastoajo, peruskurssi
29.5.2011 Helsingin Rauhanturvaajat ry:n ammuntatapahtuma
4.6.2011 Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön kesäkuun pistooliammuntavuoro
4.6.2011 Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön kesäkuun I kivääriammuntavuoro
5.6.2011 Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön kesäkuun II
kivääriammuntavuoro
7.6.2011 Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön kesäkuun pistooliammuntavuoro
9.6.2011 Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön kesäkuun kivääriammuntavuoro
10.6.2011 Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 2
11.6.2011 Köysilaskeutumisen kohdennettu jatkokurssi
11.6.2011 Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön kesäkuun kivääriammunta
11.6.2011 Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön kesäkuun
pistooliammuntavuoro
11.6.2011 Köysilaskeutumisen kohdennettu jatkokurssi
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n järjestelmän kautta.
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Toimintakalenteri
Pohjois-Helsingin
reserviupseerit

Itä-Helsingin
reserviupseerit

Vantaan Lukiolaisten kevään turvakurssi huipentui varuskuntaviikonloppuun Santahaminassa 8.-10.4.,
yhdessä muiden pääkaupunkiseudun Lukiolaisten turvakurssien
kanssa. Saarella oli lukiolaisia yhteensä noin 180 oppilasta. Vantaan
kurssilaisten palautearvosanojen
keskiarvo oli tasan 4, (asteikolla1-5),
vaikka kehitettävääkin on.
Syksyn turvakurssin varuskuntaviikonloppuun 14.-16.10 2011 tarvitsemme jälleen kouluttajia. Tervetuloa entiset ja uudetkin kouluttajat,
jotka haluatte tehdä vapaaehtoista
maanpuolustustyötä vantaalaisten
nuorten hyväksi.
Kerhomme innostava ja tuloksellinen reserviupseeritoiminta oli
huomioitu RUL:ssa, jonka toimintapalkkiosta kiitos aktiivisille yhdistyksemme toimijoille. Kunniakirja
saa paikkansa toimintakeskuksessamme.
Kesäyössä marssitaan jälleen
27.5. Ilmoittaudu joukkueeseemme
kerhomme liikuntakoordinaattorille
Heikki Lehtiselle Puh: 050 514 5034.
Muu ampumatoimintamme jatkuu totuttuun tapaan.
Töölön 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 15:0017:00, 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

Kevätsaunaan
Perinteiseen tapaan on kevätsaunan aika. Kevään pölyt pestään pois
Spjutsundin saunassa 24.5.2011.
Spjutsund sijaitsee noin 30 km
Helsingistä itään, meren äärellä.
Lähtö Malmin Teboililta omilla autoilla ja kimppakuljetuksena klo
17:30. Kyytiinottaminen on mahdollista myös Malmin rautatieasemalta.
Ilmoittautumiset Kari Raatikaiselle 040-3433306 tai kari.raatikainen@finpro.fi. Yhdistys hoitaa makoisat särpimet ja juomat. Nyt joukolla mukaan!
Eduskuntataloon
Yhdistys järjestää tutustumisen
eduskuntataloon 16.6.2011. Kokoontuminen eduskuntatalon edessä klo
16:00. Mukaan tulee ottaa henkilöllisyystodistus. Ilmoittautumiset
jarkko.t.paananen@gmail.com tai
040-7239641.
Ammuntaa
Yhdistys on hankkinut kolme
Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa on jokaisen
parittoman viikon perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 13.5.,
27.5., 10.6., 24.6. ja 8.7. klo 16-19.
Ammunta-aikaa siis 3 tuntia. Soita
ovisummeria, niin tullaan avaamaan. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta
puh: (09) 40562040 tai tilaa Reserviläisliiton kotisivulta: http://www.
reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
ja tule mukaan. Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille,
Jouko Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi.
Padasjoelle
Suosittu ampumaleiri järjestetään jälleen kesän jälkeen 22.-23.9.,
josta tarkemmin tässä lehdessä myöhemmin.
Hallitus
Hallitus kokoontuu yllä mainitun saunomisen yhteydessä, jonne
myös muut jäsenet ovat tervetulleita
kuuntelemaan yhdistyksen toiminnasta.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050
kkupari@gmail.com;
Sihteeri Jarkko Paananen 040-7239641
jarkko.t.paananen@gmail.com;
Tiedotus Jorma Loimukoski 0403433400 jorma.loimukoski@finpro.
fi

Ammunta: Ruutiaseammunnat Töölöntorinkadun radalla parittomien
viikkojen torstaina klo 19.00 - 21.30.
Ilma-aseammunat samassa osoitteessa torstaisin klo 17.00. - 19.00.
Sisäratojen ammunnat loppuvat
toukokuun lopussa ja kesäkuusta
alkaen ammunnat siirtyvät ulkoradoille Santahaminaan piirin vuoroille, lisätietoja Juhani Hartela p.
040 834 2839.
Kaatuneitten muistopäivän kunnianosoitus järjestetään 15.5. klo 12.
Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla.
Tilaisuudessa on eri Reserviläisjärjestöjen muodostama lippulinna
sekä tilaisuudessa lasketaan kansalaisjäjestöjen kukkalaitteet. Leposaari sijaitsee Kulosaaren metroaseman (ei käytössä) kohdalla.
Muita tapahtumia: Kesäyön
marssi 27.5. Hakunilan urheilupuistossa, katso ilmoitus Helsingin Reservin Sanomista 3/2011.
Lisäksi yhdistyksymme lähettää
Syysjotokselle partion tai kaksi riippuen osallistumishalukkuudesta, lisätietoja saat kysymällä alla olevilta
yhdistyksen toimihenkilöiltä.
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

munkkivuori

Tikkurila

Tulevaa ampumatoimintaa: Kalvolassa ammutaan perinteisin kuvioin 7.5,
21.5 ja 11.6. Mahdollisuus ampua sekä
pistooli- että kiväärilajeja. Huomatkaa, että toukokuussa on kaksi vuoroa. Sisäratakausi on nyt päättynyt.
Pistooliammunnat alkavat Santahaminassa. Helsingin Reservin Sanomissa on luettavissa kesän ohjelma, joten
lukaiskaa se ja tulkaa radalle. Muusta
piirin toiminnasta on lehdessä ja verkkosivuilla. Poolin 300m vuorot on
lähetetty sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille. Muut halukkaat ottakaa
yhteyttä tarpeen mukaan. Lisätietoja
ampumaupseerilta 050 9662565 tai
risto.koskinen@orion.fi

Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku Pyhän Laurin kirkon sankarihaudalla sunnuntaina 15.5. klo
11 ja sen jälkeen Ruskeasannan sankarimuistomerkillä.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan.
Rohkeasti mukaan! Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.

Helsingin
Reserviupseeripiiri
com, p. 050 349 5921; sampo.siitari@pp.inet.fi, p. 044 206 1717.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Skytte på Tölötorggatans bana fortsätter udda veckors torsdagar kl. 1719. Vi har pistoler av modell Glock 17
att låna på plats. Meddela gärna innan att du är på kommande till Jussi
(jussi@hsrk.fi, 045 315 6910) eller
Axi (axi@hsrk.fi, 040 773 3830). Ytterligare information om skyttet hittas på www.hsrk.fi.
Våren är redan här och sommaren närmar sig, vilket medför
flera möjligheter att utöva skytte
utomhus. Följ med informationen
på klubbens webbsidor och på Facebook. Var också gärna i kontakt
om ni har önskemål gällande skytteverksamheten.
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Kanta-helsinki
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 touko-kesäkuussa Töölön
sisäradalla parittomien viikkojen
keskiviikkona klo 16:30 – 19:00.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita ratavuoroille; radalla on tarjolla
opastusta sekä tarvittaessa kerhon
lainakalustoa. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa.
Järjestämme perinteisen Padasjoen ampumatapahtuman elokuun
kolmas viikonloppu 20.-21.8. Leirillä on mahdollista ampua useilla eri
aseilla. Se soveltuu niin aloittelijoille kuin myös ammuntaa enemmän
harrastaneille. Tarkennettu arvio
leirin hinnasta on 60 eur. Valmisteluosasto lähtee jo perjantai-iltana
ja ilmoita halukkuudestasi lähteä jo
silloin. Muut siirtyvät paikalle omilla ajoneuvoilla lauantaiaamuna. Sovimme kuljetuksista ja ilmoittakaa
jos haluatte tulla mukaan jonkun
kyydissä. Ilmoittautumiset ampumaupseereille tai sihteerille 8.8.2011
mennessä. Lisätietoa kerhon nettisivuilla ja ampumaupseereilta.
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.

LÄNSI-VANTAA

Aselajikerhot

Jääkärikerho
Kerhon 60-vuotispäivää vietimme
aurinkoisessa säässä Santahaminan
Maanpuolustuskerholla 15.4. Kiitämme yhteistyökumppaniamme
muistamisesta.
Kesäkuun sauna-/kerhoilta on
Santahaminan Kiltasaunalla tiistaina 6.7. Löylyt ovat valmiina klo
17.00 alkaen ja toivon mukaan kesä
on kauneimmillaan.
Yhteystiedot: Puh.joht. Jorma
Nisula,puh. 698 4260, GSM 0400
453 709. Siht. Yrjö Saulamo, puh.
349 3162 tai GSM 050 344 5635. Jääkärikerhon kotisivu: http://www.
rul.fi/jaakarikerho/

RESERVIMERIUPSEERIT
Perinteiset HRMU:n johdetut pistooliammunnat järjestetään parittomien viikkojen 1 - 21 sekä 35 - 49
lauantaisin kello 12.00 - 14.30. Ammunnat pidetään Töölön ampumaradalla osoitteessa, 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.
Olemme vihdoin saaneet kotisi-

vumme 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.
Hallitus toivottaa kerhomme jäsenille aurinkoista kevään jatkoa ja
hyvää alkavaa veneilykautta!

RT-kerho
JOhtorengas
Ampumavuorot Töölön ampumaradalla
RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot vuoden 2011 osalta ovat viikot:
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.
Jäsenten sähköpostiyhteystietojen päivittäminen
Varmistathan että yhteystietosi
ovat ajan tasalla ja ilmoitathan esim.
muuttuneen sähköpostiosoitteesi
yhdistykselle osoitteeseen johtorengas@gmail.com.

Viestiosasto
Valmistelemme viestiaiheista seminaarisarjaa. Ehdota aiheita ja puhujia, joita haluat kuulla, lähettämällä
sähköpostia puheenjohtaja@viestiosasto.net.
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 kiinnos-
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tavat. 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
julkaissut uudistetun painoksen
Viestimies-kirjasta, jonka VUY:n jäsenet saavat edulliseen kahdeksan
euron jäsenetuhintaan. Monet jäsenistämme ovat myös VUY:n jäseniä,
puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Lisätietoja puheenjohtaja@viestiosasto.net sekä www.
viestiupseeriyhdistys.fi. Valmistelemme myös Viestiosaston yhteistilausta Viestimies-kirjasta – jos olet
kiinnostunut, lähetä sähköpostia
puheenjohtaja@viestiosasto.net.
Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat keskiviikkoisin,
vuonna 2011 viikoilla 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!

SENIORIUPSEERIT
Suomenlinnan Rannikkorykmentin
komentaja on toivottanut Senioriupseerit avec tervetulleiksi Rannikkorykmentin ulkopuolisilta suljetulle sotilasalueelle Vallisaareen
28.05.2011. Vierailumme vastaanottajana ja kevätretkemme oppaana
on lupautunut toimimaan Suomenlinnan Rannikkorykmentin tiedottaja Anu Vuorinen.
Kokoonnuttuamme oheisia ohjeita noudattaen Santahaminan sotilasalueen päälaiturille, kuljettaa
puolustusvoimien alus ryhmämme
Vallisaareen, vesimatka kestää noin
20 minuuttia. Vallisaaren ainutlaatuiseen luontoon ja nähtävyyksiin
pääsemme tutustumaan saaren polkuja määrätietoista esikuntavauhtia
ryhmänä kävellen; oppaamme Anu
Vuorinen kertoo saaren historiasta
ja nähtävyyksistä. Koska liikumme
maastossa, on itsekunkin osallistujan hyvä sonnustautua pitäväpohjaisiin kävelykenkiin ja varautua
muutenkin vallitsevaan säähän ja
saaren usein tuulisiin olosuhteisiin.
Veneen tuotua meidät takaisin Santahaminaan nautimme sotilaskodissa perinteiset munkkikahvit ennen
paluutamme takaisin siviiliaskareisiin. Retken kesto Santahamina
- Vallisaari - Santahamina on noin
2 - 3 tuntia.
Jos kuljet yleisillä kulkuneuvoil-

la: Tule hyvissä ajoin Herttoniemen
metroasemalle, bussi nro 86 lähtee
Santahaminaan klo 9.16. Varaa mukaasi henkilöllisyystodistus: bussin
matkustajien henkilöllisyys tarkastetaan Santahaminan sotilasalueen
portilla. Luvan saatuasi jatka matkaa bussilla päätepysäkille saakka.
Jatka matkaa kävellen n 50 metriä
ja seuraa sitten opastetta
"Päälaituri". Noin 200 metrin
päässä, ohitettuasi autohallit, näkyy meri ja laituri on lähellä. Odota
muita retkeilijöitä.
Omalla autolla (ja kimppakyydilla) sekä kävellen tulijat kokoontuvat
Santahaminan portille viimeistään
klo 9.30.
Henkilöllisyyksien (henkilöllisyystodistus!) tarkastuksen jälkeen
ajetaan jonomuodossa n 2 km Päälaiturialueen parkkialueelle.
Retkelle tulee ilmoittautua viimeistään 22.5.2011 mennessä: arne.
lindholm@kolumbus.fi tai puhelimitse 050 500 4138. Jos tulet omalla
autolla, ilmoita myös autosi rekiste-

rinumero ja keitä kimppakyytiläisiä
autossasi tulee mukana. Kaikkien
osallistujien tulee ilmoittaa tulotapansa; näin siksi, että henkilöllisyyksien tarkastus Santahaminassa
sujuisi juohevasti. Retkelle voi osallistua max 35 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä joten ilmoita
Arnelle myös yhteystietosi. Muista
henkilöllisyystodistuksesi!
Retki on omakustanteinen, lisäksi Senioriupseerien kerho kerää 5
euroa/osallistuja ns tukirahaa.
Muuten: saattaa olla käsillä viimeiset ajat tutustua Vallisaareen
sellaisena kuin puolustusvoimat on
sen säilyttänyt.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtajaarne.lindholm@kolumbus.fi
0505004138
Pentti Uosukainen, sihteeri
pentti.uosukainen@kolumbus.fi
0408406296
Heikki Kaakinen, jäsenasiat
heikki.kaakinen@kolumbus.fi
0505895375

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Liikunta
Vuonna 2010 yhdistyksellämme
ei ollut omaa joukkuetta Kesäyön
marssilla, 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. Helsingin Reserviläiset ry
maksaa jäsentensä osallistumismaksun. 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. Seuraava ratavuoro on 23.5. klo
19:00–21:30. Ilmoittautumiset Tomi
Sarilahdelle.
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.

sentä. Joukkue ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätiedot:
Niko Niemistö.
VaResin vakiovuorot Tikkurilan
urheilutalon ampumaradalla jatkuvat juhannukseen saakka tiistaisin
kello 17, torstaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 15. Töölön sisäradan
vuorot ovat ohi tältä keväältä. Tarkista valvojatilanne VaResin kotisivuilta www.vantaanreservilaiset.
fi. Lisätiedot: Jukka Väänänen, GSM
040 5844568.
Seuraavat MPKY:n ampumavuorot Santahaminassa sunnuntaina
15.5. kiväärivuoro ja tiistaina 17.5.
pistoolivuoro. Vuoroille ilmoittaudutaan sivujen www.mpky.fi kautta.
Seuraavat HRUP/HELRES -viikkoammunnat keskiviikkona 18.5.
kello 17. Ilmoittautuminen portilla
16.30.
Jäsenkortti, henkilöllisyystodistus ja vakuutus mukaan ampumatapahtumiin!
Kaatuneitten muistopäivänä 15.5.
järjestetään muistotapahtumat Vantaan Pyhän Laurin kirkon sankariristillä ja Ruskeasannan hautausmaan
sankarimuistomerkillä. VaResilta tulee lipunkantaja ja yksi kulma-airut.
Lisätiedot: Petri Minkkinen, GSM
050 5531910.
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.
Lisätiedot: Kari Vainio, GSM 050
5535860.
Yhteydenotot ja tiedustelut: puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM
050 5656632. Tarkista viimeisimmät
muutokset ja VaRes Cupin ilmoittautumistilanne kotisivuilta www.
vantaanreservilaiset.fi

Vantaan
reserviläiset
VaRes Cup 2011 päivämäärät ovat
23.4., 28.5., 2.7. ja 13.8. Mukaan hyväksytään 40 kilpailijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu VaResin kotisivuilta
löytyvän ilmoittautumiskaavakkeen
kautta. Ilmoittautuminen avautuu
aina kuukautta ennen kyseistä osakilpailua. Huom. Toimitsijat eivät
täytä ilmoittautumislomaketta,
vaan ilmoittautuvat suoraan kilpailunjohtajalle. Mahdollisista peruutuspaikoista tulee tieto viikkoa ennen kutakin osakilpailua. Lisätiedot:
Sampsa Olkinuora, kilpailunjohtaja,
GSM 040 5221339.
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna 27. – 29.5. on päällekkäisiä
tapahtumia: VaRes Cup 2, joka toimii samalla piirin karsintakilpailuna
ja SRA-kurssi Kaitseliiton jäsenille.
Mahdollisimman paljon vapaaehtoisia pyydetään saapumaan Lopelle huolto- ym. tehtäviin. Lisätiedot:
Niko Niemistö, GSM 050 5656632.
Santahaminan pistoolipika-ammunnan ja sotilaspistoolin pika-ammunnan sarjakilpailut jatkuvat vuorotiistaisin. Seuraavana on vuorossa
pistoolipika tiistaina 24.5. Huom.
Sotilaspika 17.5. ja pistoolipika 5.7.
on peruutettu PV:n taholta. Kilpailut alkavat kello 17.30. Radalla on
oltava 15 min ennen kilpailun alkua.
Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa
sillan vartiokojulta kello 17.20. Osallistumismaksu on 3 euroa, ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat
ja paikat. Sarjajako: H – H50 – H60
– H70 – H80 – D – D50. Joukkueen
muodostaa saman kerhon kolme jä-

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter på våren
2011 varje parlös veckas torsdag kl.
17.00-19.00. Följande skytten är 12.5
och 26.5.
Triangel kampen 2011
3.8 miniatyrgevärsskytte Ingå,
20.8 orientering Dragsvik, 15.10
Triangelkampens avslutningsfest.
Övriga evenemang.
15.8 Tammet tävling, Baggby
skjutbana, deltagaravgift 3 eur/
person. 24.9 Skogsstigen, Ekenäs
10-11.9 RES-URSUS-MARSCH, Syndalen. Anmälning till marschen via
MPKY´s hemsida. www.reservilaisliitto.fi/hsru; ordförande Markus
Liesalho, 0400-421 002, svenska@
helresp.fi

rautatieasema).
Ammunnat jatkuvat Töölön radalla kesäkuussa jäsenille ilmoitetun kesäaikataulun mukaisesti.
Ilmoittautumiset kmp.toolo@gmail.
com
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus. Vastuuhenkilöt: pj. Timo
Soininen ja varapj. Antti Heikkilä
tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi
VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

Vääpelikilta
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 lääkintäaliupseerikurssin harjoitukseen
Vääpelikilta ry järjestää maanantaina 30.05.2011 vierailun Sotilaslääketieteen Keskuksen Lääkintäaliupseerikurssin maastoharjoitukseen,
joka toteutetaan Hälvälän harjoitusalueella lähellä Lahtea. Vierailulla tutustutaan valmiusyhtymän
lääkintäkomppanian kaluston sekä
haavoittuneiden käsittelyyn. Kuljetukset tapahtuvat kimppakyydillä,
lähtö Helsingistä klo 17. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Juha Parkkonen,
puh. 040 8663 055, juha.parkkonen@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 12.00-14.30.
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.

Muut
maanpuolustusyhdistykset

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Kevätkauden viimeinen tiistaitapaaminen järjestetään 10.5. klo 17
ravintola PullmanBarissa(Helsingin

Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
Muistutus! 18.05.2011 klo. 18:00 lähdetään kiertoajellulle, jonka aiheena on "Helsingin historiaa ja sodanaikaisia pommitustuhoja" Oppaina
Aslak Lukander ja Martti Helminen.
Lähtö tapahtuu Mannerheimin pat-
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saalta. Ilmoittautuminen sihteerille
viimeistään 16.05. klo. 1700 mennessä (16 ensimmäistä mahtuu mukaan).
Ilmatorjuntamuseo 50 v.
29.07.2011 klo. 15:00 (lisää tietoa
museolta ja myöhemmin tässä lehdessä)
Ilmatorjuntamuseo täyttää 50
vuotta, ja sen kunniaksi järjestetään juhlarahastokeräys. Keräys
toteutetaan Ilmatorjuntamuseon
toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Poliisihallituksen lupa n:o
2020/2010/4086 (22.02.2011) Toimeenpanija: Ilma-torjuntasäätiö Keräysaika: 01.03.2011-28.02.2013.
Lisää tietoa Killan keräyspäälliköltä: Jorma Lahtinen, GSM 040
067 9738 jorma.lahtinen@pp.inet.fi
Keräystilit: Nordea IBAN 1366 3000
1285 87 Sampo IBAN 8043 0710 1264
85 sekä OP – Pohjola IBAN 5092
1220 1174 81. Maksaessasi suoraan
keräystilille on tärkeätä, että laitat
”viesti maksunsaajalle” kohtaan
oman nimesi. Keräystavoitteena on,
että jokainen it-mies ja -nainen osallistuu keräykseen väh. 20 €:lla. Kaikkien lista- ja pankkikeräykseen osallistuneiden nimet liitetään museolle
luovutettavaan keräyskansioon,
siksi on tärkeätä ilmoittaa maksajan nimi. Ilmatorjuntamuseo www.
ilmatorjuntamuseo.fi
Ampumavuoro parillisten viikkojen keskiviikkona Töölöntorinkadun
radalla klo 16:00-19:00.
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

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 Kaivokatu 12. Kesä-heinäkuussa 9.6 ja 7.7.2011 yllätysohjelmilla ja
viihtyisintä yhdessäoloa hyvin il-

mastoidussa klubissa.
HelRT:n rk-ampumamestaruuskilpailu su 29.5.2011 Santahaminassa MPKK:n ampumaradalla. Ampujat noudetaan siltavartion luota klo
11.15. Ampumaohjelma: 5+5 kohdistus, jonka jälkeen 10+10 ls makuulta, eli yhteensä 30 patruunaa. Aseet
ja patruunat: Omat aseet (itselataava kertatuliase,ei optisia tähtäimiä)

ja patruunat, yhdistyksen ase
käytettävissä,patruunoita saatavilla omakustannushintaan.
Omat ampuma-alustat mukaan.
Ilmoittautumiset MPK:sivujen
kautta,kohdassa Helsinki.Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.5.2011.
lisätietoja Jari Luostarinen puh.0503103347

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin uudistettuihin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi. Tästä eteenpäin
ao.toimikunnan vetäjä vastaa oman toimikuntansa osion ajankohtaisuudesta. Kehitys- ja sisältöehdotukset pyydetään laittamaan toimikuntien vetäjille. Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
OSOITTEENMUUTOKSET
Muistathan päivittää muuttuneet tietosi Tommi Saikkonen 050 554 4736/
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
SISSIPARLAMENTTI
Sissiparlamentin seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18.5. klo 18 Döbelnink 2, neuvotteluhuone 1, 4.kerros.
SISSISAUNA
Stadin Sissit kevätsauna järjestetään KaartJR:n killan saunalla pe
20.5.2011 klo 17:15 alkaen. Tarjolla mm. kevyesti kesään, lompakkoa säästäen. Naisille tarjolla oma vuoro saunaan. Uusi jäsen, älä ujostele, nyt mukaan! Tiedustelut: juha_matikainen@suomi24.fi
MAASTOTOIMINTA
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. Lisätietoa Christer Mikkoselta puh. 0505722 873 tai s-posti christer.mikkonen(at)elisanet.fi.
Sissitoiminnan kurssi Lopella elokuun 19.–21. Kurssi on suunniteltu Pahkiksella syyskuussa tarvittavien taitojen harjaannuttamiseen. Lisätietoa
Christer Mikkoselta puh. 050-5722 873 tai s-posti christer.mikkonen(at)elisanet.fi.
Pahkis 2011
” Toiset tekee mitä ne uskaltaa, sissit mitä ne haluaa.”
Pahkis 2011, perinteikkääksi muodostunut harjoitus, pidetään Vekarajärven varuskunnan lähialueella 23.9-25.9.2011. Luvassa reipasta sissitoimintaa
ja vauhdikkaita juonen käänteitä kaikille, tehtävästä riippumatta. Merkitse
jo NYT kalenteriin vuoden kovin maastoharjoitus ja lähde oppimaan uutta
sekä kertaamaan vanhaa. NÄHDÄÄN VEKARALLA. Ilmoittaudu kilpaileviin
osastoihin heti. Osasto Vihreä Aleksi Ilmonen aleksi.ilmonen@gmail.com
puh 050-9109791 tai Osasto Keltainen Aapo Pöyhönen aapoaleksi@yahoo.
com puh 050-3548556. Lisätietoa koko tapahtumasta Kilpailun Johtaja Teo
Stranden 0400-901331
Maastotoiminnasta saa lisätietoa maastoaliupseeri Christer Mikkoselta
050-5722 873, christer.mikkonen (at)elisanet.fi
AMPUMATOIMINTA
Seuraavat ampumaharjoitukset 16.5. 17.5. 23.5. 24.5. 29.5. 30.5. 3.6. 5.6.
6.6. 7.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. Töölöntorinkadun radalla tai Santahaminassa.
Katso lisätiedot kalenterista www.stadinsissit.fi. Lisätiedot Eki Monni eki.

ASIANAJOTOIMISTO

ASIANAJOTOIMISTO HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS OY
Bulevardi 1 A, 00100 Helsinki
www.hpplaw.fi

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). Salin kesätauko alkaa 1.6 keskiviikkona, jolloin viimeiset vedetyt treenit. Kesäkauden
ajan vapaat harjoitukset ma 1800–1930 ja ke 1800-1930. Vedetyt harjoitukset
alkavat taas 10.8. keskiviikkona.
Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01(at)gmail.com
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.

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Kaatuneitten Muistopäivä 15.5.
Kaatuneitten muistopäivää vietetään toukokuun kolmantena sunnuntaina.
Jumalanpalvelus alkaa kello 10.00 Espoon Tuomiokirkossa, jonka jälkeen on
seppeleiden lasku n. klo 11.30 sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden muistomerkille. Seppeleiden laskun jälkeen on seurakuntasalissa kahvit.
Liikunta
Kesäyön marssi on pe 27.5.2011.
Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä sivulta http://
kesayonmarssi.fi/.
Ammunta
Töölöntorinkadun pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölöntorinkadun pistoolivuorot jatkuvat kevätkaudella perinteiseen
tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes)
0400 212 252. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsResillä. 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/Eireserviläisyhdistys: 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.
Muista päivittää yhteystietosi
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
Yhteystietomme
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.
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

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

Castreninkatu 8
00530 HELSINKI
(09) 272 7350

Yrjö Pirilä Oy

PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Pohj.Esplanadi 25 A
00100 HELSINKI
(09) 4130 0700

www.slo.fi

Otavan Kirjapaino

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

Hietalahdenranta 19 A
00180 HELSINKI
(09) 680 900
www.otavankirjapaino.fi

Uranuksenkuja 10
01480 VANTAA
www.autrosafe.fi

Asianajotoimisto
Jyrki Pekkala

Vanhustyön
Keskusliitto

Saab Systems Oy
Metsäneidonkuja 8
02130 ESPOO
020 796 0600

Temppelikatu 3-5 A 11
00100 HELSINKI
(09) 4366 2730
www.jyrkipekkalaasianajotoimisto.fi

Malmin Kauppatie 26
00700 HELSINKI
(09) 350 8600

Ab Fennopress Oy

Helkama Velox Oy
Santalantie 12
10960 HANKO
(019) 28 061

JaPeKa Oy

Heikkiläntie 140
21840 KARINAINEN
010 617 3200

Kylmäkide Oy

Sähköinsinööritoimisto
Delta Oy

LVI-Työt Putkari Ky

Turku Energia

Oy Flinkenberg

Arabiankatu 12
00560 HELSINKI
(09) 612 9650

Berner Oy

Ruosilantie 14
00390 HELSINKI
(09) 512 3460

Energico Oy

Sahamäenrinne 3
01860 PERTTULA
0400 412 312

T:mi Rajaprint

T:mi Palvelu
J.Kauramäki

Kiinteistönhoito
Matti Harmanen

Yhtyneet Insinöörit Oy

Kuismatie 121 B
01390 VANTAA

Itälahdenkatu 5 B 29
00210 HELSINKI
050 598 6787

Pirkanmaan
Keittiökaluste

MI-Enterprise Oy

Varpuke Oy

Salomonkatu 17 A
00100 HELSINKI
(09) 694 611

Arkkitehtitoimisto
Stenroos Oy
Bertel Jungintie 12 C
00570 HELSINKI
(09) 684 9144

Oy Sten & Co Ab
Ilvesvuorenkatu 4
01900 NURMIJÄRVI
0207 434 610

(02) 2628111

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000
www.millog.fi

PL 69
02771 ESPOO
(09) 859 911

Kotipalvelu Hoiva &
Harja Oy

Selkä-Center Oy

Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

PL 105
20101 TURKU

Imppalanmäki 3
04200 KERAVA
0400 618 616

Teollisuustie 8
33470 YLÖJÄRVI
0400 788 444

Malmin lentoasema
00700 HELSINKI
0400 849 016

Risteentie 177
32830 RISTE
(02) 546 2212

Poikmetsäntie 595
16900 LAMMI
(03) 633 4064

Hirvastie 34
01450 VANTAA
z

Kutojantie 11
02630 ESPOO
(09) 452 0600

Vaatturintie 1
73200 VARPAISJÄRVI
040 779 0245

Hellmanin Konepaja
Sienitie 22
00760 HELSINKI
010 836 5400

Konepaja P & K Oy
PL 72
00521 HELSINKI

A.Seppälä
Total Quality Oy

Keravan
Keskusapteekki

Luoteisrinne 4 C
02270 ESPOO
020 778 0790

Kauppakaari 4
04200 KERAVA
(09) 274 7930

www.astg.fi

Muista maksaa jäsenmaksusi

Sumetek Oy

Kurimontie 21-23
89600 SUOMUSSALMI
(08) 713 300

Rajavartijaliitto ry

KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

Lehmuskatu 10-12 A 16
04260 KERAVA
(09) 273 2510

Linnamäki Steel

Safe-Team Oy

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy

120

Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

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

Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp

Ratamestarinkatu 11
00520 HELSINKI
(09) 148 58 24
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET RITARIHUONEELLA 4.6.
EteläSuomen kiltapiirin ja Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen lippujuhlapäivän buffet on
lauantaina 4.6.2011 klo 17.30 - 20.00 Ritarihuoneella, os. Ritarikatu 1, Helsinki.
Buffetin hinta 25e sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.

Teknisen alan palvelut

Kaikki maanpuolustushenkiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Markkinointiviestinnän palvelut

Sisäänpääsyliput tilataan ennakkoon viimeistään viikkoa ennen
tilaisuutta MPKL:n toimistolta joko sähköpostitse toimisto@mpkl.
tai puhelimitse 040 554 8805 arkisin klo 915.

Paino- ja tulostuspalvelut
Tallenne- ja arkistopalvelut

Tumma puku ja kunniamerkit.
Lämpimästi tervetuloa!

Kesäyön marssi on juuri sinulle
pääkaupunkiseudun reserviläinen!
Tietäjäntie 4, Espoo, puh. 0207 767 300, www.multiprint.fi

Kesäyön marssi järjestetään
Vantaalla perjantaina 27.05.2011,
marssikeskuksena toimii
Hakunilan Urheilupuisto.

SUOMEN TYKISTÖMUSEO

Linnankasarmi

Teksti: Sotilasmestari Risto Tarkiainen
Sotilasliikuntatoimikunnan
puheenjohtaja

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.

Reserviläisen

Tapahtuman juontajana toimii teeveestäkin tuttu Jone Nikula,
marssin suojelijana on kansliapäällikkö Arto Räty Puolustusministeriöstä ja kummina HOK-Elannon toi-

mitusjohtaja Matti Niemi.
Lisäksi lähtöalueella Hakunilan
Urheilupuistossa on tuote- ja toimintaesittelyjä, esim. Suomen Latu ja
MBT-kengät.
Lähdöt tapahtuvat alkuverryttelyn 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

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

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!

Hämeenlinna

Toiminnallinen huone
Perusnäyttelyt
Tykkihalli
2011

KESÄYÖN MARSSI

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

