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Pääkirjoitus

Santahamina taas vaaliteemaksi

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, 14. 10. 1941

44. vuosikerta

527. ilmestymiskerta

14. 10. 2011

Sotilaspojat- järjestön toimintatavoitteet 
hahmoittuvat.
Suunnistautumismestaruuskilpailut Hämeenlinnan 
seudulla kuun lopulla.

Suojeluskuntien komentajan viime kuussa antamalla päiväkäskyllä on sk-järjestön 
poikaosastojen nimeksi vahvistettu ”Sotilaspojat” ja tämän muodostelman komenta-
jaksi määrätty everstiluutnantti Armas Ruusuvuori. Uusi komentaja, joka äskettäin on 
tehnyt ensimmäisen kiertomatkan järjestönsä piirissä, luonnehtii Uudelle Suomelle 
myöntämässään haastattelussa Sotilaspoika-järjestön merkityksen ja toimintamuodot 
seuraavasti: ”Teit isäin astumaan”. Nyt annettu nimi kuvannee jo sinänsä niin men-
neisyyden taustaansa vastaan kuin nykyaikana ja tulevaisuudessakin ehkä selvimmin 
kansalliset, kaikkia yhdistävän poikajärjestön maanpuolustushenkistä toimintasuun-
taa. Tahtoisin tässä erityisesti korostaa, että kaikki pojat ovat vain samoja poikia ja 
sellaisina pidettävä ja kasvatettava siksi kun he määrävuotensa täytettyään siirtyvät 
taistelijan alkeisopetuksen saaneina varsinaisten maanpuolustajien riveihin joko va-
paaehtoiseen järjestöön tai vakinaiseen asepalvelukseen. Onhan nyt myös melkeinpä 
joka pojan isä tai veli sotilaana tai sotilasluontoisessa tehtävässä maatamme puolusta-
massa. Pojat ovat näin ollen tosiaankin sotilaan poikia ja Runebergin Sotilaspoika on 
elävänä astunut eteemme nykyisten nuortemme poikaihanteena .Isiensä teitä kulke-
man kasvaville osoittaa jo heidän järjestönsä nimikin, että he kuuluvat siihen samassa 
asevelihengessä, jonka isät ovat nyt luoneet ja joka innoittaa koko kansamme näinä 
kohtalomme ratkaisun päivinä.

H
elsingin kaupungin-
valtuustossa jätettiin 
syyskuun lopussa 49 
valtuutetun allekirjoit-
tama aloite, jossa vel-
voitetaan kaupungin-
johto käynnistämään 

neuvottelut valtion kanssa Santahaminan 
muuttamisesta asuin- ja virkistysalueeksi. 
Asia, määräaika puolustusvoimien poistu-
miselle, tulisi päättää pikaisesti.

Santahaminan sotilaallinen merki-
tys on kasvanut alempiasteisten kriisien 
uhan lisääntyessä. Pääkaupungin sijainti 
valtakunnan rajalla asettaa sen puolus-
tamiselle merkittävät haasteet. Meri- ja 
ilmapuolustukseen liittyvän ohjus- ja tut-
kapuolustuksen johtamisjärjestelmien on 
oltava kohteella ja tuliasemat viestijärjes-
telmineen valmisteltuina. Valmiutta koho-
tettaessa tulenavauksen tulee valmiuslain 
velvoittamana tapahtua puolustusvoimi-
en hallussa olevalta alueelta. Helsingissä 
paikka on Santahamina.

Kaartin Jääkärirykmentti vastaa Hel-
singin alueen puolustusvalmistelusta ja 
siihen liittyvien joukkojen tuottamisesta 
ja niihin sijoitettujen reserviläisyksiköiden 
jatkokouluttamisesta. Rykmentti suojaa 
valtion ylimmän johdon ja johtaa taistelua 
pääkaupunkiseudulla eriasteisissa krii-
seissä.

Helsingin tärkeimpiä kohteita ei puo-
lusteta varusmiesjoukoilla, joita koulute-
taan Santahaminassa, vaan varusmiehistä 
syntyvillä reserviläisillä. Santahaminassa 
järjestetään runsaasti myös kertausharjoi-
tuksia, joissa joukkotuotetut kaupunkijää-
kärit saavat jatkokoulutusta omilla sodan 
ajan toimintapaikoillaan. Näillä paikoilla 
on aivan omat erityispiirteensä, joita ei 
löydy ns metsävaruskunnista. Joukkojen 
paikallistuntemusta ei voida saavuttaa ja 
hyödyntää missään muualla, koska harjoi-
tukset pidetään itse kohteilla.

Saaren merkitys edellä olevassa lisään-
tyy vielä entisestäänkin, kun merivoimat 
tekevät ensivuoden alusta Isosaaresta niin 
sanotun kylmän linnakkeen.

Ongelmana on myös uuden sotilasalu-
een löytyminen ja rakentaminen. Raken-
tamiskustannukset voivat olla jopa miljar-
din euron luokkaa. Uuden sotilasalueen 
rakentaminen voi siis maksaa enemmän 
kuin Santahaminaan kaavaillun asuin-
alueen. Uusi varuskuntapaikka ei voi olla 
kovin kaukana toiminta-alueilta. Tässäkin 
tapauksessa mahdolliset meluhaitat siir-
tyisivät vain toiseen paikkaan, koska myös 
uudella alueella pitää olla sekä ampuma-
radat että muut harjoitusalueet.

Santahaminan pinta-ala on noin 350 
hehtaaria. Siitä on luonnonsuojelulain pe-
rusteella suojeltua aluetta lähes 60 %, jo-

ten asuinrakentamiseen soveltuvaa aluet-
ta on vajaat 200 hehtaaria.

Erityisesti aloitteessa kiinnittää huo-
miota vihreiden ja vasemmistolaisten val-
tuutettujen kiinnostus merenrantaraken-
tamiseen. Todennäköisesti rannoille ra-
kennettaisiin asuntoja, jotka olisivat vain 
harvojen kaupunkilaisten hankittavissa, 
koska asuntojen hinnat olisivat Helsingin 
keskiarvoja korkeammat.

Santahaminasta löytyy runsaasti per-
hoslajeja, jotka on luokiteltu erittäin 
uhanalaisiksi ja vaarantuneiksi. Punaiseen 
kirjaan kuuluvia perhoslajeja esiintyy var-
muudella alueella yli 50 lajia, joka on val-
tava määrä noin pienelle maantieteellisel-
le alueelle.

Ilman Puolustusvoimia Santahaminaa 
uhkaa umpeenkasvu, jonka pysäyttämi-
seen ei siviileillä perinteisesti ole ollut kei-
noja tai oikeastaan tahtoa – hyvin havait-
tavissa esim. läheisellä Kalvikin niemellä, 
jonka aiemmin hienot kedot ja hietikot 
ovat surkeasti päässeet kasvamaan um-
peen keskinkertaista männikköä – ihmis-
massojen liike on kuluttanut aluskasvilli-
suuden paikoin täysin.

Aloite osoittaa joko täydellistä välinpi-
tämättömyyttä pääkaupunkiseudun - ja si-
ten koko maan - puolustuksesta tai sitten 
yhtä täydellistä tietämättömyyttä asioista. 
Suuri osa helsinkiläisvaltuutetuista ovat 
olleet jo pitkään mukana valtuustotyössä, 
joten on vaikea uskoa, että kyse olisi pel-
kästä tietämättömyydestä. Vaalipelistä 
toki.

Valtaosa valtuutetuista on käynyt vä-
hintäänkin alueellisen maanpuolustus-
kurssin, joten perustiedot maanpuolus-
tuksesta heillä pitäisi olla.

Joukkojen paikal-
listuntemusta ei 
voida saavuttaa  
ja hyödyntää 
missään muualla, 
koska harjoitukset 
pidetään itse  
kohteilla.
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Kimmo Karinen > Vänrikki (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

PUolUSTUSVoimaT ovat totuuden edessä uh-
kaavien säästötalkoiden kynnyksellä. Puheis-
sa on ollut, että vuosibudjettia tulee leikata 
pysyvästi 200 miljoonaa euroa vuoteen 2015 
mennessä. Lokakuun alussa hallitus ilmoit-
ti, että säästötavoite ei riitäkään ja se pitäisi 
moninkertaistaa eli todellinen tavoite onkin 
825 miljoonaa euroa vuosibudjetista pois. 
Käytännössä tämä tarkoittanee varuskuntien 
lakkauttamisia, irtisanomisia sekä hankin-
tojen jäädyttämistä. Reserviläisille säästöt 
merkitsevät kertausharjoitusvuorokausien 
supistumista ainakin lähitulevaisuudessa. 
Puolustusbudjetti on tällä hetkellä 2853 mil-
joonaa euroa.
 Pystyykö Suomi säilyttämään näiden 
säästötalkoiden jälkeen uskottavan puolus-
tuksen vai joudummeko turvautumaan ulko-
maiseen apuun, jotta emme vajoaisi sotilaal-
liseen tyhjiöön. Samalla kun me supistamme 
puolustusbudjettiamme, niin itänaapurissa 
sitä vain lisätään. Tällä hetkellä Venäjä ei tiet-
tävästi kohdista sotilaallista uhkaa Suomelle, 
mutta historian saatossa olemme nähneet 
kuinka arvaamattomasti naapurimaamme 
on käyttäytynyt. Kansainvälinen terrorismi ei 
onneksi ole voimallisesti rantautunut tänne 
Suomenlahden pohjoisrannalle, mutta sekin 
aika ehkä koittanee jos ja kun Suomi hakee 
puolustusvajeeseen apua esimerkiksi Natos-
ta. Meidän on kuitenkin hyvä muistaa, kuten 
jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristinritari 
Adolf Ehrnrooth meitä opetti: "Suomi on 
hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. 
Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ai-
noa puolustaja on Suomen oma kansa."

Uudistusten aika
Piirin syyskokous pidetään 15.11. Katajanokan 
Kasinolla ja siellä valitaan piirille taas puheen-
johtaja sekä uusi hallitus. Itse olen ollut piiri-
hallituksessa vuodesta 2000 lähtien. Ensim-
mäisenä tai toisena varapuheenjohtajana olin 

vuosina 2001–2007 sekä nyt puheenjohtajana 
nelisen vuotta. Mielestäni tämä on tällä erää 
se kohta, jossa on annettava tilaa muillekin 
toimijoille ja laitettava paikka kiertoon. Jotta 
yhdistys pystyy uudistumaan ja vastaamaan 
nykypäivän sekä tulevaisuuden muuttunee-
seen maailmaa, on yhdistyksen johtopaikois-
sa tultava muutoksia säännöllisin väliajoin. 
Hyvä frekvenssi on neljästä kuuteen vuotta 
per tehtävä. Tämän jälkeen monikaan ei pysty 
enää antamaan uutta vaan jämähtää helposti 
vanhoihin kaavoihinsa. On uskallettava antaa 
vastuuta myös muille, vaikka itse tuntisi ole-
vansa korvaamaton. Tämä on hyvä muistaa 
niin yhdistys-, piiri- kuin liittotasollakin.

Jos olet kiinnostunut puheenjohtajuudesta 
tai hallituspaikasta, niin ottanet yhteyttä. De-
mokratiaan kuuluu, että kaikilla maksaneilla 
jäsenillä pitää olla sama mahdollisuus lähteä 
ehdokkaaksi ja tulla valituksi. Asioita ei voi 
vain sopia kulisseissa. Sääntöjemme mukai-
sesti puheenjohtaja valitaan syyskokoukses-
sa ja sen jälkeen hänen ehdotuksestaan uusi 
hallitus. Hallituksessa on hyvä olla kattava 
edustus eri yhdistyksistämme, mutta toisaal-
ta sen on myös oltava toimintakykyinen ja 
toimittava ns. puheenjohtajan käsikassarana. 
Eli näillä eväillä kootaan tuleva hallitus, jon-
ka tehtävänä on kehittää piiriämme edelleen 
yhteistyössä jäsenyhdistysten sekä yhteistyö-
tahojemme kanssa.

kimmo.karinen@helresp.fi

PiiRin ERi TilaiSUUKSiSSa ja toimikunnis-
sa on viime aikoina puhuttu paljon viestin-
nästä. On keskusteltu siitä mitä viestintä on, 
mitä sen pitäisi olla ja varsinkin kenelle se 
suunnataan. Vastauksia, kuten olemme saa-
nut kokea eri tilanteissa, on varmasti yhtä 
monta kun keskustelijaakin. 

Vapaaehtoistoiminnassa viestinnän tär-
keys korostuu. Myös viestinnän monimuo-
toisuus ja monimutkaisuus korostuu kun 
kyseessä on asioita, jotka osallistujat pää-
osin hoitavat vapaa-ajallaan. Kysymys siitä 
kenelle viestintä pitää kohdistaa ja kuinka 
usein, on ehkä kaikista tärkein. Lopulli-
sia vastauksia tähän ei varmasti ole, mutta 
muutaman näkemyksen tai mielipiteen voisi 
tarjota.

Kuten tälläkin palstalla on huomioitu, 
piirimme vaivaa jäsenkato. Uskoisin, että 
ainakin osaksi tämä johtuu myös siitä, että 
jäsenet eivät oikein tiedä mitä toiminnasta 
voisi saada irti, ja toisaalta osa ei koe saa-
vansa jäsenmaksulleen vastinetta. Näistä 
toinen on toki korjattavissa järjestämällä 
hyviä tapahtumia ja ohjelmaa, mutta sitten 
niihin pitää saada myös osallistujia. Täs-
sä on kerhojen hallituksilla tärkeä rooli. 
Viestintä jäsenkunnalle on luontevinta tul-
la suoraan omasta kerhosta. Kerhojen on 
myös helpompi ylläpitää viestin vastaanot-
tajarekisteriä omista jäsenistä. Kerhotasolla  
yhteystietomuutokset on helpompi tehdä, 
kuin esimerkiksi piiritoimistolla, joka jou-
tuisi hallinnoimaan listaa kaikista noin 4000 
jäsenestä. 

Toinen tärkeä viestiyhteys on piiritoimis-
ton ja kerhojen johdon välillä. Piiritoimisto 
tiedottaa, ja sen tulee tiedottaa tärkeistä asi-
oista, jotka ovat alueellamme ajankohtaisia. 
Samalla piiritoimisto toimii yhdyspisteenä 
yhteistyö- ja koordinointiasioissa. Tämä 
saattaa joskus johtaa siihen, että kiireellisi-
nä aikoina piiriltä lähetetään paljon tietoa 

kerhoille, tai niiden puheenjohtajille. Silloin 
on hyvä muistaa, että vaikka viestien mää-
rä saattaa tuntua suurelta, ei piiritoimisto 
varmasti lähetä mitään viestiä turhaan. Sa-
moin on erittäin tärkeää vastata heti, kun 
kannanottoa on pyydetty. Tämä koskee yhtä 
lailla piirihallitukseen, -toimikuntiin tai 
kerhotoimintaan sitoutuneita. Vaikka teem-
mekin vapaaehtoista maanpuolustustyötä, 
loppuu vapaaehtoisuus siihen, kun olemme 
ottaneet luottamustehtävän vastaan. Piirin 
jäsenet ovat oikeutettu odottamaan, että 
täytämme velvollisuutemme.

caspar@vonwalzel.com 

Vaikka teemmekin 
vapaaehtoista maan-
puolustustyötä,  
loppuu vapaaeh-
toisuus siihen, kun 
olemme ottaneet 
luottamustehtävän 
vastaan.
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ViRon PRESidEnTin Toomas Hen-
drik Ilveksen kirja Omalla äänellä 
on päässyt näyttävästi julkisuuteen. 
Kirjaa on silti syytä käsitellä myös 
tässä lehdessä, sillä se sisältää run-
saasti myös aktiivisia maanpuolus-
tajia kiinnostavia aiheita.

Ilves tuo lukuisissa kohdin esiin 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
hyvin myönteisessä sävyssä. Viron 
suojeluskunnilla (Kaitseliit) Ilves 
sanoo olevan merkitystä myös kan-
salaisyhteiskunnan hyvinvoinnin 
vuoksi, ei siis pelkästään maanpuo-
lustuksellisista syistä. – Meidän on 
tuettava niitä entistäkin enemmän, 
lausuu Viron presidentti. Ilves täh-
dentää vapaan kansalaistoiminnan 
ja -aloitteellisuuden tärkeyttä ja 
suhtautuu hyvin kriittisesti kansa-
laistoiminnan ohjailuun vallanpitä-
jien taholta.

Nato-maan valtionpäämies ker-
too luonnollisesti mielipiteitään 
myös Natosta. Ilves käsittelee niin 
Naton muuttumista viime vuosi-
kymmenten aikana kuin Naton al-
kuvaiheitakin. Hän muistuttaa, että 
aloitteet 

Pohjois-Atlantin liiton perustami-
seksi tulivat Euroopasta, ja erityises-
ti poliittisen vasemmiston piiristä, 
missä oli huomattu kommunismin 
uhka Itä- ja Keski-Euroopan bolsevi-
soinnin jälkeen. – On harhaanjohta-
va mielikuva, että olemme oikeisto-
laisia, koska olemme Natossa. 

Ilves käsittelee Euroopan tur-
vallisuusrakenteita laajasti luvussa 

Uusi turvallisuusparadigma, joka si-
sältää hänen puheensa Münchenissä 
helmikuussa 2009. Emme voi enää 
luottaa eurooppalaisten valtioiden 
väliseen hyökkäämättömyyteen, on 
Ilveksen päätelmä Venäjän ja Ge-
orgian välisestä sodasta. Hän joutuu 
samalla toteamaan, että kun EU hy-
väksyi hiljaisesti Georgian ja Venä-
jän välisen sodan lopputuloksen, se 
merkitsi että hyväksymme periaat-
teen, jonka mukaan valtioiden väli-
siä rajoja 

Euroopassa voi muuttaa yksipuo-

lisesti ja sotilaallista voimaa käyttä-
mällä ilman seuraamuksia.

Toivon Ilveksen erehtyvän, pel-
kään kuitenkin hänen olevan oi-
keassa.

Koulunsa Yhdysvalloissa käy-
neellä ja maailman parhaisiin kuu-
luvassa Columbian yliopistossa opis-
kelleella Ilveksellä on luja sivistys ja 
siten mahdollisuudet arvioida mm. 
Eurooppaa ja eurooppalaisuutta. 
Ilves pitää eurooppalaisuuden erot-
tamattomina ominaisuuksina mm. 
demokratiaa, 

oikeusvaltioperiaatetta, sanan-
vapautta ja liberaalia talouselämää. 
Ilveksen analyysi eurooppalaisuu-
desta on terävää ja perehtymisen ar-
voista.- Eurooppa loppuu siellä, mis-
sä meidän eurooppalaisuutemme 

loppuu, hän kirjoittaa. 
Teos sisältää presidentti Ilveksen 

avomielisen haastattelun sekä jou-
kon puheita ja kirjoituksia. Iivi Anna 
Masson toimittama teksti on help-
polukuista. Suosittelen kirjaa maan-
puolustusväen luettavaksi, silläkin 
uhalla, että lukeminen saattaa syn-
nyttää kademieltä Viroa kohtaan.

Veikko Luomi

SUomEn SoTaVETERaaniliiTon ja 
Viron veteraanien yhteistyön alka-
misesta tulee kuluneeksi 20 vuot-
ta. Virolainen aktiiviveteraani Raul 
Kuutma on kirjoittanut teoksen, 
joka käsittelee yhteistyön kehitty-
mistä vuosien aikana. Viroksi kirjoi-
tetun kirjan on suomentanut Eero 
Riuttala.

Sekä Suomi että Viro syntyi-
vät ensimmäisen maailmasodan 
pyörteissä suurin piirtein samaan 
aikaan. Ensimmäiset parikymmen-
tä vuotta yhteistyö sai syventyä eri 
tasoilla. Positiivinen kehitys katkesi 
toisen maailmansodan jälkeen, kun 
Suomen ja Viron välille rakentui 
rautaesirippu. 

Yhteistyö oli varsin rajoitettua ja 
veteraanien välillä sitä ei käytännös-
sä ollut lainkaan. Yhteistyö käynnis-
tyi melko nopeasti Viron itsenäistyt-
tyä. 

Suomen puolella yhteistyö oli 
aluksi vain muutaman yksityishen-
kilön vastuulla. Virossa aktiivisen 
panoksen kantoivat Suomessa tais-
telleet JR200:n veteraanit.

Kirja kertoo vapaamuotoisesti 
Suomen-poikien veteraanien teois-
ta ja saavutuksista Viron itsenäisty-
misen jälkeen. Teos perustuu Raul 
Kuutman kalenteripäiväkirjaan, jo-
ten on todennäköistä, että joitakin 
merkittäviä yhteistyötahoja saattaa 
kirjasta puuttua. Vaikka Raul Kuut-
ma on ollut aktiivinen ja aikaan saa-
va henkilö yhteistyön kehittämises-
sä, ei hänkään ole voinut ehtiä joka 
paikkaan.

Suomesta saatu apu on ollut 

koko yhteistyö perusta, ainakin toi-
minnan alkuvaiheessa. Kirjoittajan 
mukaan kirjoittamisen päävaikutti-
mena on Suomen puoleisten Sillan 
rakentajien muistaminen ja esille 
tuominen. 

Kirjan aluksi Kuutma kertoo, 
kuinka JR200 veteraanit kokoontui-
vat Tartossa 1989 ja aloittivat järjes-
täytyneen toiminnan. Ensimmäisiä 
suomalaisia henkilöitä yhteistyön 
saralla olivat Jorma Suvanto sekä 
Matti Lukkari. 

Kirja etenee kronologisesti vuo-
si kerrallaan. Vuositapahtumiin on 
koottu keskeisimmät yhteistyöta-
pahtumat.

Kirja on mahdollista ostaa mm 
Helsingin Seudun Sotaveteraanipii-
ristä, 050 441 4703, Rauno Loukkola. 
Kirja maksaa 20 euroa.

ESa SiRén KUVaa uudessa romaa-
nissaan realistisesti jatkosodan kii-
vaita loppuvaiheita. Esa Sirén jatkaa 
uudessa romaanissaan kersantti 
Armas Ukkolan sotatietä. Aunuksen 
terässade perustuu Jääkärirykment-
ti 2:n vaiheisiin jatkosodan lopulla. 
Kerronnassa kirjailijan mielikuvitus 
yhdistyy vauhdikkaalla tavalla sota-
historiaan ja tosikertomuksiin soti-
laiden koettelemuksista.

Esa Sirénin sotaromaanit ovat ol-
leet myyntimenestyksiä yksi toisen-
sa jälkeen ja hän on vakiinnuttanut 
paikkansa sukupolvensa parhaana 
sotakirjailijana. Hänen toiminnalli-
sissa romaaneissaan on aina todel-
lisuuspohja, mutta vaikka kerronta 
on siekailematonta ja realistista, 
Sirén ei kuitenkaan halua mässäillä 
sodan kauheuksilla. 

 Aunuksen rintamalla asemasota 
jatkuu ja jääkärit tekevät sotatyö-
tään vuosien sitkistäminä. Vihol-
linen on alituiseen lähellä, mikä 
vaatii herkeämätöntä valppautta. 
Kesäkuussa 1944 sota saa dramaat-
tisen käänteen, kun vihollisen suur-
hyökkäys Kannaksella käynnistyy. 
Tilanne Syvärillä alkaa kiristyä, ja 
pian on aika vetäytyä salaa etulin-
jan asemista. Kun taivas lopulta re-
peää ja venäläiset vyöryvät Syvärin 
yli, neljäs armeijakunta siirtyy vii-
vytystaisteluun. Alkaa katkera pe-
rääntyminen. Aunuksen terässateen 
tapahtumat huipentuvat Nietjärven 
taisteluun, joka on jatkosodan histo-
riassa yhtä legendaarinen kuin Tali-
Ihantala. 

 Romaani päättää kersantti Ar-
mas Ukkolan sotatien. Ukkola on 
ollut päähenkilönä myös romaaneis-
sa Verinen tie (2008) ja Vastaisku 
Syvärillä (2010). ”Armas Ukkolassa 
ilmenee tavallisen suomalaisen soti-
laan koko kuva. Olen saanut kirjoje-
ni sisältöön aiheita ja ideoita muun 
muassa sotahistoriamme kirjoista, 
netistä löytyneistä dokumenteista 
ja veteraanien haastatteluista. Myös 
Ukkolan kokemat tapaukset ovat 
siten suurelta osin totta”, Sirén ker-
too. 

nUoRTEnRomaani Gladiaattori vie 
lukijat seikkailuun antiikin Roo-
maan.
 Gladiaattori – Taistelu vapau-
desta on Simon Scarrowin uuden 
nuorille suunnatun historiallisen 
seikkailusarjan avausteos. Kirjan 
tapahtumat sijoittuvat Rooman val-
takuntaan vuonna 61 ennen ajan-
laskumme alkua. Kirja nousi heti 
ilmestymisviikollaan Britannian 
bestseller-listalle.

Nuoren Marcus Cornelius Pri-
muksen elämä muuttuu ankaran 
kurinalaiseksi hänen aloittaessaan 
huipputaistelijaksi tähtäävän kou-
lutuksen gladiaattorikoulussa. Mar-
cus ei voi unohtaa menneisyyttään: 
hänen isänsä on murhattu ja äitinsä 
siepattu ja myyty orjaksi. Marcus 
janoaa kostoa ja on päättänyt etsiä 
käsiinsä isänsä entisen komenta-
jan, Pompeius Suuren, pyytääkseen 
apua ja pelastaakseen äitinsä. Tie-
tämättään hän kuitenkin kantaa 
hengenvaarallista salaisuutta. Jos 
roomalaiset saavat sen selville, pa-
kotietä ei ole.

Simon Scarrow on kerännyt 
maailmalla suurta suosiota histo-
riallisille faktoille uskollisilla ro-
maaneillaan. Scarrow kiinnostui 
historiasta koulussa; rakkaus antii-
kin maailmaan sai alkunsa latinan 
ja historian tunneilla. Gladiaattori 
– Taistelu vapaudesta on hänen en-
simmäinen nuortenromaaninsa.

Kirjailija Simon Scarrow syntyi 
Afrikassa ja on asunut muun muassa 
Bahamalla ja Hong Kongissa ennen 
asettumistaan Britanniaan. Hän on 

aina ollut kiinnostunut kirjoittami-
sesta ja irtisanoutui opettajantyös-
tään voidakseen keskittyä historial-
listen romaanien kirjoittamiseen.

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Presidentti ja suojeluskuntalainen

Veteraanien yhteistyötä 20 vuotta

Aunuksen rintaman sotaa

Gladiaattori - lukemista nuorille

Toomas Hendrik ilves (toim. iivi 
anna masso): omalla äänellä

WSOY 2011, ISBN 978-951-0-37467-2, 375 s, kuvia

Raul Kuutma, Kaksikymmentä 
vuotta Viron-Suomen sillalla

ISBN 978-951-97557-6-2, Suomen Sotaveteraa-
niliitto 2011, 252 sivua, kuvitusta.

Esa Sirén, aunuksen terässade

ISBN 978-951-20-8586-6, Gummerus 2011,  
336 sivua.

Simon Scarrow, Gladiaattori – 
Taistelu vapaudesta

ISBN 978-951-20-8650-4,Gummerus 2011, suo-
mentanut Pekka Tuomisto, 274 sivua

Ensimmäiset 
parikymmentä 
vuotta yhteis-
työ sai syven-
tyä eri tasoilla. 
Positiivinen 
kehitys katkesi 
toisen maail-
mansodan jäl-
keen, kun Suo-
men ja Viron 
välille rakentui 
rautaesirippu.

marcus janoaa kostoa 
ja on päättänyt etsiä 
käsiinsä isänsä entisen 
komentajan

ilves tuo lukuisissa koh-
din esiin vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen hyvin 
myönteisessä sävyssä.
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ValTion VUodEn 2012 talousar-
vioesityksessä ja vuosien 2013-2015 
budjettikehyksissä on puolustus-
budjettia leikattu yhteensä laskettu-
na 575 miljoonaa euroa verrattuna 
maaliskuussa 2011 annettuun ns. 
tekniseen kehykseen. Kun lisäksi 
otetaan huomioon, että puolustus-
voimien on löydettävä sisäisestä 
rahoituksestaan noin 150 miljoonan 
euron säästöt kattamaan näinä vuo-
sina tapahtuvaa kustannusten nou-
sua sekä varauduttava noin 100 mil-
joonan euron säästöihin puolustus-
voimauudistuksen rahoittamiseksi, 
on kokonaissäästötarve seuraavien 
neljän vuoden aikana noin 825 mil-
joonaa euroa. Se on vuositasolla 
keskimäärin noin 10 prosenttia. 

Jokapäiväisen toiminnan 
leikkausten vaikutukset 
ovat pitkäaikaisia
Säästöjen aikaansaamiseksi ei ole 
yksittäistä ratkaisua. Keinoja on 
löydettävä kaikkialta, puolustusvoi-
mien jokapäiväisestä toiminnasta, 
puolustusmateriaalin ylläpito- ja 

uusintakustannuksista sekä organi-
saation ja rakenteiden ylläpidosta. 
Koska materiaalihankintojen rahoi-
tus on pitkälle sopimuksin sidottu, 
ei hankinnoissa ole välittömästi 
merkittäviä säästömahdollisuuksia. 
Säästöt rakenteissa ovat mahdollisia 
lakkauttamalla toimintoja ja toimi-
paikkoja. Siihen puolestaan tarvi-
taan poliittisten päätösten jälkeen 

vielä noin 2 vuoden valmisteluaika, 
jos kyse on esimerkiksi joukko-osas-
ton lakkauttamisesta. Merkittäviä 
säästöjä organisaatioiden ja raken-
teiden supistamisesta on siis saa-
tavissa aikaisintaan vuonna 2015. 
Välittömäksi säästökohteeksi tässä 
vaiheessa jää puolustusvoimien jo-
kapäiväinen toiminta. 

Säästöt toiminnasta edellyttävät 
tulevien neljän vuoden ajalle muun 
muassa seuraavan kaltaisia leikka-
uksia. Varusmiesten maastoharjoi-
tusvuorokausia vähennetään aina-
kin kolmanneksella. Kertaushar-
joituksia vähennetään alle puoleen 
sekä merkittäviä supistuksia meri-
voimien alusten merivuorokausissa 
ja ilmavoimien torjuntahävittäjien 
lentotunneissa.

Toiminnan säästöistä aiheutuu 
pitkäaikaisia vaikutuksia puolustus-
kykyyn. Muun muassa varusmies-
palveluksesta siirtyy reserviin neljän 
vuoden aikana yli 80 000 asevelvol-
lista, joiden toimintakyky joukkoina 
jää vajavaiseksi koko reservissä olon 
ajaksi. Tämän vuoksi on äärimmäi-

sen tärkeää, että puolustusvoima-
uudistuksessa voidaan palauttaa 
jokapäiväisen toiminnan rahoitus 
vaatimusten mukaiselle tasolle.

 
Materiaalirahoituksen 
leikkaukset laskevat 
Suomen puolustuskykyä
Jotta jokapäiväinen toiminta voi-
daan lähivuosina säilyttää edes aut-
tavalla tasolla, on puolustuskyvyn 
ylläpitoon kuuluvia materiaalin 
uusintahankintoja leikattava heti, 
kun se on teknisesti mahdollista. 
Hankintarahoitusta joudutaan leik-
kaamaan kymmeniä prosentteja tä-
hänastisten suunnitelmien edellyt-
tämästä tarpeesta. 

Leikkausten seurauksena puolus-
tushaarojen materiaalinen toimin-
takyky ja ns. yhteiset suorituskyvyt 
(mm johtaminen, logistiikka) uh-
kaavat jäädä puutteellisiksi, minkä 
vuoksi kokonaisuudet eivät toimi 
tarkoitetulla tavalla. Erityisen va-
kavia leikkaukset ovat maavoimien 
alueellisille joukoille, koska niiden 
materiaalin ajantasaistaminen oli 

suunniteltu juuri lähivuosille. Leik-
kaukset merkitsevät riskinottoa alu-
eellisessa puolustuksessa. 

Poliittisia päätöksiä 
puolustusvoimauudistuksesta 
tarvitaan pikaisesti
Leikkausten ja säästöjen vuoksi puo-
lustusvoimauudistusta on aiennet-
tava niin, että uusi organisaatio on 
toiminnassa vuoden 2015 alusta. Se 
edellyttää pikaisia poliittisia pää-
töksiä puolustusvoimien tulevasta 
rakenteesta. Ilman niitä ei säästöjä 
voida toteuttaa.

Vaikka materiaalin uusintarahoi-
tuksen leikkaus jättääkin pysyvän 
jäljen puolustuskykyyn, on puolus-
tusvoimauudistuksessa tavoitteena 
saada aikaan kokonaisuus, jossa 
yhtäältä rahoitus ja toisaalta puo-
lustusvoimien tehtävät, koko sekä 
jokapäiväisen toiminnan ylläpidon 
kustannukset ovat tasapainossa. 
Tämän tasapainon saavuttaminen 
on mahdollista vain pienentämällä 
puolustusvoimien kokoa merkittä-
västi.

Kokonaissääs-
tötarve on 
seuraavien  
neljän vuoden 
aikana noin 
825 miljoonaa 
euroa.

Puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Ari Puheloinen puhui 
kodinturvasta 19. syyskuuta 
2011. Hänen puheensa oli ikävä 
kyllä siten muotoiltu, että 
julkisuuteen tuli vain median 
parahduksenomainen “ei 
kodinturvalle”.

JoS PUHETTa malTToi seurata ei-
sanaa pidemmälle, selvisi kyllä, että 
Puheloinen esitti paikallisjoukkojen 
ja aluetoimistojen kehittämistä ta-
valla, joka sisältää lukuisia kodin-
turvaelementtejä. Komentajan mu-
kaan tehtäviä olisivat “muun mu-
assa paikallispuolustus selustassa 
ja sivusuunnalla, alueen valvonta, 
sotilas- ja siviilikohteiden suojaami-
nen, liikenteen ohjaus, turvallisuus-
valvonta, yhteydenpito eri viran-
omaisiin, joukkojen perustaminen ja 
siihen sisältyvä koulutus, henkilö- ja 
ajoneuvotäydennykset sekä virka-
apu siviiliviranomaisille”. Ja katso 
ihmettä: kyse on tehtävistä, joita 
reilu kymmenen vuotta sitten suun-
niteltiin sekä osin myös koulutettiin 
ja harjoiteltiin Helsingin Sotilaslää-
nin paikallisosastotoiminnassa. 

Erityisen merkitykselliseksi ko-
mentajan lausuman asian tekee 
paikallispuolustuksen kehittämisen 

tärkeys, kun alueellisen puolustuk-
sen toimintaedellytykset kärsivät 
aluejohtoportaiden, sotilaslääni-
en esikuntien, todennäköisen lak-
kauttamisen myötä. Operatiivisten 
joukkojen tehokas käyttö edellyttää 
niiden kulloisellekin toiminta-alu-
eelle koulutettuja, käyttökelpoisia 
alueellisia tai paikallisjoukkoja. Ne 
saadaan tehokkaasti a edullisesti va-
paaehtoisuutta hyödyntäen.

miKSi KomEnTaJa SiTTEn sanoi “ei” 
kodinturvajärjestelmälle tai -jär-
jestölle? En tietenkään lue hänen 
ajatuksiaan, mutta kun perehtyy sii-
hen, millaisissa oloissa kodinturva-, 

suojeluskunta- tai muita vastaavia 
“kaartijärjestelmiä” on perustettu, 
voi havaita yhteisiä tekijöitä. Niitä 
ovat: on ollut yksittäisiä kaartilai-
sia ja kaarteja, on ollut tarve saada 
ne valtiovallan kontrolliin, on ollut 
tarve saada reserviä maan asevoi-
mille sodan ajan varalta. Tämän on 
todennut mm. Kari Selén tutkimuk-
sissaan. Nyt näitä tarpeita tällaisen 
kaartijärjestelmän perustamiseksi 
ei ole. 

On syytä huomata, että niin ulko-
maiset “kaartit” kuin Suomen suoje-
luskuntajärjestökin ovat ajan myötä 
muuttuneet alkuvaiheen erillisistä 
järjestelmistä maidensa puolus-
tusvoimien kiinteiksi osiksi, kuten 
aluejärjestöksi, toki hyödyntäen va-
paaehtoistoiminnan joustavuuden 
ja mahdollisuudet.

Mikä sitten voisi olla perinteisten 
järjestöjen rooli vapaaehtoisuutta 
hyödyntävässä, puolustusvoimiin 
kuuluvassa paikallispuolustuksessa?

On vaikea kuvitella kestävää va-
paaehtoistoimintaa, johon ei kuu-
luisi hyväksyttynä ominaisuutena 
kansalaisten aloitteellisuus, paikal-
listen olojen huomioiminen sekä ly-
hyellä tähtäimellä tehottomaltakin 
näyttävä toiminta, jonka merkitys 
sitouttamisessa ja motivoinnissa on 
kuitenkin hyvin suuri.

Puolustusvoimat organisaatio-
na ei ole optimaalinen johtamaan 

kaikkia vapaaehtoistoimintoja. se 
on siihen liian jäykkä, ja kantahen-
kilökunnan kokemus vapaaehtoises-
ta maanpuolustuksesta on nykyisin 
vähäinen. Maanpuolustusjärjestöt 
ovat tärkeitä, kun estetään vapaaeh-
toisuuden gongoistuminen (GON-
GO = Government-Organized Non-
Governmental Organization).

RESERViläiSJäRJESTön (vast) 
tehtävät on tietysti sovitettava pai-
kallisten olojen mukaan. Mutta 
noin esimerkinomaisesti voisi pai-
kallisen yhdistyksen toimiin kuu-
lua tiedotus, toimijahankinta ml; 
paikallisjoukkoon ei-sijoitettujen 
toiminta (myös ei-asevelvolliset nai-
set ja nuoret sekä paikallisjoukon 
toiminta-alueella asuvat muihin sa-
joukkoihin sijoitetut); vapaamuotoi-
set ampumaharjoitukset; esitelmät, 
luennot, monet koulutustilaisuudet 
(lääkintähuolto yms.); varusteiden 
hallinnointi ja huolto; isänmaallisen 
toiminnan juhlat; paikallisjoukon 
tukeminen vaikkapa saunailloin 
yms; paikallisjoukon alueella toi-
mivaksi suunnitellun operatiivisen 
joukon tukeminen harjoituksissa ja 
koulutustilaisuuksin (operatiivisen 
joukon vapaaehtoistoiminta, “RYT”, 
ml).

Erityisen tärkeänä pidän järjes-
töjen mahdollisuuksia miehistön 
mukaan saamisessa. Kokemus on 

osoittanut puolustusvoimien epä-
onnistuneen ja oikein suunnatun 
järjestötoiminnan onnistuneen mie-
histön rekrytoinnissa.

Paikallisjoukkojen ja reserviläis-
järjestöjen yhteistyössä onkin suuri, 
nyt hyödyntämätön mahdollisuus: 
konkreettista toimintaa myös jär-
jestöille yhteisen turvallisuuden hy-
väksi. Toisaalta pidän järjestöjä ja 
niiden edellä lueteltujen tehtävien 
hoitamista välttämättömänä koko-
naisuuden kannalta.

Paikallisjoukolla on sitten luon-
nollisesti ne tehtävät, varustus, kou-
lutusvaatimukset jne. jotka ylempi 
johtoporras (aluetoimisto) käskee. 
Aluetoimisto (vast) päättää sotilas-
käskyasiana, ketkä kuuluvat paikal-
lisjoukkoon ja mikä kunkin yksilön 
tehtävä ko. joukossa on. 

Eräs keino hoitaa paikallisjoukon 
ja reserviläisyhdistyksen yhteistoi-
minta on paikallisjoukkoon sijoitet-
tujen rekrytointi reserviläisyhdis-
tykseen, mahdollisuuksien mukaan 
myös päinvastoin. Tällainen menet-
tely on osoittautunut toimivaksi, 
eikä uusia orgaaneja tai byrokratian 
mutkia ole tarvinnut luoda.

Komentajan puhe on puolustus-
voimien verkkosivuilla. Kannattaa 
lukea.

Veikko Luomi

HRS:n ViimE pääkirjoituksessa to-
dettiin ilmeisen aiheellisesti, että 
tarjolla on maavoimien ja maan-
puolustuksen suorituskyvyn erittäin 
vakava vahingoittaminen. Siinä yh-
teydessä esille tuli myös uudemman 
sotilasvirkakielen termi ”massavan-
hentuminen”. Totta ihmeessä esim. 
1947 suunniteltu ase virkamiehen 
kirjoituspöydän takana ajateltuna 
vanhenee vuonna 2011. Ja tietenkin 
vaikkapa 200 000 rynnäkkökivää-
riä samalla perusteella suorastaan 

massavanhenee. Näin siitäkin huo-
limatta, että aseista puolet on uusia 
ja toinen puoli ehkä vähän käytetty-
jä, mutta täysin toimintakuntoisia. 
Mutta, mutta, kun kansainväliset 
asemarkkinat suorastaan tulvivat 
uusia ja mielenkiintoisia, tosin hin-
tavia härveleitä ja vekottimia.

Maanpuolustusasioita jonkin 
verran harrastaneena tekee mieleni 
mainituille virkamiehille vään-
tää oikein rautalangasta: Toden-
näköisesti aika monen tämän maan 
puolustamisesta vielä kiinnostuneen 
mielestä tällainen massavanhentu-
misen määritelmä ja sitä seuraava 
ao. aseiden polkuhintainen poisto 
voidaan tietenkin toteuttaa. Järkev-
änä edellytyksenä pitäisi kuitenkin 
ehdottomasti olla se, että vastaava 
määrä selvästi paremmaksi todet-

tuja ja hintansa arvoisia, uusimal-
lisia rynnäkkökivääreitä riittävine 
ampumatarvikkeineen on jo hankit-
tu ja sijoitettu eri osiin maatamme. 
Jos näin ei ole, on selvästi kysymyk-
sessä ns. hyväntahtoisten hölmöläis-
ten puuhastelu.
 Tällainen massavanheneminen 
oleellisen ja kustannustehokkaan 
puolustusmateriaalin, kuten ryn-
näkkökivääreiden ja maamiinojen 
osalta on selvästi osa puolustuspo-
liittista ”ruotsittumista”. Tällä tiellä 

kulkeminen ennen pitkää johtanee 
siihen, ettei enää uskalleta, tai edes 
voida sanoa maassamme vielä ole-
van ihan oikeita sotilaita, joilla on 
ihan oikeita aseita, joilla he ihan 
oikeasti osaavat ampua. Ja että am-
munnan keskeisenä koulutustavoit-
teena vielä on se veteraanienkin hy-
vin tuntema ” laaki ja – osuma”.

Ilari Langinkoski
Senioriupseeri

Kt-kerho 

Massavanheneminen

Ei kodinturvaa, sanoi komentaja

Jättileikkaukset edessä

Mielipide
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Teksti ja kuvat Veikko Hiiri

HElSinGin KoTU-YKSiKKö järjesti 
30.9.-2.10. viikonloppuna yhteis-
toimintakurssit Santahaminassa. 
Niissä harjoiteltiin mm. komppani-
an komentopaikan järjestelyjä ja 
joukkueen sekä ryhmän johtamis-
ta. Mukana oli ilahduttavasti myös 
muutama naistaistelija, sijoituksen-
sa mukaisessa johtamistehtävässä. 
Rinnakkaiskursseilla käytiin läpi 
keskeisiä osia komppanian puolus-
tuksesta ja simuloitiin tulenjohtoa. 
Viestikurssille ilmoittautunut ainoa 
osallistuja jäi saapumatta. Joten 
koulutuskokonaisuuteen muodostui 
aito tilanne siitä, kun osa taistelu-
vahvuudesta on poistunut vastus-
tajan toiminnan tuloksena. Niinpä 
muut kurssilaiset saivat koulutusta 
komppanian viestitoiminnan järjes-
telyistä ja harjoittelevat aselajien 
järjestelmiä. Mukana ohjelmassa oli 
myös panssarintorjunnan ja pionee-
ritoiminnan järjestelyt. Kurssilaisten 
mielestä osa-alueet tulivat hyvin 
esille. Kokonaisuuden hahmottami-
nen vaatii kuitenkin asioiden sisäis-
tämistä. Koko yhteisharjoituksen 

johtaja, luutnantti (res) Juha Suvi-
saari, kertasi teoriaosuudessa jalka-
väen ja jääkärikomppanian puolus-
tuksen pääprinsiipit. Selostus antoi 
kuvan todellisesta tilanteesta “siellä 
jossain”, missä taistelija ei ole yksin! 
Osallistujat toivoivat jatkoa, jotta 

käytäntöä voisi harjoitella isommas-
sa osastossa. Ilmaan heitettiin aja-
tus PV:n järjestelyistä, missä joukon 
muodostaisi varusmiehet, joita re-
serviläiset johtaisivat simuloidussa 
taistelutilanteessa. 

ETElä-SUomEn SoTilaSläänin esi-
kunta järjesti lauantaina 24.9. kun-
totestin ja ammunnat. Kuntopäivään 
osallistui yli kahdeksankymmentä 
miestä ja muutama nainen. Päivän 
avasi Sotilasläänin komentaja ken-
raalimajuri Markku Nikkilä. Hän 
totesi puheessaan mm, että puolus-
tusvoimauudistus pelastaa sotaväen 
taloudelliselta tuholta ja näin reser-
viläisten koulutusta on tulevaisuu-
dessakin mahdollisuus ylläpitää.

Läänin avainreserviläiset saivat 
suorittaa Cooperin testin. Juok-
sijoiden keski-ikä oli hieman yli 
neljäkymmentä vuotta ja testin 
suoritti viisikymmentäyksi henkilöä. 
Parhaat juoksivat yli kolme tuhat-
ta metriä ja keskiarvokin oli 2475 
metriä. Tämä on hyvä tulos, sanoi 
juoksutestin johtajana ollut suunnit-

telija Tero Blomster sotilasläänin esi-
kunnasta. Toivottavasti keskiarvon 
alle jääneet intoutuvat kohottamaan 
kuntoaan oman tasonsa mukaisesti.

läHES KaiKKi RESERViläiSET osal-
listuivat ampumakilpailuun. Siellä 
tulokset jäivät ehkä suhteessa hie-
man vaatimattomammaksi. Taidot 
olivat kuitenkin hyvällä tasolla, ker-
toi ammunnanjohtaja ylil. Markus 
Lahti. Ammuntojen voittajaksi seu-
loutui sot.past.(res) Jari Jolkkonen 
(92) ja seuraavat sijat menivät ylil. 
(res) Markku Martikaiselle (91) ja 
tasatuloksella (89) ylik. (res) Han-
nu Iso-ojalle ja kapt. (res) Keijo Ki-
viluomalle. Hyvän sihdin ja teräksis-
ten hermojen ylläpitämiseksi 

tulisikin harrastaa ammuntaa 
säännöllisesti. Itse rynnäkkökiväärin 

käsittely muistui mieleen nopeasti, 
vaikka joillain siitä oli jo vuosia.

nYT, KUn VaaSan HoVioiKEUS on 
keskeyttänyt Santahaminan ampu-
maradan käyttörajoitusten täytän-
töönpanon, on reserviläisilläkin 
kohtuulliset mahdollisuudet osallis-
tua järjestöjen ja ampumaseurojen 
kautta taidon ylläpitämiseen. Kaar-
tin Rykmentin komentaja eversti 
Jukka Valkeajärvi sanoi 29.9., että 
ratoja tullaan kehittämään edelleen 
sekä käyttöominaisuuksiltaan että 
ympäristönäkökohdat huomioon ot-
taen. Muistakaa käyttää reserviläis-
en sähköistä kuntokorttia.

Veikko Hiiri

Uudenmaan avainreserviläiset kuntotestissä

Yhteistoimintakurssit 
Santahaminassa

ESITELMÄ TURKISTA 
JA LÄHI-IDÄSTÄ 
8.11.2011

Kommodori evp Mikko Taavitsaisen esitelmä 
aiheesta Turkki ja Lähi-itä. Taavitsainen 
on ollut sotilasasiamiehenä Turkissa. Esi-
telmä on erittäin ajankohtainen Lähi-idän 
murroksen vuoksi sekä myös siksi, että 
Turkki ilmoitti syyskuun alussa lopettavansa 
sotilasyhteistyön Israelin kanssa ja karkot-
tavansa Israelin suurlähettilään. 

Esitelmä on ti 8.11.2011 klo 18.30 Katajanokan 
Kasinolla Karimo salissa. Tilaisuus on avoin 
kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään 
tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallis-
tumisensa to 3.11 mennessä e-mail raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 8513. 

Järjestää Kanta-Helsingin  
Reserviupseerit ry

LÄNSI-VANTAAN 
RESERVIUPSEERIT 
RY:N SYYSKO-
KOUKSEN ESITELMÄ

Välittömästi kokouksen jälkeen kuulemme 
mielenkiintoisen esitelmän - emme sotahis-
toriasta - vaan tämän päivän digitaalisesta 
kriisiviestinnästä, digiyhteisöistä ja sosiaali-
sista medioista, elävin esimerkein maailmaa 
puhuttaneissa tapahtumissa.

Esitelmän pitää viestinnän vahva ammat-
tilainen, jolla on omakohtaista kokemusta 
myös ulkomailla eri kulttuureissa vietetty-
jen vuosien kautta. 

Jos et ole milloinkaan kuullut sanoja 
Facebook tai Twitter, kannattaa silti tulla 
ihmettelemään ja vaihtamaan mielipiteitä 
kahvikupposen ääreen. 

Esitelmä: Kriisiviestintä digitaalisessa 
mediassa

Aika: Tiistai 25.10.11 klo 19:30 - 20-30

Paikka: Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry:n 
toimintakeskus
Rystypolku 4. Vantaan Varisto
(tennishallin takana puistomaisella mäellä 
oleva ”white house” parkkitilaa pihassa, 
n. 20 autolle, lisätilaa tennishallin ja Kodin 
Ykkösen P-alueilla) 

Veksi kiittää
Kiitoksia kaikille merkkipäiväni viettoon  
9.9.2011 osallistuneille ja muistaneille.

Veijo Rautio

Juha Suvisaari toimi kurssin johtajana. Kurssilla kerrattiin jalkaväen ja jääkäri-

komppanian puolustuksen pääperiaatteet

Osumat näyttivät jääneen hieman alas.



PääKaUPUnKiSEUdUn vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen neuvottelu-
kunta järjesti syyskuun 15.päivänä 
Santahaminassa seminaarin, jonka 
aiheena oli Valmius. Tapahtuma oli 
neuvottelukunnan eräs vuoden ta-
pahtumista. Seminaari järjestettiin 
Kaartin Jääkärirykmentin Aliupsee-
rikoulun auditoriossa. Tilaisuuteen 
oli kutsuttu kaikki neuvottelukun-
nan jäsenet, sekä heidän edusta-
mistaan organisaatioista henkilöitä. 
Kaikkiaan seminaariin osallistui yli 
40 henkeä. Seminaarin puheenjoh-
tajana toimi Helsingin Reserviup-
seeripiirin puheenjohtaja Sakari 
Väliahde.

Seuraavassa lyhennelmät se-
minaarin alustuksista. Helsingin 
Väestönsuojeluyksikön päällikkö 
Tommi Laurinen kertoi Helsingin 
väestönsuojelun järjestelyistä. Pe-
lastuspalvelun valmisteluorganisaa-
tiota johtaa Pelastuspalvelun neu-
vottelukunta, johon kuuluu jäseniä 
mm eri kaupungin omistamista 
yrityksistä sekä puolustusvoimien 
joukko-osastoista. Neuvottelukun-
taa johtaa kaupunginjohtaja. Väes-
tönsuojelu on määritelty siten, että 
se on toimintaa ihmisten suojaami-
seksi ja pelastamiseksi sotilaallisen 
voimankäytön tilanteessa. Väestön 
suojelun aluejako on suunniteltu 
Helsingissä siten, että se on jaettu 
8 suojelupiiriin. Piirit on jaettu suo-
jelulohkoihin, jotka taas jakautuvat 
suojelualalohkoihin. Normaali-
oloissa väestönsuojeluviranomaiset 
suunnittelevat toiminnan eri uhka-
kuvine perusteella. Väestönsuojelun 
tarpeisiin varataan henkilöstö sekä 
tilat ja kalusto. Poikkeusoloisissa 
hoidetaan varoittaminen sekä pelas-
taminen ja pahimmassa tapauksessa 
evakuointi.

VäESTönSUoJElUn tarpeisiin suo-
jarakentaminen on Helsingissä hoi-
dettu maanalaisilla rakenteilla. Sen 
tarpeisiin on Helsingissä mm maan-
alaisia liikuntatiloja, parkkiluolia 
sekä metron asemat. Kaikkia tiloja 
käytetään normaalioloissa muuhun 
käyttöön, mutta poikkeusoloissa ne 
voidaan helposti muuttaa henkilö-
suojiksi.

Väestöä voidaan joutua evakuoi-

maan poikkeusoloissa tilanteen mu-
kaan. Lähtökohtana on, että väestö 
pyritään suojaamaan paikalla. Eva-
kuoinnit on suunniteltu tehtäväksi 
alueen kiireellisyysluokituksen mu-
kaisesti. Luokitukseen vaikuttavat 
mm alueen uhanalaisuus tai heikko 
väestönsuojatilanne. Ensisijaisena 
evakuoitavina ovat mm raskaan 
olevat sekä alle 15-vuotiaat tai yli 
65-vuotiaat.

Majuri Arto Hirvelä Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Sotilaspedagogii-
kan laitokselta kertoi strategisista 
kommunikaatioista. Sodankäynti on 
muuttunut toisen maailmansodan 
jälkeen voimakkaasti. Informaatio-
ympäristö on muuttunut lähes täy-
sin. Tietojärjestelmämme ovat mo-
nimutkaistuneet ja siten muuttuneet 
haavoittuneemmaksi. Tiedonkulku 
on nopeutunut ja tietoa runsaasti 
saatavilla. Esimerkiksi jatkosodan 
aikana rintamalinja Kannaksella oli 
selvästi määritettävissä. Rintama-
linjan toisella puolella oli suomalai-
set joukot ja toisella puna-armeija. 
Afganistanissa viholliset saattavat 
olla siviilien joukossa tai missä vain. 
Hyökkääjien on vaikea saada otetta 
vihollisesta, koska se voi iskeä missä 
vain. Nyt on otettu käyttöön termi, 
4.sukupolven sodankäynti. Siinä ei 
pyritäkään vastustajan sotilaallisen 
voiman tuhoamiseen vaan vaikut-
taa poliittisiin päättäjiin ja poliitti-
seen tahtoon. 4.sukupolven sodat 
saattavat kestää vuosikymmeniä ei-
vät vain vuosia tai kuukausia. Siinä 
käytetään kaikkia mahdollisia ver-
kostoja vakuuttamaan vastustajan 
poliittinen johto siitä, että heidän 
strategiset tavoitteet ovat mahdotto-
mia saavuttaa.

ERäS mUoTo on lEViTTää har-
hauttavia tietoja vastustajalle. Sen 
tavoitteena on antaa väärä käsitys 
tilanteesta sekä tietenkin salata oi-
keata tietoa. Tavoitteena on johtaa 
vastustajan huomio oman toimin-
nan kannalta toisarvoisiin asioihin. 
Psykologisilla operaatioilla pyritään 
vaikuttamaan ihmisten arvoihin, 
asenteisiin, tunteisiin, motiiveihin ja 
lopulta päätöksentekoon. Propagan-
dalla voidaan vaikuttaa sekä omien 
joukkojen maanpuolustustahtoon 

taikka vastustajan päätöksentekoon.
Christina Forsgård alusti krii-

siviestinnästä. Yhä suurempi osa 
suomalaisten varallisuudesta on bit-
teinä. Nämä ovat melkoinen tieto-
turvauhka. Heikoin lenkki ei usein-
kaan ole tekniikka vaan ihminen. 
Tietotekniikan käyttäjät eivät pidä 
riittävästi huolta järjestelmien suo-
jaamisesta.

Sosiaalinen media toimii lähes 
suorana tiedotusvälineenä. Esimerk-
kinä Forsgård käytti kauppakeskus 
Sellossa tapahtunutta ampumistra-
gediaa. Paikan päältä tuli minuutti 
minuutilta tietoa yksityiskohdista. 
Ihmiset lähettivät käsipuhelimillaan 
Sellosta tietoja eri sosiaalisten medi-
oiden välityksellä. Myös poliisi käyt-
ti Facebookia tiedottamiseen. BBC:n 
internet-sivuilla oli maininta Sellon 
tapahtumista jo kello 10.21 paikallis-
ta aikaa.

Riskiviestintä alkaa riskien tun-
nistamisesta ja arvioinnista. Siinä 
kohdeyleisölle annetaan tietoa ris-
keistä. Luotettava informaatio pitää 
pystyä erottamaan epäluotettavasta. 
Viestinnän tulee olla läpinäkyvää. 
Mitä suurempi yleisön luottamus on 
organisaatioita kohtaan, sitä vähem-
män se uskoo riskien toetuttavan.

Seminaari antoi paljon pohditta-
vaa ja avasi uusia näkökulmia sinän-
sä tuttuihin asioihin.
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Monipuolisin autokalusto. Uusimmat mallit.

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

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

Sotaväen sopimustoimittaja
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HUONEISTOESIMERKIT C-talo
3h+kk+s, 65 m2 alk. 1 157 €/kk
2h+k, 59,5 m2 alk. 1 059 €/kk
2h+kk, 41,5-52,5 m2 alk. 822 €/kk
1h+k, 37,5 m2 765 €/kk
1h+kk, 32 - 35 m2 alk. 723 €/kk
HUONEISTOESIMERKIT A-B-talo
4h+k+s, 91 m2 alk. 1 456 €/kk
3h+k+s, 66-68,5 m2 alk. 1 247 €/kk
3h+kk+s, 63,5 m2 alk. 1 168 €/kk
2h+kk+s, 38,5-57,5 m2 alk. 809 €/kk
2h+kk, 38,5-43, 5 m2 alk. 809€/kk
1h+k, 36,5 m2 767 €/kk
Autohallipaikat  100-164 €/kk

Martinlaakso
Kivivuorentie 8, 01620 Vantaa
Martinlaaksoon rakentuvaan mo-
derniin keskustaan tulee 92 ensi-
sijaisesti senioreille tarkoitettua 
vuokra-asuntoa aivan kauppakes-
kuksen tuntumaan. Kauniit asun-
not ovat vaaleasävyisiä ja niissä 
on lautaparkettilattiat. Keittiössä 
on nykyaikaiset varusteet ja pe-
sutiloissa on asumista helpottava 
tukivarustelu.

SATO SenioriKoti®
Laadukasta asumista senioreille UUSIAVUOKRA-ASUNTOJASENIOREILLE

SATO Vuokraus ja myynti
Elielinaukio 2 F, 00100 Helsinki
Katja Grönroos, puh. 0201 34 4361 
Merja Tallberg, puh. 0201 34 4312 
Pirkko Toiviainen, puh 0201 34 4311 

Vuokriin sisältyy vesimaksu. Vuok-
ravakuus 250 €. Kun vuokrasopimus 
tehdään vähintään vuodeksi, vakuut-
ta ei peritä. 
Vuokra sisältää Helsingin Diakonis-
salaitoksen Hoiva Oy:n peruspal-
velun, johon kuuluu hoitajan vas-
taanotto ja senioriryhmätoimintaa. 
Asukkaalla mahdollisuus tilata 
omalla kustannuksellaan myös mui-
ta palveluita Hoiva Oy:ltä. 
C-talon asuntoihin pääsee muutta-
maan joulukuussa ja A-B-taloon hel-
mikuussa 2012. 

Valmiusseminaari 
Santahaminassa

Christina Forsgård alusti seminaarissa 

sosiaalisen median käytöstä kriisivies-

tinnässä.
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lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti 
maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

TaRKaSTElEn SEURaaVaSSa viime vuosisadan lopulla tapahtuneita 
vallanvaihto-operaatioita Neuvostoliitossa ja Jugoslaviassa sekä par-
haillaan jatkuvaa Libyan sisällissotaa.

nEUVoSToliiTTo HaJoSi loPUlliSESTi 20 vuotta sitten. Toteutui se, 
mitä miljoonat ihmiset olivat toivoneet, mutta johon ei välttämättä 
kovinkaan moni enää uskonut 1980-luvun lopulla. Vallanvaihto neu-
vostovaltiosta uusille vanhoille itsenäisille valtioille, kuten mm. Balti-
an maat, tapahtui pääosin verettömästi. Koko prosessi tapahtui myös 
suhteellisen nopeasti.
 Eurooppa koki viime vuosisadalla kaksi maailmansotaa, jotka 
muuttivat maanosaamme. Kaksikymmentä vuotta sitten tapahtuneet 
Neuvostoliiton ja Jugoslavian hajoamiset muuttivat uudestaan maan-
osaamme. Kehitystä voi kuitenkin tapahtua myös lähes rauhanomai-
sesti eli tapaus Neuvostoliitto.

maailman ToiSEn SUPER-

Vallan hajoamista seurasi 
Euroopassa toinen hyvin ve-
rinen vallanvaihto-operaatio 
eli Jugoslavian sisällissota 
ja sielläkin uusien vanhojen 
valtioiden itsenäistyminen. 
Olisiko maailma kestänyt 
Neuvostoliiton hajoamisen, 
jos se olisi tapahtunut sa-
malla tavalla kuin se tapah-
tui joku vuosi myöhemmin 
Jugoslaviassa ?
 Jugoslavian hajoamis-
prosessi alkoi samoihin 
aikoihin 1980-luvun puoli-
välissä, kun Gorbatsov oli 
aloittanut oman uudistus-
politiikkansa Neuvostolii-
tossa. Slobodan Milosevic 
yritti titomaisin ottein koota 
Jugoslavian, mutta ei onnistunut.
 Hajoamiseen johtaneet toimet Balkanilla alkoivat sotina, kun Kro-
atia ja Slovenia olivat julistautuneet itsenäisiksi kesällä 1991. Taistelui-
hin liittyivät myös kaikkien osapuolien toteuttamat etniset puhdistuk-
set, joita tekivät erityisesti kroatit ja serbit.

nYT Voidaan HYVinKin KYSYä, että miksi Eurooppa ei reagoinut 
Jugoslavian tahtumiin jo vuonna 1991? Oliko Moskovan vallankaap-
pausyritys elokuussa 1991 ja Neuvostoliiton hajoaminen tärkeydessään 
mennyt Jugoslavian tapahtumien ohi?
 Balkanin tapahtumiin vaikutti varmasti myös se, että eurooppalai-
set suurvallat olivat kaikki tukemassa omia suosikkejaan. Sotivat ser-
bit, kroatit ja muslimit saivat apua liittolaisiltaan. Kukaan ei miettinyt, 
millaiseen lopputulokseen ja millaisiin tappioihin Jugoslavian sisälli-
sodat voivat johtaa.
 Jugoslavian sisällissotia ja niihin liittyviä asioita on käsitelty Haa-
gin kansainvälisessä tuomioistuimessa. Tuomioita on annettu ja pro-
sessi jatkuu edelleen.

naTo oli mUKana BalKanilla sekä Bosnia-Herzegovinassa että Ko-
sovossa. Nyt Nato on mukana Libyan sisällissodassa. Yhdysvaltojen 
osuus näissä Nato-operaatioissa on merkittävä. Tosiasia on, että eu-
rooppalainen Nato ei pysty hoitamaan Naton Libyan kaltaista operaa-
tiota.
 Yhdysvalloille Libyan operaatio on hankala. Nyt ollaan Muammar 
Gaddafia vastaan ja joskus, kun tilanne on ollut toisenlainen, on oltu 
valmiit häntä tukemaankin. Politiikka on taitolaji, jota eivät kaikki 
osaa ollenkaan toteuttaa ja monetkaan meistä eivät sitä ymmärrä.

KaHdEnKYmmEnEn VUodEn TaKaiSET tapahtumat ovat kesän aikana 
saaneet paljon huomiota. Neuvostoliiton hajoamisen historia edellyt-
tää edelleen paljon tutkimista. Jugoslavian osalta jatketaan oikeuspro-
sessia kuten edellä kirjoitin ja aikanaan ollaan siinäkin asiassa niin pit-
källä, että historian tutkimus voi selvittää miksi kävi niin kuin kävi.
 Libya onkin sitten aivan oma asiansa. Aiheellista on myös kysyä 
mitä Välimeren alueella - Afrikassa ja Lähi-idässä - voikaan vielä ta-
pahtua. Missä palaa seuraavaksi ?

Kolumni

Jugoslavian  
hajoamisprosessi 
alkoi samoihin  
aikoihin 1980- 
luvun puolivälissä, 
kun Gorbatsov oli 
aloittanut oman 
uudistuspolitiik-
kansa neuvosto-
liitossa.

Kolme erilaista 
vallanvaihtoa

SoTiEmmE VETERaaniT keräyksen tavoit-
teena on hankkia varoja sotiemme 1939-
1945 veteraanien, miesten ja naisten sekä 
sotaleskien kotona asumisen tukemiseen. 

Keräysvaroja on käytetty erilaisten apu-
välineiden hankintaan, lääkekuluihin, sekä 
kuntoutukseen ja virkistykseen. Keräystoi-
minta on tarpeellista, sillä yhteiskunnan 
veteraanirahat loppuivat jälleen tänäkin 
vuonna jo syyskuun alussa.

Alkuvuoden 2011 Helsinki- Vantaan kerä-
ys on tuottanut 31.8.2011 mennessä yhteen-
sä 130.317,84 e ja jakaantunut kerääjäryh-
mittäin seuraavasti:
Varusmieskeräykset  102.227,80 e
Maanpuolustusjärjestöt  8.055,52 
Helsingin Reservin Sanomat  5.421,29 
Jakelu Expert – yleisökirje  13.139,29 
NVL- alueneuvottelukunta  1.113,27
Muut kerääjät  360,67 

Tästä tuloksesta on jo jaettu Helsinki- 
Vantaan alueen veteraanijärjestöille keräys-
sopimuksen mukaan 110.000,00 e käytettä-
väksi keräysluvan mukaisiin käyttökohtei-
siin.

Tarvikemyynnillä lisää tuottoa
Myynnissämme on edelleen erilaisia tuot-

teita joita voi jokainen hankkia ja samalla 
tukea Sotiemme Veteraanit keräystä.

Seuraavia tarvikkeita on Helsinginseu-
dun Sotaveteraanipiirin toimistossa: 

Veteraaniheijastin 12 e
Marskin merkki 20 e
Hopeinen kokardiriipus 25 e
Hopeinen kokardimerkki 25 e

Syksyn uutuus: Junkers-riipus
Heinäkuun ensimmäisenä päivänä 1944 
Junkers JK-254 lentokone lähti yhdessä 
muun lentolaivue 44:n koneiden kanssa 
kohti Tali- Ihantalaa. JK-254 kuitenkin syök-
syi Liperin Rauanlahteen vieden mukanaan 
nelihenkisen miehistön. JK- 254 on nostettu 
ylös ja siitä saadusta metallista on taottu 
Junkers- JK 254 riipus.

Riipuksen hinta on 25 e ja niitä myös 
voi ostaa myös Helsingin Seudun Sotave-
teraanipiirin toimistosta. Muita Sotiemme 
veteraanit keräystuotteita voitte tiedustella 
piirisihteeri Sinikka Watjukselta, puh.050 
4414704. Sotaveteraanipiirin toimisto on 
avoinna maanantai–torstai klo 9.00–14.00

Viljo Lehtonen
Piiripäällikkö

 
lokakuu
16.10.  Rakennusmies Kaarle Sällsten (matkoilla) 50 v
19.10.  Opetusneuvos, majuri Urpo Ryönänkoski (ei vastaanottoa) 85 v
22.10.  Eläkeläinen, alikersantti Martti Nuutinen (matkoilla) 75 v
22.10.  Diplomi-insinööri, luutnantti Seppo Virtanen (matkoilla) 50 v
25.10.  Diplomi-insinööri, komentajakapteeni Yrjö-Pekka Rautalahti 60 v
25.10.  Kuljetusyrittäjä, kersantti Jere Karjarinta 50 v
27.10.  Autoteknikko, alikersantti Heikki Winqvist (matkoilla) 70 v
30.10.  Kauppatieteen maisteri, luutnantti Peter Halén 50 v

marraskuu
4.11.  Rehtori, luutnantti Matti Asumaa (matkoilla) 70 v
5.11.  Eläkeläinen, alikersantti Raimo Malmari (matkoilla) 70 v
7.11.  Insinööri, yliluutnantti Said Shakir (matkoilla) 75 v
7.11. Luutnantti Jorma Ivaska (matkoilla) 70 v
7.11.  Tuotesuunnittelija, vääpeli Olli Korkalainen 60 v
14.11.  Eräopas, vääpeli Pekka Konu 60 v
14.11.  Vastaava asiakkuusjohtaja, kapteeni Timo Laamanen (lähipiirissä) 50 v
15.11.  Toimitusjohtaja, kapteeni Seppo Laitakari (perhepiirissä) 75 v
19.11.  Ekonomi, yliluutnantti Erkki Kahila (perhepiirissä) 70 v
23.11.  Eläkeläinen, ylikersantti Visa Vilen 70 v
25.11.  Johtaja, kapteeni Tauno Valli (perhepiirissä) 80 v
26.11.  Verojohtaja, kapteeni Esko Rautiainen (matkoilla) 80 v
26.11.  Ylivartija, ylivääpeli Veijo Eskelinen (yksityisesti) 60 v
26.11.  Country manager, ylikersantti Mikael Friman  50 v
 (Villa Junghans, Kaunainen klo 17 alkaen) 

onnittelemme

Sotiemme Veteraanit 
keräys 2011
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Text: Dick Lundell 

RES-URSUS maRScHEn är en årligt 
återkommande av MPK-Försvar-
sutbildningsföreningen anordnad 
fysiskt krävande marsch med tyng-
dpunkt på det militära kunnandet. I 
år gick tävlingen av stapeln i Synda-
len på Hangö udd. När underteck-
nad anlände till platsen i egenskap 
av funktionär sjöd det av liv och rö-
relse på lägerområdet. Detta berod-
de på att gymnasisternas säkerhets-
kurser och landskapskompaniernas 
övningar var förlagda till Syndalen 
samtidigt. Man kan med fog säga 
att det var ”eld och rörelse dygnet 
runt”.

 Tävlingen bestod i år av 11 kont-
roller och sträckan patrullerna skul-
le förflytta sig från start till mål var 
ca 45 km lång. Man hade i förväg 
beräknat att patrullerna skulle kla-
ra sträckan på en idealtid svarande 
mot 16 timmar, där matpauser och 
utförandet av uppgifterna på kont-
rollerna hade inberäknats. På kont-
rollerna prövades de militära fär-
digheterna i bl. a handgranatkast-
ning, skytte med stormgevär och 9 
mm pistol, eldledning, pansarvärn, 
signalistverksamhet, hantering av 
rörmina samt funktion vid bilolycka 
med flera inblandade och skadade. 
Slutresultatet och poängsättningen 
för tävlingen byggde i huvudsak på 
prestationerna vid kontrollerna och 
inte på den tid under vilken man 
klarat av tävlingen. Det kan nämnas 
att man för varje timme som patrul-
len avverkade tävlingen snabbare än 
den beräknade idealtiden erhåll ett 
poäng. Därmed kan dessa tidsrelate-
rade poäng närmast ses som en upp-
muntran att göra väl ifrån sig även 
beträffande marschtakten.

 Starten skedde kl. 10.00 på lör-

dag morgon och man hade beräk-
nat att de första patrullerna skulle 
anlända till målområdet långt efter 
mörkrets inbrott och tidigast om-
kring midnatt. Väderleksprognoser-
na lovade annars gott med tanke på 
tävlingens genomförande.

 Underlöjtnant Edward Lundell 
som verkar som vicetraditionsofficer 
och styrelsemedlem inom Helsing-
fors Svenska Reservofficersklubb 
beslöt sig för att delta i tävlingen 
efter det att han blev vidtalad under 
en diskussion förd på Riddarhuset 
under Officersbalen i Helsingfors 
på våren 2011. Det var en av de ursp-
rungliga initiativtagarna till RES-
URSUS tävlingen, kapten Kaj Pet-
tersson som även ledde tävlingen i 
år, tidigare styrelsemedlem i HSRK, 
som där propagerade för det kom-
mande evenemanget.

 
EfTERSom månGa aV dE unga re-
servofficerarna inom HSRK var en-
gagerade som funktionärer vid den 
ovan nämnda gymnasistutbildnin-
gen hade Edward att ringa runt till 
sina gamla vänner från armétiden 
och fick dem med på noterna. Ef-
ter en backning hade man fått ihop 
följande lag: Patrullchef Edward 
Lundell, Otto Wirtanen, Luukas La-
rinkoski, samt Richard Lundell. Pat-
rullen fick namnet ”Bratwurst”.

 Härefter finslipades taktiken in-
för marschen. De mål som ställdes 
upp från början var att vinna tävlin-
gen med möjligast god tidsmarginal. 
Det andra målet var att genomföra 
tävlingen med sådan hastighet att 
man skulle nå mållinjen före mörk-
rets inbrott vilket beräknades infal-
la vid pass 20.00-tiden och därmed 
undvika att genomföra de sista etap-
perna av tävlingen i beckmörker i 
pannlampornas sken. Man visste att 

man hade emot sig erfarna patrul-
ler som tidigare deltagit i motsva-
rande tävlingar och som hade goda 
grunder i de färdigheter som kunde 
tänkas behövas vid kontrollerna. 
Själv hade man i vågskålen nyss avt-
jänad värnplikt, god kondition och 
stark motivation. Inför tävlingen 
utvecklade man en helt ny taktik 
att förflytta sig i grupp (orienterin-
gen, marschordningen, hastighe-
ten samt pauserna beaktades enligt 
nyutvecklad modell). Det sista esset 
man hade i bakfickan var att byta ut 
marschkängorna mot träningsskor. 
Ett riskabelt val med tanke på even-
tuella kast i väderleks- samt terräng-
förhållandena. Denna gång passade 
valet dock perfekt och reducerade 
tidsåtgången för patrullen med 
uppskattningsvis en timme.

 Tävlingen blev mycket jämn be-
träffande färdigheterna vilka skulle 
presteras vid kontrollerna och flera 
av patrullerna i täten hade chansen 
att vinna ännu förrän de sista kont-
rollernas poäng var räknade. Patrull 
Bratwurst förseglade dock sin se-
ger efter att ha tagit fulla poäng vid 
kontroll 9 där uppgiften var att sätta 
i funktionsdugligt skick en batal-
jonsradio modell LV 217 och koppla 
ihop den med en snabbsändare M 
90 (sanomalaite) och därefter få 
igenom ett testmeddelande. De öv-
riga patrullerna misslyckades vid 
denna kontroll.

 
nämnVäRT äR aTT PaTRUll Brat-
wurst, tack vare sin nyinvigda mar-
schtaktik, uppehöll en helt otrolig 
genomsnittshastighet från början till 
slut. Trots att linjerna mellan kont-
rolldomarna och tävlingsledningen 
gick heta, hade organisatörerna 
ibland t.o.m. bråttom att besätta 
kontrollerna under Bratwurst hår-

da framfart. Patrullen tillryggalade 
hela den 45 km långa marschen in-
begripande de obligatoriska kont-
rollstoppen och matpauser på tiden 
7 timmar 40 minuter vilket nog 
kan sägas vara en helt enastående 
prestation då man beaktar idealtid-
sprognosen på 16 timmar. Tiden får 
utvisa om denna sluttid någonsin 
kommer att slås i motsvarande täv-
lingar. Bratwurst nådde genom sin 
framfart med stor marginal även sitt 
uppställda mål nummer två, nämli-
gen att komma i mål före mörkrets 
inbrott. Patrull nummer två korsade 
mållinjen ca 5 timmar senare.

 Tävlingen kom dessutom att bli 
ett synligt bevis på vad stort man 
kan åstadkomma genom ett gott och 
nära samarbete. Härvidlag hänvisar 
undertecknad till de kontakter som 

spirat mellan bl.a. Helsingforsnej-
dens Svenska Reservunderofficerare 
och Helsingfors Svenska Reservoffi-
cersklubb. I vinnarpatrullen ingick 
nämligen medlemmar från bägge 
klubbarna. Ett samarbete som skall 
utvecklas ytterligare under kom-
mande tider.

 dE mEST lånGVäGa deltagarna 
i tävlingen var hitresta från Sverige. 
Man hade sänt ett lag att försvara 
Svearikets ära under namnet ”Tre 
kronor och ett lejon”. Det visade 
sig att en av deltagarna hade fins-
ka rötter och medborgarskap men 
var sedan länge bosatt i Sverige. 
Därigenom var spörsmålet med det 
märkvärdiga patrullnamnet löst.

Väl mött på följande RES-URSUS 
år 2012. 

Årets RES-URSUS vinnare; patrullchef Edward Lundell, Richard Lundell, Luukas 

Larinkoski och Otto Wirtanen.

Teksti: Olli Sorvettula

JaTKoSodan loPPUVaiHEESSa 
Suomessa oli yhteensä noin 120.000 
sotilaspoikaa ja pikkulottaa. He 
osallistuivat kaikkeen siihen järjes-
tyneeseen toimintaan, jota sota-aika 
nuorisolta edellytti.

He toimivat kykyjensä mukaan 
kotirintamalla maanpuolustusta tu-
kevissa tehtävissä.

Taivaskalliolle sijoitettu muisto-
paasi kertoo heidän työstään koti-
maansa hyväksi sen vaikeina sodan 
hetkinä.

Muistopaaden pystyttivät yhteis-
työssä Pääkaupunkiseudun sotilas-
poikien ja pikkulottien perinnekilta 
sekä sen ruotsinkielinen veljeskilta 
Traditionsgillet för Mellannylands 
soldatgossar och Flicklottor.

Taivaskalliolla sijaitsi koko so-
tiemme ajan ilmatorjuntapatteri 
”Taivas”, jonka suojavarusteet edel-
leen ovat lähes täydellisinä nähtä-
vissä kallion laella. Lisäksi kallioon 
on louhittu suuri ammusvarasto.

Taivaskalliolta avautuu laajat nä-
kymät yli koko Helsingin. Se oli siis 
verraton ilmatorjuntapatterin sijoi-
tuspaikka ja se on nyt oivallinen ym-
päristö pystytetylle paadelle.

Sotilaspojat toimivat sodan ai-
kana myös aseellisissa tehtävissä 
kotirintamalla. Jo vuonna 1942 noin 
350 sotilaspoikaa otettiin kotialueen 
ilmatorjuntajoukkoihin ja myös seu-
raavana vuonna lähes sama määrä. 
Enimmillään noin 1600 sotilaspoi-
kaa palveli viimeisenä sotavuonna 
it -joukoissa. Pääkaupungissa sodan 
viimeisen suurpommituksen torjun-
taan osallistui ItR I:n tuliyksiköissä 
258 sotilaspoikaa. Sodan viimeisinä 
kuukausina it -sotilaspoikien määrä 
Helsingissä oli suurimmillaan 404. 
Hyvin suunniteltu, tehokas ilmator-
junta esti Helsingin tuhoutumisen. 
Tämä sotilaspoikien toiminta oli 
perusteena sille, että muistopaaden 
sijoituspaikaksi valittiin juuri Tai-
vaskallio.

Panssarisoittokunnan esittämä 
Marsalkan hopeatorvet avasi juhlal-
lisen paljastustilaisuuden, johon oli 
saapunut runsaasti yleisöä.

Kiltojen puheenjohtajien terveh-
dyspuheiden jälkeen apulaiskau-
punginjohtaja Laura Räty toi juhlaan 
Helsingin kaupungin tervehdyksen. 
Hän kertoi Taivaskallion historias-
ta ja totesi lopuksi:” Haluan kiittää 
teitä kaikkia, jotka omalla työllän-
ne sotilaspoikina ja pikkulottina 

osallistuitte Suomen tukemiseen 
ja maanpuolustukseen. Teitte suu-
ren uhrauksen luopumalla osasta 
lapsuuttanne ja nuoruuttanne isän-
maan hyväksi. Kiitokset myös teille 
sotilaspoikien ja pikkulottien perin-
nekillan jäsenille. Teidän aktiivisen 
toimintanne avulla tiedot ja muistot 
sotilaspoikien ja pikkulottien tär-
keästä työstä säilyvät tuleville suku-
polville. Kiitos !” Puheensa jälkeen 
apulaiskaupunginjohtaja lausui: 
”Paljastakaa patsas!”

Juhlapuheen piti paljastustilai-
suudessa kenraaliluutnantti Ermei 
Kanninen. Hän korosti puheessaan 
erityisesti vapaaehtoisuuden merki-
tystä maanpuolustuksessa ja maan-
puolustustahdon luomisessa. Pieni 
Suomen kansa on saanut sen voi-
man ja tarvittavan yksimielisyyden, 
jonka avulla olemme selvinneet 
äärimmäisen vaikeista tilanteista, 
juuri voimakkaasta maanpuolus-
tustahdosta. Tänään kunnioitamme 
erityisesti sotilaspoikien ja pikkulot-
tien esimerkillistä panosta isänmaan 
puolustuksessa kenraali Kanninen 
totesi lopuksi.

Sen jälkeen, kun Panssarisoitto-
kunta oli soittanut Fredrik Paciuk-
sen sävellyksen ”Sotilaspoika”, lau-

sui Jorma Kari V.A. Koskenniemen 
kirjoittaman samannimisen runon.

Yleisö lauloi lopuksi soittokun-
nan säestämänä Maamme-laulun. 

Juhlallisen, mieliin painuvan tilai-
suuden ohjelma oli päättynyt. Seu-
rasi sotilaskotisisarten aina ystäväl-
linen ja hyvin toimiva kahvitarjoilu.

RES-URSUS marschen i Syndalen

Sotilaspoikien ja pikkulottien 
muistopaasi paljastettiin

Tilaisuuden päätössanat esitti Arne Lindholm.
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Jukka I. Mattila

Katutaisteluja Helsingissä
Kun tykistön tukema saksalaisjouk-
kojen hyökkäys Vähä-Huopalahden 
ja Meilahden kautta Helsinkiin alkoi 
saavuttaa kaupungin laitoja, saksa-
laisille selkeni, että punaiset aikovat 
taistella loppuun asti. Saksalaisilla 
vaakakupissa painoi miesten luku-
määrän ja teknillinen sekä ja kou-
lutuksellinen ylivoima, punaisilla 
taasen epätoivo. Punaisten johto oli 
paennut Pietariin ja vallankumous 
oli käytännössä hävitty. Edessä oli 
vain rangaistuksia, teloituksia ja 
kuolemaa.

Meilahden läpi saksalaiset eteni-
vät Töölöntulliin ja joutuivat yhteen-
ottoon punaisten kanssa. Hyökkäys 
eteni kello 13:30 mennessä Nordens-
kiöldinkadulle. Valkokaartin esikun-
ta seurasi tilanteen kehittymistä, ja 
laittoi toimeen oman hyökkäyssuun-
nitelmansa. Helsingin valkokaartin 
miesluku kohosi 10 komppaniaan, 
yhteensä yli 2000 mieheen. Salaiset 
käskyt kulkivat lähettien välityksel-
lä, ja joukkoja koottiin valmiuteen. 
Kun tilanne salli, valkokaartilaiset 
aloittivat taistelun.

Saksalaiset eivät saaneet aikaan 
yhtenäistä hyökkäystä, vaan kau-
punkiin tunkeutuvat joukot toimi-
vat itsenäisesti ja etenivät nopeasti. 
Eteneminen pysäytettiin ja eversti 
von Tschirsky muodosti alaisuudes-
saan olleista 4. Jääkäripataljoonan 
ja 3. Reservin jääkäripataljoonan 
joukoista kaksi iskujoukkoa, jois-
ta ensimmäinen tunkeutui Länti-
sen viertotien (Mannerheimintien) 
suunnassa keksikaupungille ja jäl-
kimmäinen Hietalahden kautta kau-

pungin eteläosiin. Kaartinulaanit 
vedettiin kärjestä reserviin. Pasilas-
ta edettiin rautatien suunnassa, ra-
tapihan kautta etelään. 

Turun kasarmin palaa
Kun saksalaissotilaat etenivät ka-
duilla, siviiliväestö saapui ihmette-
lemään, onnittelemaan ja muonitta-
maan joukkoja. Sotilaille ojennettiin 
kukkia, tarjottiin teetä, kahvia, mai-
toa ja voileipiä. Etenevien saksa-
laisten joukkoihin liittyi maan alla 
toimineen suojeluskunnan miehiä. 
Suojeluskuntalaiset toimivat oppai-
na ja tulkkeina, vartiomiehinä ja 
pitivät huolta saksalaisten valtaa-
minen kortteleiden puhdistamisesta 
vihollisista. Suojeluskuntalaiset otti-
vat myös saksalaisten saamat vangit 
vastuulleen.

Kello 16:10 avattiin Kansallismu-
seon kohdalle saapuneita saksalaisia 
vastaan tuli Turun kasarmeilta (ny-
kyisen Lasipalatsin seutu). 3. Jääkä-
rikomppania kiersi silloin Dagma-
rin- Nervanderin- ja Aurorankatuja 
pitkin Fredrikinkadulle ja saapui 
edelleen Eerikin- ja Kalevankatuja 
edeten Ruotsalaiselle teatterille kel-
lo 17.30 mennessä. Teatteriin tehdyn 
hyökkäyksen jälkeen rakennuksesta 
antautui 12 punaista. Taistelut jat-
kuivat Keskuskadulla ja Rautatie-
asemalla. Punaiset puolustautuivat 
sitkeästi Smolnassa. Saksan laivasto 
otti 400 miehisellä maihinnousujou-
kolla haltuunsa Katajanokan kello 

19:30 aikoihin. Enää oli Kruunu-
haka Unioninkatua ja Kauppatoria 
myöten valtaamatta. Saksalaiset 
sytyttivät Turun kasarmin tuleen, ja 
sieltä saatiin 80 vankia. 

Vastarinta murtuu
Seuravana päivänä 13.4. laivas-
to tulitti Etelä- ja Pohjoissata-

masta käsin keskustan punaisten 
pesäkkeitä. Muun muassa Smol-
nassa, päävartiossa ja Borgströmin 
tupakkatehtaassa ollut vastarinta 
lannistettiin vasta kovien taistelui-
den jälkeen. Pisimpään pitivät puo-
lensa ruotsalaisessa lyseossa noin 
500 suojeluskuntalaista vartioineet 
punaiset. Saksalaiset eivät halun-

neet vallata taloa väkivalloin, mikä 
olisi eittämättä merkinnyt vangeille 
kostotoimenpiteitä. Jo pelkkä um-
pimähkäinen tulitus oli hermostut-
tanut vartijoita. Pitkänsillan poh-
joispuoli oli vahvasti linnoitettu. 
Töölönlahden vastarannalla ja niin 
kutsutun Sokeritehtaan tontilla si-
jaitsi saksalaisten tykistöosasto, joka 
moukaroi punaisten asemia työvä-
entalolla Siltasaaressa. Töölönlah-
den yli ammutut kranaatit sytyttivät 
työväentalon tuleen.

Kello 14.00 Kallion kirkon torniin 
nostettiin valkoinen lippu punais-
ten antautumisen merkiksi. Illalla 
kello 18:30 olivat viimeiset punaiset 
antautuneet. Saksalaiset menetti-

Helsingin taistelut 1918
Helsingin valloitus 1918 osa 4

Saksalaisia joukkoja etenemässä Nervanderinkadulla ja sama näkymä vuonna 2011. Rakennus on edelleen pystyssä ja helposti tunnistettavissa.

Kuva Pohjoiselta Rautatienkadulta. Vuoden 1918 kuvassa erottuu rakennustelineiden verhoama Rautatieaseman torni sekä sen 

takana Tuomiokirkon siluetti. Kutakuinkin keskellä on tunnistettavissa vuonna 1913 valmistunut Nikolajeffin autopalatsi, joka 

myöhemmältä nimeltään tunnetaan myös Hankkijan talona.
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vät Helsingin edustalla ja itse kau-
pungissa yhteensä 54 sotilasta. Di-
visioonan kokonaistappiot Hangon 
ja Helsingin taistelujakson aikana 
olivat kaatuneina ja haavoittuneita 
noin 200 miestä. Helsingin valtaus 
oli saksalaisille melko helppoa siksi, 
että punaisten parhaat joukot olivat 
tuolloin vielä Lempäälässä kiinni, 
eivätkä punaisten sekavat johtosuh-
teet mahdollistaneet joukkojensiir-
toja pääkaupungin avuksi. Punaisia 
kaatui runsaat 300 henkeä ja suoje-
luskuntalaisia 17.

Helsingin valkoisia oli huolestut-
tanut erityisesti kaupungin edustalle 
ankkuroituna olleen venäläislaivas-
ton asenne. Sen raskas tykistö olisi 
voinut tehdä suurta tuhoa Helsingil-
le. Päivää ennen saksalaisten saapu-
mista venäläislaivat olivat kuitenkin 
nostaneet ankkurinsa ja poistuneet 
itään.

Saksalaisten voitonparaati
Heti tuoreeltaan pääkaupungin va-
pautuksesta kenraalimajuri Rüdiger 
von der Goltz järjesti oman voiton-
paraatinsa. Paraatissa 14.4. ensim-
mäisenä marssi osasto ratsuväkeä, 
sen jälkeen sotilassoittokunta ja noin 
20 hevosmiehen ympäröimä auto. 
Autossa olivat kenraalimajuri von 
der Goltz ja hänen esikuntaupsee-
rinsa sekä maaherra Bruno Jalander 
ja Helsingin pormestari Johannes 
von Haartman. Näiden jälkeen tu-
livat muut joukot järjestäytyneinä 

aselajeittain. Paraatia seurasi sank-
ka helsinkiläinen yleisöjoukko, nai-
set ja lapset ojentelivat saksalaisille 
kukkia. Senaatintorilla senaattorit 
Onni Talas ja Otto Stenroth pitivät 
kiitospuheen saksalaisille. Varsinai-
sen paraatin kenraalimajuri von der 
Goltz otti vastaan Esplanadilla yh-
dessä suomalaisten kanssa. 

Lahteen saksalaiset saapuivat 
pari päivää myöhemmin ja valkoisen 
armeijan Tampereen suunnasta ete-
nevät joukot kohtasivat saksalaiset 
huhtikuun lopulla Hämeenlinnassa. 
Saksalaiset ottivat osaa taisteluihin 
Hauholla, Tuuloksessa ja Lammilla. 
Tärkeä tehtävä oli myös katkaista 
itään vetäytyvien punaisten pakotie. 
Niin kutsutuilla Fellmanin pelloil-
la jäi vangiksi tuhansia punaisia ja 
heidän perheenjäseniään. Suomen 
vapaussota, johon saksalaiset olivat 
tuoneet kansainvälistä tuulahdusta, 
kulki kohti vääjäämätöntä loppu-
aan.

Jokaisella 
markkina-alueella
on oma tyylinsä

Me hallitsemme ne kaikki. Danske Capital on Suomen suurin institutio-
naalisten asiakkaiden tarpeisiin erikoistunut omaisuudenhoitaja. 
Osaamisemme kattaa kaikki markkina-alueet tutuista tulevaisuuden 
lupauksiin. Suunnittelemme asiakkaalle sopivan sijoituskokonaisuuden, 
jossa tavoitteitten mukainen tuotto yhdistyy hallittuun hajauttamiseen
ja harkittuun riskiin. Tervetuloa tekemään hyviä sijoituksia.

Me viemme sinut perille.

Danske Capital   Sampo Pankki Oyj
Hiililaiturinkuja 2, 00180 Helsinki, puh. 010 546 0000

www.danskecapital.fi

Teknisen alan palvelut

Paino- ja tulostuspalvelut

Markkinointiviestinnän palvelut

Tallenne- ja arkistopalvelut

Kukapa ei haluaisi, että oma 
näkemys todella kolahtaa 
vastaanottajalle.

Espoo | Helsinki | Hyvinkää | Kokkola | Lahti | Oulu | Pori 
Rauma | Salo | Seinäjoki | Tampere | Turku | Vaasa | Vantaa            

www.multiprint.fi

toimisto@tykistomuseo.fi
puh. (03) 682 4600

Avoinna päivittäin klo 11.00-17.00

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

Hämeenlinna

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

Varaukset etukäteen.

Leiripäivä
Nenosen päivä

sekä muita tapahtumia

Tiloja eri tilaisuuksiin
Elokuvateatteri

Kahvio

Luentoja 
Korsulauluiltoja 
Lotanpäivän laulajaiset 

Toiminnallinen huone
Perusnäyttelyt 
Tykkihalli

Kuva Aurorankadulta. Vuonna 1918 nykyisen eduskuntatalon paikalla oli halkopino. Vapaussodan ajan kuvassa oikealla näkyy 

Aleksanterin kimnaasin, nykyisen Luonnontieteellisen museon rakennus. 

Helsingin taisteluihin osallistuneilla saksalaisilla oli takanaan määrällinen ja tekni-

nen ylivoima. Kuitenkin Maailmansodan taisteluissa karaistuneet joukot kärsivät 

Helsingin kaupunkitaisteluissa kovia tappioita.

 

 
ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRISSÄ JA 
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN 

LOKA-JOULUKUUSSA MM. SEURAAVAT KURSSIT: 
 

 
08.10.2011  Jääkäripäivän ampumatapahtuma  
14.10.2011 Kohteensuojauskurssi (PV:n tilaama) 
14.10.2011 Tulenjohtopäällikkökurssi, perus- ja jatkotaso 
16.10.2011  Maastomarssi II 15 km Sipoonkorpi  
21.10.2011  Vantaan osaston syysampumaleiri, Padasjoki 
21.10.2011 Panssarintorjunnan toteutus 
21.10.2011 Tiedustelukurssi 
22.10.2011 KoTu/kivääri 150 m 
29.10.2011 Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi 
29.10.2011  KoTu/kivääri 150 m, pistooliammunta 
12.11.2011 KoTu/kivääri 150 m, pistooliammunta 
13.11.2011 Maastomarssi III 15 km Salmen ulkoilualue  
19.11.2011 Kurssivääpelikurssi  
19.11.2011  Hygieniapassikurssi 
19.11.2011 Ajolupakurssi 

 27.12.2011           KoTu ja KMP/SK-kivääriammunta 150 m 
 03.12.2011           KoTu/Avoin kiväärikilpailu 2011; 300m, 150 m 
 19.11.2011           MPK Vuosipäivä TKKK Tuusula 

 04./10./17.12.2011  KoTu/kivääriammunnan viikkovuorot 
 

 
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n järjestelmän kautta,  

jossa myös paljon muita kursseja tarjolla. 
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Sissien tie Ernaan
Stadin Sissien Sissi-teamista koottu 
nelihenkinen partio osallistui elo-
kuussa Virossa järjestettävään Erna 
Retk-sotilastaitokilpailuun. Maail-
man vaativimmaksi kaukopartiotai-
toja mittaavaksi kilpailuksi titulee-
rattu Erna Retk järjestettiin jo 18:ta 
kertaa. Kilpailuun osallistui tänä 
vuonna 30 partiota kaikkiaan seitse-
mästä maasta.

Monikansallista teamiamme 
edustivat Stadin Sisseistä Eki Mon-
ni, Aarne Björklund sekä Ville Saari 
ja Tanskan Hjemmevaernetista Stig 
Hansen.

Saavuimme maanantai-iltana 
1.8. Tallinnaan aseiden noutoa ja 
kohdistusta varten. Tiistai-iltana 
teamimme huolto-osat siirtyivät 
seppeleenlaskutilaisuuteen Kautlan 
kylässä sijaitsevalle muistomerkille. 
Tällä alueella käytiin suuri taistelu 
puna-armeijan ja Ernan kaukopar-
tiomiesten välillä. 

Viimein koitti keskiviikkoaamu, 
jolloin koko leiri tyhjeni kilpailu-
joukkueiden suunnatessa kohti Tal-
linnaa ja Jürisoo-parkia, jossa kil-
pailun alkuseremonia pidettäisiin. 
Tuomareiden tarkastettua jokaisen 
miehen pakolliset varusteet sekä 
teamin yhteiset varusteet, siirtyivät 
kilpailujoukkueet kolmeen Viron 
laivaston alukseen. 

Maihinnousu
Kello 16.30 saimme käskyn siirtyä 
kumiveneisiin ja alkaa meloa merk-
kiviivaa kohti. Meille oli annettu tar-
kat ohjeet maihinnoususta kellonai-
koineen, sillä olihan se vain pelkkää 
näytöstä paikalla olleelle yleisölle. 
Kello 16.45 lensi ranta käytännössä 
ilmaan tulenkuvauskentän vaiku-
tuksesta. 

Toisen aallon tulisi seurata peräs-
sä heti merkin saatuamme. Merkki 
annettiin ja toinen aalto alkoi siirtyä 
nopeasti meloen kohti rantaa, jossa 
ensimmäiset osastot olivat joutuneet 
raivokkaasti puolustautuvan viholli-
sen ristituleen. Ilman täytti tulen-
kuvauskentän räjähdyksien jylinä, 
raivokas tulitus sekä useilla eri kie-
lillä huudetut käskyt. Teamimme ei 
aikonut jäädä pois toiminnasta, jo-
ten nopeasti vain vene pois vedestä, 
varusteet selkään ja vyöryvän hyök-
käyksen mukaan. Metri metriltä 
kilpailujoukkueet siirtyivät sisämaa-
han vihollisen konekivääritulituksen 
alla ja lopulta puhdistivat rannan. 

Maihinnousu oli 10 minuutin 
adrenaliinipitoinen puristus, joka 
tuntui lähinnä puolelta tunnilta. 
Lyhyestä kestosta huolimatta on se 
vaikuttavin esitys mihin olemme 
koskaan osallistuneet.

Siirtymisiä ja vastatoimintaa
Maihinnousun jälkeen meillä oli 
runsaasti aikaa odotella, sillä Ernalle 
tyypilliseen tapaan jokaisella kilpai-
lujoukkueelle on annettu etukäteen 
tarkat ajat jolloin rasteilla tulee olla 
eikä niistä saanut poiketa kuin +/- 5 
minuuttia. Aikamme lepäiltyämme 
siirryimme kohti rastipistettä, joka 
sijaitsi vain muutaman kilometrin 
päässä rannasta. Ensimmäinen rasti 
oli hienoinen yllätys, sillä saimme 
tehtäväksi siirtyä pisteeseen, joka 
sijaitsi 12 km linnuntietä, suorittaa 
annetulla alueella tiedusteluteh-
tävän sekä siirtyä lopulta toiseen 
pisteeseen, jossa luovuttaisimme 
tiedusteluraportin. Lisätehtäväksi 
annettiin vihollisen komentopaikan 
tuhoaminen räjähteellä tiedustel-
tavalla alueella. Räjähteen virkaa 
toimitti ruotsalainen telamiina. Li-
sätehtävä tuntui houkuttelevalta: 
komentopaikan tuhoamisesta partio 
saisi 200 bonuspistettä kompensoi-
maan muuten rasteilla jaettavia mii-
nuspisteitä. 

Ylitettyämme Tallinna-Narva tien 
alkoi suoralta näyttänyt tie nousta 
pystyyn. Olimme pysähtyneet erään 
uran läheisyyteen tauolle tarkoituk-
sena jatkaa matkaa uran yli etelään, 
kun yhtäkkiä uralle lipui pimeydestä 
ajoneuvo puolin valoin kyydissään 
vastatoiminnan sotilaita. Ajoneuvo 
pysähtyi vähän matkan päähän pii-
lopaikastamme ja jalkautti kyydis-
sä olleet sotilaat. Teamimme päätti 

ottaa välittömästi etäisyyttä vihol-
liseen uran suuntaisesti. Olimme 
päättäneet ylittää uran ja se tehtäi-
siin nyt läheisessä mutkassa. Ylitys-
kohtaan päästyämme havaitsimme 
vihollisen jalkapartion uralla. Sen 
kuljettua tarpeeksi etäälle partiom-
me livahti yli nopeasti ja äänettö-
mästi. Hetkellinen optimismi karisi 
kuitenkin nopeasti, sillä partiomme 
sai pian huomata vihollisen vartioi-
van lähes jokaista uraa ja risteystä 
reitillämme. Kun partiomme lopulta 
saapui kohdealueen läheisyyteen, 
oli yö vaihtunut aamuksi. 

Tiedustelutehtävä
Aloitimme tiedustelutehtävän kät-
kemällä reppumme lepopaikkamme 
läheisyyteen. Otimme mukaan vain 
aseet ja muistiinpanovälineet sekä 
tietysti miinan. Tiedusteltava alue 
oli noin kaksi kertaa kaksi kilomet-
riä laaja ja se sijaitsi järven ja suon 
välissä. Päätimme koukata suolle ja 
mahdollisuuksien mukaan siirtyä 
alueelle joko sen reunaa pitkin tai 
viime kädessä sen yli. Tämä olikin 
helpommin sanottu kuin tehty, sil-
lä edettyämme vain puolen tunnin 
ajan törmäsimme ensimmäiseen 
vartiopesäkkeeseen. 

Nopean irtautumisen jälkeen 
muutimme hieman suuntaa ja läh-
dimme etsimään uutta ”pistoa” alu-
eelle törmätäksemme vain uuteen 
vartiopisteeseen. Erityisen painos-
tavaksi tilanteen teki se, että vartio-
miehet olivat paitsi valppaita myös 

aggressiivisia takaa-ajajia. Jatkoim-
me ”piston” etsimistä peräti kah-
deksan tuntia törmäten toistuvasti 
vartiopisteisiin. 

Hetken karttaa silmäiltyämme to-
tesimme, että ainut yrittämisen ar-
voinen siirtyminen kohteeseen tulisi 
tehdä järven suunnasta rantaviivaa 
seuraillen tai viime kädessä uimal-
la järven poikki selustaan. Äänetön 
ja varovainen eteneminen tuotti 
tulosta partiomme livahtaessa koh-
dealueelle hämärän laskeutuessa. 
Viimeinkin pääsimme toteuttamaan 
annettua käskyä kohteen tieduste-
lusta. Tässä vaiheessa partiomme 
jakautui taistelijapareiksi, joista toi-
nen lähti suorittamaan tukikohdan 
tiedustelua ja toinen keskittyisi ko-
mentopaikan löytämiseen ja ”räjäh-
teen” toimittamiseen arvokkaiden 
lisäpisteiden toivossa. Nuotion luo-
ta löytyi etsitty ”komentopaikka”. 
Tänne sitten luovutimme viimeiset 
26 tuntia uskollisesti mukana mat-
kanneen telamiinan ja kuittasimme 
arvokkaat lisäpisteet. Aivan nuoti-
on läheisyydestä löytyi sitten itse 
tukikohtakin, jonka toinen taiste-
lijapareistamme oli myös löytänyt 
ja tiedustellut. Tiedusteluraportin 
laatimisen jälkeen jäi aikaa muuta-
man tunnin kaivatulle unelle ennen 
siirtymistä seuraavalle rastipisteelle.

Pikamarssia ja kastumisia
Siirryttyämme seuraavalle pisteelle 
luovutimme tiedusteluraportin ja 
saimme seuraavan rastin koordinaa-
tit. Tuloaikamme seuraavalle rastille 
olisi vain muutaman tunnin kulut-
tua, mutta matkaa oli melkein kym-
menen kilometriä. Tämä tarkoitti 
pikamarssia nopeimpia metsätieuria 
pitkin välittämättä sen suuremmin 
mahdollisesta vastatoiminnasta. 

Saavuttuamme rastipaikalle 
meille selvisi, että tiedossa oli vii-
den erilaisen tehtävän putki. Täällä 
tapasimme myös huolto-osamme, 
joilta saimme arvokkaan vesitäy-
dennyksen, sillä olimme olleet tähän 
asti omillamme. Rastit koostuivat si-
mulaattoriasein suoritetusta pesäk-
keen vyöryttämisestä, jota seurasi 
taistelukentän ensiapu, käsimerkki-
en tuntemus, osiksi purettujen asei-
den tuntemus ja kokoaminen sekä 
sotilasesterata. Erityisesti otetta-
koon tässä esille sotilasesterata, jolla 
oli matkaa toista kilometriä. Estera-
ta sisälsi useita vesiesteitä sekä piik-
kilankaesteen. Esteradan suoritettu-
amme olimme aivan läpimärkiä, sii-
tä olivat pitäneet huolen vesiesteet, 
joissa pahimmillaan mentiin kaulaa 
myöten vedessä. Etukäteen osasim-
me huolestua läpimäristä kengistä 
sillä olisihan matkaa vielä vähintään 
puolet jäljellä. 

Puolimatka ja 
kohtalokas virhe
Matkaa seuraavalle rastille oli noin 

15 km ja haastavasta maastosta joh-
tuen jouduimme siirtymään tiettyjen 
urien suunnassa. Neljännesmatkan 
taivallettuamme vastaosasto yllätti 
ja löi partiomme erilleen. Välikoh-
tauksesta selvittiin tappioitta, mutta 
partion saattamisessa kokoon tuh-
rautui arvokasta aikaa. Loppumatka 
rastipisteelle sujui kuitenkin ongel-
mitta ja ehdimme ajoissa paikalle. 
Tässä vaiheessa olivat ensimmäiset 
hiertymät jo ilmestyneet muutaman 
jäsenemme jalkapohjiin. 

Seuraavan pisteen koordinaa-
tit saatuamme jatkoimme matkaa. 
Orastavan väsymyksen seurauk-
sena teimme reitillä kohtalokkaan 
virheen, jolla oli suuri vaikutus 
loppukilpailun kulkuun. Tarkoituk-
senamme oli siirtyä pientä metsä-
polkua pitkin ja näin oikaista reilu 
kilometri matkasta. Pimeässä valit-
semme kuitenkin väärän polun, joka 
kuljetti meitä lopulta aivan väärään 
suuntaan. Erheen todettuamme jäi 
ainoaksi vaihtoehdoksi edetä kom-
passisuunnalla kohti oikeaa polkua. 
Kiristä huolimatta myöhästyimme 
rastiajastamme 15 minuuttia em-
mekä saaneet sitä enää suorittaa ja 
koppasimme tästä täydet virhepis-
teet. Lähdimme välittömästi etene-
mään kohti seuraavaa rastia, mutta 
jalkavaivat olivat jo kuluttaneet par-
haan terän ja lopulta myöhästyim-
me myös tältä rastilta. Kyseessä olisi 
ollut ammuntarasti, meille vahva 
alue.

Maali häämöttää
Nopean tauon aikana päätettiin, 
että maaliin asti mentäisiin kunnial-
la. Liikkeelle lähdettiin ja seuraava 
läpikulkupaikaksi paljastunut piste 
saavutettiin aamuhämärässä vain 
muutama minuutti annetusta ajasta 
jäljessä.

Seuraavalle pisteelle saavuttaes-
sa olimmekin jo kirineet aikataulun 
kiinni ja tästä jatkoimme matkaa 
aamun valjetessa kohti viimeistä 
pistettä ennen maalia. Edessä olisi 
enää noin kolmen kilometrin kiri-
taival samaan tukikohtaan, jossa 
kilpailukeskus ja leirimme sijaitsisi. 
Kun partiomme sai viimein käskyn 
lähteä etenemään, aloitimme vai-
valloisen juoksun parijonossa kohti 
maalia. Lopulta maaliviivan tullessa 
näkyviin puristi partiomme itsen-
sä viimeiseen spurttiin ja viivan yli. 
Haastava kilpailu oli viimein ohitse. 
Edessämme oli vielä viimeinen va-
rustarkastus, jossa pakolliset varus-
teet tuli näyttää tuomareille. 

Turhaan ei Ernaa pidetä maail-
man vaikeimpana sotilastaitokil-
pailuna sillä sitä se varmasti myös 
on. Pitkän kesto, nopeat ja raskaat 
siirtymiset sekä ankara vastatoimin-
ta pitävät riman korkealla. Vaikka 
emme sijoittuneetkaan odotuksiem-
me mukaisesti oli saatu oppi huo-
mattavasti tärkeämpää. 

Erna Retk 2011

Teksti: Ville Saari 

Kuvat: Jere Vepsä

Vaativalla esteradalla ylitettiin vesistöjä.
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Vantaan Reserviläiset ry 
teki 6.—8.8. 9 hengen voimin 
avec-vastavierailun Viron 
Suojeluskuntanaisten Tarton 
osaston tekemälle vierailulle 
Suomeen 2010.

Teksti ja kuvat: Kari Vainio

oSa oSalliSTUJiSTa ja vastuuhen-
kilöt olivat jo aiemmin siirtyneet 
Viroon ja loput lähtivät matkaan 
klo 17.30 Tallinkin laivalla, tapaa-
mispaikka oli Tallinnan satama klo 
19.30, josta siirryimme pikkubussil-
la Tarttoon. Isäntäväki oli järjestä-
nyt meille majoituksen ja iltapalan 
juuri valmistumassa olevaan Suoje-
luskunnan Tarton osaston koulutus-
keskukseen. 

Aamiaisen jälkeen siirryimme 
pikkubussilla Suojeluskunnan Tar-
ton toimipisteeseen. 

Aluksi Viron poliisin ja Puolus-
tusvoimien tarkk’ampujien koulutta-
ja piti esitelmän. Saimme tietää, että 
poliisin tarkk’ampujan ampumaetäi-
syys on pieni, kun taas vastaavasti 
puolustusvoimien tarkk’ampujien 
ampumaetäisyys on pitkä . Viron 
puolustusvoimien tarkk’ampujan 
koulutus on jaettu kahteen osaan; 
(a) tarkk’ampujakoulutukseen, 
jossa kyvykäs ampuja saa perustie-
dot ja valmiudet tähän toimintaan, 
ja (b) erillinen ”sniper-koulutus”, 
joka on huomattavasti vaativampi 
ja tarvittavien varusteiden mää-
rä on suurempi ja niiden suori-
tuskyky ovat paremmat. Koska 
tarkk’ampujakoulutettuja henkilöitä 
palvelee tällä hetkellä ulkomailla, ei 
heistä anneta lähempiä tietoja.

Tarkk’ampujakoulutukseen voi 
hakeutua sekä naiset että miehet.

Alustavien tietojen mukaan nuh-
teettomat ja kyvykkäät suomalaiset 
voivat, edellytyksien täyttyessä, ha-
keutua tarkk’ampujakoulutukseen 
naapurimaassamme.

PääSimmE HaRJoiTTElEmaan si-
mulaattorilla päivän ampumakil-
pailuun Viron, Latvian ja Liettuan 
yhteisessä Baltic Defence College-
sotilasopetuslaitoksessa. Kalustona 
oli paineilmakäyttöiset Suojelus-
kunnan palvelusaseet: rynnäkköki-
vääri ja konekivääri. Kouluttaja laa-
ti erilaisia nousujohtoisia tehtäviä 
screenille ja TULI SEIS-komennon 
jälkeen saimme kuulla palautteen 
suorituksistamme, kuten osumapro-
sentit jne.

JoUKKo SiiRTYi sotilaskuljetukses-
sa ampumaradalle, jossa ammut-
tiin isäntäväen rynnäkkökivääreillä 
kolmiasentokilpailu; 150 m makuu-
asento, 100 m polviasento ja 50 m 
seisoma-asento. Tänä vuonna kier-
topalkinto jäi isäntiemme haltuun 
sen oltua usean vuoden Vantaalla.

Illan suussa palasimme Tarttoon, 
jossa kaluston huollettiin ja siirryt-
tiin pikkubussilla Kirnaan.

Illalla vierailimme Suojeluskun-
nan Jõgevan osaston koulutuskes-
kuksessa, jossa majoituimme. 

Aamupalan jälkeen ajoimme Rak-
vereen, jossa tutustuimme Rakveren 
vanhaan linnoitukseen. Halukkaat 
saivat osallistua mm. jousiammun-
taan, viinimaistajaisiin, rahanlyön-
tiin jne. ja jopa ihmetellä vuohikar-
sinan asukkaita.

Siirryimme kadun toisella puo-
lella sijaitsevaan Suojeluskunnan 
Virumaan osaston vieraiksi jossa 
meitä isännöi paikallispäällikkö, 
kapteeni Rudolf Jeeser ja Suojelus-
kuntanaisten paikallispäällikkö Urve 
Rosenberg. Yhteisen aterian jälkeen 
kapteeni Jeeser kertoi osaston toi-
minnasta ja tutustuimme juuri pe-
ruskorjattuun toimintakeskukseen, 
jonka ylimmän kerroksen tornihuo-
neeseen rakennetaan nk. ”hiljainen 
huone”, jossa vaalitaan taistelussa 
(Afghanistan) kaatuneiden muistoa. 
Vierailun päätteeksi meille esitettiin 
videokooste paikallisosaston sota-
harjoituksista. Suojeluskuntanaisten 
edustaja luovutti Anne-Ly Matinhei-
kille kiitoskirjeen heidän edellis-
vuonna Suomeen tehdyn vierailun 
järjestelyistä ja Anne-Ly Matinheikki 
luovutti isännille kuvasarjan vierai-
lun tapahtumista.

Jäähyväispuheet pidettiin toimin-
takeskuksen ulkopuolella, jonka jäl-
keen alkoi paluumatka Suomeen.

Suojeluskunnan 
toimintakeskukset:
Maa on jaettu piireihin, joilla on 
omat toimintakeskukset ja jotka va-
rastoivat tarvittavan sotilaskaluston 
lukituissa holveissa. Toimintakeskus 
pystyy kriisitilanteissa majoittamaan 
yksikkönsä. Toimintakeskuksissa on 
videovalvonta ja aseistettu päivys-
täjä. Vierailumme kohteissa Tartos-
sa ja Rakveressä oli kiinteistökanta 
osittain peruskorjattua vanhaa, ja 
osittain uutta. Varustus ja kalustus 
oli täysin uutta, joten selkeästi voi-
daan todeta, että Virossa osoitetaan 
runsaasti varoja vapaaehtoiseen 
maapuolustustyöhön. 

Vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö:
Virossa on vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön saralla järjestöt miehille 
ja naisille sekä perheen nuorille po-
jille ja tytöille. Saimme kuulla että 
on isänmaallisia ja korkean maan-
puolustushengen omaavia perheitä, 
jonka vanhemmat ja kaikki lapset 
kuuluvat em. järjestöihin. Järjestöt 
tarjoavat nousujohtoisen uran moti-
voituneille henkilöille. Nuoret siirty-
vät varttuessaan aikuisten järjestöön 
ja aikuisten järjestöstä voi hakeutua 
puolustusvoimien palvelukseen.

Mielenkiintoinen yksityiskoh-
ta on myös, että Suojeluskunta 
myöntää edellytyksien täyttyessä ja 
muista viranomaisista riippumatta, 
jäsenilleen aseen, esim. AK-4-sarja-
tulirynnäkkökiväärin hallussapito-
luvan. Virossa voivat myös ”rivikan-
salaiset” saada tavanomaisen aseen 
hallussapitoluvan henkilökohtaista 
suojelua varten

Vantaan Reserviläiset ry esittää 
parhaimmat kiitokset Suojeluskun-
nille meille osoitetusta vieraanva-
raisuudesta ja Suojeluskuntien jäse-
nille, jotka Kristel Kitsingin johdolla 
järjestivät ja toteuttivat ikimuistoi-
sen vierailuohjelman. 

Myös kiitämme yhdistyksemme 
Tarton Suojeluskunnan yhteyshen-
kilöä, Anne-Ly Matinheikkiä, joka 
toimi Virossa matkanjohtajanamme.

Suojeluskunnan Jõgevan osaston koulutuskeskus Kirnassa.

Kalustohuolto ampumakilpailun jälkeen

Suojeluskunnan Virumaan osaston toimintakeskus Rakveressä.

Vantaalaiset 
vierailulla Tartossa

ITSENÄISYYS-
PÄIVÄN KAN-
SALAISJUHLA

Helsingin yliopiston juhlasalissa  
tiistaina 6.12.2011 klo 13.30

Juhlassa esiintyvät mm;
Kaartin Soittokunta ja Espoon nuoriso-
kuoro Candomino Juhlapuheen pitää 
päätoimittaja Reetta Meriläinen

Tilaisuuden järjestävät

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin 
Piiri ry 
Etelä-Suomen Kiltapiiri ry 
Helsingin Reserviupseeripiiri ry

SINIVALKOISTA 
MUSIIKKIA JA RUNOA

LA 22.10 KLO 15.00 VIERTOLAN KOULULLA,
LILJATIE 2 TIKKURILA
Sotilasaiheista ja sota-ajan musiikkia 
esittää Tikkurilan Soittokunta, Tixi Band, 
johtaa Kimmo Nurmi, laulusolistina Ilari 

Martela. Sota-ajan kupletteja Vilhelmiina 
Heikkonen. Runoja Erkki Räikkönen. Yh-
teislaulua. Väliajalla ilmainen kahvitar-
joilu. Ohjelman juontaa Jukka Riipinen. 
VAPAA PÄÄSY Järjestää
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Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fiampumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

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

Syksy on saapunut edellisen lehden ilmestymisen jälkeen, ja ratavuo-
rot jatkuvat, joskin kesää kosteammissa olosuhteissa. Muistakaahan 
siis varautua säänkestävillä varusteilla ja lämpimällä juomalla radoille 
tullessanne. Tarkastakaapa myös asuntojenne lukitukset ja aseiden 
säilytyspaikkojenne kunto seuraavan kerran kun kalustoanne huollatte 
ja harkitkaa vakavasti asekaapin hankintaa, jos teillä ei sellaista vielä 
ole. Harrastusvälineet ansaitsevat arvoisensa suojan! 
 Kaartin Jääkärirykmentti piti tiedotustilaisuuden Vaasan hallinto-
oikeuden päätöksestä hylätä valitukset Santahaminan ampumaratojen 
käytöstä. Suurkiitos Kaartille myönteisestä suhtautumisesta ja tuesta 
reserviläistoiminnalle tuon prosessin aikana! Santahaminan radathan 
ovat pääkaupunkiseudulla tärkein (käytännössä ainoa) ulkorata-alue 
meille ammunnanharrastajille. 
 No, eivät hyökkäykset Puolustusvoimia ja Santahaminaa vastaan 
valitettavasti tuohon loppuneet. Hallitus leikkaa puolustusmäärära-
hoja sellaisella tahdilla, että kohta vuoden 1939 Malli Cajanderista 
voidaan vain unelmoida Malli Kataisen rinnalla ja osa Helsingin 
kaupunginvaltuutetuista yrittää rapauttaa valtakunnan puolustusta 
vaatimalla jälleen pääkaupungin ainoan varuskunnan lakkauttamista. 
Käsittämätöntä miten populismi ja oman edun tavoittelu jyräävät 
järjen äänen ja kansakunnan edun kerta toisensa jälkeen. Toivottavasti 
reserviläiset muistavat ”hyväntekijänsä” 2012 syksyn kunnallisvaaleis-
sa ja seuraavissa eduskuntavaaleissa, koska ne sitten pidetäänkin.

Ammunnastahan tässä piti 
tarinoida, tosin vaikut-
taahan tuo yllä oleva 
hyvin läheisesti 
moniin 
meis-
täkin. 
Syksyn 
kisat on 
pääsään-
töisesti pidetty ja jääkäripäivä-am-
pumatapahtuma on lehden ilmestyttyä 
myöskin takanapäin . Muistakaa jou-
lukuun alussa oleva (3.12.) kiväärikilpa 
unohtamatta myöskään normaaleja ampumavuorojamme. Joukkueita 
piiriemme alueelta vieraili hiljan etelänaapurissa. Vaikka isännät 
veivätkin potin niin piiriemme HRUP sekä HELRESP joukkueet laittoivat 
kampoihin kunniakkaasti. HRUP ”Team Finns” ollen tällä kertaa paras 
suomalainen joukkue sekä HELRESP toisena. 

Turvallisin mielin turvallisuutta yhdessä tehden.

Veijo Rautio ja Timo Niiranen

Tervehdys reserviläisampujat

Kuntosalille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       Vuoro pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero 
LOKAKUU 

      KoTu/ kivääri La 22.10 klo 9-12 150m viikkovuoro Ke 19.10 0400 11 12048 
KoTu/ kivääri La 29.10 klo.9-12 mpkk150m viikkovuoro Ke 26.10 0400 11 12061 
KoTu/ pistooli La 29.10 klo.12-16 pist  1 viikkovuoro Ke 26.10 0400 11 12139 
MARRASKUU 

      KoTu/ kivääri La 12.11 klo.9-12 mpkk150m viikkovuoro Ke 9.11 0400 11 12140 
KoTu/ pistooli La 12.11 klo.9-12 pist 1 viikkovuoro Ke 9.11 0400 11 12141 
KoTu/ kivääri Su 27.11 klo-12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 23.11 0400 11 12063 
JOULUKUU 

      KoTu/ kivääri Su 4.12 klo.12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 30.11 0400 11 12142 
KoTu/ kivääri La 10.12 klo.12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 7.12 0400 11 12143 
KoTu/ kivääri La 17.12 klo.12-16 mpkk150m viikkovuoro Ke 14.12 0400 11 12144 

TAPAHTUMAT pvm klo rata tapahtuma numero 

KoTu/ Avoin kiväärikilpailu 2011 La 3.12 Klo.9-18 150m / 300m 
Perinteinen vuoden viimeinen kisa, 
 kaikille kiväärityypeille avoin 0400 11 12147 

Helsingin piirien 
ampumalajien palkit-
semistilaisuus 2011

Palkitsemistilaisuus järjestetään Töölönto-
rinkatu 2B auditoriossa 24.11. klo 18-.  
Palkittaville lähetetään tilaisuuteen kutsu, 
jossa pyydetään kahvitarjoilun vuoksi en-
nakko ilmoittautumaan.
Piirien uutena palkitsemiskäytäntönä luovu-

tetaan kiertopalkinnot parhaalle ampujalle. 
Paras tulos ratkaisee riippumatta eri ikä - 
tai aseluokkajaoista. Palkittavat lajit:
sovellettu reserviläisammunta 
sotilaspistoolipika-ammunta 
pistoolipika-ammunta 
perinneammunta 
palvelusammunta

HRUP & HELRESP ampumatoimikunta

Ilma-aseiden sarja-
kilpailu Töölössä

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä käynnis-
tyy lokakuussa. 
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko 
vappuun saakka:

-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00

Radalle pääsee katutasosta MP-myymälän 
takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen 
Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on 
ovikello radalle. Klo 18.00 saakka voi kulkea 
myös MP-myymälän kautta.

Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan 
toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan 

takaosan varastohuoneessa löydät taulut. 
Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms. 
ovat lukitussa kaapissa, numerolukon koo-
din saa Jukka Väänäseltä. Sarjakilpailumak-
su on 3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan 
enintään kaksi suoritusta illan aikana. Sar-
jakilpailussa ammutaan 40 kilpalaukausta 
sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia. 
Ammutaan 5 ls / taulu pistoolilla, 2 ls / taulu 
kiväärillä.

Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana 
ammutut kolme parasta tulosta. Muista 
ilma-asekilpailuista Reservin Sanomissa 
erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua.

Ilma-aseradan yhteyshenkilö: Jukka Vää-
nänen 040 584 4568 jukka.vaananen (at) 
kotikone.fi

KILPAILUKUTSU
Kivääri 100 m, 3 x 10 ls.

29.10.2011 klo 12:00 Lopen ampumaurheilu-
keskuksessa, 100 m kivääriradalla.

Aseluokat
1. Reservilaiskivääri vakio. Mikä tahansa 
keskisytytyspatruunaa ampuva itselataava 
kertatulikivääri rautatähtäimillä (hahlo/jyvä, 
diopteri tai vastaava).
2. Reservilaiskivääri avoin. Sama kuin edelli-
nen, mutta tahtain vapaa.
3. Kivääri vakio. Mikä tahansa keskisytytys-
patruunaa ampuva lippaallinen kertatuliki-
vääri rautatähtäimillä (hahlo/jyvä, diopteri 
tai vastaava).
4. Kivääri avoin. Sama kuin edellinen, mutta 
tähtäin vapaa.

Ohjeita kilpailijoille:
Ilmoittautuminen kilpailupaikalla kilpailu-
päivänä 11:00–11:45.
Ampujilla on oltava ampumatoiminnan  
kattava vakuutusturva.

Tauluna kivääritaulu 03.
Ennen kilpasarjoja on viiden laukauksen 
koesarja makuulta.
Kilpailija voi ampua useammassa luokassa, 
kilpailumaksu 10 euroa/luokka.
Tarvittaessa polviasento voidaan ampua 
ratakatoksen etupuolelta. Hihnan käyttö 
sallittu kaikissa ampuma-asennoissa.
Suujarrun ja äänenvaimentimen käyttö on 
sallittu. Ratakaukoputken käyttö on sallittu.
Aseen tukeminen muuten kuin aseen lip-
paalla tai hihnalla on kiellettyä.
Asu on vapaa.
Jokaisen luokan paras ampuja palkitaan.
Odotusalueella voi tehdä tulet.

HUOM!
Ennakkoilmoittautuminen välttämätöntä, 
koska paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautu-
miset Niko Niemistölle
24.10.2011 mennessä osoitteeseen  
etunimi.sukunimi@vantaanreservilaiset.fi

Kilpailun järjestää Vantaan Reservilaiset ry.

Tervetuloa!
Pistooliammunnan 
peruskurssi Töölössä

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin 
seudun Reserviläispiirin ampumatoimikunta 
järjestää aloittavan reserviläisampujan 
peruskurssin. Kurssille otetaan 30 ensiksi 
ilmoittautunutta. Kurssilta osallistujat 
saavat perusteet jatkaa harrastusta 
omissa yhdistyksissään.
Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu aivan 
vasta-alkajille joilla ei ole omaa kalustoa. 

Kurssin teoria Suojeluskuntatalon auditorios-
sa Töölöntorinkatu 2B, ti 15.11. klo 18 – 21. 

 
 - Reserviläisurheiluliiton ampumaurheilulajit 
 - Turvallinen toiminta ampumaradoilla 
 - Turvallinen aseenkäsittely 
 - Aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetus 
ja säilytys 
 
Kurssin käytännön osa Suojeluskuntatalon 
pistooliradalla lauantaina 19.11. klo 8-10, 10-
12, 12-14, 14-16 ja 16-18. Oma vuorosi selviää 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Ampuma-asento, ote, tähtääminen, laukaisu
kylmäharjoittelu ja ampuminen .22 pistoo-
leilla 

Kurssin 20 € maksu paikanpäällä, sis. luen-
tomateriaalin, suojaimet, lainakaluston ja 
patruunat. Sitovat Ilmoittautumiset sähkö-
postitse to 10.11. mennessä piiritoimistoon: 
tomi.alajoki (at) hrup.fi 09-40562073. Kerro 
seuraavat tiedot: Nimi, ikä, yhdistys, puhelin-
numero, aikaisempi ampumakokemus.

Tervetuloa kurssille
ylil Tomi Alajoki
HRUP&HELRESP ampumatoimikunta

Hallitsetko painoasi vai 
hallitseeko painosi sinua?

Ei hätää! Aloitamme yhdessä säännöllisen kävely-/
marssiharjoituksen keskuspuistossa.  
 5km/1h ja 10 km/2h lenkit. Kuudes marssikerta on 
ensi maanantaina 17.10. Ei erillistä ilmoittautumista, 
ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston 
alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa. 
 Lähtökynnys ylitetään klo 17.00, teemme ensin 5 km/1h lenkin ja palaamme parkkipaikal-
le noutamaan klo 18 saapuneet mukaan ja marssimme 5 km lisää.
Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan. Jos olet jotenkin mukana reserviläistoiminnassa 
ja pyylevöitynyt, niin tämä kutsu koskee nimenomaan sinua! Laihat pääsevät säälistä mu-
kaan.  Tervetuloa maanantai marssille!
Saku Väliahde, kapteeni, puheenjohtaja, 040 725 20 96

Syksyn iltojen pidentyessä hakeudutaan enene-
vässä määrin sisätiloihin jatkamaan liikuntaa 
mitä erilaisimmissa muodoissaan.
 Pääkaupunkiseutu tarjoaa lähes ihanteelli-
set olosuhteet harrastaa niin palloilulajeja kuin 
muitakin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta 
ihanteellisia lajeja. Maanpuolustustalossa esi-
merkiksi harrastetaan itämaisia itsepuolustusla-
jeja kuten jiu-jitsua Stadin Sissien vetämänä.
 Kuntosalitoiminta on syksyllä erittäin ajan-
kohtaista, voihan salilla toteuttaa yksilöllistä 
liikuntaohjelmaa asiantuntijoiden avustamana. 
Helsingin reservipiirit valmistelevat sopimusta 

jäsenilleen tarjottavista kuntosalipalveluista.
 Tilastokeskuksen 2009 tekemän tutkimuk-
sen mukaan suomalaisista liikunnallisia henki-
löitä on n. 40 % ja liikuntaan käytetty aika on n. 
38 min/pv. Vähintään 2 kertaa viikossa omalla 
vapaa-ajallaan harrastaa liikuntaa n. 70 %  
kansasta. 
 Nämä edellä olevat kohtuullisen hyvät 
luvut pitää suhteuttaa oman terveytensä 
kannalta riittävästi liikkuviin, heitä onkin sitten 
vain n. 30%. Oman terveytensä kannalta riittävä 
liikuntahan on väh. 3 kertaa viikossa tapahtuva 
ainakin 30 min kestävä liikunta, jossa tulee hiki.

PIDÄ HUOLI, ETTÄ KUULUT TUOHON OMAN TER-
VEYTENSÄ KANNALTA RIITTÄVÄSTI LIIKKUVAAN 
VÄESTÖNOSAAN!

Muista merkitä oma liikkumisesi SINULLEKIN 
tarjolla olevaan sähköiseen kuntokorttiin, joka 
on osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti

Risto Tarkiainen
Sotilasmestari res
Sotilasliikuntatoimikunnan puheenjohtaja

liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi 

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen
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Skytte
Skytte på Tölötorggatans bana 

fortsätter udda veckors torsdagar 
kl. 17-19. Vi har pistoler av modell 
Glock 17 att låna på plats. Meddela 
gärna innan att du är på kommande. 
Kontakt: jussi@hsrk.fi eller 045 315 
6910 och axi@hsrk.fi eller 040 773 
3830. Ytterligare information om 
skyttet hittas på www.hsrk.fi. För 
HSRK:s medlemmar finns det också 
möjlighet att utöva skytte utomhus; 
bl.a. får medlemmar delta i skyttetu-
rer som arrangeras av MPKY. Mera 
information på www.mpky.fi. Det 
finns ofta möjlighet att låna vapen 
under dessa turer.

Höstmöte
HSRK:s höstmöte hålles torsdag 

1.12.2011 kl. 18.00 på Skatuddens 
Casino, kabinett Sailor. På mötet be-
handlas stadgeenliga ärenden, bl.a. 
val av ordförande och styrelse. Alla 
medlemmar är välkomna till mötet 
utan särskild anmälan. På grund av 
traktering är klubben dock tacksam 
över anmälan om deltagande senast 
måndag 21.11.2011 till mathias@
hsrk.fi eller 040 570 6813.

Randall Nyboms minnestävling
HSRK arrangerar en skyttetäv-

ling, Randall Nyboms minnestäv-
ling, lördag 3.12.2011 på Tölötorgga-
tans bana. Reservera datumet! Mera 
information om tävlingen (bl.a. 
anmälan och tävlingsmoment) pub-
liceras på klubbens webbsida och 
denna evenemangskalender.

Officersbalen 2012
HSRK ordnar Officersbal på Rid-

darhuset i Helsingfors den 24 mars 
2012. Reservera datumet redan nu! 
Alla medlemmar får inbjudan. Ytter-
ligare information publiceras an ef-
ter på klubbens webbsida och denna 
evenemangskalender.

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

Trevlig fortsättning på hösten!

KanTa-HElSinKi

Kerhon syyskokous on tiistaina 
8.11.2010 klo 17.30 alkaen Jääkä-
ri – salissa Katajanokan Kasinolla. 
Kokouksen jälkeen klo 18.30 alkaen 
on Karimo – salissa Turkissa aiem-
min sotilasasiamiehenä toimineen 
kommodori evp Mikko Taavitsaisen 
esitelmä aiheena Turkki ja Lähi-itä. 
Esitelmä on erittäin ajankohtainen 
Lähi-idän murroksen vuoksi kuten 
myös mm. siksi, että Turkki ilmoitti 
syyskuun alussa lopettavansa so-
tilasyhteistyön Israelin kanssa ja 

karkottavansa Israelin suurlähet-
tilään. Esitelmään tulijoita pyyde-
tään ilmoittamaan osallistumisensa 
sihteeri Raimo Hynyselle pe 29.10. 
mennessä e-mail raimo.hynynen@
fi.ibm.com tai gsm 040 5108513.

Yhdistyksen pistooliammunnan 
kilpailu sai runsaan osanoton. Kii-
tokset kaikille kilpailuun osallistu-
neille. 

Yhdistyksen ammunnat jatku-
vat Töölön sisäradalla parittomien 
viikkojen keskiviikkona klo 16:30 
– 19:00. Uudet harrastajat ovat ter-
vetulleita ratavuoroille; radalla on 
tarjolla opastusta sekä tarvittaessa 
yhdistyksen laina-aseita. Ottakaa 
yhteyttä ampumaupseereihin ennen 
ensimmäistä kertaa tuloa. 

Kehitämme sähköistä viestintää. 
Päivittäkää sähköpostiosoitteenne 
RUL:lin sivuille, koska käytämme 
siellä olevia osoitteita. 

KHRU yhteystiedot:
verkkosivusto: www.khru.net; 

sähköposti: khru@khru.net. Pu-
heenjohtaja: pekka.appelqvist@hut.
fi, p. 050 368 4141; Sihteeri: raimo.
hynynen@fi.ibm.com, p. 040 510 
8513; Ampumaupseerit: antti.kokko-
la@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029; 
pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050 
349 5921; sampo.siitari@gmail.com, 
p. 044 206 1717.

länSi-VanTaa

Maanpuolustuksellinen kirkkopyhä 
18.9. Hämeenkylän kirkossa keräsi 
runsaan joukon osallistujia. Tilai-
suus päättyi juhlallisesti Poliisien 
soittokunnan esittämään Finlandia-
hymniin ja kirkkokahvitukseen. Tätä 
seurannutta Vantaan Maanpuolus-
tusnaiset ry:n (VMN ry) juhlallista 
lipun vihkimistä oli todistamassa 
ja lippua naulaamassa kerhomme 
hallituksen edustajia. Parhaat onnit-
telumme sisaryhdistyksellemme ja 
menestystä sen arvokkaalle työlle. 

Varaa jo nyt itsellesi ilta toiminta-
keskuksemme syystalkoille tiistaina 
18.10. klo 17 alkaen. 

Talkoosaunaa ja iltapalaa on, 
kuin myös lapion ja haravan vartta. 

Tänä syksynä Padasjoen leiri on 
viikonloppuna 21.-22.10.

Ilmoittaudu kerhosi ampumaup-
seeri Seppo Kulmalalle, P:040 586 
9252, niin saat häneltä tarkempaa 
tietoa leiristä.

Tervetuloa yhdistyksemme syys-
kokoukseen tiistaina 25.10.11 klo 
19:00 kuulemaan ensi vuoden toi-
mintasuunnitelmastamme ja vaih-
tamaan ajatuksia. Kokouksessa 
käsitellään syyskokouksen sääntö-
määräiset asiat mm valitaan yhdis-
tykselle hallitus vuodelle 2012. 

Välittömästi kokouksen jälkeen 
kuulemme mielenkiintoisen esitel-
män - emme sotahistoriasta - vaan 
tämän päivän digitaalisesta krii-
siviestinnästä, digiyhteisöistä ja 
sosiaalisista medioista, elävin esi-

merkein maailmaa puhuttaneissa 
tapahtumissa. Esitelmän pitää vies-
tinnän vahva ammattilainen, jolla 
on omakohtaista kokemusta myös 
ulkomailla eri kulttuureissa vietet-
tyjen vuosien kautta. Jos et ole mil-
loinkaan kuullut sanoja Facebook 
tai Twitter, kannattaa silti tulla vaih-
tamaan mielipiteitä kahvikupposen 
ääreen. 

Tiistaina 1.11.11 klo 17:00 Reser-
viläisammunnat, kilpailu pienois-
kivääri, 20 ls. makuulta, Tikkurilan 
urheilutalo. Katso tarkemmat tiedot 
alta. 

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

Ampumavuoromme jatkuvat.
Töölön pistooliradalla on vakio-

vuoromme parittomien viikkojen 
maanantaisin klo 16-19 ja parittomi-
en viikkojen lauantaisin klo 14:30-
17:00.

Tikkurilan Urheilutalon radalla 
osoitteessa Läntinen Valkoisenläh-
teentie 52-54 Vantaa, on ampuma-
vuoro perjantaisin klo 15:00-17:00, 
22 kal. aseilla.

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

Lisätietoa toiminnastamme sekä 
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2011 
toimintakalenteri löytyvät vuoden 
ensimmäisen jäsenkirjeen liitteenä. 

Liikuta itseäsi ja saa muutkin liik-
kumaan, liikuttumaan.

mUnKKiVUoRi

Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään tiistaina 15.11.2011 Munkkivuo-
ren seurakuntatalon seurakuntasa-
lissa kello 18 alkaen. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Seurakuntasalin osoite on Rauman-
tie 3. 

Tervetuloa kaikki mukaan.
Syyskausi on alkanut, samoin 

ammunnat sisäradalla.
Piirin ampumarata. Ampujilta 

vaaditaan ampumavakuutus ja sään-
töjen tinkimätöntä noudattamista. 
Ensimmäinen vuoro on 11.10. Am-
pumisaika 19.00 - 21.30. Ammunnat 
vetää Timo Mikkonen puh.0400 
607590 tai timo.mikkonen@luuk-
ku.com Jos tulee muutoksia, Timo 
lähettää maililla muutoksista tietoa. 
Jos et ole antanut sähköpostiosoitet-
ta, soita ennen radalle lähtöä. 

Urheilutalon 22-vuorot jatku-
vat parillisen viikon perjantaisin 
klo 18.00 – 19.30. Radalle mahtuu, 
joten osallistukaapa harjoituksiin 
ahkerasti. Seuraava vuoro on 7.10. 
Ammunnat vetää Yrjö Alastalo puh. 
0400 306787.

Seppälän radalla jatketaan pe-
rinteisin kuvioin 22.10. ja 12.11. Mah-
dollisuus ampua sekä pistooli- että 
kiväärilajeja.

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi. 

PoHJoiS-HElSinGin 
RESERViUPSEERiT

Kutsuna ilmoitetaan, että yhdistyk-
sen sääntömääräinen syyskokous 

pidetään tiistaina 1.11.2011 klo 18.30 
Malmitalon kokoushuoneessa, 
osoitteessa Ala-Malmintori 1, 00700 
Helsinki. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat kuten ensi 
vuoden toimintakertomus ja talous-
arvio sekä valitaan hallitus ja nime-
tään edustajat piirin hallintoelimiin. 
Yhdistys tarjoaa pullakahvit ja vir-
vokkeet. TERVETULOA!

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu ennen syys-

kokousta 1.11. Malmitalolla klo 
18.00. 

EDUSKUNTAAN
Yhdistys järjestää ohjatun tutus-

tumisen eduskuntataloon 19.10.2011. 
Kokoontuminen eduskuntatalon 
edessä klo 15:00. Mukaan tulee ot-
taa henkilöllisyystodistus. Ilmoittau-
tumiset sihteerille viimeistään 17.10. 
jarkko.t.paananen@gmail.com. tai 
040-7239641.

TULE LUOLAAN AMPUMAAN 
Yhdistys on hankkinut kolme 

Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampuma-
vuoromme Luolassa, Töölöntorinka-
tu 2, on jokaisen parittoman viikon 
perjantaina. Seuraavat ampumavuo-
rot ovat 12.11., 26.11., 10.12. klo 16-19. 
Ammunta-aikaa siis 3 tuntia. Soita 
ovisummeria, niin tullaan avaa-
maan. Hanki reserviläisten ampu-
maturvavakuutus Reserviläisliitosta 
puh: (09) 4056 2040 tai tilaa Reser-
viläisliiton kotisivulta: http://www.
reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus 
ja tule mukaan. Patruunoita saata-
villa omakustannushintaan. Ilmoit-
taudu etukäteen ampumaupseeril-
le, Jouko Kylmälälle: 0400-430632, 
jouko.kylmala@kolumbus.fi

YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohta-

jan, sihteerin ja tiedotussihteerin  
yhteystiedot: Puheenjohtaja Kar-
ri Kupari 050-4640050 kkupari@
gmail.com; sihteeri Jarkko Paananen 
040-7239641, jarkko.t.paananen@
gmail.com, tiedotus Jorma Loimu-
koski 040-3433400 jorma.loimukos-
ki@finpro.fi

TiKKURila

Syyskokous 27.10.2011 klo 19.00 al-
kaen ja sen jälkeen kuukausikokous 
”Karjatalolla” Vantaan Hiekkahar-
jussa Urheilutie 6:ssa (4. krs). Esitel-
män pitää Runo K. Kurko aiheena: ” 
Aselain II vaihe ”. 

Syyskokouksessa käsitellään 
sääntöjen 11. pykälän mukaiset asiat 
eli mm. vahvistetaan vuoden 2012 
toimintasuunnitelma, jäsenmaksun 
suuruus ja talousarvio sekä valitaan 
yhdistyksen hallitus vuodelle 2012. 
Jäsenet runsaslukuisesti paikalle. 
Kahvitarjoilu!

Myös muiden maanpuolustus-
jäjestöjen jäsenet ovat tervetulleita 
kuukausikokouksiimme.

Hallitus kokoontuu klo 18.00 al-
kaen. Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net.

Ampumavuorot jatkuvat tiistai-
sin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urhei-
lutalon ampumaradalla. Myös pie-
noiskiväärillä voi tulla harjoittele-
maan. Rohkeasti mukaan! 1.11.2010 
klo 17.30 alkaen on pienoiskivääri-
ammunta 20 ls makuu. 8.11.2010 klo 
19.30 on Toivo Kultti pienoiskivääri 
kilpailu 10 ls makuu ja 10 ls pysty. Li-
sätietoja antaa ampumaupseeri Juk-
ka Luotola puh.0500-455474. 

VETRES-toimikunta järjestää pe-
rinteisen sotilasaiheisen ja sota-ajan 
musiikin tapahtuman nimellä ”Sini-

valkoista musiikkia ja runoa” lauan-
taina 22.10. klo 15 Viertolan koululla 
Tikkurilassa, Liljatie 2. Musiikkia 
esittää TixiBand eli Tikkurilan Soit-
tokunta. Vilhelmiina Heikkonen 
laulaa ja soittaa sota-ajan kupletteja 
ja Erkki Räikkönen lausuu runoja. 
Ohjelmassa on myös yhteislauluja. 
Väliajalla ilmainen kahvitarjoilu. 
Tervetulleita ovat kaikki kyseisen 
musiikin ystävät. Vapaa pääsy. 

Töölö

Töölön Reserviupseerit saivat Suo-
men-poikien upseereista uusia jäse-
niä, kun heidät liitettiin kerhomme 
jäseniksi. Sydämellisesti tervetuloa, 
tämä on meille erityinen kunnia- 
asia.

Töölön RU kävi kootusti katso-
massa ja kuulemassa 16.9. TATTOO-
ta Helsingin jäähallissa, tilaisuuden 
henkeen kuului myös jälkipelit.

Kerho järjesti 24.-25.9. ampuma-
viikonlopun Padasjoen koulutuskes-
kuksessa, jossa ammuttiin erilaisilla 
pienaseilla. Kuvia löytyy Töölön 
RU:n Facebook-sivulta. 

Kerho kävi kutsuttuna Haminan 
Lupissa ampumassa erilaisilla perin-
neaseilla M/39 Ukko-Pekasta Lahti-
pistooliin. Menomatkalla kävimme 
tutustumassa Loviisan maanpuo-
lustusjuhliin ja sen kalustonäytte-
lyyn sekä nautimme hernekeitot ja 
sotkun munkkikahvit. Lupin tilai-
suuteen osallistui erinomaisia pe-
rinneampujia Kymestä, Kouvolasta 
ja Porvoosta. Pistooliosakisan voitti 
kuitenkin Töölön RU:n Raimo Aho-
kas, vaikka meille töölöläisille pe-
rinneaseet olivat varsin harvinainen 
kokemus. Ammunnan jälkeen saim-
me vielä kutsun tutustua mainioon 
yksityiseen ase- ja pukumuseoon, 
jonne myös luovutimme kerhon kil-
ven. Kiitokset kerhomme jäsenelle 
Leo Karhulalle käytännön järjeste-
lyistä Kaakonkulmalla.

Kerhon ammunnat jatkuvat Töö-
lön ampumaradalla klo 19.00-21.00 
seuraavasti: 18.10., 15.11. ja 13.12. Li-
säksi olemme sopineet HRUP:n Au-
tokerhon kanssa, että voimme käy-
dä ampumassa heidän vuorollaan 
(ja Autokerho vastaavasti voi käydä 
ampumassa kerhomme vuorolla). 
Kerhollamme on oma Reserviläisen 
ampumaharrastusvakuutus. Kerhon 
ammunnoista saa tietoja ja ohjeita 
ampumavastaava Raimo Ahokkaal-
ta, 050-5114123, raimo.ahokas@
gmail.com. Ensikertalaisille kerho 
tarjoaa patruunat ja muuten niitä on 
saatavissa omakustannushintaan. 
Olemme saaneet lisäksi ammunta-
vuoron perjantai-illaksi klo 19.00-
21.00 seuraavina ajankohtina: 28.10. 
25.11. ja 23.12.

Töölön RU jatkaa sotaveteraani-
keräystä, johon voi osallistua mo-
nella eri tavalla. Keräysvastaavana 
toimii Antero Jauhiainen 050 368 
3539, jolta voi tiedustella veteraani-
keräykseen osallistumismahdolli-
suuksia. Järjestämme heimovete-
raaneille loppusyksyn aikana päivän 
reissun ruokailuineen HRUP:n me-
renrantamajalle Spjutsundiin, jonne 
tarvitsemme muutamia henkilöitä 
käytännön töihin mm. ruokailun 
järjestämiseen ja saunamajuriksi. 
Tule mukaan sotaveteraanitilaisuu-
teemme ja ilmoittaudu Sampo Mar-
tikaiselle.

Kerhon syyskokous pidetään 
30.11.klo 18.00 Döbelninkatu 2:n 
kokoushuoneessa 1. Tervetuloa. Hal-

Helsingin 
Reserviupseeripiiri

Toimintakalenteri
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litus kokoontuu seuraavan kerran 
30.11.klo 17.00 Döbelninkatu 2:n ko-
koushuoneessa 1.

Tietoja erilaisista tilaisuuksista 
myös omakohtaiseen liikkumiseen 
eri puolilla Suomea löytyy ResUL:n 
nettisivuilta sekä tämän lehden ker-
hosivulta. Henkilökohtainen liikun-
ta ja ampumatilaisuudet on hyödyl-
listä merkitä ResUL:n sähköiseen 
kuntokorttiin osoitteessa www.re-
sul.fi/kuntokortti. 

Toimintamme tiedot löytyvät 
HRS:n kerhopalstalta, tilaisuuksien 
nimetyilta yhteyshenkilöiltä ja ker-
hon nettisivujen ollessa uusinnan 
alla kerhon Facebooksivuilta. Fa-
cebookista löytyy myös kuvia pide-
tyistä tilaisuuksista. Kannattaa siis 
ehdottomasti käydä tutustumassa.

Muista ilmoittaa muuttuneet 
yhteystietosi sihteerille, näin saat 
varmemmin tiedot ajoissa kerhom-
me tapahtumista. Erityisesti s-posti 
osoitteet tulisi päivittää mahdolli-
simman pian. 

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Sampo Mar-
tiskaiselle 040-709 8459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi. tai sihtee-
ri Kerkko Kinnuselle 0400-705181, 
kerkko.kinnunen@gmail.com.

iTä-HElSinGin 
RESERViUPSEERiT

 
Ammunta: Ruutiaseammunnat San-
tahaminan ulkoradoilla ovat loppu-
neet 29.9. Ammunnat jatkuvat Töö-
lön "Luolassa" parittomina viikkoina 
torstaisin klo 19 - 21.30. Normaalisti 
ammutaan 20+20ls:n tarkuusosa ja 
pikaosa. Harjoittelemme myös pika-
ammuntaa, joka sekin kuuluu piirin 
lajeihin. Ammumme myös sot. pis-
toolin pika-ammuntaa. Lajeja vaih-
dellaan tarpeen mukaan ja mikä 
kiinnostaa, joskus pidämme myös 
palkintokisan. Aseita ja patruunoita 
on paikan päällä. Lisätietoja saat Ju-
hani Hartelalta p. 040 834 2839.

Opiskelijoiden Turvakurssin 
maastotapahtuma pidetään Santa-
haminassa 22. - 23.10. Jos olet kiin-
nostunut tapahtumassa olevasta 
tst-näytöksestä soita Jyrki Uutela p. 
040-500 4906.

SYYSKOKOUS: Yhdistyksen syys-
kokous pidetään tiistaina 22.11.2011. 
klo 18.00 alkaen piirin Auditoriossa 
Töölöntorinkatu 2 Helsinki. Syys-
kokouksen teemana on yhdistyksen 
10-vuotistoiminta Itä-Helsingissä 
nykymuodossaan. Paikalla on kah-
vitarjoilu sekä yhdistyksen toiminan 
esittelyä 10-vuotistapaleelta. 

Veteraanikeräys toteutetaan 
3.12.2011, tarkka aika ja paikka il-

moitetaan myöhemmin. Muista 
myös loppuvuoden tapahtumia itse-
näisyyspäivän tapahtumat 6.12.2011 
sekä jouluaaton kunniavartiot.

Yhteystietoja:pjoht. Jukka Kan-
tokoski p.050 332 3687, vpjoht. Jani 
Riekkinen p. 050 598 4759, siht. 
Juha Iiskola p. 050 543 6214. IHRU:n 
nettisivut www.rul.fi/ihru 

aSElaJiKERHoT

aUToKERHo

Sääntömääräinen vuosikokous 
(syyskokous) pidetään 28.10. klo 
18.00 paikkana ravintola Full Hou-
se, Runeberginkatu 34. Tule mu-
kaan päättämään kerhosi asioista. 
Kerho tarjoaa kokouksen päätteeksi 
iltapalan. 

Kerhon pikkujoulu pidetään 
25.11. Laita jo kalenteriin ylös ja tule 
mukaan. Ilmoittautumiset 22.11. 
mennessä sihteerille 040 593 1175. 
Ilmoittautumisen yhteydessä kuulet 
järjestelyistä tarkemmin. 

Vähitellen voi myös aloittaa val-
mistautumisen perinteiseen Joulu-
aaton kunniavartiotehtävään Hieta-
niemessä. 

Hyvää syksyn jatkoa. Nyt on aika 
huolehtia autot talviajokuntoon.

ilmailUKERHo

Parittomien viikkojen tiistaipäivinä 
klo 14–16 pienoispistooliammunnat 
Töölössä. Lisätietoja antaa aseup-
seeri Martti Eerola p. 050-911 4933 
tai martti.eerola@koti.fimnet.fi.

8.11. tiistai, Helsingin Suoma-
lainen Klubi. Klo 17:45 iltapala. Klo 
18:30 Sarvanto jr, esitelmä: Jorma 
Sarvanto

ilmaToRJUnTaKERHo

Loppuvuoden toiminta näyttäytyy 
jäsenistölle seuraavasti.

Ensimmäisenä on vuorossa kes-
kiviikkona 2.11. kello 16:30-18:30 
järjestettävä tutustumisammunta 
kerhon aseilla. Tästä tilaisuudesta 
on hyvä ponnistaa suoraan keski-
viikkona 16.11. järjestettävään Wi-
ritettyyn Warvasammuntaan, joka 

on kevytmielinen ammuntakilpailu. 
Molemmat tilaisuudet ovat Töölön 
ampumaradalla ja niihin tulee il-
moittautua Timo Niiraselle (timo.
niiranen@gmail.com tai 0400 
743877) vähintään kahta päivää en-
nen tapahtumaa. 

Hallitus kutsuu kerhon jäsenistön 
sääntömääräiseen syyskokoukseen 
marraskuun 22. päivä kello 18:00 al-
kaen Suomenlinnan upseerikerhol-
le. Tilaisuuden virallinen ohjelma si-
sältää muun muassa seuraavan hal-
lituksen valinnan. Tätä seuraavassa 
vapaamuotoisemmassa osuudessa 
on luvassa ruokailua sekä esitelmä. 
12.12. Joululounas on perinteisesti 
jälleen ravintola Perhossa kello 12:12 
alkaen. Tervetuloa tilaisuuksiin!

JääKäRiKERHo

Kerhon syyskokous pidetään 
27.10.2011 klo 18.00 HRUP:n tiloissa. 
Kokouksessa valitaan ensi kauden 
toimihenkilöt ja käsitellään toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio. Viral-
listen asioiden jälkeen on yhteinen 
kerhoilta Pioneeriosaston kanssa. 
Hallitus kokoontuu klo 17.30 samas-
sa paikassa. Seuraava saunailta on 
1.11. Santahaminan Kiltasaunalla, 
löylyt ovat valmiina klo 17.00 alka-
en.

Yhteystiedot: Puh.joht. Jorma 
Nisula,puh. 698 4260, GSM 0400 
453 709. Siht. Yrjö Saulamo, puh. 
349 3162 tai GSM 050 344 5635. Jää-
kärikerhon kotisivu: http://www.
rul.fi/jaakarikerho/

PionEERioSaSTo

Pioneeriosaston syyskokous on 
torstaina 27.10. Klo 18.00 maan-
puolustusjärjestöjen talossa (enti-
nen suojeluskuntatalo) osoitteessa 
Döbelninkatu 2. Henkilövalintojen 
lisäksi päätetään mm. ensi vuoden 
jäsenmaksusta, toimintasuunnitel-
masta ja talousarviosta. Kokouksen 
jälkeen kuulemme mielenkiintoisen 
esitelmän ja nautimme iltapalan yh-
dessä Jääkärikerhon kanssa. 

Seuraava hallituksen kokous on 
ennen syyskokousta to 27.10. Klo 
17.15 Döbelninkadulla. 

Pioneeriosaston perinteinen pik-
kujoulusauna on tiistaina 29.11. Al-
kaen klo 18 Katajanokan Kasinolla. 
Ohjelmassa on myös pioneerivisa 
palkintoineen. Ilmoittaudu sihteeril-
le 22.11. Mennessä ja kerro samalla 
syötkö iltapalan, jonka omavastuu-
hinta on 10 eur. 

Ammunnat Töölön Luolassa jat-
kuvat. Vuoromme ovat Töölöntorin-
katu 2:n radalla keskiviikkoisin klo 
19 viikoilla 44, 48 ja 52 ja lauantaisin 
klo 12 viikoilla 42, 46 ja 50. Pionee-
riosasto tarjoaa maksaneille jäsenil-
leen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal 
ja 10 kpl/kerta/9mm, kullekin enin-
tään viideltä kerralta vuodessa. Pai-
kalla on myös aseita ja kouluttaja. 
Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, 
jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen il-
taan mennessä puheenjohtajalle.

Yhteislenkki Laajalahden ym-
päri tiistaina 25.10., lähtö klo 19.00 
Otaniemen Dipolin parkkipaikalta. 
Ilmoittautuminen edelliseen iltaan 
mennessä urheilu-upseerille.

Syksyn ja talven muuta mahdol-
lista ohjelmaa: 9mm pistooli-kurssi 
(Glock), MP5-kurssi, yhteishiihto-
lenkki, tutustumiskäynti pioneeri-
kohteeseen.

Merkitse jo kalenteriisi Helsin-
gin Reserviupseeripiirin joulusauna 
Spjutsundin merenrantamajalla lau-
antaina 10.12. Bussikuljetus lähtee 
Töölöntorilta klo 10, paluu samaan 
paikkaan klo 16. Matkaltakin voi tul-
la kyytiin ja jäädä pois.

Pioneeriosaston syysretkellä 
sunnuntai-iltapäivänä 25.9. Tutus-
tuimme Mannerheim-museoon Kai-
vopuistossa. Onnistuneella ja mie-
lenkiintoisella retkellä oli yhteensä 
9 henkeä.

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

Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuu-
tokset myös sihteerille.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja 
ylil Markus Saarela, 040-743 1867, 
markus.saarela@sks.fi, vs. sihteeri, 
tiedotusupseeri kapt Jukka Rusila, 
040-779 5619, jukka.rusila@ram-
boll.fi, ampumaupseeri evl evp Mat-
ti Mähönen, 040-570 3718, matti.
mahonen@fonet.fi, urheilu-upseeri 
ltn Toni Teittinen, 050-321 6237, 
toni.teittinen@iki.fi

RESERVimERiUPSEERiT

HRMU:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään 29.11.2011 kello 1800 
osoitteessa: Döbelninkatu 2, 5 krs. 

Tervetuloa! 
Perinteiset HRMU:n johdetut pis-

tooliammunnat järjestetään parit-
tomien viikkojen 35 - 49 lauantaisin 
kello 12.00 - 14.30. Ammunnat pide-
tään HRUP:n ampumaradalla, jossa 
yhdistyksen 22. kaliiperin käsiaseet, 
tarvittavat ammukset, kuulosuojai-

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

met sekä suojalasit ovat jäsentemme 
käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina 
vähintään vuorokautta etukäteen 
ampumaupseeri Harri Pakariselle 
gsm. 040 - 517 9834. Ilmoittautumal-
la varmistat osallistumisesi ja kuulet 
mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Kevään ampumakilpailu pidettiin 
10.5.2011 Töölön ampumaradalla. 
Ammuntakilpailun lopputulokset:1. 
Harri Pakarinen 237 p, 2. Juha Ten-
hunen 224 p, 3. Reima Mäkeläinen 
200 p, 4. Pertti Pastinen 170 p, 5. 
Antti Jäntti 168 p, 6. Mika Palasto 
160 p.

RT-KERHo 
JoHToREnGaS

Sääntömääräinen syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräi-

nen syyskokous pidetään tiistaina 
1.11.2011 klo 18:00 alkaen HRUP:n 
toimitiloissa Helsingissä. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen jälkeen klo 19:00 
alkaen on yhdistyksen ratavuoro, 
jossa kerhon jäsenillä on mahdol-
lisuus kokeilla ampumista kerhon 
asekalustolla omakustannehintaan. 
Ampumavuorot Töölön ampumara-
dalla 

RT-Kerho Johtorengas ry:n vuo-
rot Töölön ampumaradalla loppu-
vuoden 2011 osalta ovat viikot 44, 
48, 52. Aika ratavuorolle on aina 
tiistai klo 19:00–21:30. Ilmoittau-
tumiset viimeistään kunkin viikon 
maanantaina Toni Aallolle (toni.
aalto@iki.fi tai 040 311 3348). Kaik-
ki jäsenet ovat tervetulleita ampu-
maan, kunhan "Reserviläisen am-
pumaturva" -vakuutus on maksettu. 
Maksulomakkeen voi tilata kotiin 
osoitteesta: http://www.reservilais-
liitto.fi/ampumaturva.

Jäsenten sähköpostiyhteystieto-
jen päivittäminen 

Varmistathan että yhteystieto-
si ovat ajan tasalla ja ilmoitathan 
esim. muuttuneen sähköpostiosoit-
teesi yhdistykselle osoitteeseen joh-
torengas@gmail.com.

ViESTioSaSTo

Viestiesitelmä: Majuri Jarkko Karsi-
kas pitää esitelmän aiheesta ”Yhty-
män Viestijärjestelmä YVI 2-M” 17.11.
klo 17:30-18:30 Otaniemessä, Säh-
kötekniikan korkeakoulussa, salissa 
S1, osoite Otakaari 5. Viestiesitel-
män jälkeen Jyri Putkonen kertoo 
MPK:n toiminnasta ja esittelee vuo-
den 2012 viestikoulutustarjonnan. 
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Esitelmätilaisuus 8.11. 
Kanta-Helsingin Reserviupsee-

rien esitelmä Turkin ja Lähi-idän ti-
lanteesta on tiistaina 8.11. klo 18:30 
Katajanokan Kasinon Karimo-salis-
sa. Esitelmöitsijä on kommodori evp 
Mikko Taavitsainen, joka on ollut 
sotilasasiamiehenä Turkissa. Tilai-
suuteen tulijoita pyydetään ilmoit-
tautumaan Raimo Hynyselle vii-
meistään perjantaina 28.10. e-mail 
raimo.hynynen@fi.ibm.com tai gsm 
040 510 8513.

Syyskokous 16.11. 
Tällä kertaa Helsingin Reservi-

läiset ry:n syyskokousta ei pidetä 
esitelmäiltana, vaan vasta keski-
viikkona 16.11. klo 17 alkaen Döbel-
ninkatu 2:ssa. Kokouksessa valitaan 
ensi vuodeksi puheenjohtaja ja 
johtokunnan jäsenet erovuoroisten 
tilalle sekä päätetään talousarvios-
ta ja toimintasuunnitelmasta 2012. 
Tervetuloa!

Ampumatoiminta
Yhdistys on käynnistänyt uudel-

leen ampumatoimintaansa. Kerran 
kuussa maanantai-iltaisin yhdistyk-
sellä on sisäradalla ampumavuoro. 
Mukana on oltava voimassa oleva 
vakuutus (esim. Reserviläisen am-
pumaturva) sekä Reserviläisliiton 
jäsenkortti. Oma ase (.22–.45ACP), 

patruunat ja suojaimet ovat myös 
tarpeen. Syyskauden 2011 ratavuo-
rot ovat maanantaisin 24.10., 21.11. 
ja 19.12. klo 19:00 - 21:30. Ilmoittau-
tumiset: tomi.sarilahti@iss.fi saman 
päivän aikana klo 12:00 mennessä. 

Tarkoitus on perustaa yhdistyk-
sen SRA-toimikunta, jonka tehtä-
vänä olisi edistää yhdistyksemme 
toimintaa SRA-harrastuksessa 
yhteistyössä muiden yhdistysten 
vastaavien toimikuntien kanssa. 
Helsingin Reserviläiset ry:llä on 
mahdollisuus tukea toimintaa toi-
mikunnan esitysten myötä mm. ase-
hankinnoissa.

Jos tunnet asian kiinnostavan, 
ota yhteyttä puheenjohtajaan.

Yhteystiedot: Lisätietoja yhdis-
tyksen toiminnasta antavat puheen-
johtaja Tomi Sarilahti, puh. 040 
594 9673, tomi.sarilahti@iss.fi tai 
helsinki@helresp.fi ja sihteeri Timo 
Elolähde, puh. 040 830 4097, timo.
elolahde@hsl.fi.

 
 

iTä-HElSinGin 
RESERViläiSET

Syyskausi on pyörähtänyt käyntiin.
Ampumavuoro Töölön pistooli-

radalla jatkuu parittomien viikkojen 
torstaisin kello 19. Lisätietoja ampu-
mavuorosta antavat Kari Vilkko puh. 
0440 941 106 sekä Timo Kyyhkynen 
050 552 0812.

Yhdistyksen syksyinen .22cal 
kisa ammutaan viikolla 41. Kisasta 

ja muista tapahtumista tarkemmin 
yhdistyksen www-sivuilla Reservi-
läisliiton sivujen alla.

Pirtillä siivotaan ja rempataan 
jälleen talkoiden merkeissä. Mikäli 
pääset osallistumaan talkoisiin lau-
antaina 15. tai sunnuntaina 16. lo-
kakuuta, ota yhteys Soini Hyttiseen 
puh. 050 369 5305 niin saadaan han-
kittua riittävästi evästä.

Tiedot yhdistyksen tapahtumista 
sekä kutsuista muihin tapahtumiin 
lähetetään jäsenille sähköpostilla 
sekä laitetaan näkyville yhdistyksen 
www-sivuille. Mikäli et ole saanut 
yhdistyksen puheenjohtajalta säh-
köpostia viimeisten kuukausien ai-
kana, laita hänelle viestiä osoittee-
seen Heikki.Tulokas@aalto.fi niin 
tarkistetaan yhteystietosi.

VanTaan 
RESERViläiSET

Vantaan Reserviläisillä on liikunta-
vuoro keskiviikkoisin kello 20 Vero-
mäen koululla 19.10.2011 saakka ja 
kello 21 Helsinge Skolan liikuntasa-
lilla 26.10.2011 eteenpäin. Lajeina 
Sähly ja Futsal. Ota mukaasi sähly-
maila, sisäpelikengät ja juomapullo. 
Osallistumismaksu 2 eur. Lisätiedot 
Pasi Purmonen, GSM 0400 484547. 
Lisää osallistujia kaivataan!

Vantaan Reserviläiset ry toteut-
taa valtakunnallisen veteraanike-
räyksen kauppakeskus Jumbossa 
lauantaina 3.12.2011. Vapaaehtoisia 
tarvitaan. Lisätiedot Kari Vainio, 
GSM 050 5535860.

Tikkurilan urheilutalon ampu-
mavuoroilla on huutava puute am-
munnanvalvojista. Avaintenhaltijat, 
ottakaa valvontavuoroja! Tikkuri-
lan vuorot jatkuvat normaalisti tiis-
taisin kello 17, torstaisin kello 17 ja 
sunnuntaisin kello 15, aina valvojan 
ollessa paikalla. 

Töölön sisäradan ampumavuorot 
jatkuvat parillisen viikon maanan-
taina kello 17 ja parittoman viikon 
keskiviikkona kello 19. Lisäksi parit-
toman viikon perjantaina on SRA-
harjoitukset, joihin osallistuminen 
edellyttää SRA- tai IPSC-statusta. Li-
sätiedot Jukka Väänänen, GSM 040 
5844568.

Seuraava reserviläisten KoTu-am-
pumavuoro on Santahaminan 150 m 
kivääriradalla lauantaina 22.10.2011 
kello 9. Lisätiedot Kari Sihvo, GSM 
0400 453100.

Kiväärikilpailu 3 x 10 ls. Lopen 
ampumaurheilukeskuksessa, 100 m 
kivääriradalla 29.10.2011 kello 12.

Vantaan Reserviläisten sääntö-
määräinen syyskokous pidetään 
keskiviikkona 2.11.2011

Lisätiedot: puheenjohtaja Niko 
Niemistö, GSM 050 5656632. Tarkis-
ta aina viimeisimmät muutokset ja 
ampumaratojen valvojatilanne koti-
sivuilta www.vantaanreservilaiset.fi

HfoRSnEJdEnS SVEnSKa 

RESERVUndERofficERaRE

Skytte i Luolan parlösa veckors tors-
dagar kl. 17-19. Skyttedagar är 13.10, 
27.10, 10.11 och 24.11.

Markus Liesalho, ordförande, 
0400 421 002, svenska@helresp.fi, 
www.reservilaisliitto.fi/hsru

VääPEliKilTa

VÄÄPELIKILTA

Ajolupakurssi (0400 11 12001)
Santahaminassa 19.11.2011 järjes-

tettävän MPK:n kurssin tavoitteena 
on Puolustusvoimien B-ajoluvan 
hankkiminen tai C-luokan ajo-oi-
keuden päivittäminen. Kurssi on 
tarkoitettu kurssien kuljettajatehtä-
vistä kiinnostuneille reserviläisille. 
Vaatimuksena B-luokka: Vastaava 
siviiliajokortti, ei rattijuopumusran-
gaistuksia historiassa ja C-luokan 
päivittämistä varten varusmiehenä 
hankittu puolustusvoimien C-luo-
kan ajokortti. Lisätiedot: MPK:n pii-
ritoimisto 040 7070 423.

Kurssivääpelikurssi (0400 11 
13035)

MPK:n kurssi järjestetään San-
tahaminassa ??.11.2011; HUOM! 
Ajankohta on muuttunut. Kurssin 
tavoitteena on kouluttaa toimimaan 
kurssien vääpelinä ja toimistotehtä-
vissä. Myös hygieniapassin suorit-
taminen on mahdollista. Lisätiedot: 
Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, 
juha.parkkonen@gmail.com

Vääpelikilta ry:n syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen 

syyskokous järjestetään keskiviik-
kona 23.11.2011. Tarkemmat tiedot 
ilmoitetaan myöhemmin. Lisätie-
dot: Timo Tuomi, puh. 040 5401 625, 
timo.tuomi@gmail.com.

Vääpelikilta ry:n sisäampuma-
vuoro

Töölön sisäampumaradalla sun-
nuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdolli-
suus ampua ruutiaseilla .45 ACP ka-
liiperiin saakka. Kysy ratavuoroista 
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo 
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837. 

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

KoKonaiSmaan-
PUolUSTUS

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

Yhdistyksen Vuosipäivällinen vie-
tettiin 11.9. Suomelinnassa. Seppo 
Vepsäläinen piti mainion esitelmän 
aiheesta: "Myytti itsenäisestä puo-
lustuksesta". Perheliikuntapäivänä 
25.9. nautittiin aurinkoisesta syys-
säästä Falkullan ja Puistolan maise-
missa.

Syysyyskauden toiminta jatkuu 
seuraavasti: 13.10. Jäsentapaaminen 
Helsingin rautatieaseman Bar Pull-
manissa klo 17 17.11. Jäsentapaami-
nen Helsingin rautatieaseman Bar 
Pullmanissa klo 17 27.11. Santaha-
minassa kivääriampumatapahtuma 
15.12. Syyskokous klo 17.30 Döbel-
ninkatu 2, 6krs. kokoushuoneessa 
Yllämainittujen tapahtumien lisäksi 
suunnitteilla on esitelmiä ja semi-
naareja.

Ammunnat jatkuvat Töölön ra-
dalla jäsenille ilmoitetun mukaisesti 
kerran kuussa sunnuntaisin Ilmoit-
tautumiset kmp.toolo@gmail.com

Tilaisuus on ensimmäinen seminaa-
risarjassamme yhteistyössä Vies-
tiupseeriyhdistyksen kanssa. Terve-
tuloa kuulemaan viestialan uusim-
mat kuulumiset!

Syyskokous: Viestiosaston syys-
kokous pidetään esitelmätilaisuu-
den jälkeen 17.11.klo 18:30-19:30 
Otaniemessä, Sähkötekniikan kor-
keakoulussa, salissa S1, osoite Ota-
kaari 5. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat ml. toiminta-
suunnitelma vuodelle 2012 ja vali-
taan hallitus vuodelle 2012. Tervetu-
loa vaikuttamaan!

Pikkujoulut Spjutsundin majalla: 
Viestiosaston Pikkujoulut pidetään 
piirin Spjutsundin majalla pe 18.11. 
alkaen klo 18. Tule viettämään iltaa, 
saunomaan ja tapaamaan viestikol-
legoita. Mahdollisuus myös yöpy-
miseen, omat sauna- ja yöpymisvä-
lineet mukaan. Ilmoittaudu sähkö-
postitse viimeistään ma 7.11., jotta 
voimme varautua ruoan ja juoman 
suhteen: puheenjohtaja@viestiosas-
to.net. Kerro samalla mikäli tarvit-
set yhteiskuljetusta Helsingistä ma-
jalle ja takaisin.

Koulutus: Seuraava MPK:n vies-
tikurssi on Kenttäviestijärjestelmä 
(M80) , (VEH): 3.11. + 11.-13.11.2011.
Vuoden 2012 koulutuksista infoa 
tuoreeltaan 17.11., kts. edellä. Jos 
haluat toimia kouluttajana tai apu-
kouluttajana jollain viestikurssilla, 
niin ota yhteyttä toimialajohtaja 
Jyri Putkoseen tai kurssinjohtajaan. 
Lisäksi vuoden aikana on erilaisia 
tukitehtäviä, joissa tarvitaan koke-
neiden viestimiesten/kouluttajien 
apua. 

MPK-kalenterissa myös on koko 
vuoden kestävä kurssi "Viestikoulut-
tajien kouluttautuminen 

Pääkaupunkiseutu 0400 11 
12081", jonka puitteissa organisoim-
me ja kehitämme viestin koulutusta. 
Kurssille ilmoittautuneet muodosta-
vat "kouluttajapankin". Jos siis olet 
kiinnostunut koulutustehtävistä, 
käy ilmoittautumassa. Tuon kana-
van kautta hoituu sähköpostitus ja 
materiaalin jakaminen viestikoulut-
tajille jatkossa. Ilmoittautuminen 
tälle kurssille ei sido tai pakota si-
nua, vaan pikemminkin antaa mah-
dollisuuden saada tietoa ja "napata 
kiinni" sellaisista hommista, jotka si-
nua mahdollisesti kiinnostavat. Jos 
haluat sitoutua vahvemmin MPK- ja 
KOTU-toimintaan, käy täyttämäs-
sä MPK-sitoutumislomake (www.
mpky.fi -> Helsingin mpp -> KOTU) 
ja postita se printattuna piiripäällik-
kö Mauri Väänäselle. 

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

Ampumatoiminta: Ampumavuo-
romme Töölön pistooliradalla ovat 
keskiviikkoisin, vuonna 2011 viikoil-
la 42, 46 ja 50. Kokoontuminen klo 
18.50 sisäänkäynnin luona. Huo-
matkaa pakollinen ilmoittautumi-
nen päivää ennen ampumavuoroa 
ampumavastaavillemme, tarkem-
mat ohjeet ja yhteystiedot löytyvät 
verkkosivuiltamme. Huomatkaa 
myös MPK:n ampumavuorot San-
tahaminassa, ilmoittautuminen: 
www.mpky.fi. 

Tiedotus: Lisätietoa toiminnas-
tamme, ampumavuoroista, MPK:n 
ja jäsenistömme järjestämästä 
viestikoulutuksesta, liikuntatapah-
tumista sekä Viestiosaston yhteys-
tiedot löytyvät verkkosivuiltamme 

www.viestiosasto.net. Tiedotamme 
tapahtumista jäsenistölle myös säh-
köpostitse – jos et ole saanut tätä 
ilmoitusta sähköpostiisi, niin käy 
päivittämässä yhteystietosi RUL:n 
sivuilla www.rul.fi, kohdassa Jäsen-
palvelut. Voit myös lähettää sähkö-
postia osoitteeseen sihteeri@viesti-
osasto.net. Tervetuloa mukaan!

SEnioRiUPSEERiT

Merisotakoulun apulaisjohtaja Har-
junpää on toivottanut Senioriupsee-
rit avec tervetulleiksi keskiviikkona 
26.10.2011 tutustumaan nykyiseen 
meriupseerien koulutukseen, kou-
lutustiloihin sekä Suomen meri-
puolustukseen yleensä. Lähtö Suo-
menlinnaan on Kauppatorilta lähte-
vällä lautalla viimeistään klo 11.30 
ja kokoontuminen Suomenlinnan 
lauttalaiturin tuntumassa klo 11.40. 
Kokoonnuttuamme siirrymme ryh-
mänä Merisotakouluun lounaalle ja 
lounaan jälkeen Valve-auditorioon 
koulun esittelyyn sekä kuulemaan 
asiantuntijaesitykset meripuolus-
tuksen järjestelyistä.

Tilaisuus päättynee n klo 16.00.
Mukaan mahtuu 40 osallistujaa; 

osallistujilta kerätään 10 euroa/ 
osallistuja lounas ym kuluja varten.

Ilmoittautumiset viimeistään 
22.10.2011 : arne.lindholm@kolum-

bus.fi tai 050 500 4138.
Helsingin Reserviupseeripiiri 

ry:n Senioriupseerien Kerhon sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
24.11.2011 klo 12.00 alkaen Katajano-
kan Kasinon Karimo-salissa. Koko-
uksessa käsitellään kerhon 1.12.2008 
vahvistetuissa säännöissä syysko-
koukselle määrätyt asiat; mm vali-
taan kerhon puheenjohtaja, hallitus 
ja toiminnantarkastajat sekä käsi-
tellään kerhon jäsenten vähintään 
kymmenen päivää ennen kokousta 
hallitukselle kirjallisesti esittämät 
asiat ja hallituksen niistä antamat 
lausunnot.

Kokouksen yhteydessä kuullaan 
varmasti harvinainen merirosvota-
rina jonkun miinalaiva Pohjanmaan 
päällystöön kuuluvan kertomana: 
"Suomalainen sotalaiva turvaamas-
sa kauppamerenkulkua Somalian 
merirosvoilta". Noin 45 minuuttia 
kestävän esityksen jälkeen on varat-
tu puoli tuntia aikaa kysymyksille ja 
keskustelulle.

Omakustanteisen kerhopalan 
hinta on n 18 euroa, osallistumisesta 
ruokailuun pyydetään ilmoittamaan 
20.11 mennessä: arne.lindholm@ko-
lumbus.fi tai 050 500 4138.

Senioriupseerien kerhon yhteys-
tiedot: Arne Lindholm, puheenjoh-
taja, arne.lindholm@kolumbus.fi, 
050 500 4138; Pentti Uosukainen, 
sihteeri, pentti.uosukainen@kolum-
bus.fi, 040 840 6296; Heikki Kaaki-
nen, jäsenasiat, heikki.kaakinen@
kolumbus.fi, 050 589 5375

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

mUUT  
maanPUolUSTUS-

YHdiSTYKSET

HElSinGin 
ilmaToRJUnTa-

RYKmEnTin KilTa

Ilmatorjuntamies tai -nainen, 
tule juhlistamaan ilmatorjunnan 
vuosipäivää museollesi Hyrylään 
30.11.2011 klo 18.00 alkaen. Tilai-
suudessa mm. Korsuorkesterin kon-
sertti, kenttäkeittiössä keitettyä her-
nesoppaa ja entisessä varuskunnan 
ruokalassa tehtyä pannaria. Hinta 
25e. Varaa lippusi Matti Kulmalalta 
puh 040-5385515 tai matti.kulma-
la@ahmamaki.fi 20.11.2011 mennes-
sä. Tilaisuus on avoin kaikille joten 
lippuja myydään muillekin. Ilma-
torjuntaveteraanien toivomuksesta 
asuna ilmatorjuntamiehillä tai -nai-
silla on paraatiasu tai tumma puku 
kunniamerkein.

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

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

www.ilmatorjuntamuseo.fi 
Ampumavuoro normaalisti pa-

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

Puh.joht. Timo Niiranen GSM 
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com, sihteeri: Edward Breitenstein 
GSM 044 333 1027 edward.breiten-
stein@gmail.com 

PääKaUPUnKiSEUdUn 
PionEERiKilTa

Syyskokous lähestyy, on aika suun-
nitella ensivuoden toimintaa. Edelli-
sessä kokouksessa Kallioniemessä 
päätettiin, että kiltalaisille järjeste-
tään alkuvuodesta kurssit ensiapu-
taidoissa (SPR:n hätäensiapukurssi) 
sekä kurssi voimassaolevasta ase-
lainsäädännöstä ja killan harrasta-
mista ampumalajeista. Kaikenlaisia 
ehdotuksia tulevaksi toiminnaksi 
voi lähettää puheenjohtajalle (tom-
mi.laakkonen@porvoo.fi).

Pioneeripuukkoa on edelleen 
saatavilla Ilpo Ervastilta (ilervasti@
gmail.com). 

Ampumavuorot jatkuvat yhteis-
työssä Pioneeriosaston kanssa Töö-
lön radalla. Paikalla ohjausta, aseita 
ja 50 patruunaa/kerta killan jäsenil-
le. Ilmoittaudu edellisenä päivänä 
markus.saarela@sks.fi.

SiSSiKERHo 
SiSSioSaSTo

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

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

tuihin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi. Tästä eteenpäin ao. toi-
mikunnan vetäjä vastaa oman toimikuntansa osion ajankohtaisuudesta. Ke-
hitys- ja sisältöehdotukset pyydetään laittamaan toimikuntien vetäjille.

Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissi-
sivuilta.

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 Päivi Ruusuvuori 09 4056 2010/ jasenasiat(at)reservilaisliito.fi

Vuosikokoukset
Kokouskutsu: Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n vuo-

sikokoukset pidetään tiistaina 8.11. klo 18.00 alkaen Töölöntorinkatu 2, Au-
ditorio. 

Maastotoiminta
Pahkis 2011 oli ja meni. Seuraavaa Pahkista odotellessa voi vaikka ilmoit-

tautua MPK:n sissitoiminnankurssille Upinniemeen 29.-30.10. Tarkemmin 
MPK Etelä-Suomi Uusimaa kurssinumero 1700 11 12036 tai 1700 11 12037.

Maastotoiminnasta saa lisätietoa maastoaliupseeri Christer Mikkoselta 
050-5722 873, christer.mikkonen (at)elisanet.fi 

Ampumatoiminta
Seuraavat ampumaharjoitukset Luolassa Töölöntorinkadulla ma 17.10.; 

su 23.10.; ma 31.10.; su 6.11.; ma 14.11.; su 20.11. Maanantain vuoro klo 19 
alkaen ja sunnuntain vuoro klo 14.30 alkaen. Ole täsmällinen.

Katso Santahamina vuorot kivääri- ja pistooliradoille http://www.stadin-
sissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/. Katso myös MPK:n ja piirien 
ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautu-
misohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa sivulta. Lisätietoa ampumatoi-
minnasta Eki Monnilta, eki.monni@nokia.com puh 050 486 7740.

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

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

Huvitoimikunta
Perinteikäs Stadin Sissien joulusauna vietetään KaartJR:n killan saunalla 

pe 16.12.2011 klo 17:31 alkaen. Nestehuollosta vastaavat 4.6. ylennetyt ja pal-
kitut. Tiedustelut: juha_matikainen@suomi24.fi gsm 050-5977 139

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
Vuosikokoukset

Tapiolan Reserviupseerit ry:n sekä Espoon Reserviläiset ry:n vuosikoko-
ukset järjestetään tiistaina 8.11.2011.

Kokouksessa käsitellään normaalit sääntömääräiset vuosikokousasiat. 
Paikka: Espoon Otaniemi, Otakaari 5 (Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osas-
to) kello 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Liikunta
Syyskauden ensimmäiset marssit ovat: Maastomarssi 2, 15 km, Sipoon-

korpi, su 16.10.2011, MPK kurssinro 0404 11 12057. Maastomarssi 3, 15 km, 
Salmen ulkoilualue, su 13.11.2011, MPK kurssinro 0404 11 12058. Ilmoittau-
tuminen MPK:n sivujen kautta. Lisätiedot: juha.matikainen@esres.fi tai 050 
5977 139 sekä MPK:n sivuilta.

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

dot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252. 
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä. Ampu-
jilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Tämä on 
helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäse-
niä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai .45 sekä 
kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset 
parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolonto-
ri@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikko-
na. Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi, 
laina-aseen tarve: On/Ei reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakol-
linen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservi-
laisliitto.fi tai www.rul.fi. 

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  

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

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

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

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

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

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

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

KEnTTäTYKiSTöKERHo 
UUdEnmaan TYKiSTöKilTa

Edellisen lehden jälkeen tapahtunutta: 
Lauantaina 10.9. järjestettiin Tykistömuseolla kummitykin kunnostus-

talkoot. Paikalla oli 4 killan jäsentä ja vahvistuksena 3 nuorempaa tykeistä 
kiinnostunutta. Kaiken kaikkiaan museolla tapahtuma oli järjestetty tosi 
hienosti: paikalle tullessa munkkikahvit ja lounasaikaan evässämpylät. Tyk-
ki oli siirretty huoltoa varten sisätilaan, joten pieni sadekuurokaan ei hai-
tannut! Ensi vuonna mukaan voisi tulla useampikin jäsen.

KT-kerhosta ja Killasta osallistui 2 partiota Tykistön kunto-otteluun Ha-
minassa 14-15.9. Tällä kertaa voitto reserviläissarjassa meni ensimmäistä 
kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, kun Pirkanmaan partio suoriutui 
tehtävistä taidokkaimmin. KT-kerhon partio sai hopeaa joukkueella; Vila-
mo, Hänninen ja Larikka.

Killan ja kerhon ampumailta järjestettiin 23.9. Töölössä ja tilaisuus keräsi 
paikalle 14 osanottajaa. Enemmänkin olisi ollut tulijoita, mutta valitettavasti 
radan kapasiteetti ei mahdollistanut kaikkien mukaan ottoa. 

Tulevia tapahtumia
ke 26.10. Sotamuseon vierailu klo 16.30-18, Paikka: Sotamuseo, Helsin-

ki, ohjattu käynti museossa, jossa Talvisota Kunniamme päivät - näyttely. 
Ilmoittautuminen Markku Mantereelle, puheenjohtaja@ktkerho.fi, 20.10. 
mennessä.

ke 9.11. mahdollisuus vierailla Pahkajärven ampumaleirillä. Killan jäse-
nillä on mahdollisuus osallistua Karjalan Tykistörykmentin ammuntojen 
seuraamiseen yhdessä Karjalan tykistökillan kanssa. Kuljetusta ei ole jär-
jestetty, halukkaiden tulee sopia kimppakyydeistä. Kokoontuminen kello 
10.00. Vekaranjärven varuskunta-alueen portilla. Ilmoittautuminen ja lisä-
tiedot Pekka Vasara (pekka.vasara@luukku.com) 2.11. mennessä.

ke 16.11.klo 16.30- 19.00. Kerhon ja killan ampumamestaruuskilpailu Töö-
lön radalla. Ratavuoron aikana kukin käy ampumassa kohdistukset (2x5lau-
kausta) ja kilpasarjat (2x10ls). Kilpailuaseena on 9mm pistooli. Omaa asetta 
ei tarvita, mutta sellaista saa käyttää. Osallistumismaksu 10ee (sis. patruu-
nat ja maalitaulun kilpailujärjestelyt). Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jyri 

HElSinGin 
SUoJElUSKUnTaPiiRin 

PERinnEKilTa 
 

TRadiTionSGillET 
föR H:foRS 

SKYddSKåRSdiSTRiKT

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS ma 31.10.2011

Klo 16.15 perinteinen kunnian-
osoitus sk-piirin muistokivellä (Töö-
löntorinkadun ja Pohjoisen Hesperi-
ankadun kulma).

Klo 16.30 sääntömääräinen syys-
kokous sk-talon auditoriossa (Töö-
löntorinkatu 2 B).

n. klo 17.00 kahvitarjoilu. Klo 
17.30 esitelmä

STADGEENLIGT HÖSTMÖTE 
mån 31.10.2011

Kl. 16.15 traditionell uppvaktning 
vid sk-distriktets minnessten (hör-
net av Tölötorggatan och Norra Hes-
periagatan).

Kl. 16.30 det stadgeenliga höst-
mötet i sk-husets auditorium (Tölö-
torggatan 2 B). c. kl. 17.00 kaffeser-
vering. Kl. 17.30 föredrag. 

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

 

 

 

 

 

 

 

    
HElSinGin 

RaUHanTURVaaJaT

Tapani Forsström puheen-
joht aja/  veteraanivast aava 
p.0405870352,tforsstrom@hotmail.
com, Kari Kaiponen, sihteeri/jäsen-
vastaava p.040-5848524, kari.kaipo-
nen@pp.inet.fi, Tom Asplund vara-
puheenjohtaja p.050-5535665,tom.
asplund@rauhanturvaajaliitto.fi. 
Kotona ja kaukana–tukitoiminta, 
Marja-Leena Pihlajamaa p.040-
7240223, ml.pihlajamaa@gmail.
com. Liiton veteraanituen päivystä-
vä puhelin 0207698111.

Jäsenet aveceineen kutsutaan 
YK-päivän vastaanotolle Königiin 
Mikonkatu 4 22.10.2011klo 18.00. 
Osallistumisesi varmistat maksa-
malla yhdistyksen tilille Nordea 
214218-33733 35 euroa per henkilö 
17.10.2011 mennessä. Maksun ilmoi-
tusosaan osallistujien nimet. Hin-
taan sisältyy alkupaukku sekä hyvä 
noutopöydän ruoka jälkiruokineen 
ja tanssimusiikkia. Kysymykset ja 
peruutukset puheenjohtalle tai sih-
teerille. 

Messi-illat Milliklubilla,Kaivokatu 
12, klo 19.00, marraskuu: 03.11.11 
syyskokous, joulukuu: 01.12.2011 
Vesa Satamo Balkanin kaivauksien 
tapahtumista ja tuloksista.
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

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

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy  
www.avanttecno.com 

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

Oy K.G.Öhman Ab

LP-Mercatura Oy  
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp

Tampereen 
Kassajärjestelmät

Kaskitie 17
33540 TAMPERE

(03) 254 6100

Safe-Team Oy
Hirvastie 34

01450 VANTAA
0500 451 249

Oy Hilding 
Andersson Ab

Rauhankatu 40
06100 PORVOO
(019) 521 9100

Asianajotoimisto 
Matti Kovero
Kaisaniemenkatu 1 B

00100 HELSINKI
(09) 4155 0600

Noptel Oy
Teknologiantie 2

90570 OULU
040 181 4351

Oy Johnson Metall Ab
Turkkirata 14

33960 PIRKKALA
(03) 342 7700

Insinööritoimisto 
JS-Suunnittelu Oy

PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650

Uudenmaan Tilipalvelu
Laurinkatu 45
08100 LOHJA
(019) 347 272

Vantaan 
Luonnonkivi Oy

Nauharinne 13
01260 VANTAA
(09) 876 4237

Fibox Oy Ab
Keilaranta 19
02150 ESPOO
0207 785 700

JaPeKa Oy
Heikkiläntie 140

21840 KARINAINEN
010 617 3200

Järvelän Rauta Ky
Peltotie 2

16600 JÄRVELÄ
(03) 872 760

Solupak Oy
Yrittäjäntie 7

21450 TARVASJOKI
(02) 484 8138

Sanmat 
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
0400 414 432

Tekopa Oy
PL 30

03601 KARKKILA
(09) 225 2280

Suomen 
Kongressitekniikka

Puolarmetsänkuja 8
02230 ESPOO
(09) 455 1127

Satalaskenta Oy
Pohjoisranta 11

28100 PORI
050 301 8552

Indref Oy
Metallitie 2

10440 BOLLSTA
(019) 212 9100

Karhulan Pesuliike
Virsumäentie 32

48600 KARHULA
(05) 262 118

Kuopion Evl.lut 
seurakunta

PL 51101
70701 KUOPIO

(017) 158 111

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

A-Laatutarvike
Kaivosvoudintie 1 A

01610 VANTAA
(09) 530 8840

Saab Systems Oy
Metsäneidonkuja 8

02130 ESPOO
0207 960 600

Eiran 
Isännöitsijätoimisto 

Oy

Berner Oy
PL 15

00131 HELSINKI
(09) 134 511

Karjalan 
Osuuspankki

Karjalantie 943
23100 MYNÄMÄKI

Laajasalon 
Palloiluhallit

Sarvastonkaari 23
00840 HELSINKI

(09) 698 7654

Marsh Oy

Vilamo, jyrppy@hotmail.com, 044-5110472
to 17.11 Tykistöyhdistysten vuosikokoukset klo 18 alkaen Döbelninkadun auditori-

ossa. Kokousesitelmän pitää Kymen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Mark-
ku Hutka ajankohtaisista aiheista!

su 4.12. Perinteinen Barbara-juhla Tykistömuseolla Hämeenlinnassa. Tarkempi ai-
kataulu ja ohjeet seuraavassa lehdessä. Lisätietoa sihteeriltä. 

Lohjan patterin esitelmätilaisuudet jatkuvat syksyn aikana. Lisätiedot tero.merjo-
maa@nordea.com.

Ampumatoiminta: 
Yhdistysten ampumavuoro Töölön radalla on parillisten viikkojen keskiviikkona 

klo.16-19. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen edellisenä perjantaina osoitteeseen: 
jyrppy@hotmail.com 

Kerholla on oma 9mm pistooli ja ampumavarusteet, joita voi lainata patruuna-
kustannuksia vastaan ratavuorolla harjoitteluun. Omaa asetta ei tarvita siis ampu-
maharrastuksen aloittamiseen. Huom! Jokaisella ampujalla pitää olla pakollisena 
joko Reserviläisen Ampumaturva (RAT) vakuutus (20 ee/vuosi) tai muu vapaa-ajan 
vakuutus, joka kattaa ampumaharjoittelun. Lisätiedot edellämainitusta e-mail osoit-
teesta. 

Toimihenkilöt
Puheenjohtaja Markku Mantere puheenjohtaja@ktkerho.fi , varapuheenjohtaja 

Pekka Vasara, pekka.vasara@luukku.com, sihteeri Patrick Hjelt, sihteeri@ktkerho.fi, 
Lohjan patterin päällikkö Tero Merjomaa, mp 0500 841 585, tero.merjomaa@nordea.
com. Killan verkkosivut: www.tykistokilta.net. 

KT-kerhon verkkosivut: www.tykistö.fi
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

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

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

Helsingin Reserviupseeripiiri ry  
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry 

Esitelmätilaisuus
Piirien vuosikokouksia ennen pidetään esitelmätilaisuus tiistaina 15.11.2011 kello 18.00 
Katajanokan Kasinolla. Esitelmätilaisuuteen voivat osallistua kaikki piirien jäsenyhdistysten 
henkilöjäsenet. Kokousesitelmän pitää Helsingin Aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti 
Veli-Matti Rintala. Hän kertoo tulevasta puolustusvoimauudistuksesta. Esitelmän jälkeen 
alkavat varsinaiset vuosikokoukset.

Kokoukset pidetään tiistaina 15.11.2011 kel-
lo 18.00 Katajanokan Kasinolla. Kokouksissa 
käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita 
ovat mm toimintasuunnitelman ja talousar-
vion hyväksyminen sekä uuden hallituksen 
valinta. HRUP:n vuosikokouksessa käsi-

tellään lisäksi piirin sääntömuutosasia 
ja piirin yhdistyksen uudet mallisäännöt. 
Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyh-
distysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut 
edustajat. Yhdistysten äänimäärä määräytyy 
yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään 

vuodenvaihteessa 2010/11. Kokouksia edeltää 
esitelmätilaisuus, johon voivat osallistua 
kaikki piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenet.

Piirihallitukset

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja Helsingin 
Reserviupseeripiiri ry:n syyskokoukset

Teksti: Tomi Alajoki

maanPUolUSTUSTaloSSa ja Padas-
joen koulutuskeskuksessa on koh-
tuullinen määrä erilaista kalustoa 
joka on tarkoitettu kerhojen toimin-
nan tukemiseen. Kalusto koostuu 
Reserviupseeriliiton, Reserviläisur-
heiluliiton, Maanpuolustusyhtiön, 
Reserviläisliiton, Helsingin Reser-
viupseeripiirin ja Helsingin Seudun 
Reserviläispiirin, omistamista tava-
roista.

Kalustoa saa lainata ilmaiseksi 

kerhon/yhdistyksen perusteltuun 
tapahtumaan tai edustustilaisuu-
teen. Lainapyyntö on tehtävä hyvis-
sä ajoin viimeistään viikkoa ennen 
tapahtumaa. Kaluston omistajat 
on mainittu oheisessa taulukossa 
lyhentein. Viimeksi osa kalustosta 
oli Espoon Reserviläisten käytössä 
Leppävaararaitti – tapahtumassa. 
ESRES:n teltassa yleisö pääsi kokei-
lemaan laserpistoolia sekä tutustua 
reserviläistoimintaan esitemateriaa-
leineen. Laserpistooli onkin ehdoton 
vetonaula reserviläistoiminnan esit-

telyssä. RUL:n kalustosta osa sijait-
see Padasjoen koulutuskeskuksessa. 
RUL:n listalla on myös maastopu-
kuja joita saa lainaksi kesäkauden 
edustustapahtumiin. 

Helsingin piirien kerhojen on 
myös mahdollista tilata lisäpainos 
Helsingin Reservin Sanomista jaet-
tavaksi tilaisuuksissaan. Lisätilaus 
on tehtävä lehden aineistopäivänä 
Helsingin Seudun Reserviläispiiril-
tä. Lehdet on pakattu 100 kpl:n nip-
puihin, jotka tilaaja noutaa. Kaik-
keen kaluston lainaamiseen kuuluu 
sääntö: sen minkä rikot korvaat vas-
taavalla uudella samanlaisella tava-
ralla. Huolellisella lainaamisella ei 
kuluja synny. Tarkat lainaustiedot ja 
ehdot saat omistajatahoilta. Kalusto 
lukuun ottamatta ´RUL/Pada´- mer-
kittyt löytyvät Töölöstä osoitteesta 
Döbelninkatu 2. 00260 Helsinki. 

Kerhoille 
kalustotukea

kalusto kpl omistaja kalusto kpl omistaja kalusto kpl omistaja kalusto kpl omistaja

maastopuku M/05: RUL ahkio 8 RUL /Pada videotykki 2 RES 3 x 3 m telttakatos 1 HRUP
takki 15 RUL hankisukset 15 RUL /Pada yleisesite kpl RES HRUP mainoskangas 3 HRUP
housut 15 RUL sauvat+siteet 15 RUL /Pada julistesarja kpl RES EKO-Aims laseraseet: HRUP
kengät 15 RUL 1/2 joukkueteltta 2 RUL /Pada painetuja logoja kpl RES laser pistooli 1 HRUP
sadetakki 15 RUL sissitelatta 7 RUL /Pada messukyniä kpl RES laser kivääri 1 HRUP
sadehousut 15 RUL kamina 7 RUL /Pada jäsentietolomake kpl RES laser tarkkuuskivääri 1 HRUP
kypärä, komposiitti 15 RUL louevaate 10 RUL /Pada Reserviläinen lehti kpl RES kannettava pc 1 HRUP
t-paita M/91 15 RUL myrskylyhty 7 RUL /Pada 1 x 3 m banderolli 2 RES kunniavartiomiekka 5 HRUP
baretti maav 15 RUL trangia-keitin 20 RUL /Pada ulkojulisteteline 4 RES miekankannatin 5 HRUP
miehistövyö 15 RUL rinkka 3 RUL /Pada 2 x 3 m messuseinä 1 RES komentovyö ruskea 5 HRUP
hellepuku M/04 MKU: RUL lämpöastia (pysty) 4 RUL /Pada messuvalaisimet 1 RES maastoverkko 3x5 m 2 HRUP
housut 15 RUL kirves 4 RUL /Pada messupöytä 1 RES tst-liivi M/05 4 HRUP
takki 15 RUL kenttälapio 4 RUL /Pada kuljetuskärry 1 RES 1 x 3 m banderolli 3 HRUP
lierilakki 15 RUL lumilapio 3 RUL /Pada RES mainoskangas 1 RES lipunkantovyö 10 HRUP
puku M/58: RUL rautalapio 3 RUL /Pada kuulosuojain 10 HELRESP jäsentietolomake kpl HRUP
takki 6 RUL kaarisaha 3 RUL /Pada ampumaratamatto 10 HELRESP ampumasuojalasit 6 HRUP
housut 6 RUL vesiastia 5 RUL /Pada suomenlippu 1 HELRESP timer - ajanottolaite 4 HRUP
paita 6 RUL 3 x 3 m telttakatos 1 RESUL lippujalka 1 HELRESP ratatyökalulaukku 2 HRUP
vyö 6 RUL RESUL mainoskangas 3 RESUL lipunkantovyö 5 HELRESP metallimaalitaulu 15 HRUP
olkapoletit 6 RUL puristusvoimamittari 2 RESUL airutnauha 4 HELRESP nokkakärryt 1 HRUP
solmio 6 RUL vyötarömittanauha 10 RESUL 1 x 3 m banderolli 3 HELRESP Garmin gps 60cx 1 HRUP
RUL esitteet kpl RUL RESUL banderolli 3 RESUL Reservin Sanomat kpl HELRESP 3 x 3 m telttakatos 1 MPY
RUL mainoskangas 3 RUL RESUL esitteet kpl RESUL muovituoli 8 HRUP 3 x 6 m telttakatos 1 MPY

Yhteystiedot lainauksille
RUL — Reserviupseeriliitto 
09-40562053, jarjesto@rul.fi

RES — Reserviläisliitto 
09-40562043 
toimisto@reservilaisliitto.fi

RESUL — Reserviläisurheiluliitto 
09-40562023, info@resul.fi

HELRESP — Helsingin Seudun
Reserviläispiiri 
09-40562080, 
kari.talikka@helresp.fi

HRUP — 
Helsingin Reserviupseeripiiri 
09-40562073 toimisto@hrup.fi

MPY Maanpuolustusyhtiö 
09-40562014, mp-myymala@
maanpuolustusyhtio.fi


