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Supistusten tiellä

P

uolustusvoimauudistus
tulee väistämättä. Se on
tullut selväksi jo usean
asiantuntijan lausunnoista selväksi. Puolustusvoimain komentaja
kenraali Ari Puheloinen
linjasi Maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan marraskuussa, että pieni teknoarmeija ei ole Suomeen sopiva. Aiemmin
on väläytetty erittäin modernisti varustetun, noin 50 000 sotilaan pystyvän vastaamaan Suomen puolustuksesta. Joukko
olisi varustettu uusimilla käsiaseilla, pimeätoimintaan soveltuvilla laitteilla sekä
uusimmilla viestivälineillä. Lisäksi joukolla olisi kyky liikkua nopeasti eri puolille
maata. Teknoarmeijan puolesta puhuu
se, että se voisi olla lähes ammattimaisesti toimiva joukko, jota koulutettaisiin
kertausharjoituksissa riittävän usein. Nykyaikainen puolustusmateriaali on tosin
kallista ja se vanhenisi nopeasti, arvioilta
5-7 vuoden välein. Yhtälö ei taida toimia,
ainakaan säästöjen muodossa.
Puolustusvoimien sodanajan vahvuutta
ollaan supistamassa noin 100 000 reservi-

läisellä. Puolustusvoimien mukaan nykyiselle reserville ei riitä uskottavaa kalustoa
eikä muutakaan varustusta. Myös joukon
suorituskykyä pyritään parantamaan.
Jäljelle jäävälle noin 250 000 hengen joukoille on esitetty hankittavaksi riittävä
varustus. Nähtäväksi jää, kuinka suunnitelma toteutuu näinä supistuvan puolustusbudjetin aikana. Huolestuttavinta on
paikallisjoukkojen varustuksen ja suorituskyvyn tilanne. Jotta koko maata pystytään puolustamaan, on paikallisjoukkojen
kalustoon satsattava. Muuten uskottava
puolustus ei ole mahdollinen.
Kokonaan puolustusvoimien suunnitelmissa on jätetty huomiotta maanpuolustustahdon kehittyminen. Mikäli sodanajan
joukoista vähennetään noin 100 000 reserviläistä, tarkoittaa se 100 000 yhteyden
katkeamista puolustusvoimiin. Toki puolustusvoimien suunnittelussa on tulenpalava kiire saada toiminta sopeutettavaksi
tulevaan budjettiraamiin. Helppoa ei sekään tule olemaan. Supistukset vaativat
varuskuntien lakkauttamista sekä todennäköisesti myös henkilöstön irtisanomisia.
Varuskuntien lakkauttaminen ei tule

olemaan helppoa, koska maakuntien poliitikot pitävät kiinni omien äänestysalueidensa varuskunnista jo työllisyyssyistä.
Puolustusvoimauudistus ei kuitenkaan
saa olla aluepolitiikkaa.

Naton jäsenyys voisi
olla Suomelle räätälöity malli tarpeiden
mukaan. Mallissa
alueellemme ei tuotaisi
ydinaseita eikä vieraita
tukikohtia. Kriisitilanteessa Suomi vastaanottaisi apua vain
omasta pyynnöstään.

Naton jäsenyyttä on myös väläytelty
ratkaisuksi. Mutta säästäisikö liittyminen
Natoon? Puolustusvoimain entinen komentaja kenraali Jaakko Valtanen esitti,
että Naton jäsenyys voisi olla Suomelle
räätälöity malli tarpeiden mukaan. Mallissa alueellemme ei tuotaisi ydinaseita eikä
vieraita tukikohtia. Kriisitilanteessa Suomi
vastaanottaisi apua vain omasta pyynnöstään ja vain oman maa-alueen puolustamiseen. Hänen mallissaan nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää ei lopetettaisi, vaan
edelleen koko ikäluokka koulutettaisiin
reserviin. Operatiivisia joukkoja pienennettäisiin, mutta ylimääräinen reservi sijoitettaisiin paikallispuolustusjoukkoihin.
Näihin joukkoihin sijoitettavat kuuluisivat
paikallisjoukkoihin 60-vuotiaiksi saakka.
Puolustusvoimat joutuu lähivuosina supistamaan toimintaansa raskaalla kädellä.
Puolustusvoimat pitää kuitenkin edelleen
voimassa suomalaisen maanpuolustuksen
peruspilarit. Yleisestä asevelvollisuudesta ei luovuta, koko maata puolustetaan ja
sodan ajan joukot perustuvat suureen reserviin. Maanpuolustustahdon kannalta
näitä periaatteita ei voida liikaa korostaa.

Uusi Suomi, 18. 11. 1941
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Menestyksellistä taistelutoimintaa
Itärintamallamme.
Hangon asemalla ja lentokentällä pommituksen
aiheuttamia tulipaloja.
Virallisesti tiedotetaan 17.11.1941:
Hangon rintama: Vihollisen tykistötuli on jatkuvasti ollut erittäin vilkasta. Oma tykistömme on vastatessaan tuleen ampunut mm. satamassa ollutta vihollisalusta. Asemaalueella ja Täcktomin lentokentällä todettu tulipaloja.
Karjalan Kannas: Koko alueella on molemminpuolinen tykistö- ja kranaatinheitintoiminta jatkunut. Omat kranaatinheittimet ja tykistö saaneet täysosumia vihollisen työmaille ja pesäkkeisiin. Länsi-Kannaksella on partiointi ollut vilkasta.
Syvärin rintama: Molemminpuolista tulitoimintaa. Vihollisen hyökkäysyritys torjuttu.
Itärintama: Useimmilla kaistoilla tilanne ennallaan. Parilla kaistalla menestyksellistä
taistelutoimintaa.

Aikakauslehtien
liiton jäsen
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Reserviupseerin
merkitys

Pienistä asioista ei
pidä purnata!

hallituksen kokouksessa ja kentällä kerhojen puheenvuoroissa on tullut esille huoli, mikä on
reserviupseerin merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Eräs upseeriveli oli hakenut sille määrittelyä internetistä. Tarkastin kyseisen
haun. Meillä ei tunnu olevan mikään merkitystä, jos katsotaan haun tulosten määrää.
Etsintäyritykseen ei tullut ainoatakaan vastausta. Tapahtuuko reserviupseerien joukossa
mitään? Valvotaanko meidän etujamme?
Maaseudun Tulevaisuus (4.11.) kertoi, että
kertausharjoitukset perutaan seuraavaksi
neljäksi vuodeksi. Säästöt iskevät suoraan
reserviläisten sotilasammattitaitoon ja -koulutukseen. MT komentoi: ” Neljän vuoden
tauko kertausharjoituksissa ei voi olla vaikuttamatta reserviläisten kykyyn toimia tosipaikan tullen. On myös kysyttävä, kuinka armeijan etääntyminen reservistään vaikuttaa suomalaisten korkeaan maanpuolustustahtoon.”
Oli MT:n uutisointi totta tai liian pessimististä
ennakkoarviointia, niin kaikki merkit näyttävät siltä, että reserviläisten kertausharjoituksista tullaan säästämään voimakkaasti.
Kentältä kantautuu mielipiteitä, jotka kyseenalaistavat liittomme ja piirimme merkityksen. Selvitin RUL:n ja HRUP:n kannalta,
tapahtuuko mitään. Teemme yhteistyötä monella tasolla. RUL:n toimiston mukaan yhteistyötä on tehty ainakin seuraavien tahojen
kanssa: eduskunnan puolustus- ja valtionvarainvaliokunnan, pääesikunnan, maavoimien
esikunnan, puolustusministeriön, puolustusvoimien komentajan, henkilöstöpäällikön,
komentopäällikön, kansliapäällikön, puolustusministerin valtiosihteerin jne.
Helsingin piirissä olemme osallistuneet
vuoden aikana erilaisiin edunvalvontatilaisuuksiin resurssiemme mukaisesti. Olemme
osallistuneet Santahaminan ELY-päätöksen
valitukseen. Ampuma-aselakiuudistuksesta
olemme antaneet lausuntoja. Reserviupseeriston ja reserviläisten etuja on valvottu ja
ajettu koko maassa joka tasolla. Se ei aina ole
vain tarpeeksi näkyvää, ja helposti syntyy virheellisiä käsityksiä siitä, että mitään ei tehdä.
Puolustusvoimat ja reserviläiset vannovat
kuin yhdestä suusta uskottavaan maanpuolustukseen, joka perustuu asevelvollisuuteen.

Kaksi vuotta sitten

Helsingin Reserviupseeripiirin

Kertausharjoitukset ovat tämän järjestelmän
kulmakiviä. Jos upseerien ja muiden reserviläisten koulutus laiminlyödään vuosiksi, niin
tahto puolustaa maatamme laskee. Reserviläiset ovat maanpuolustuksen sananlevittäjiä. Osana suurta yleisöä ja demokraattisia
päättäjiä meitä ei kannattaisi unohtaa ja jättää huomiotta.
Valtion säästöt ovat puolustusvoimille realiteetti. Jonkun toiminnon totaalinen lopettaminen tuntuu harkitsemattomalta.
On myös valitettavaa, että tässäkin artikkelissa olen vakuuttamalla vakuuttanut
meidän päässeen oikeisiin pöytiin neuvottelemaan ja vaikuttamaan reserviupseerien
asiaan. Olemmeko olleet vain kuunteluoppilaita, joille sanellaan, mitä tehdään? Vaikutukset ovat olleet lähinnä kielteisiä, eikä
meidän etuamme ole saatu ajettua. Viedäänkö tätä maata kohti ammattiarmeijaa, vaikka
kukaan ei tunnu sitä haluavan?
Toistin internet-haun hiukan toisilla sanoilla: reserviläisen merkitys. Nyt alkoi löytyä osumia (yli 25 000), mm. kenttäkelpoisuus, reserviläisten merkitys kokonaismaanpuolustukselle, perinteet ja arvot. Pitää vain
löytää oikeat sivut. Maanpuolustustyötä tehdään Hangosta Utsjoelle. Meillä ei ole hätää,
sillä asia kiinnostaa muitakin kuin aktiivireserviläisiä, ja meidän työmme arvo tunnustetaan.
Meillä on Suomessa isot reserviläisjärjestöt, ja ne pitää ottaa vakavasti. Me tuemme
suomalaista turvallisuuspoliittista työtä ja
haluamme tehdä rakentavaa yhteistyötä suomalaisessa yhteiskunnassa.
puheenjohtaja@hrup.fi

kirjoitin tällä palstalla sedästäni, joka johti ensimmäistä suomalaista SS-vapaaehtoisten osastoa matkalla
kohti Saksaa toukokuun alussa vuonna 1941.
Olin silloin saanut käsiini otteita hänen päiväkirjastaan, jossa kerrottiin mm. hänen kokemuksistaan ja vastoinkäymisistään matkan aikana. Saksasta palattuaan hän osallistui komppanian päällikkönä taisteluihin
mm. Tali-Ihantalassa sekä Lapin sodassa.
Jokunen aika sitten luin kirjeen, jonka hän
oli lähettänyt sisarelleen Lapin sodan aikana palattuaan kotiseudulleen Rovaniemelle. Tätini toimi sodan aikaan lottana mm.
Liinahamarissa Petsamon seudulla. Kirje on
päivätty 21.10.1944 eli muutama päivä Rovaniemen takaisin valtauksen jälkeen. Ohessa
pari katkelmaa ko. kirjeestä:
”Rakas sisareni. Suo nyt anteeksi pitkäaikainen hiljaisuuteni. Se ei johdu siitä,
että kirjoittamishalua ei olisi. En ole tiennyt
osoitettasi. Nyt sain kaksi kirjettä, kun olin
komennuksella Roissa. Näin kauppalan ehjänä ennen taistelua ja sitten sen tuhoutuvan.
Ei taistelun johdosta, vaan murhapolttajien
kädestä. Kotimme on palanut, kauppalasta
ja maalta. Sauna, vanha riihi ja kesänavetta
todistavat sillä paikalla olleen kerran vanhan
Niemen talon. Nikkilä, Anttila ja Kujala ovat
pystyssä. On Saaressa muitakin pystyssä Putaan sillan korvassa ja lossirannassa. Radan
takana on paljonkin torppia pystyssä, mutta
keski-kauppala on raunioina, paitsi Valtasen
vihreä-kultainen rakennus. Otin muutamia
valokuvia, kun Rovaniemi tuhoutui.”
Kirje jatkuu: ”Sisareni, älä sure, kyllä Roi
nousee. Me elämme vielä ja maa on jäljellä.
Usko siihen! Minä uskon. Terveiset Eskolta.
Hän on nyt juuri 10 miehen kanssa nostamassa meidän perunoita maasta ja panemassa
niitä kellariin. Kirjoitin äidille juuri yksityiskohtaisen kirjeen näistä asioista. Toivon, että
hän ei murru. Kirjoita hänelle lohdutuskirje. Mutta muista, että et valita. Ei siihen ole
meillä aikaa, eikä varaa. Valittakaamme silloin, kun olemme todella hädässä.”
Setäni kirjeessä, kuten myös hänen päiväkirjassaan, korostuu sen aikainen mentaliteetti: ”Valittakaamme vasta silloin, kun
olemme todella hädässä”. Mikä olisikaan ol-

lut Suomen kohtalo, jos suomalaisten asenne
olisi ollut toinen? Tämä meidän tulisi myös
nykypäivänä muistaa, kun kohtaamme vastoinkäymisiä. Välillä on hyvä pohtia että
mikä on tärkeintä elämässämme. Onko se
että pihassa on hieno auto vai se että elämme? Myös pienistä asioista pitää pystyä nauttimaan eikä raha saa aina ratkaista.
Nyky-yhteiskunnassa rahalla on valitettavasti niin suuri merkitys, että ilman sitä on
vaikea tulla toimeen. Ns. omavaraistalous
ei enää luonnistu, koska olemme kasvaneet
erilleen luonnosta. Elämä on yhtä oravanpyörässä juoksemista. Pyörä ei saa pysähtyä, koska silloin emme saa virtaa ja niin edelleen.
Pienikin sähkökatkos saa helposti aikaan
valtavia mittasuhteita, kun nykyään ”kaikki”
toimii sähköllä. Eli meidän on juostava siinä
oravanpyörässä, jotta yhteiskunnan rattaat
pyörivät. Välillä tulee miettineeksi, että miksi
ihmiskunta on ajautunut tällaiseksi mikä se
nykyään on?
Toivotan kaikille maanpuolustajille hyvää
ja toiminnallista loppusyksyä sekä iloista joulun odotusta ja muistakaa että valittakaamme vasta sitten kun olemme todella hädässä!
Yhdessä yhteisten asioiden puolesta.

kimmo.karinen@helresp.fi
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Kirjat
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Viiden sodan kenraali

Suezilta Afganistaniin.
Suomalaiset rauhaa turvaamassa

Hjalmar
Siilasvuo (1892–1947) on jäänyt
historian lehdille muun muassa
Raatteen tien suurvoiton sekä Tornion maihinnousun ansiosta. Hänen
omapäinen persoonansa ärsytti monia, ja ylistäjien rinnalla riitti myös
äänekkäitä kriitikkoja. Millainen
persoona Siilasvuo todellisuudessa
oli? Mika Kuljun teos Kenraalin viisi sotaa piirtää kuvan värikkäästä ja
mielipiteitä jakavasta suomalaisesta
sotasankarista.
Siilasvuo ehti elämänsä aikana
taistella viidessä sodassa. Hän ajautui jääkäriksi Saksaan, mikä vei hänet ensimmäiseen maailmansotaan
ja ryhmänjohtajaksi. Suomen sisällissodassa hän osallistui kapteenina
Viipurin valtaukseen. Tuo aika olikin Siilasvuon elämän yksi käännekohdista, sillä sodan päätyttyä hän
valitsi ammattisotilaan uran.
Talvisota teki Siilasvuosta kansallissankarin. Hän johti legendaariset Suomussalmen ja Kuhmon taistelut, joiden jälkeen hänet ylennettiin kenraalimajuriksi. Jatkosota toi
hyllytyksen rintamakomentajan tehtävistä sekä vähemmän mairittelevan lempinimen “Jalmari Verinen”.
Lapin sota oli hänen elämänsä viimeinen suuri näytös. Jatkosodassa
ja Lapin sodassa kenraaliluutnantti
Siilasvuo toimi armeijakunnan komentajana, ja johti muun muassa
uhkarohkeaa Tornion maihinnousua.
Kenraalin viisi sotaa -teoksessa

Suezilta Afganistaniin

Kenraaliluutnantti

Mika Kulju, Kenraalin viisi sotaa –
Hjalmar Siilasvuon elämäkerta
Gummerus 2011, ISBN 978-951-20-8276-6, 251
sivua

Siilasvuon elämää valottaa myös hänen vanhin tyttärensä Maire Matilainen (s. 1920), joka asuu nykyään
Rovaniemellä. ”Siilasvuon elämäkertatiedoissa häntä ei ole mainittu
koskaan, sillä Siilasvuo meni tyttärensä syntymävuonna naimisiin toisen naisen kanssa. Juuri lapsiin suhtautumisessa tulee sille Siilasvuon
inhimillinen puoli, joka on yleensä
hautautunut sotasankarimyytin varjoon”, Mika Kulju kertoo.

Suomen ilmasodista pikkujättiläinen
Kaikki tietämisen arvoinen Suomen ilmavoimista talvi- ja jatkosodassa on nyt tiivistetty yksien kansien väliin.
Mikä oli Suomen ilmavoimien
strateginen rooli talvisodassa? Entä
millaisia hankintoja ilmavoimissa
tehtiin välirauhan aikoihin? Suomen ilmasodan pikkujättiläinen
vastaa näihin sekä moniin muihin
kysymyksiin. Runsaasti kuvitettu,
kattava tietoteos esittelee lähes kaiken mahdollisen talvi- ja jatkosodan
ilmataisteluista aina lentokoulutuksesta alkaen.
Asiantuntijoiden laatimat artikkelit kertovat lukijalle, miten
suomalaiset sotalentäjät lähtivät
talvisodan taisteluihin vastassaan
kymmenkertainen ylivoima. Samalla tiivistetään, mikä oli ilmavoimien
merkitys sodan kokonaiskuvassa.
Pääpaino on jatkosodan ajassa, jolloin ilmavoimat tukivat menestyksekkäästi niin maa- kuin merivoimienkin operaatioita.
Ilmatorjunta auttoi pitämään siviiliuhrien luvun sekä kotirintaman
aineelliset tappiot mahdollisimman
pieninä.
Suomen ilmasodan pikkujättiläinen esittelee myös legendaariset
Pilvenveikot eli talvi- ja jatkosodan
lentäjäsankarit ja kaikki Suomen
rintamien konetyypit.
Vaikuttava kirjoittajakunta koostuu kenraaliluutnantti evp. Heikki
Nikusesta, tietokirjailija Jyrki K.

Heikki Nikunen, Jyrki K. Talvitie,
Kalevi Keskinen, Suomen
ilmasodan pikkujättiläinen
WSOY 2011, ISBN 978-951-0-36871-8, 473 sivua

Talvitiestä, diplomi-insinööri CarlFredrik Geustista, toimittaja Heikki
Haapavaarasta sekä tietokirjailija
Kari Stenmanista. Kirjan osittain
ennen julkaisemattomasta kuvamateriaalista vastaa kuvatoimittaja Kalevi Keskinen.

-teoksen
kuvaharvinaisuudet ja rauhanturvaajien henkilökohtaiset tarinat,
autenttiset päiväkirjamerkinnät ja
kaipauksen täyttämät kirjeet paljastavat toiminnan luonteen koko karuudessaan.
Joulukuussa 1956 puolueettomuuspoliittisia ensi askeleitaan ottavasta pienestä maasta oli tulossa
rauhanturvaamisen suurvalta. Kymmenen muun osallistujamaan ohella
Suomen tuli varmistaa taistelujen
päättyminen Suezilla sekä englantilaisten, ranskalaisten ja israelilaisten miehittäjien rauhanomainen
poistuminen Egyptin maaperältä.
Moskova ei hyvillä mielin katsellut
läntisten YK-joukkojen lisääntyvää
vaikutusvaltaa Lähi-idässä. Pelättiin
jopa kolmannen maailmansodan
puhkeamista.

kriisin jälkeen ovat
kurinalaisuudestaan kiitetyt rauhanpuolustajamme ponnistelleet
kovissa olosuhteissa kahtiajaetulla
Kyproksella, Siinain hiekkaerämaassa, Golanin kukkuloilla, Libanonin
ruutitynnyrissä ja viimeksi tienvarsipommein kylvetyssä Afganistanissa.
"Tämä kirja kertoo siitä, miten
Suomesta tuli rauhanturvatoiminnan pieni suurvalta, miten toiminnan luonne on muuttunut Suezilta
Afganistaniin", kirjoittaa Virtanen
esipuheessaan. "Konkarit kertovat
nyt, mitä jännittävää tai humoristista saattoi tapahtua, kun aikaa on

Rauli Virtanen, Suezilta
Afganistaniin. Suomalaiset rauhaa
turvaamassa,
WSOY 2011,ISBN 978-951-0-37872-4, 237 sivua

Rauli Virtasen teos
pureutuu rauhanturvaamisen menneisyyteen ja nykypäivään.
Ennennäkemättömät
kuvaharvinaisuudet
mm. YK:n arkistosta
New Yorkista sekä
huikeat henkilökohtaiset tarinat
paljastavat toiminnan
luonteen koko karuudessaan.

Suezin

kulunut sen verran, ettei paljastuksista, sanomisista ja mokista enää
nouse kohu".
Mutta millaista on rauhanturvaajan arkipäivä? Kuinka kiperistä
tilanteista selvitään paitsi hengissä
myös henkisenä voittajana?
Rauli Virtasen teos pureutuu rauhanturvaamisen menneisyyteen ja
nykypäivään. Ennennäkemättömät
kuvaharvinaisuudet mm. YK:n arkistosta New Yorkista sekä huikeat
henkilökohtaiset tarinat paljastavat
toiminnan luonteen koko karuudes-

saan. Asiantuntevissa artikkeleissa
taustoitetaan Nato-johtoisten ja EUvetoisten rauhanturvaoperaatioiden
poliittisia päätöksiä.
Freelance-toimittaja, tuottaja
ja ohjaaja Rauli Virtanen on aiemmin julkaissut teokset Saigonista
Bagdadiin - neljä vuosikymmentä
ulkomaankirjeenvaihtajana (2009)
ja Hiljaiset auttajat (2010). Hän on
saanut ansioistaan Valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1993
ja Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon v. 2001.

Mannerheimin kadettikouluvuosissa
riitti vastoinkäymisiä
Vuosina 1882–1886 Carl Gustaf
Mannerheim kävi Haminan kadettikoulua. Millaisia olivat Suomen
tulevan marsalkan Haminan vuodet ja millainen Gustaf kouluun lähetettiin? Paavo Frimanin ja Lasse
Lindin teos Kadetti Mannerheim
kertoo nuoren Mannerheimin koulu- ja sotilasuran alun vaikeuksista
– isän erosta, äidin kuolemasta ja
varattomuudesta, sekä myöhemmin
koulusta erottamisesta ja hänen elämänuransa uudesta käänteestä.
Gustaf Mannerheim päätyi Haminan kadettikouluun kouluun vastentahtoisesti, äitinsä ja sukunsa toivomuksesta.
Haminan aika ei ollut Mannerheimille helppo: kuri oli kova, eikä
Mannerheim halunnut alistua siihen. Pääsiäisenä 1886 hän sai tarpeekseen ja lähti omin luvin lomalle. Huijaus kuitenkin huomattiin
ja Mannerheim saatiin pian kiinni.
Seurauksena oli koulusta erottaminen, mikä oli Mannerheimin uran
käännekohta ja välttämätön episodi
hänen matkallaan Venäjän keisarikunnan sydämeen ja maailmanmaineeseen.
Vaikka nuoren kadetti Mannerheimin opintie oli vaikea ja mutkainen, nousi hän lahjojensa ja lujan
tahtonsa ansiosta lopulta suurimmaksi suomalaiseksi. Teos Kadetti
Mannerheim kuvaa suurmiehen
vaikeiden nuoruusvuosien ohella
laajemmin suomalaisten kadettien
elämää ja Haminan kadettikoulua.

Vaikka nuoren
kadetti Mannerheimin
opintie oli vaikea ja
mutkainen, nousi hän
lahjojensa ja lujan
tahtonsa ansiosta
lopulta suurimmaksi
suomalaiseksi.

Raul Kuutma, Kaksikymmentä
vuotta Viron-Suomen sillalla
ISBN 978-951-97557-6-2, Suomen
Sotaveteraaniliitto 2011, 252 sivua, kuvitusta.

Kuvamateriaalina on sekä historiallista aineistoa Mannerheimin aikaisesta Haminasta että kuvia kaupungista nykyään.
Espoolainen tietokirjailija Paavo
Friman on tutkinut Gustaf Mannerheimin elämänvaiheita 35 vuoden
ajan. Hänen aikaisempia teoksiaan
ovat Sodan Marsalkka – rauhan presidentti, Mannerheimin matkassa,
Mannerheim-kirja (yhdessä Martti

Turtolan kanssa) sekä Talvisotakirja ja Presidenttikirja (yhdessä Lauri
Haatajan kanssa). Friman on ollut
oppaana Mannerheimin saappaanjäljille Suomessa ja Pietarissa sekä
toiminut 20 vuotta Marsalkka Mannerheimin Perinneseuran puheenjohtajana.
Haminalainen kapteeni evp Lasse
Lind on suorittanut Kadettikoulun
ja kapteenikurssin. Pisimpään hän
on palvellut Reserviupseerikoulun
erikoisupseerilinjalla ja ollut tuntiopettajana Haminan kauppaoppilaitoksessa. Lind on Haminan kaupungin virallinen opas. Hän opastaa
ympyräkaupungissa muun muassa
marsalkka Mannerheimin saappaanjäljille. Hän onkin Marsalkka
Mannerheimin Haminan perinteen
vaalijoiden sihteeri. Lasse Lind on
julkaissut omakustanteita, kuten
Mannerheim Haminassa 1880–1886
ja Kiertoajelu Gustaf Mannerheimin
jalanjäljillä Haminassa.
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Jääkärien tie
Jääkäriliike sai alkunsa ylioppilaspiireissä vuonna 1914. Sen tavoitteena oli Suomen irrottaminen Venäjästä. Irrottautuminen olisi mahdollista vain, jos Suomeen saataisiin
sotilaskoulutettuja henkilöitä. Vapaaehtoisia suomalaismiehiä alkoi
hakeutua Saksaan sotilaskoulutukseen. Kaikkiaan jääkäriksi värväytyi 1897 suomalaista nuorta miestä.
Ensimmäiset saapuivat Lockstedtin
leirille helmikuussa 1915. Viimeiset
aloittivat koulutuksen yli kaksi vuotta myöhemmin. Joukko sai nimekseen keväällä 1916 Kuninkaallinen
Preussin Jääkäripataljoona 27.
Vaativan koulutuksen jälkeen
jääkärit palasivat Suomeen keskelle
vapaussotaa vuonna 1918. Koulutettuina sotilaina he vahvistivat hallituksen joukkoja. Heidät hajotettiin
eri joukko-osastoihin eri puolille
Suomea. Jääkäreiden merkitys oli
varsin suuri jo vapaussodan aikana.

merkittävään
asemaan puolustusvoimissa jo
1920-luvulla. Jääkärit kävivät valtataistelua Venäjällä koulutettujen
upseerien kanssa, ja 1924 mennessä
jääkärit olivat nousseet puolustusvoimien johtoon. Näissä tehtävissä he toimivat vuosikymmenien
ajan. Viimeinen jääkäri puolustusvoimien komentajan oli kenraali
K.A.Heiskanen, joka jätti tehtävät
vasta 1959. Jääkäreistä peräti 49 yleni kenraalikuntaan.
Jääkärit vaikuttivat useissa or-

Aseilla on ollut merkittävä
rooli historian kulkuun
Jääkärit nousivat
merkittävään
asemaan puolustusvoimissa jo
1920-luvulla.
Jääkärit kävivät
valtataistelua
Venäjällä koulutettujen upseerien
kanssa, ja 1924
mennessä jääkärit
olivat nousseet
puolustusvoimien
johtoon.

historia on
myös ihmiskunnan historiaa, sillä
aseet ovat muovanneet maailmaa
ja sodankäynnin tapoja. Sata asetta
joilla tehtiin historiaa -teos kuvaa,
miten erilaiset aseet ovat vaikuttaneet sotataktiikkaan, miten ne ovat
muuttaneet sodankäynnin luonnetta ja millaiset vaikutukset niillä on
ollut historian kulkuun.
Kirja esittelee 100 asetta eri puolilta maailmaa aina samurai-miekasta käsikranaattiin, Spitfire-hävittäjään ja Kalašnikoviin. Samalla se
avaa mielenkiintoisen näkökulman
koko ihmiskunnan historiaan, sillä
sodankäynti on aina ollut yksi ihmisen toiminnan tärkeimmistä liikkeellepanevista voimista. ”Siitä lähtien
kun esihistoriallisen ajan ihminen
tarvitsi jotain ’kättä pitempää’, yksi
sodankäynnin perustavoitteista on
ollut saavuttaa tekninen yliote vastustajista. Ylivertaisten aseiden kehittäminen on aina saanut ihmisen
kekseliäisyyden liikkeelle.”

jatkokoulutuksen järjestämistä ulkomaisissa sotilasakatemioissa. Liiton
talous alkuvaiheessa tiukka, koska
senaikaisilla menetelmillä jäsenmaksujen kerääminen oli työlästä.
Liitto pyrki avustamaan hätään joutuneita jääkäreitä. Avustustoiminta
oli kaksijakoista. Liitto antoi suoria
avustuksia sekä lainasi rahaa.
Kirjassa tuodaan esille jääkärien
monipuolinen toiminta isänmaan
hyväksi vuosikymmenten aikana.

historiaa -teos esittelee kaikki erilaiset
asetyypit kirveistä panssarivaunuihin, merimiinoihin ja miehittämättömiin lentokoneisiin. Se käy läpi
myös aseiden toimintaperiaatteet,
edut ja haitat, käyttötarkoitukset
sekä vaikutukset taistelutaktiikkaan.
Vuosina 1500–1800 sotateknologia kehittyi huimasti, etenkin
merisodankäynnissä. Siirryttäessä

Aseteknologian

Jarkko Kemppi, Isänmaan puolesta
Minerva 2011, ISBN 978-952-492-524-2, 420 sivua

Jääkärit nousivat

ganisaatioissa johtaen pitkään mm.
Upseeriliittoa sekä Mannerheimristin ritareiden säätiötä. Suojeluskunnat olivat käytännössä jääkärien
johtama.
Kaikki jääkärit eivät työllistyneet hyvin. Paljon heistä jäi työelämän ulkopuolelle. Jääkäriliitto perustettiin helmikuussa 1922. Aluksi
liitto otti kantaa jääkäriupseereiden
jatkokoulutukseen. Liitto kannatti

Sata asetta joilla tehtiin

Chris McNab, Sata asetta joilla
tehtiin historiaa
Gummerus 2011, ISBN 978-951-20-8609-2,
suomentanut Kari Koski, 384 sivua

purjelaivojen aikakaudelle muutamilla tykeillä aseistetut kaleerit
ja kaljuunat korvattiin mahtavilla
linjalaivoilla, joista suurimmissa oli
yli sata kanuunaa rivissä molemmilla laidoilla. 1800-luvulla sotalaivat
kokivat dramaattisen muodonmuutoksen, kun höyrykoneet ja potkurin
keksiminen vapauttivat ne tuulien
oikuilta. Dreadnought-luokan taistelulaivojen ilmestyminen 1900-luvun alussa oli lähes yhtä merkittävä
turvallisuuspoliittinen ja strateginen
mullistus kuin ydinaseiden keksiminen 1940-luvulla.

Etikettiä metsästämässä

Amurin tiikeriä jäljittämässä

Maanpuolustusjärjestöissä

Kirjan tapahtumat sijoittuvat

toimivat henkilöt joutuvat usein tilanteisiin, jossa voi mennä sormi
suuhun eri tilaisuuksien menettelytavat. Yhdistysten luottamustoimissa olevat joutuvat myös suunnittelemaan ja järjestämään erilaisia tilaisuuksia, joten on hyvä tietää, mitä
tilaisuuksien protokollaan kuuluu.
Tilaisuuksien vaatimat käytännöt
eivät aina ole kirjoitettuja sääntöjä,
vaan ne ovat aikojen kuluessa muodostuneet tavoiksi. Näitä kirjoittamattomia sääntöjä ei ole koottu yksiin kansiin.
Vuonna 2008 Markus Anaja laati
Reserviläisten juhla- ja seremoniaoppaan. Koska silloin oli jo tiedossa,
että puolustusvoimat oli uudistamassa ohjeistustaan sotilaspukujen
ja kunniamerkkien käytöstä, päätettiin opas julkaista tuolloin monisteen muotoisena. Julkaisuun tuli
runsaasti hyödyllistä palautetta oppaan kehittämiseksi.
pääosin
sellaisia asioita ja tilaisuuksia, joihin
maanpuolustusväen osalta saattaa
liittyä yleisestä siviilikäytöksestä
poikkeavia piirteitä. Suhteellisen
suppeassa teoksessa ei tietenkään
ole pystytty käsittelemään kaikkia
tilanteita, joihin reserviläinen voi
joutua, mutta kirjaan on sisällytetty
jokaisen kappaleen loppuun lähdekirjallisuusluettelo, joista mahdollisesti löytyy vastaukset näihin tilanteisiin.

Markus Anaja, Maanpuolustajan
juhla-ja seremoniaopas
Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies 2011, ISBN
978-952-9872-62-6, 167 sivua

Yhdistysten luottamustoimissa olevat
joutuvat myös
suunnittelemaan ja
järjestämään erilaisia
tilaisuuksia, joten
on hyvä tietää, mitä
tilaisuuksien protokollaan kuuluu. Tilaisuuksien vaatimat
käytännöt eivät
aina ole kirjoitettuja
sääntöjä, vaan ne
ovat aikojen kuluessa muodostuneet
tavoiksi.

Oppaassa käsitellään

Kirjasta löytyy mm ohjeet eri tilaisuuksissa käytettävistä siviili- ja
sotilaspuvuista sekä ohjeet reserviläisten oikeudesta käyttää sotilaspukuja. Liitteestä löytyy myös Yleisen
palvelusohjesäännön eri sotilaspukujen kokoonpanot.
Kirjasta löytyy myös perustiedot
heraldiikasta. Kirjassa opastetaan
mm sukuvaakunan suunnittelua
sekä kerrotaan heraldisista perussäännöistä.

Yleisimmät virheet maanpuolustajilla tapahtuvat kunniamerkkien käytössä. Kirjaan on laadittu
tiiviiseen muotoon ohjeet niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin kunniamerkkien käytöstä. Toinen usein
epäselvä on lippujen käyttö. Kirjassa
kerrotaan järjestölipun suunnittelusta, naulaamisesta ja yleensä käytöstä.
Kirja on jaettu jokaisen yhdistyksen käyttöön.

itäiseen Siperiaan Habarovskin ja
Vladivostokin välille. Aluetta nimitetään Primorjeksi. Lähin tunnistettava paikka Ussuri-joki, jossa oli
levottomuuksia 1960-luvulla. Primorje on Venäjän kaakkoisin kolkka, jonne ihminen on rajannut amurintiikerin lähes kokonaan. Alueella
asuu noin neljä miljoonaa ihmistä.
Alueen pääkaupungista, puolen miljoonan asukkaan Vladivostokista, on
kahden päivän junamatka Pekingiin.
Matka Moskovaan on peräti 9300
kilometriä pitkin Siperian rataa pikajunalla. Aikaa matka vie viikon.
Primorjessa on kaksi suojelualuetta,
joissa elää arviolta 450 amurintiikeriä luonnossa.
Siperialaisessa kylässä eletään
vaatimattomissa oloissa kalavesien,
korruptoituneiden virkamiesten 200
kiloa painavien tiikereiden keskellä.
Vuonna 1997 kaksi amurintiikeriä
sai vainun ihmisistä ja ne tappoivat kaksi alueen ihmistä. Luonnon
ja ihmisen kohtaaminen kilpistyy
hyisessä vuoristossa käytävään ajojahtiin, kun paikallinen Tiikerintarkastuksen partio ryhtyi jäljittämään
kiväärin luodista haavoittunutta
tiikeriä.
Kirja on karuun taigaluontoon
sijoittuva jännitysnäytelmä kahden lajin rinnakkaiselosta. Koska
tiikeristä saatava tulo on suurinta,
mitä siperialaiset voivat saada, on
salametsästys yleistä. Tiikerin ruho

John Vaillant, Tiikeri
WSOY 2011, ISBN 978-951-0-36968-5, 335 sivua

Siperialaisessa kylässä
eletään vaatimattomissa
oloissa kalavesien, korruptoituneiden virkamiesten
200 kiloa painavien tiikereiden keskellä.

toimitetaan rajan yli Kiinaan. Teos
on myös realistinen kuvaus Venäjän
syrjäisten osien yhteiskunnallisista oloista, joissa kestävä kehitys on
jäänyt toiseksi.
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Ossi
Ikonen
Roger Smith 1927—2011
ROVAJÄRVEN
TYKISTÖLEIRIALUEEN
HMS Porlock Bay Association Chairman
järjestöupseeriksi
60-VUOTISJUHLA 23.5.2009
In Memoriam
— muistumia matkalta

Olen Ossi Ikonen ja aloitin järjestöupseerina HRUP:n toimistolla
marraskuun alussa. Koulutustaustaltani olen pesunkestävä viestiluutnantti RUK:n kurssilta 226.
Aiempaa työkokemusta on etenkin yksityiseltä turvallisuusalalta.
Reserviläistoiminnassa olen toiminut Sipoon Reserviläisten hallituksessa viisi vuotta, joista viimeiset
kaksi vuotta puheenjohtajana. Samalla olen ollut Uudenmaan Reserviläispiirin hallituksen jäsen. Sipoon
Reserviläiset on perustamisestaan
2004 alkaen kehittynyt nopeasti aktiiviseksi ja toimivaksi kerhoksi ja
jäsenmääräkin on kasvanut pikkuhiljaa. Toiminnan helmi ovat maastoretket, jotka ovat yön yli -kaminatelttareissuja esimerkiksi Nuuksioon
ja Sipoonkorpeen, kerran on oltu
myös Raatteen tiellä. Kertaamassa
sekä MPK:n kursseilla ja jotoksilla
olen käynyt jonkin verran, kertausKenttätykki
155 K 98
suora-ammunnassa.
päiviä
on kertynyt
kaikkiaan
noin 30.
Muuta järjestötaustaa minulla
on partiosta, missä olen toiminut
Uudenmaan Partiopiirin
tykistökillanpiirihalliUudenmaan
tuksessa,
nyt
viimeksi
sen puheenkunniajäsen Veli
Hynninen
johtajana. Muita partion luottamusvieraili
toukokuun
lopussa
ja
johtotehtäviä
on noin
kymmenen

vuoden ajalta. Partiossa olen oppinut monia reserviläis- ja järjestötoiminnassa hyödyllisiä taitoja.
Aloitan järjestöupseerin työt
innolla! Toimenkuvaani kuuluvat
ammunta- ja liikuntatoiminnan tukeminen, ampumaradan ja piirimajan ylläpito sekä tiedottaminen. Toimistolta minut tavoittaa numeroista
045 862 4648 ja 09 4056 2071 sekä
sähköpostitse ossi.ikonen@hrup.fi.
Toivon voivani tutustua mahdolliAamiaisen
jälkeen
siirryimme
linja-ja
simman pian
piirimme
kerhoihin
autollamme
Heinuvaaraan,
niiden johtohenkilöihin
sekä jossa
piirin
meille
jaettiin lounas paperipussisluottamushenkilöihin.
Olen käytetsa
sekä kypärä kuulosuojaimineen.
tävissänne!
Saimme lisää seuraa JääkäriprikaaRovajärven ampumaleirillä,
tin Killan kiltaveljistä.
joka juhli 60 – vuotista
Siirryimme tulenjohtopaikkaan
taivalta. Ohessa Velin kirjaamia seuraamaan SatTr:n tulenjohtoyksikön suorituksia ja kranaattien ishavaintoja retkeltä. Veli ja
noin 1,5- 2 km:n päässä
Seppo Sandgren tekivät reissun keytymistä
meistä oleviin maaleihin. Tuliaseyhteistoiminnassa Karjalan
mat olivat noin 9 kilometrin päässä
takanamme.
tykistökillan kanssa, ja heidän
Hyvin ammunta näytti osuvan.
isäntänään toimi luonnollisesti
Toiseen maaliin ammunnan jälkeen
Karjalan tykistörykmentti.
näkyi liikettä maalialueen välittömässä läheisyydessä: POROTOKKA !
Pitkä bussimatka Lappiin
En tiedä osuiko yhteenkään, mutta
Aamulla 22.5. herätys oli kello varmasti säikähtivät!
03.00. Piti ehtiä Karjalan tykistöLounaan jälkeen siirryimme tukillan bussiin joka lähti Valkealasta tustumaan raskaan raketinheitinkello 07.00. Perille Sarriojärvelle
patterin toimintaan. Meille50
esitelHelsingforsnejdens
Svenska Reservunderofficerare
år
saavuimme perjantai-illan suussa, tiin itse asejärjestelmä, sääkontti ja
kaikkiaan 14 tunnin matkan teon luotauspallot,
joita lähetettiin
2 kpl
Helsingforsnejdens Svenska Reter från Ekenäsnejdens
reservister,
jälkeen. Menimme firade
suoraan
"JohItsebefälsförening,
tapahtuman kruunasi
servunderofficerare
sin 50
års ilmaan.
Dragsviks
Helsingtolaan", jossa meidät vastaanotti 122 mm:n kranaatin ampuminen rafest lördagen den 15 oktober på Tek- fors Svenska Reservofficers Klubb,
KarTR:n komentaja, evl Jyrki Nur- ketinheittimellä. Aseeseen oli tehty
niskas Salar.
Nylands Brigads Gille samt reserminen. Majoituimme kahteen eri sisäputki, joka mahdollisti tuon.
Föreningen grundades den 30 vistdistriktets viceordförande och
rakennukseen, toiseen 10 ja toiseen
maj 1961 på Handelsgillet i Helsing- Mieleenpainuva
verksamhetsledare.iltajuhla
8 miestä. Iltapalan jälkeen pääsimfors av 13 reservunderofficerar från kruunasi
Under kvällen
päivänbjöds gästerna på
me nauttimaan saunan löylyistä,
Helsingforsnejden. Föreningen var mat och dryck samt ett festtal där
kävinpä muutaman muun "rohkean" Pitkän päivän päätteeksi siirryimme
till en början en underavdelning till föreningens historia refererades.
kanssa uimassakin Sarriojärven jää- linja-autollamme vielä seuraamaan
Helsingin Reservinaliupseerit med
Till saken hörde också att förtKainuun Tykistörykmentin ammuntävänkylmässä vedessä.
namnet Svensk sektion. Det nuva- jänta medlemmar och sammarbetstaa tuliasemaan. Saimme nähdä ja
rande
namnet
togs i bruk i mitten parter dekorerades. Kvällen slutade
Päivän
aikana
kuulla kolmen tykin ampuvan useiav
1990-talet då föreningen
med disskussion till ackompanjemonipuolinen
ohjelma registre- ta
laukauksia. Sitten olikin jo aika
rades.
På
festen
deltog
ett
femtiotal
mang avHeinuvaaran
pianomusik. sotilaskotiin
Lauantaina heräilimme noin kello 7. siirtyä
Markus Liesalho
föreningens medlemmar och gäs-

Vanha ystävämme on poissa. Suruviesti tavoitti allekirjoittaneen 17.
heinäkuuta. Matti Kurjen purjehtijoiden nimissä toimitimme kukkatervehdyksen Lontoon lähetystömme sotilasasiamiehemme sihteerin
Riitan avustuksella siunaustilaisuuteen 2.8.2011 Warwickiin.
Siunaustilaisuuden järjesti Royal
Navy Associations of Leamington
yhdessä The Royal Warwickshire
Regimentin kanssa. Arkun päällä oli
White Ensign ja meidän kukkatervehdyksemme.
Muistamme Rogerin todellisena
herrasmiehenä. Hän astui Royal Navyn HMS Porlock Bay fregatille 17
vuotiaana. Alus oli uusi ja purjehti
® P U O L U S T U S V O I M AT / J U H A N I K A N D E L L
silloin Caribialla ja Newfoundlandin
alueella. Se jätti häneen vaikutttavat
muistot, jotka värittivät hänen lop- Bay. Laivalla on siis palvellut kahden ja majoitustilaksi. Laiva romutettiin
pääjuhlaan.
Paikalla
noin
160
puelämäänsä,
ja jostaolihän
kirjoitti
eri maan merisotilaita.
vuonna 1976.
kiltaveljeä,
reserviläistä,
sotilaskotikirjan ”Shipshape
and Bristol
Fashisisarta
sekäilmestyi
useita kymmeniä
kantaon”. Kirja
vuonna 2007.
Me Laiva saapui Suomeen 25.4.1962, KL Matti Kurki oli 94 metriä pitkä,
henkilökuntaan
kuuluvaa.
Paikalla
Matti Kurjen veteraanit
ja HMS
Por- jossa sen ensimmäinen kotisatama uppouma 1580/2600 tonnia ja syväys
oli
myös
lock
Bayn80-vuotias
veteraanit sotilasmestari
ehdimme tava- oli Pansiossa. Laiva siirettiin Meri- lähes 4 metriä. Koneina oli kaksi 2750
evp.,
joka oli varusmiehenä
mukasotakoulun alaisuuteen Suomenlin- hevosvoiman mäntähöyrykonetta,
ta toisemme
neljästi. Ensimmäisen
na
ensimmäisellä
tykistöleirillä Hel60
naan vuonna 1969. KL Matti Kurki joilla saavutettiin enimmillään 19,5
kerran
2003 Portsmouthissa,
vuotta
sitten!
singissä
2004, Devonportissa 2005 teki Suomen lipun alla 14 ulko- solmun nopeus. Polttoainetta alukTilaisuus
alkoi ilmoituksella
maanpurjehdusta, joista pisin kesti seen pystyttiin tankkaamaan peräti
ja Turussa
2007.
tykistöntarkastajalle. Sitten seura83 vuorokautta. Matka suuntautui 724 tonnia, jolla alus pystyi tekemään
sivat
avauspuhe,
huomionosoitukSuomen
laivastolla
oli käytös- Atlantin yli Pohjois-Amerikkaan. edestakaisen matkan Atlantin yli.
set
ja eversti
evp. Matti
PenttiKurki
Kivimäen
sään
koululaiva
1962- Merimaileja kertyi noin 12.000. KL
On varmasti harvinaista, että
esityksellä
-vuotiaan
leirialu1975. Laiva60ostettiin
Englannista
Matti Kurjen tie koululaivan päättyi kahden lipun alla palvelleen sotaeen
vaiheistakoululaivaksi.
kuluneilta vuosilta.
käytettynä
Englan- vuonna 1974 Suomenlinnan sata- laivan veteraanit tapaavat säännölliSaimme
nauttia
todella
maukkaan
nissa laivan nimenä
oli HMS
Porlock maan kiinteäksi harjoitusalukseksi sesti toisensa.
juhla-aterian: Poronkäristystä perunamuhennoksen, suolakurkkujen
ja puolukan kera! Oli todella hyvää
ja lähes jokainen otti lisäannoksen.
Jälkiruoaksi oli vielä kahvit suklaakonvehdin kera.
Merihenkisin terveisin
Ruokailun jälkeen oli tilaisuus Raskas raketinheitin MLRS.
Ilkka J Ignatius
tutustua vielä juhlanäyttelyyn. Vielä
Sotilasmestari
kello 21 alkoi juhlallinen lipunlasku,
Matti Kurjella 1966
johon meidät oli kutsuttu. Tilaisuu- linja-autolla Hautainmaan suunnalHuhtikuussa 2012 tulee KL Matti Kurjen (Ex HMS Pordessa KarTR:n komentaja puhui le seuraamaan omilla moottoreilla Kiitokset hyvistä
Ilmoittautumiset
lock Bay) tulosta Suomeen 50 vuotta!
sotilaille, ilmoitti ylennetyt kersan- varustettujen tykkien asemaanajoa. järjestelyistä
tit ja korpraalit, joille yksiköiden Yhden tykin paikantamisessa oli on- Olen henkilökohtaisesti erittäin
Olen alustavasti sopinut SlMepan komentajan kom- Hannu Kajanne
päälliköt jakoivat arvomerkit. Lipun gelmia, mutta lopulta sekin onnis- kiitollinen Karjalan Tykistökillan
Ilkmodori Markus Aarnion kanssa, että saamme tulla Pertti Suominen
laskun jälkeen kenttärovasti puhui, tui. Oli hienoa seurata aitiopaikalta varapj. Olli Krögerille, että pääsin
Obbnäsiin (Upinniemeen) 24.4.2012, jolloin olisi tar- ka J Ignatius
piti rukouksen ja tilaisuus päättyi nykyaikaista toimintaa! Vielä kerran heidän kiltalaisten mukaan naut040-5335141
koitus tutustua
varuskuntaan ja
palasimmetänään.
Sarriojärvelle,
jossa nau- timaan erinomaisesta ohjelmasta,
suvivirteen.
Oli mieleenpainuva
ti-koulutukseen
Kerholla
kunnon illalliset. Daamit
mukaan
tai hy- 0400-795914
timme
lähtölounaan!
Saimme myös järjestelyistä ja kohtelusta! On aivan
laisuus
ja ilo olisi
olla mukana.
väksytty yöloma!
kuulla komentajalta 040-5050685
itseltään, että eri asia, kun on oma joukko-osasto
Jotta päälukua
niin il- hannu.kajanne@luukku.com
Ohjelmaa
vielä vähän saataisiin ennakoitua
Karjalan Tykistörykmentti
oli voitta- taustatukena.
sunnuntaiaamusta
p.p.suominen@kolumbus.fi
moittele halustasi olla mukana mahdollisimman
pian. mittauskilpailun
Juhlatunnelmista nauttinut Veli
nut Suorituskyvyn
ijignati@luukku.com
Sunnuntaina aamiaisen ja tavaroi- (Nenonen) jo kolmannen
kerran pe- Hynninen
den pakkauksen jälkeen ajoimme räkkäin!

Matti Kurjen purjehtijat
Perinneosasto

Yhteistyössä mukana

Kellokukantie 4, PL 224, 01301 VANTAA
Puh. 010 830 3800, fax 010 830 3825
info@starlike.ﬁ, www.starlike.ﬁ

maahantuonti | myynti | asennus
huolto | valo | ääni | mekaniikka

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi
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EU:n turvatakuut vain
poliittista solidariteettia

LAATUA
AMMATTILAISILLE

Maanpuolustus ei saa olla
valtiotalouden jakojäännös
Teksti: Jaakko Bergqvist

EU:n jäsenyydestä, maassa koettiin mahdollisesti tuleva EU:n jäsenyys myös
jonkinlaisena turvatakuuna ulkoisia
uhkia vastaan. Hallitus ja neuvottelijat eivät kuitenkaan missään
vaiheessa puhuneet turvatakuista,
vaan ajatus takuista oli syntynyt
kansalaisten mielissä jonkinlaisena
toiveajatteluna, turvana, joka tukisi
Suomen puolueettomuusasemaa.
Ei EU ole antanut Suomelle mitään
konkreettisia turvatakuita, vaan kyseessä on poliittinen turvallisuus,
joka ilmenee teoriatasolla solidaarisuutena. Ei EU:lla ole sellaista sotilaallista voimaa, jota se voisi asettaa
jäsenmaittensa tueksi. Niin ikään on
muistettava, että monet EU-maat
ovat myös NATOn jäseniä. Eikä
niillä ole halua rakentaa NATOn
rinnalle mitään uutta turvallisuusjärjestelmää’, totesi ministeri Jaakko Iloniemi globaalis-poliittisessa
katsauksessaan RUK 77:n kurssilounaalla 20.10.2011.
Monissa puheenvuoroissa muutaman viime vuoden aikana on käsitelty paljon Suomen NATO-optiota.
Suomen on sanottu kaikki täyttävän
NATOn jäsenedellytykset ja sisäänmeno on vain yksi ovenheilahdus.
Nyt vain odotetaan, ja jos tilanne
muuttuu kriittiseksi, niin silloin
käynnistämme jäsenyyden hakemisen. Mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Kun eurooppalainen kriisi
on savuttanut asteen, jolloin Suomen hallitus katsoisi olevan aihetta
hakeutua NATOn jäsenyyteen, on
tilanne kriisiytynyt koko Euroopan
alueella. ’Kun sitä optiota tarvittaisiin, sitä ei enää ole’, sanoo Iloniemi.
Iloniemi tarkasteli laajasti globaalia maailmantilannetta ja totesi,
että taloudellisen toimeliaisuuden
painopiste on siirtynyt Aasiaan. Kiinan ja Intian talouden kasvuluvut,
noin 10% ja 8%, ovat olleet yllättäviä, ja myös Brasilia on vahvassa
nousussa. Venäjä puolestaan nojaa
edelleen öljy-ja kaasutuloihinsa
samaan aikaan kun sen infrastruktuuri rapistuu. Kansan elintaso on
nyt kuitenkin korkeampia kuin Neuvostoliiton aikana, mutta 15 vuoteen
maa ei ole pystynyt uudistuksiin.
’Venäjän tilanne on vakaa, mutta
pinnan alla kuohahtelee. Suurin öljytuloin elintasoa on voitu nostaa,
mutta taloutta ei ole modernisoitu.
Infrastruktuuri rapautuu, opetuslaitos taantuu ja väki vähenee. Saman
aikaan sotilasmenoja lisätään roimasti’, pelkistää Iloniemi.

’Kun Suomi neuvotteli

Suomi menettänyt
uskottavuuttaan EU:ssa
Euroopan taloudellinen tilanne on
huolestuttava. Eikä Suomen asemakaan ole hyvä. Vuosikymmeniä Suomi rakensi uskottavuuspääomaansa,
mutta nyt osa siitä on syöty. Ekonomistitkaan eivät ole optimistisia
Suomen suhteen, sillä EU:n ja USAn
vaikeudet heijastuvat tännekin. ’Euroopassa vallitsee johtajuuden kriisi
keskellä talouden kriisiä. Saksan
hallitus horjuu, Ranska on keskellä vaalikampanjaa, Italian sisäpolitiikka on umpisolmussa ja britit

katselevat euron ongelmia matkan
päästä. Yhdysvallat on sekin keskellä vaalikampanjaa, vaikka vaaleihin
on vielä toista vuotta. Suuria päätöksiä tarvittaisiin, mutta niihin ei
kyetä sisäpoliittisista syistä. Niinpä
Eurooppa ja Yhdysvallat painiskelevat vakavien julkisen talouden kriiseissä’, määrittelee Iloniemi.
Kokonaisuutena turvallisuuspoliittinen tilanne ei ole parantunut.
Jonkin aikaa päästiin eteenpäin neuvotteluilla, mutta sitten puhuivat jälleen aseet kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan. Aseellisen konfliktin mahdollisuus oli siis sittenkin olemassa
Euroopan lähialueella. Maanpuolustuksen konsepti on kuitenkin meilläkin muuttunut. Kun sodanvaara
on poissa, on asevoimien painopiste
siirtynyt kriisinhallintaan. Niinpä
Ruotsi on ajanut alas perinteisen
puolustuksen, koska se katsoo, ettei
Venäjä pysty maihinnousuun Ruotsissa. Siellä kriisinhallintatehtävät
onkin kirjoitettu suoraan lakiin.
Suomen osalta Iloniemi ihmettelee
maanpuolustukseen liittyvän ajattelun nopeaa muuttumista. Pari
vuotta sitten maanpuolustukselle
haluttiin lisää rahaa, jotta kalusto ja
valmius pystyttäisiin pitämään ajan
tasalla. Nyt puolustusbudjetista ollaan viemässä satoja miljoonia.
Näin Iloniemi näkee tilanteen
tänään: ’Suomen kannalta tilanne
on vakaa. Puolustusjärjestelmämme
uusiminen on alullaan, mutta odotettavissa on selvästi heikompi puolustuksen taso samaan aikaan kun
selkänojamme Ruotsi tinkii omasta
puolustuksestaan. Vaikka tilanne on
nyt hyvä, mitä se on 10 vuoden kuluttua, sitä ei tiedä kukaan. Kuitenkin nyt tehdyt päätökset vaikuttavat
vuosikymmenien päähän. Maanpuolustusta ei voi kohdella valtiontalouden jakojäännöksenä ilman turhia
riskejä’.

Liittoutumista olisi
harkittava hyvän
sään aikana
’Euroopassa on yleistä asevelvollisuutta yhä vaikeampi perustella,
kun suursodan uhka on väistynyt siinä määrin, että tarve ylläpitää kalliita ja vahvoja asevoimia on pienenty-

nyt. Tällöin kotimaan puolustus on
jätetty sivuasiaksi. Samalla kriisinhallintatehtävät ovat lisääntyneet,
ja niihin ei ainakaan länsimaissa
lähetetä varusmiehiä. Niinpä monet
valtiot katsovat yleisen asevelvollisuuden olevan tarpeeton. Meilläkin
viimeisimmät gallupit osoittavat,
että asevelvollisuuden kannatus
on supistumassa. Kuitenkin Risto
Siilasmaan työryhmän johtopäätös 2010 oli, että asevelvollisuus
oli tehokkain tapa tuottaa Suomen
puolustuskyky’, määritteli komenttipuheenvuorossaan Suomen tilannetta kenraaliluutnantti evp Ilkka
Halonen.
Halonen otti esimerkiksi Ruotsin,
joka ajanut alas armeijansa ja keskittää lakimääräisesti asevoimansa
kriisinhallintatehtäviin. Mutta mihin
tilanne on ajautunut? Uuden järjestelmän mukaan tarvittaisiin vuosittain 5 300 vapaaehtoista. Svenska
Dagbladet kertoi alkuvuodesta, että
kokoon saatiin vain puolet tavoitteesta. Asevelvollisuuden poistaminen saattaisi Ruotsin tapaan Suomessakin johtaa puolustusvoimien
ja kansalaisten välisen vanhan kansalaissopimuksen murenemiseen,
pelkää Halonen. Kuitenkin tosiasia
Suomessa on ollut, että maanpuolustushenkemme on varsin vankasti
pohjautunut mm. puolustusvoimien
ja ympäröivän yhteiskunnan keskinäiseen luottamukseen ja yhteydenpitoon. Haastavana vaatimuksena
on, että maan kaikkia osia on pystyttävä puolustamaan itsenäisesti.
Niinpä poliittisen johtomme olisi
syytä harkita sotilaallista liittoutumista nyt, hyvän sään aikana.
’Ehkäpä tuleva presidentinvaalikampanja saa yhdeksi tärkeäksi
puheenaiheekseen isänmaamme
turvallisuuden ja sen vahvistamisen
vaihtoehdot liittoutumista unohtamatta. Ettei käy niin kuin Ruotsissa, missä puolustusjärjestelmän
itsestään selvä päätehtävä, oman
maan puolustaminen, on asia tutkineen Lundin yliopiston professori
Wilhelm Agrellin mielestä kadonnut matkan aikana ilman lähempää
puolustuspoliittista tai strategista
analyysia’, pohdiskeli kehitystä seuraillut kenraali Halonen.

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100
Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
120

Ministeri Jaakko Iloniemi

KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

[J] itsepalvelupesussa 15 minuuttia
kuivausrumpua tai 2 kpl kuivaushuoneen
tankoa (etu 5 e )
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka on palvellut everstin
palvelusarvossa YK:n UNIFIL-operaatiossa Etelä-Libanonissa ja Tartossa
Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajan neuvonantajana.

Viron puolustusvoimat 20 vuotta
ja saa uuden komentajan
perustettiin Viron hallituksen
päätöksellä puolustusvoimien pääesikunta. Silloin 20 vuotta sitten
aloitti työnsä Viron nykyinen puolustusvoimien komentaja Ants Laaneots (s. 16.1.1948). Neuvostoasevoimissa panssariupseerikoulutuksen
saanut Laaneots oli ensimmäinen Viron pääesikunnan päällikkö ja hän
sai CV:eensä epävirallisen arvonimen "Number one" eli Viron puolustusvoimien numero yksi.
Ants Laaneots palveli neuvostoasevoimissa Malinovskin panssariakatemiassa (1978 - 1981) suorittamiensa opintojen jälkeen panssariprikaatissa ja -divisioonassa komentajana ja esikuntapäällikkönä. Vuosina 1987 - 1989 Laaneots toimi sodan olosuhteissa jalkaväkidivisioonan
ja armeijakunnan komentajan neuvonantajana Etiopiassa.

Lokakuun 31. päivänä vuonna 1991

sai virolaisen everstin sotilasarvon ja
sen jälkeen ura on kehittynyt siten, että kenraalimajuriksi hänet ylennettiin kesällä 1998, kenraaliluutnantiksi vuonna 2008 ja tänä vuonna
kesäkuussa kenraaliksi. Pääesikunnan päällikön tehtävien lisäksi Ants
Laaneots on ollut myös Tartossa toimivan Viron Maanpuolustuskorkeakoulun johtajana vuosina 2001–2006. Puolustusvoimien johtoon
Roomassa Nato Collegessa
ja Suomessa Viron ylimmälle johdolle järjestetyllä
erikoiskurssilla (YJEK) täydennyskoulutettu kenraali
Laaneots määrättiin joulukuussa 2006 viiden vuoden
määräajaksi.
Välittömästi elokuussa
1991 tapahtuneen uudelleenitsenäistymisensä jälkeen
Viro aloitti maanpuolustusvalmistelut. Hallitusvaltaa
käyttänyt korkein neuvosto
päätti 3. syyskuuta perustaa
Viron puolustusvoimat ja
seuraavana päivänä määrättiin vuosina 1965–1973
syntyneille pakollinen asevelvollisuus. Ensimmäiset
omat virolaiset lyhyet upseerikurssit käynnistettiin
pääesikunnan päällikön
käskyllä 9. joulukuuta
vuonna 1991.

Vuonna 1992 Ants Laaneots

Neuvostoasevoimissa panssariupseerikoulutuksen
saanut Laaneots
oli ensimmäinen
Viron pääesikunnan
päällikkö ja hän sai
CV:eensä epävirallisen arvonimen
"Number one" eli
Viron puolustusvoimien numero yksi.

Ants Laaneots oli kaikessa sotaväen käynnistämistyössä vahvasti mukana. Loppuvuodesta 1991 Laaneots kävi myös ensimmäisellä ekskursiolla Suomessa. Se kuten myös vuonna 1992 Suomessa
käynnistynyt virolaisten kouluttaminen Santahaminassa ja Lappeenrannassa perustui marraskuun 8. päivänä vuonna 1991 Helsingissä
tapahtuneeseen ulkoministerien Lennart Meren ja Paavo Väyrysen tapaamiseen, jossa Viro virallisesti pyysi Suomelta apua virolaisten sotilaskoulutukseen.
Joulukuun 5. päivänä Viron puolustusvoimat saa uuden komentajan. Laaneotsan seuraajaksi on nimitetty prikaatikenraali Riho Terras (s. 17.4.1967). Terras sai ensi vaiheen upseerikoulutuksensa edellä
mainitulla joulukuussa 1991 alkaneella virolaisella upseerikurssilla.
Lisäsotilaskoulutusta hän on saanut Ruotsissa, Saksassa ja Sveitsissä. Akateemisia opintoja tuleva puolustusvoimien komentaja on suorittanut sekä Virossa että Saksassa. Terras on myös opiskellut Baltic
Defence Collegessa Tartossa ja Englannissa Royal College of Defence
Studies.

palvelusuraan ovat
kuuluneet tehtävät joukko-osastoissa, sotilasasiamiestehtävä sekä palvelus pääesikunnassa. Vuosina 2009 ja 2010 Riho Terras toimi kansliapäällikkönä puolustusministeriössä ja kuluvan vuoden hän on toiminut pääesikunnan päällikkönä.
Virolaissyntyinen, mutta Yhdysvalloissa sotilasuransa everstin sotilasarvoon saakka tehnyt kenraali Aleksander Einseln oli Viron puolustusvoimien ensimmäinen komentaja 1993–1995. Einselnillä ja Laaneotsalla oli kokemusta palveluksesta myös sodan olosuhteissa.
Seuraavilla komentajilla kenraaliluutnantti Johannes Kert ja varaamiraali Tarmo Köuts ei ollut varsinaista sotilaskoulutusta eikä myöskään palveluskokemusta sodan olosuhteissa. Uusi komentaja prikaatikenraali Riho Terras on palvellut myös Naton Irak-operaatiosa vuonna
2007.

Maanpuolustusnaisten Liiton
yhdistyksistä kolmannelle oma lippu
Teksti: Pirkko Laurila
Vantaan Maanpuolustusnaisten lippu
naulattiin ja vihittiin juhlallisin seremonioin
sunnuntaina 18.syyskuuta 2011 Hämeenkylän kirkossa.
Oman lipun hankinta on ollut yhdistyksen tavoitteena jo useita vuosia. Viime syksynä yhdistyksen tarmokkaat jäsenet, Kaarina
Dromberg ja Kyllikki Lindholm, päättivät
toteuttaa lipun hankinnan saatuaan valtuutuksen yhdistyksen hallitukselta. Vantaan
kaupunki antoi luvan kaupungin vaakunan
käyttöön ja tämän jälkeen pyydettiin tarjous
Taitolipun heraldikko Harri Rantaselta, joka
on suunnitellut ja toteuttanut myös Maanpuolustusnaisten Liiton lipun.
Lipun hankinta saatiin toteutetuksi kun
Itä-Vantaan lopetettu yhdistys siirsi kassavaransa nykyisen yhteisen yhdistyksen käyttöön ja muutamat yhdistykset, yritykset ja
yksityishenkilöt tukivat projektia.
Lipun naulaus- ja vihkimisjuhla pidettiin
Hämeenkylän kirkossa maanpuolustusväen
kirkkopyhänä Jumalanpalveluksen jälkeen.
Tilaisuuteen oli kutsuttu Vantaan Maanpuolustusnaisten jäsenten lisäksi yhteistyötahojemme edustajia.
Naulaajiksi kutsuttiin veteraanien, kaupungin, seurakunnan, liiton, Helsingin piirin, yhteistyöyhdistysten sekä lahjoittajien
edustajat. Kunnioituksesta ja kiitollisuudesta

sotiemme veteraaneja kohtaan ensimmäiset
naulat löivät lotta Sirkka Kuuskoski ja veteraani Olli Vuorio ja viimeisen naulan yhdistyksemme puheenjohtaja Soile Salmi-Villa.
Hämeenkylän seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Jukka Nevala vihki lipun ja
piti juhlallisen, mieleen jäävän puheen. Vihkimisen jälkeen valtiopäiväneuvos Kaarina
Dromberg toi lipun suunnittelija, heraldikko Harri Rantasen tervehdyksen ja Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtaja Satu
Rajala, Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja
asukaspalvelujen toimialajohtaja Heidi Nygren sekä Länsi-Vantaan Reserviupseerien
puheenjohtaja Ari Koski-Ukko edustamiensa
yhteisöjen tervehdykset. Jokaisessa tervehdyksessä tuotiin esille lipun arvokkuus ja
merkitys vantaalaiselle yhdistykselle.
Kirkkosalissa pidetyn tilaisuuden jälkeen
siirryttiin seurakuntasaliin kahville seurustelemaan ja kuuntelemaan Hämeenkylän seurakunnan kanttori Hannu-Pekka Heikkilän
sellonsoittoa.
Yhdistyksen lipun naulaus- ja vihkimistilaisuus oli juhlallinen ja lämminhenkinen.
K i i to k s et
k i rk ko h e r r a
J u kka
Nevalalle,
jonka
avustuksella pääsimme järjestämään juhlamme
kirkossa saaden sille arvokkaat puitteet sekä
Hämeenkylän seurakunnan vapaaehtoisille
naisille, jotka hoitivat kahvitarjoilun, ja kaikille läsnä olleille.

Onnittelemme
Marraskuu
19.11.
23.11.
25.11.
26.11.
26.11.
26.11.

Ekonomi, yliluutnantti Erkki Kahila (perhepiirissä)
Eläkeläinen, ylikersantti Visa Vilen
Johtaja, kapteeni Tauno Valli (perhepiirissä)
Verojohtaja, kapteeni Esko Rautiainen (matkoilla)
Ylivartija, ylivääpeli Veijo Eskelinen (yksityisesti)
Country manager, ylikersantti Mikael Friman
(Villa Junghans, Kauniainen klo 17 alkaen)

70 v
70 v
80 v
80 v
60 v
50 v

Viron puolustusvoimien uuden komentajan

Joulukuu
2.12.
5.12.
6.12.
7.12.
7.12.
10.12.
11.12.
12.12.
14.12.
26.12.
27.12.
27.12.
30.12.

Konsuli, tietokirjailija, vänrikki Jyrki K.Talvitie
70 v
Ekonomi, kiinteistöneuvos, luutnantti Raimo Haavikko (lähipiirissä)
85 v
Rehtori, majuri Kari Töyrylä (matkoilla)
50 v
Eläkeläinen, alikersantti Raimo Ruokoaho (perhepiirissä)
70 v
Varatoimitusjohtaja, vänrikki Jukka Perttula (Vastaanotto 7.12. klo 14-17 50 v
Nordeassa, Aleksanterinkatu 36 B. Mahdolliset muistamiset syöpätutkimuksen
hyväksi, Syöpäsäätiö FI2023441800003229, ”Jukka Perttula 50 v”)
Lentokapteeni, sotilasmestari Jaakko Larkka (perhepiirissä)
70 v
Technical support consultant, alikersantti Heikki Pöyhönen (matkoilla)
60 v
Tuotepäällikkö, vänrikki Jukka Waris (matkoilla)
60 v
Diplomi-insinööri, yliluutnantti Harri Kivelä (ei vastaanottoa)
70 v
Ylivartija, temppelipelimanni, vänrikki Seppo Kauppinen
80 v
Pankkitarkastaja, kapteeni Lasse Koskela (matkoilla)
60 v
Ostaja, alikersantti Hannu Backman (lähipiirissä)
60 v
Eläkeläinen, ylikersantti Kai Louemaa (matkoilla)
80 v
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Itsenäinen puolustus on neuvostoaikainen myytti
— liittoutuminen nykyajan välttämättömyys
Suomen puolustus on suurten
ratkaisujen edessä. Ratkaisujen
tarve ei johdu nykyisestä
taloustilanteesta, vaan
tulevaisuuden suunta on joka
tapauksessa päätettävä.
Teksti: Veikko Luomi

on esitetty
”itsenäisen puolustuksen” jatkamista.
Itsenäinen puolustus oli Suomen
ja Neuvosto-Venäjän välisen YYAsopimuksen aikainen kiertoilmaus
sille, ettemme olisi suurin surminkaan halunneet YYA:n mukaista sotilaallista apua naapurista, ainakaan
punatähtikokardisten joukkojen tai
-porttisten tukikohtien muodossa.
Oli siis parasta luoda myytti itsenäisestä puolustuksesta, ja samalla
häveliäästi unohtaa, että jatkosodan
aikana pohjoisesta Suomesta vastasivat saksalaiset joukot ja että Saksasta tuodut aseet, elintarvikkeet,
polttoaineet sekä taistelevat yksiköt
olivat ratkaisevia eteläisellekin Suomelle. Paljon ei puhuttu siitäkään,
että talvisodan itsenäinen puolustus,
kun siihen pakosta jouduimme, oli
hyvin lähellä täydellistä sortumista.
Paraateissa esitelty kalusto, juhlapuheet ja jopa suoranainen sumutuskin ovat osin tarkoituksellisesti ja

Eräänä vaihtoehtona

osin tarkoituksetta olleet tukemassa
itsenäinen puolustus -myyttiä.
Itsenäisen puolustuksen puolestapuhujien toivoisin esittävän toteuttamiskelpoisen suunnitelman
siitä, miten edes valmiusprikaatimme sekä mekanisoidut ja moottoroidut taisteluosastomme varustettaisiin järkeviin määrävahvuuksiin
taistelukentällä käyttökelpoisella
materiaalilla puolustusvoimiemme
käytössä olevin varoin, samalla kun
pidämme huolta ilma- ja merivoimiemme ajanmukaisesta suorituskyvystä.
Itsenäisen puolustuksen vaihtoehto on tietysti liittoutuminen tai
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vastaava järjestely muiden valtioiden kanssa. Liittoutumiseen voidaan pyrkiä heti tai joskus. Joskusvaihtoehto tarjoaa kaksi suurta
epävarmuustekijää. Ensiksikin on
liittoutumisen onnistuminen “joskus” epävarmaa. Toisekseen on puolustusjärjestelyjemme kehittäminen
nyky- ja “joskus”-hetken välisenä
aikana tyhjän päällä ja resurssien
tuhlausta; liittoutuminen kun vaatii jossain määrin erilaiset ratkaisut
kuin “itsenäinen puolustus”.
Euroopan unioni on itsenäisenä sotilaallisena toimijana kovin vaatimaton, eikä asiantilaan liene tulossa
muutosta, kun valtaosa unionimaista on järjestänyt puolustuksensa
Nato-jäsenyydellä. Pohjoismainen
yhteistyö on järkeenkäypää mm.
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Toisaalta Ruotsin kyky, ehkä halukin auttaa Suomea on rajallinen.
varteenotettava
Suomen liittoutumis- ja tukeutumistaho. Koska ei ole mahdollisuuksien
rajoissa, että kaikki Nato-maat joutuvat samanaikaisen laajan hyökkäyksen kohteeksi, on mahdollista,
kustannuksia vähentävää ja siten
järkevää jakaa puolustuksen taakka.
Natokaan ei ole Suomen kan-

Nato on siis ainoa
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ja liittymismaksun 0 eur.
Lisäksi saat kaksi 2 viikon
treenipassia valitsemaasi
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HANKO toisessa maailmansodassa

Hankoniemi oli talvisodan jälkeen vajaat kaksi vuotta Neuvostoliiton
hallussa. Suomalaiset valtasivat alueen takaisin joulukuussa 1941.
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos palauttaa mieliin
nämä 70 vuoden takaiset tapahtumat julkaisemalla tämän Hankoniemen
sotilaallisesta merkityksestä ja kohtalosta toisessa maailmansodassa
kertovan teoksen.
Kirjan kirjoittajina ovat sekä sotahistorian ammattilaiset että tunnetut
alan harrastajat.
Teoksessa on huomattava määrä Suomessa ennen julkaisemattomia
valokuvia, maalauksia, piirroksia, tekstejä sekä karttoja Hangon
tukikohdan neuvostoajasta. Painopiste kirjassa on jatkosodan alun
taisteluissa Hankoniemellä sekä neuvostojoukkojen elämässä Hangossa
keväästä 1940 joulukuuhun 1941.
Hanko toisessa maailmansodassa -teos muodostaa luontevan parin
aiemmin julkaistun Porkkala – Tapahtumien keskellä -teoksen kanssa.
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Sopeutuminen tarkoittaa, että
valmistaudumme ottamaan sitä
apua, mitä on tarjolla, kuten tiedustelutietoa, nykyaikaisia ampumatarvikkeita, huollon ja logistiikan palveluita sekä mahdollisesti ilma- ja
merivoimien tukea. Maavoimat meidän on hoidettava omasta takaa.
Nato ja muu läntinen yhteisö tuskin hyväksyy vapaamatkustusta, joten Suomen on osallistuttava Natooperaatioihin myös normaaliaikana.
Operaatiota tullee riittämään, siitä
pitää huolen pelkästään romahtaneiden ja epäonnistuneiden valtioiden monikymmeninen määrä. Ja jos
läntinen yhteisö ei ole mukana rauhan ja kehityksen tukemisessa näissä maissa, on kyseisiä maita varten
toki tarjolla muita malleja, muun

muassa venäläinen ja kiinalainen
malli.
Noin sivumennen: Suomea on
vaadittu palaamaan ns. perinteiseen
rauhanturvaamiseen, mutta näitä
ehdotuksia tehtäessä ei ole huomattu, että perinteisen rauhanturvaamisen kysyntä on romahtanut, samalla
kun uudentyyppisille operaatioille
on jatkuva, ehkä voimakkaasti kasvavakin tarve.
Nykyaikainen Nato-kelpoinen
puolustusvoimien osa ja liittoutuminen muodostaa melkoisen pelotteen
ajateltavissa olevia uhkia vastaan.
Kaiken varalta - myös siltä varalta,
että Nato kehittyy kannaltamme kovin epäedullisella tavalla - on syytä
ylläpitää myös pidäke. Kustannuksiltaan edullinen pidäke on laaja
varusmiespalvelus sekä halpoihin
ratkaisuihin perustuva mittava reservi. Rynnäkkökivääri-kenttälakkisinko-miina-armeija on tehokas
pidäke siltä varalta, että pelote pettää ja joudumme puolustautumaan
maahantunkeutujaa vastaan syvällä
valtakuntamme alueella. Pidäkearmeijalle on kansan tuki. Pelote- ja
pidäkeratkaisut ovat yhteen sovitettavissa, eivätkä toisensa poissulkevia.
Laaja varusmiespalvelus ja siitä
muodostuva pidäke-kansanarmeija
ovat eduksi myös kansalaisten ja
maanpuolustuksen yhteydelle ja lujalle maanpuolustustahdolle.

toisessa maailmansodassa

Tarjoamme kaikille
marraskuun aikana liittyneille
loppuvuoden hintaan

Tarjous on voimassa 1.-30.11.2011 ja koskee
uusia 12 kk SATS jäsenyyksiä. Jäsenyys
aktivoitava viimeistään 30.11.2011.
20 eur hallintomaksu veloitetaan
liittymisen yhteydessä.
2 viikon treenipassin aktivointipäivä
viimeistään 15.12.2011. Tarjous ei koske
muita kampanja-ja tarjoushintaisia
jäsenyyksiä.

nalta optimaalinen. Pääosa Natomaista - erityisesti Yhdysvallat - on
sellaisessa sotilasmaantieteellisessä
asemassa, ettei niiden juurikaan tarvitse varautua maavoimin tehtävään
maahantunkeutumiseen. On siten
selvää, että Naton intressit ovat esimerkiksi ilma- ja ohjuspuolustuksessa sekä operaatioissa kaukomailla.
Naton toimintaan voimme luonnollisestikin vaikuttaa vain vähän, joskin
Suomen jäsenyys kasvattaisi ns. reunavaltioiden osuutta Naton päätöksenteossa. Meidän on siis sopeuduttava Natoon sellaisena kuin se on, ja
sellaisena, miksi se kehittyy.

9 789512 522590

Puolustusvoimat

Försvarsmakten

Hankoniemi oli talvisodan jälkeen vajaat kaksi vuotta Neuvostoliiton hallussa. Suomalaiset
valtasivat alueen takaisin joulukuussa 1941. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos
palauttaa mieliin nämä 70 vuoden takaiset tapahtumat julkaisemalla tämän Hankoniemen
sotilaallisesta merkityksestä ja kohtalosta toisessa maailmansodassa kertovan teoksen.
Kirjan kirjoittajina ovat sekä sotahistorian ammattilaiset että tunnetut alan harrastajat.
272 -sivuisessa teoksessa on huomattava määrä Suomessa ennen julkaisemattomia valokuvia,
maalauksia, piirroksia, tekstejä sekä karttoja Hangon tukikohdan neuvostoajasta.
Saatavilla joulukuun alusta hintaan 35 €. Tilaukset lisbet.bjorklund@mil.fi
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Lukiolaistytöt intissä
Teksti: Neea Ahlström,
Abi-vuoden lukiolainen
Kuvat:Tomi Auersalmi

miettineen
mistä on kyse, kun suuret tyttölaumat valtaavat Santahaminan kahdesti vuodessa. Kyse on Lukiolaisten turvakurssista, joka antaa lukiolaisille perustiedot ja -taidot, joita
armeijassa tarvitaan. Siispä nuoret
marssivat kurkkusalaateissa, kasaavat omat telttansa ja kyllä joutuvat
myös yhden yön niissä nukkumaan.
Kipinävahtia myöten. He pääsevät
myös Pasi-ajelulle, ampumaradalle
ja Sodessakin käymään.
Jo ennen viikonloppuleiriä lukiolaiset käyvät luennoilla, joilla
kerrotaan valtion eri tavoista suojella kansalaisia. Poliisi, Rajavartiolaitos, Pelastuslaitos ja Väestönsuojelukeskus pitävät kukin oman
luentonsa. Tarkoitus on antaa lukio-

Monet ovat varmasti

Kurssille osallistuvat
jakautuvatkin
yleensä kahteen
tyttöryhmään;
niihin, jotka luulevat
tarvitsevansa
suoristusrautaansa ja
ajatus meikkikiellosta
kauhistuttaa ja taas
niihin, jotka ovat
tosissaan menossa
armeijaan.
laisille tietoa väestön turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Viikonlopun jälkeen osa saattaa
päättää: ” Mä en ikinä mene inttiin!”
Osa taas innostuu entistä enemmän
ja ei malta edes kutsuntoja odottaa.
Kurssille osallistuvat jakautuvatkin yleensä kahteen tyttöryhmään;
niihin, jotka luulevat tarvitsevansa
suoristusrautaansa ja ajatus meikkikiellosta kauhistuttaa ja taas niihin,
jotka ovat tosissaan menossa armeijaan. Toki mukaan mahtuu myös
pari rohkeaa poikaa, jotka haluavat
tietää mihin oikein ovat tulevaisuudessa ”joutumassa”.
Kurssi tarjoaa upean mahdollisuuden kysyä armeijan käyneiltä
naisilta mitä vain ikinä onkaan halunnut tietää armeijasta ja siellä olemisesta.
Kurssi voi myös antaa suuntaa
sille, että kannattaako armeijaan
mennä vai ei. Jos jo kurssi tuntuu
ylitsepääsemättömän vaikealta ja

rankalta, kannattaa päätöstä ehkä
vielä harkita.
Täysin oikeaa kuvaa kurssi ei
kuitenkaan armeijasta anna. Vapauksia on paljon enemmän ja täydellistä kuria ei ole. Tytöt marisevat,
että vessaan pitää päästä, sängystä
ei meinata päästä ylös ja aina marssi
ei ole tahdissa. Joka vuosi palautteista kuitenkin käy ilmi, että tiukempaa kuria olisi kaivattu. Mistä
johtuu nuorten halu kuriin? Onko
kuri vielä siinä kohtaa kivaa, kun
tietää että 20 tunnin päästä pääsee
kotiin? Tämän syksyn kurssilla lukiolaisille järjestettiin kunnon aamuherätys ja he saivat oikein punnertaa pihalla. Aamupalalla kuhistiin: ”Oi, vitsi se oli kivaa!”
Itse kävin kurssin syksyllä 2010
ja olin varmasti ihan yhtä paha
kuin tämän vuoden tytöt. Ei epäilystäkään. Posekuvia otettiin ja inttipojille naurettiin. Viime keväänä

päätin lähteä kurssille toistamiseen,
mutta apukouluttajaksi. Niin myös
tänä syksynä. Sain kurssista paljon
enemmän ja myös aivan eri tavalla
irti. Nyt käskyjen noudattamisen
lisäksi opin myös antamaan niitä.
Sanoin jotain ja minua kuunneltiin.
Minulta tultiin pyytämään neuvoa ja
tukea. Oli kiva huomata, että apuani
arvostettiin ja minusta oli hyötyä.
oli ollut jo
kaksi kertaa, pystyi keskittymään jo
vähän vaativimpiin asioihin, kuten
käsimerkkeihin tai erilaisiin poistumiskäskyihin. Viikonlopussa hauskinta olikin kurssinjohtajan johdolla piiloutuminen. Myös asenteeni
oli muuttunut ja asiat halusi hoitaa
hyvin. Aloin pikkuhiljaa ymmärtää tiukkojen aikataulujen ja sitten
kuitenkin tyhjänpanttina istumisen
merkityksen. Mitään ei tehdä turhaan, kaikelle on aina jokin syy.

Myöskin kun kurssilla
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Naisten turvallisuusharjoituksessa
vallitsi nasta
meininki
Teksti: Sanna Mertsalmi ja
Katariina Siimeslehto
Kuvat: Sanna Mertsalmi

Ennätysmäiset 350 naista harjoitteli arjen turvallisuustaitoja
Ulappa 2011-harjoituksessa
Upinniemen varuskunnassa
Suomenlahden Meripuolustusalueen varuskunta Kirkkonummella täyttyi lokakuisena
viikonloppuna naisista, kun Naisten
Valmiusliitto ry järjesti naisille tarkoitetun valtakunnallisen turvallisuusharjoituksen 14.–16.10.2011.
Ulappa 2011 -harjoituksessa oli
mukana 350 naista, joista kaukaisimmat saapuivat Lapista asti. Harjoitus koostui yhdeksästä arjen turvallisuus- ja varautumistaitoja vahvistavasta kurssista. Tarkoituksena
oli antaa naisille perusvalmiuksia
toimia arjen kriisitilanteissa.
”NASTA -harjoituksiin osallistuminen ei todellakaan ole menetettyä
vapaa-aikaa, sen arvo voi osoittautua todella ratkaisevaksi jossakin
elämän vaiheessa. On ilo nähdä
näin suuri joukko turvallisuusvalmiuksia harjoittavia naisia oman
kotini naapurissa”, sanoi päätöstilaisuudessa Naisten Valmiusliiton
kunniapuheenjohtaja ministeri Elisabeth Rehn.

Upinniemen

Varautumiskoulutusta
arjen kriiseihin
Meren läheisyys antoi Ulappa 2011
-harjoitukselle omaleimaisuutensa
sekä erinomaiset puitteet vesiturvallisuuden harjoittamiselle. Harjoituksessa olleet kolme meriaiheista kurssia saivat suuren suosion ja
toistasataa naista harjoitteli viikonlopun vesiturvallisuuteen liittyvien
haasteiden parissa. Satojen järvien
maassa vesiturvallisuustaitojen merkitys onkin suuri.
Upinniemessä harjoiteltiin myös
maasto-olosuhteissa selviytymistä,

Harjoitus koostui
yhdeksästä arjen
turvallisuus- ja
varautumistaitoja
vahvistavasta
kurssista. Tarkoituksena oli antaa
naisille perusvalmiuksia toimia
arjen kriisitilanteissa.
varautumista sähkökatkosten varalle ja viestintää kriisitilanteissa.
Tutuiksi tulivat myös arjen turvallisuusvalmiudet itsepuolustuksesta
ja ensiavusta paloturvallisuuteen.
Lisäksi valmennettiin antamaan
henkistä tukea kriisitilanteesta selviämiseksi sekä harjoiteltiin kanttiinitoimintaa maastossa.
lisäksi viikonloppu tarjosi monille uusia
elämyksiä ja pakoa arjesta. Perjantaina naiset varustettiin armeijan
varusteisiin, viikonlopun ajan majoituttiin 12 hengen tupiin ja harjoiteltiinpa jopa marssia. Osallistujista
huokui ilo ja into oppia uusia asioita. Nuorin osallistuja oli 15-vuotias
ja iäkkäin nainen oli 78-vuotias.
Ulappa 2011-harjoitus oli kautta aikain suurin NASTA -harjoitus
ja järjestettiin ensi kertaa Upinniemen varuskunnassa. Järjestelyistä
vastaavana alueneuvottelukuntana
toimi Naisten valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunta.
Harjoituksen johtajana toimi Kristiina Slotte. Harjoitus toteutettiin
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen

Turvallisuusvalmiuksien

(MPK) meripuolustuspiirin kursseina Puolustusvoimien tukemana.
Nasta -harjoitusten organisaatiossa toimivat kuuluvat omalle harjoituksen johdon kurssille, joka on
johdolle ja johdon henkilöstölle tarkoitettu johtamisharjoittelu- ja harjoituksen suunnittelukurssi. Ulappa
2011 -harjoituksen Johdon kurssin

kurssinjohtajana toimi harjoituksen
varajohtaja Anne Nikkilä-Soidinniemi. Harjoituksen toimiston toiminnasta vastasi Katariina Siimeslehto,
harjoituksen huollosta Sirpa Holma
sekä koulutustoimistosta Pirkko Kinnunen. Lisäksi organisaatiossa oli
mukana toistakymmentä vapaaehtoista naista varmistamassa harjoituksen onnistumisen.
Naisten Valmiusliitto on järjestänyt NASTA-harjoituksia vuodesta

1998. Seuraava Naisten Valmiusliiton NASTA -harjoitus pidetään Kajaanissa ensi vuoden maaliskuussa.
Harjoitukset ovat avoimia kaikille suomalaisille naisille. Koulutus
koostuu sekä teoria opetuksesta että
käytännön harjoituksista.
Lisätietoja: Naisten Valmiusliiton
pääsihteeri Lotta Mertsalmi, p. 040
561 1655, lotta.mertsalmi@naistenvalmiusliitto.fi, www.naistenvalmiusliitto.fi
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Kaartin Jääkärirykmentti
testaa Kunniakomppanian
uutta edustusasua
Teksti: Majuri Marko Maaluoto
Kuvat: Majuri Marko Maaluoto,
Musiikkikapteeni Jukka Vuolio,
Puolustusvoimat

Taustaa
Helsingin Päävartion edessä koettiin
historiallinen hetki keskiviikkona
27.7.2011 kello 7.45, kun ensimmäisen kerran sitten kesäkuun 1966
aulavartiomiehellä oli yllään uuden
tyyppinen edustusasu. Tämän historiallisen hetken taustalla on tarve
uusia kunniakomppanian edustusvaatteet ja samalla yhtenäistää sen
sekä soittokuntien asuja. Tässä artikkelissa esiteltävä uusi edustusasu
on tyyppiä m/2010 ja se pohjautuu
Panssarisoittokunnan esiintymisasuun m/2002. Puvun väreistä vihreä viittaa maavoimiin. Sitä käytetään kauluksissa, olkapoleteissa,
hihoissa ja housujen reväreiden
taustalla. Hopeinen väri kauluksissa, poleteissa, hihoissa ja housujen
reväreissä tulee puolestaan Kaartin
joukkojen perinteistä. Uuden puvun
kehittämisessä on otettu huomioon
sotilasvaatteidemme perinteet itsenäisyytemme alkuvuosista lähtien,
jonka johdosta siitä on havaittavissa viitteitä ainakin puvuista m/22 ja
m/39. Kokeilupuvut on valmistanut
Topper Uniforms Kaartin Jääkärirykmentin, Talousvarikon ja Pääesikunnan logistiikkaosaston vaatimusten mukaisesti.

Tehtävät joissa
edustusasua käytetään
Helsingin varuskunnassa Kaartin Jääkärirykmentin asettamalla
kunniakomppanialla on erilaisia
edustustehtäviä vuosittain 30 - 40.
Kaikkiaan tapahtumia on 50 - 60
näissä luvuissa on mukana esimerkiksi kaikki vartioparaatit, joihin
osallistuvat myös muut puolustusvoimien joukko-osastot. Kaartin
Jääkärirykmentin luvut pitävät sisällään pienimpinä tapahtumina
seppeleenlaskutilaisuuksiin liittyvät
kunniavartiot ja vastaavasti toisessa
ääripäässä ovat valtiovieraiden tai

Vartiojoukkue ja soittokunta puvussa m/22 tai m/27 Päävartion edessä
1920-luvulla.

virallisten vieraiden vastaanottoon
liittyvät kunniakomppaniatehtävät.
Useimmissa näissä tapahtumissa on
mukana myös Kaartin Soittokunta
ja heillä puolestaan on erilaisia soittotehtäviä vuosittain noin 300. Kaikissa edellä mainituissa yhteisissä tilaisuuksissa käytetään maavoimien
edustusasua, joka tällä hetkellä
pohjautuu kevyeen palveluspukuun
m/83. Samaa asua käyttää päivittäin Päävartioon asetettu vartioosasto aulavartiossa ja Tasavallan
Presidentin Linnan kunniavartiossa.
Edustusasu on siis jatkuvassa käytössä ja erittäin näkyvissä sekä huomiota herättävissä tehtävissä.

Varuskunnallisten
edustustehtävien historiaa
itsenäisyyden ajalta
Tässä artikkelissa käsittelen kunniakomppanian ja Helsingin Päävartion
vartio-osaston edustusasun historiaa
Helsingin varuskunnassa tapahtuvien edustustehtävien ja vartiotehtävien kautta.
Helsingin varuskunnassa kunniakomppania asetetaan valtion
päämiesten valtiovierailuihin ja virallisiin vierailuihin sekä puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan virallisille vieraille. Muita
tilaisuuksia, joihin kunniakomppania asetetaan, ovat Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet, Puolustusvoimain lippujuhlan päivän
ja Itsenäisyyspäivän seppeleenlas-

kutilaisuudet sekä eräät muut
erityisen juhlalliset tai huomattavat tapahtumat. Näiden lisäksi vielä 1980-luvulla
Tasavallan presidentin lähtiessä ja palatessa virallisilta
vierailuilta hänelle asetettiin
kunniakomppania lentokentälle tai rautatieasemalle.
Nykyään kunniakomppanian ja Helsingin Päävartion vartio-osaston asettaminen kuuluu Kaartin
Jääkärirykmentille. Käytännössä tehtävän hoitaa Kaartin Pataljoonan Sotilaspoliisikomppania ja 2. Jääkärikomppania puolivuosittain.
Ennen tätä vuodesta 1919
vuoteen 1939 kunniakomppanian asettaminen kuului pääosin Suomen Valkoiselle Kaartille.
Talvisodan alkamisesta 1940-luvun
lopulle tehtävä kuului varuskuntaan
perustetuille Helsingin Varuskuntapataljoonalle tai Helsingin Komennuskomppanialle. Joissain tapauksissa kunniakomppanioita saattoi
olla myös kaksi, jolloin toisen komppanian asettajia olivat esimerkiksi
Helsingin Suojeluskuntapiiri ja Kadettikoulu, tehtävä saatettiin käskeä
eräille muillekin varuskunnan joukko-osastoille. Vuosina 1919 - 1949
vartiopalvelukseen Päävartiossa
osallistuivat muutkin kuin Suomen
Valkoinen Kaarti, Helsingin Komennuskomppania tai Helsingin Varus-

Kokeilupuku m/2010 lippalakin, vyön ja
puolikenkien kanssa.

Soittokunta ja vartiomies puvussa m36 Päävartion edessä vuonna 1964.

kuntapataljoona, pääasiassa tehtävä
kuitenkin kuului heille. Näitä muita
varuskunnan joukkoja olivat esimerkiksi Helsingin Suojeluskuntapiiri,
Helsingin Laivastoasema, Uudenmaan Rykmentti, Jääkäripataljoona
5 ja eräät muut. Kunniakomppa-

nian ja
vartio-osaston
asettaminen kuului pelkästään Helsingin Komennuskomppanialle,
Helsingin Varuskuntapataljoonalle
ja Kaartin Pataljoonalle 1940-luvun
lopulta.
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Päävartion aulavartiomiehet vaihtavat tehtäviä kokeilupuvussa m/2010. Tässä vaihtoehdossa heillä on maavoimien baretti, vyö ja maihinnousukengät.

Vartioparaatissa Päävartion edessä vuonna 1978 sotilailla on puku m/65.

Vartioparaati Päävartion edessä vuonna 2009, sotilailla puku m/83

Ensi vuonna tulee kuluneeksi
200 vuotta 3. Jääkärirykmentin
perustamisesta Viipurissa, tästä
polveutuvat Kaartin Pataljoonan
perinnejoukot. Osasta rykmenttiä
muodostettiin opetuspataljoona,
joka myöhempien erinomaisten
koulutustulosten ja sotamenestyksen myötä korotettiin ensin nuoren
kaartin arvoon ja myöhemmin vielä vanhan kaartin arvoon. Tämän
Suomen Kaartina tunnetun joukkoosaston perinteiden ja tehtävien jatkajia ovat Suomen Valkoinen Kaarti, Helsingin Varuskuntapataljoona,
Helsingin Komennuskomppania,
Helsingin Vartiopataljoona ja Kaartin Pataljoona, joka on tällä hetkellä Kaartin Jääkärirykmentin joukkoyksikkö. Kaartin Soittokunnan
historia on lähes yhtä pitkä, sillä sen
perinteet ulottuvat ensi vuonna 193
vuoden päähän yhteisiin vaiheisiin
Suomen Kaartin kanssa. Sen muita nimiä ovat olleet Helsingin Torvisoittokunta, Suomen Valkoisen
Kaartin Soittokunta ja Helsingin
Varuskuntasoittokunta. Joukkoosaston nimet ovat vaihtuneet 200
vuoden aikana, mutta sen tehtävät
ovat säilyneet ennallaan.

sään 1966 asti. Sotilaiden aseena oli
kivääri ja vartiopalveluksessa myöhemmin konepistooli. Edustuskäytössä asepukuun m/36 ei kuulunut
erityisiä tunnuspiirteitä.
Helsingin varuskunnan käskyllä
486/2.6.1966 Kaartin Pataljoonan
uudeksi edustusasuksi käskettiin
kevyt palveluspuku m/65. Tämä
jalostui pienin muutoksin kevyeksi
palveluspuvuksi m/83, joka on tällä
hetkellä Kaartin Jääkärirykmentin
kunniakomppanian ja kunniavartiomiesten edustuspuku sekä Kaartin
Soittokunnan yksi esiintymisasu.
Edustuspukukäytössä m/83:n erityispiirteitä ovat nykyään valkoinen
kypärä, vihreä kaulahuivi, valkoiset
sormikkaat, juhlavyö ja valkoiset
säärystimet (damaskit), aseena on
rynnäkkökivääri valkoisella hihnalla. Tähän on päädytty vaihe kerrallaan, sillä alkujaan esimerkiksi
kypärä oli harmaa ja kaulahuivia ei
käytetty. Ennen Kaartin Jääkärirykmentin kauluslaattojen käyttöönottoa kunniakomppania käytti Kaartin
Pataljoonan sinisiä kauluslaattoja ja
sinistä kaulahuivia. Henkilökunnan
aseistuksena on miekka ja joukkueen varajohtajina toimivilla varusmiehillä on pistoolikotelovarustus.
Edellä mainittu osoittaa, että
puolustusvoimissa edustusasuja on
uusittu varsin maltillisesti. Kunniakomppanian osalta edellinen uudistus tapahtui yli 45 vuotta sitten.
Soittokuntien esiintymisasuja uudistettiin vuosina 1991 ja 1995 sekä
laajemmin vuonna 2003, jolloin
niin sanottu Jääkärisoittokuntien

Edustusasun historiaa
ja kehittyminen
itsenäisyyden aikana
Itsenäisyyden alkuvuosina sotilasvaatteita oli monenlaisia, mutta
yhtenäisyyteen kuitenkin pyrittiin.
Ensimmäinen tavoite saada kaikille yhtenäinen univormu, oli Akseli
Gallen-Kallelan suunnitteleman pu-

Puolustusvoimissa
edustusasuja on uusittu
varsin maltillisesti.
Kunniakomppanian
osalta edellinen uudistus
tapahtui yli 45 vuotta
sitten. Soittokuntien
esiintymisasuja uudistettiin vuosina 1991 ja 1995
sekä laajemmin vuonna
2003

vun m/19 käyttöönotto. Tästä kehittyi eräin muutoksin puku m/22, joka
näkyi vartiopalveluksessa vartioosaston asettaneen joukon sotilailla.
Kunniakomppania käytti luonnollisesti samaa pukua, sillä erityistä
edustusasua ei ollut ja suojeluskunnan sotilailla oli heidän vastaava
puku. Vartiomiesten aseistuksena
oli yleensä kivääri. Myöhemmän
kehitystyön tuloksena otettiin käyttöön kenttäpuku m/27. Puku m/22
on edelleen kadettien juhlapukuna.
Seuraava merkittävämpi uudistus
oli asepuvun m/36 käyttöönotto. Tämän puvun suunnittelussa otettiin
mallia saksalaisesta kenttäpuvusta.
Puku m/36 säilyi palveluskäytössä
ainakin 1970-luvun puoleenväliin
asti, jolloin puku m/58 pikkuhiljaa
yleistyi henkilökunnalla. Vartiopalveluksessa ja kunniakomppanialla
palveluspuku m/36 oli käytössä ke-

esiintymisasu m/2003 hyväksyttiin
käyttöön. Näitä edellä mainittuja asuja käytetään erityisen suurta
näyttävyyttä vaativissa juhlatapahtumissa tai muissa huomattavissa
tapahtumissa. Kunniakomppanian
vaatetukselle asetettavat vaatimukset ovat samat, sillä valtiolliset ja
varuskunnalliset seremoniat ovat
näyttäviä sekä huomattavia. Näillä
perusteilla uudelle edustusasulle on
nähty tarve, jonka yhtenä vaiheena
on meneillään oleva kokeilukäyttö.

Uuden puvun kokeilukäyttö
Heinäkuussa alkanut kokeilukäyttö kestää ainakin vuoden 2011 loppuun. Noin puolen vuoden aikana
testataan erilaisia pukineyhdistelmiä, hankitaan kokemuksia vaatteiden käytöstä, huollosta ja soveltuvuudesta edustustehtäviin.
Pukineyhdistelmiä testattaessa
vaihtoehdot muodostuvat erilaisista kengistä, päähineistä, vöistä ja
päällystakeista. Housut ja pusero
ovat kaikissa vaihtoehdoissa samat.
Toistaiseksi viikoittaisia testipäiviä
on kolme ja kahtena arkipäivänä
vaatteita huolletaan Etelä-Suomen
Huoltorykmentin keskusvarastolla.
Käytössä kiinnitetään erityistä
huomiota pukeutumisen helppouteen ja kuinka asu säilyttää ryhtinsä
erityisesti tehtäessä aseotteita. Vaatteiden huollossa korostuvat pestävyys, harjattavuus, prässien säilyvyys, puseron kulutuksen kestävyys
ja omalta osaltaan myös säilytettävyys niin varastolla kuin käyttäjän
omassa kaapissa kasarmilla tai yksi-

kön edustusvaatevarastossa.
Kokeilukäytön kolmen ensimmäisen kuukauden aikana edustusasu on ollut käytössä Helsingin
Päävartion aulavartiomiehillä, vartioparaateissa vartiopäälliköllä ja
lippuhenkilöstöllä, myös Kaartin
Jääkärirykmentin 15. vuosipäivän
juhlallisuuksissa lippuhenkilöstö pukeutui siihen. Käyttäjien kokemukset ovat olleet lähes poikkeuksetta
myönteisiä. Kaikki ovat olleet sitä
mieltä, että uuteen asuun on helppo
ja nopea pukeutua, se säilyttää ryhtinsä hyvin eri tilanteissa ja on mukava päällä, joskin melko lämmin
helteisellä ilmalla. Pukua pidetään
myös edustavana. Esille tulleet parannusehdotuksen liittyvät pieniin
yksityiskohtiin erityisesti puseron
leikkauksissa ja eräisiin kangasvalintoihin. Mielipiteitä jakavia asioita
on ilmennyt vain joitain.
Ensimmäinen väliraportti kokeilukäytöstä laadittiin lokakuussa kesäkauden päätyttyä. Loppuraportti
ja esitykset niin muutoksista kuin
valmistamisen aloittamisesta tehdään vuodenvaihteessa 2011 - 2012.
Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin
jo todeta, että kokeilupuku pienine
korjaustarpeineenkin on onnistunut. Se on edustava, juhlallinen ja
sotilaallinen, joka sopii hyvin kunniakomppanialle, kunniavartiomiehille, Helsingin Päävartion aulavartiolle ja Tasavallan Presidentin Linnan kunniavartiolle.
Kirjoittaja toimii Helsingin
var uskunnan
komendanttina
Kaartin Jääkärirykmentissä.
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SATS saa
liikkeelle
Säännöllinen liikunta on parasta
lääkettä niin kropalle kuin
mielellekin, siinä ei ole mitään
uutta. Mutta miten liikuntaharrastuksen saisi luontevaksi
osaksi arkea?
Elämäntaparemontti on helppo
aloittaa – mutta vielä paljon, paljon
helpompaa se on unohtaa, varsinkin
kun ulkona vihmoo räntää ja viikonlopulta jäänyt sipsipussi polttelee
keittiössä. Huomenna sitten, huomenna kuntoillaan kaksin verroin
kovempaa. Niinpä...
Kuntoilusta tulee pysyvä osa
elämää vasta silloin, kun se tuntuu
mielekkäältä ja mukavalta, eli kun
motivaatio on kohdallaan. Tarvitaan
oikeanlaisia tavoitteita, tsemppausta ja onnistumisen kokemuksia. Monille hyvä treeniseura on tärkeintä,
kun taas toiset nauttivat etenkin tyylikkäistä puitteista, joissa voi viettää
arvokasta vapaa-aikaansa.
Nykyään kaikki tämä on käden

ulottuvilla. Kuntosalit ovat kehittyneet monipuolisiksi hyvinvointikeskuksiksi. Kaukana ovat ne päivät,
kun aistit saivat kuntosalilla nautintoa vain, jos sattui tykkäämään hienhajusta, ruosteisten punttien kolinasta ja loisteputkivaloista. Kuntokeskuksissa saa nykyisin treenattua
kaikkia kunnon osa-alueita: voimaa,
kestävyyttä ja liikkuvuutta.

Kunnon laitteet ja
vapaat painot
Voima- ja lihaskuntoharjoittelua
suositellaan kaikille – myös laihduttajille. Kun aktiivista lihaskudosta
tulee lisää, sohvallakin palaa enemmän kaloreita eikä jokaista suupalaa
tarvitse silloin vahtia.
SATSissa on laadukkaat Technogymin kuntosalilaitteet, jotka auttavat tekemään liikkeet oikein ja
tehokkaasti. Kokeneemmille voimaharjoittelijoille tai muuten vapaista
painoista enemmän pitäville on tarjolla on laaja valikoima käsipainoja
ja levytankoja.

Ei kai nyt sentään
jumppaan?
Kyllä vain. Ryhmäliikunta lisää voimaa ja kestävyyttä, polttaa kaloreita
ja kehittää koordinaatiota, ja tämän
päivän ryhmäliikuntatuntivalikoima
tarjoaa haastetta jokaiseen makuun.
Ohjatulla tunnilla tehot saadaan turvallisesti irti, ja menevä musiikki tuo
tunteihin rytmiä ja tunnelmaa. Tunneilla ei tarvitse pelätä monimutkaisia askelkuvioita – ellei juuri sitä
haeta. Ohjaajat koulutetaan noudattamaan tiettyjä tuntikonsepteja,
joten tunnit noudattavat yleensä sa-

maa kaavaa ohjaajasta riippumatta.
Se ei kuitenkaan tarkoita tylsää rutinoitumista, sillä tuntisisällöt uudistetaan säännöllisin väliajoin.
Jos kaipaa tehokasta ja vauhdikasta treeniä, kannattaa kokeilla
esimerkiksi Box- ja CrossTraining
-tunteja. Box on energinen kuntonyrkkeilytunti ja CrossTraining on
yhdistelmätreeni, jossa SATS Personal Trainer patistaa treenaamaan
kunnon äärirajoille yksinkertaisin
liikkein. BodyCombat-tunnilla hyödynnetään karaten, taekwondon,
capoeiran, nyrkkeilyn ja muay thain
tekniikoita. Kiinnostavien SATSuutuustuntien joukkoon kuuluu
FightCircuit, joka on saanut vaikutteita karaten ja taekwondon lisäksi
ultimate fightingista ja mixed martial artsista. Tunti rakentuu treenipisteistä, jotka kehittävät nopeutta,
kestävyyttä, voimaa ja tasapainoa.
Harjoitusvälineenä on oma keho,
eikä tunnilla tarvita treeniparia.

Lisätsemppiä porukasta
ja omavalmentajasta

Tervetuloa liikkumaan SATSiin
Helsingin Reserviupseeripiiri Ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri Ry:n jäsenistön SATS edut:
• Liittymis- ja hallintomaksu 20 € (norm. 90 €)

Yhä useampi hakee lisämotivaatiota kuntoiluun Personal Trainerin
eli omavalmentajan avulla. Hän voi
auttaa oli sitten tavoitteena liikakilojen karistaminen, maratonille tähtääminen tai vaikka vanhasta liikuntavammasta kuntoutuminen. Sen
lisäksi, että hän laatii yksilöllisen
kunto-ohjelman, hän tulee mukaan
treeniin. Omavalmentajan kanssa
kuntoilevat saavuttavat tuloksia

nopeammin kuin yksin treenaavat.
SATSilla voi kokeilla omavalmentajaa vaikkapa kolmen kerran PTStarttipaketilla.
Personal Trainerin ohjaukseen
pääsee SATS-pienryhmäharjoittelussa, eli 4-6 hengen ryhmässä, yksilövalmennusta edullisemmin. SATSin pienryhmäharjoitteluun kuuluu
kolme eri ohjelmaa: Runnig, Weight
Loss ja Sport Performance. Running-pienryhmäharjoittelu koostuu
kahdeksasta tunnin mittaisesta harjoituskerrasta, joiden aikana parannetaan maitohapon sietokykyä ja
juoksuvoimaa. Weight Loss -pienryhmäharjoittelu sisältää kuusitoista
treenikertaa ja se antaa tehokkaan
lähtöpotkun kilojen karistamiseen.
Sport Performance -ryhmissä treenataan urheilijoiden tapaan ja treenit pitävät sisällään muun muassa
askelharjoituksia, aitajuoksua sekä
kuntopallotreeniä.

Juuri nyt on oikea päivä
Eiköhän nyt ole oikea aika lopettaa
”huomenna”-leikki ja aloittaa säännöllinen kuntoilu? Tai piristää tuttuja treenirutiineja uusilla ideoilla?
Pelkästään pääkaupunkiseudulta
löytyy seitsemän SATS-kuntokeskusta. Uusin keskus on SATS Leppävaara, joka avautuu tammikuussa.
Helsingin Reserviupseeripiiri Ry:n
ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri
Ry:n jäsenet perheineen saavat SATSin palveluista 12 prosentin alennuksen.

• 12 % alennus kaikista normaalihintaisista voimassaolevan hinnaston mukaisista SATS jäsenyyksistä

Hinnasto Helsingin Reserviupseeripiiri Ry:n ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri Ry:n jäsenistölle:

10 vinkkiä — näin motivaatio säilyy!

Jäsenyydet

Hinta

1.

Gold päiväkortti (koko Suomi, rajoitettu käyttöoikeus):

51,04 €/kk (norm. 58 €/kk)

Bronze (yhden keskuksen jäsenyys, pk-seutu):

64,24 €/kk (norm. 73 €/kk)

Silver (aluejäsenyys pk-seutu, 7 keskusta):

66,88 €/kk (norm. 76 €/kk)

Gold (kaikki 11 SATS keskusta Suomessa):

69,52 €/kk (norm. 79 €/kk)

Platinum (kaikki 155 SATS keskusta Pohjoismaissa):

72,16 €/kk (norm. 82 €/kk)

Laadi realistinen, selkeä tavoite. Päätä esimerkiksi osallistua johonkin kuntoilutapahtumaan tai suoriutua kevyesti 50 punnerruksesta.

2. Tee matkan varrelle myös osatavoitteita. Palkitse itsesi tavoitteet
saavutettuasi.
3. Kerro tavoitteestasi muillekin tai kirjoita se ylös paperille ja kiinnitä
lappu näkyvälle paikalle.

Lue lisää SATSin palveluista ja tarjouksista:
www.sats.fi

4. Merkitse treenikertasi kalenteriin ja aseta liikuntaharrastuksesi tärkeälle paikalle elämässäsi.

Pohjoismaiden johtava kuntokeskusketju SATS tarjoaa

5. Päätä, että haluat olla ihminen, joka pitää lupauksensa, eikä lusmuilija, joka velttoilee tekosyiden varjolla.

Alan koulutetuimmat ohjaajat ja parhaat keskukset
Monipuolista liikuntaa kaikenikäisille ja -kuntoisille
MiniSats lastenhoito, jäsentapahtumia ja paljon muuta!
SATS iPhone ja MobileSats-palvelu, voit varata tunnit helposti puhelimella
Kaikissa keskuksissa Sats Shop & Nike Shop
Useita maksutapoja mm. Smartum etu, Luottokunnan Virikesetelit, Tyky-Kuntoseteli, Sporttipassi

6. Hanki treenikaveri, jonka kanssa voitte patistaa toisianne liikkeelle.
7. Käytä sykemittaria. Sen avulla voit seurata tarkemmin kuntosi kehittymistä.
8. Kokeile Personal Traineria tai SATS-pienryhmäharjoittelua.

Tervetuloa SATSiin
• Helsingissä:
• Espoossa:
• Vantaalla:

SATS Ruoholahti, SATS Eliel, SATS Megahertsi ja SATS Pitäjänmäki
SATS Iso Omena, (SATS Leppävaara, avataan tammikuussa 2012)
SATS Tikkurila

• Turussa:
• Jyväskylässä:
• Oulussa:

SATS Trivium
SATS Jyväskylä
SATS Caritas ja SATS Heikinkatu

9. Hyödynnä kokeneempien treenaajien vinkkejä ja kokeile myös uusia
lajeja. Suosikkilajisi voi olla vielä löytymättä.
10. Muista, että kuntoilu on parasta silloin, kun se on hauskaa. Suhtaudu kuntoiluun arvokkaana panostuksena omaan itseesi.

www.sats.fi

15

9 | 2011 > 18. 11. 2011

Jäsenmäärät
kasvuun?
kirjoittaja: Timo Elolähde,
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
jäsenhankintavastaava
Kuten Reserviläisliiton jäsenet
tai ainakin yhdistysten vastuuhenkilöt tietävät, liiton jäsenmäärä on
kasvanut voimakkaasti sen jälkeen,
kun siirryttiin ns. avoimeen jäsenlinjaan. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että liiton jäsenyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan reservin aliupseereiden lisäksi hyväksyä
kuka tahansa varusmiespalveluksen
suorittanut tai jopa suorittamaton.
Liiton jäsenyhdistyksistä enää viitisenkymmentä edellyttää jäseniltään
aliupseerin arvoa, kun avoimia yhdistyksiä ja reserviläisyhdistyksiä on
kumpiakin noin 150.
Helsingin Seudun Reserviläispiirissä peräti 10 yhdistyksen jäseneksi
voi päästä kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen. Suoritettua asepalvelusta edellyttää kaksi
yhdistystä ja aliupseerin arvoa kolme. Helsingin piirin yhdistysten jäsenmäärä on kasvanut vuoden 1996
jälkeen peräti 42 %, kun koko liitossa vastaava luku on 27 %. Vaikka osa
kasvusta selittyykin Helsingin piiriin
liittyneillä uusilla yhdistyksillä, loppu on vanhojen yhdistysten kasvua.
Mutta myös yhdistysten kesken on
eroa: esimerkiksi Vantaan Reserviläiset on kasvanut viime vuosina
voimakkaasti, mutta samaan aikaan
joissakin muissa yhdistyksissä jäsenmäärä on kääntynyt laskuun.
Kaksi vuotta sitten Reserviläisliitto perusti piireihinsä jäsenhankintavastaavien verkoston, jonka
tarkoituksena on aktivoida kaikkia
jäsenyhdistyksiä hankkimaan uusia
jäseniä. Allekirjoittanut valittiin hoitamaan tehtävää Helsingin Seudun
Reserviläispiirissä.
Miksi jäseniä sitten pitäisi saada
lisää? Toki voidaan sanoa, että suuri
jäsenmäärä tuo yhdistykselle, piirille ja liitolle enemmän painoarvoa.
Tärkeämpi syy kuitenkin on, että jäsenmäärän kasvu tuo myös lisää jä-

senmaksuja. Eikä tässä vielä kaikki,
kuten ostoskanavilla sanotaan: Helsingin piiri maksaa kannustuspalkkioita kaikille jäsenyhdistyksilleen,
jotka kasvattavat jäsenmääräänsä
edelliseen vuoteen verrattuna. Jo
yhden jäsenen lisäys tuo pienen
rahasumman yhdistyksen tilille ja
mitä enemmän jäseniä, sitä suurempi on myös palkkio. Koska yhdistykset ovat erikokoisia, prosentuaaliset
tavoitteetkin ovat erilaisia.
Miksi rahaa pitäisi kerätä? Ei rikastuminen olekaan itsetarkoitus,
mutta riittävän hyvä taloudellinen
asema tuo paremmat mahdollisuudet järjestää erilaista toimintaa. Lisäksi suuremmasta jäsenmäärästä
löytyy todennäköisemmin erilaisiin
tapahtumiin osallistujia, ehkä jopa
järjestäjiä.
RETU 2011 -infopäivä Kampissa 7.5. Jalkautumalla toiminta saa näkyvyyttä.

Aktiivinen ja runsas toiminta ainakin,
mutta mitä se käytännössä on?
Monissa yhdistyksissä on todettu,
että ammunta kiinnostaa nuoria ja
hiukan vanhempiakin reserviläisiä.
Se ei kuitenkaan ole ainoa toimintamuoto. Koulutus, liikunta, retket, esitelmät – mahdollisuuksia on
paljon. Kunkin yhdistyksen täytyy
omalla porukallaan pohtia, mitä
juuri meidän yhdistyksemme jäsenet
haluaisivat ja toisaalta, minkälaiseen toimintaan meillä on tekijöitä,
varoja ja muita mahdollisuuksia.
Kun toiminta on aktiivista, on
helpompi värvätä uusia jäseniä.
Tyytyväiset jäsenet kertovat toiminnasta myös kavereilleen. Hyvä tuote
myy itsensä. Nousukierre alkaa. Vastakkainen kehitys voi johtaa syöksykierteeseen: jäsenet eroavat ja toiminta hiipuu, jolloin on entistäkin
vaikeampaa saada uusia jäseniä tai
edes säilyttää entisiä.
Mitä jäsenyydellä saa? Ainakin
mahdollisuuden osallistua, paitsi
oman yhdistyksensä kaikkiin tilaisuuksiin, myös useimpiin tapahtumiin, joita muut reserviläispiirimme
yhdistykset tai veljespiirimme Hel-

Mikä houkuttelee jäseniä?

TULE SUNNUNTAIN KUNTOKÄVELYLLE
20.11.2011 aloitamme säännöllisen kuntokävelyn Espoossa. Lähtöpisteenä toimii Leppävaaran
urheilupuiston pysäköintialue, osoite Vanha maantie 11-13. Lähtö tapahtuu klo 10:00, matkan
pituus on noin 5 km. Toiselle kierrokselle lähdetään samalta pysäköintialueelta klo 11:10.
Jatkamme kuntokävelyä aina lumen tuloon asti, paikka ja aika sama.
Ennakkoilmoitusta ei tarvita, tulet vain paikalle. Ota kaveri mukaan!
Lisätiedot: Juha Matikainen 050-5977139 juha_matikainen(at)suomi24.fi
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Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n
jäsenmäärät vuonna 2011
Yhdistys
Helsinki
Espoo
P-Helsinki
S-Ryhmä
L-Vantaa
Merireserviläiset
Sissiosasto
Ilmailuosasto
Svenska
Itä-Helsinki
Vantaa
Vääpelikilta
PkMaanpuolustus
Kok.Maanpuolustus
TA-Kilta
Uud.Tykistökilta
Yhteensä

Kirjoilla 1.1.2011

Maksaneet 11.11.2011

Kirjoilla 11.11.2011		

822
473
18
125
70
121
269
78
43
120
681
183
3
35
291
171
3503

736
443
16
119
69
118
275
77
40
103
643
186
6
34
274
118
3261

786		
468		
21		
123		
70		
122		
285		
79		
45		
123		
714		
194		
6		
40		
299		
126		
3501

singin Reserviupseeripiirin kerhot
järjestävät. Ja vaikka jäsen ei osallistuisi mihinkään toimintaan, hän saa
kuitenkin luettavakseen sekä valtakunnallisen Reserviläinen-lehden
että piirilehden. Niitä seuraamalla
voi olla hengessä mukana ja tietää,
missä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä mennään.
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Onko jäsenellä sitten velvoitteita? Ainoa velvoite on maksaa jäsenmaksunsa, josta yhdistys saa osan ja
loppu menee liitolle ja piirille jäsenja lehtimaksuina. Mitään pakkoa
osallistua järjestettyihin tapahtumiin ei siis ole, ainoastaan mahdollisuus. Tilanne on toinen vasta, jos
tulee valituksi luottamustehtäviin
tai lupaa ottaa hoitaakseen jonkin
tehtävän. Silloin astuvat kuvaan
suomalaiset hyveet: tehdään se mitä
luvataan eikä luvata sellaista, jota
ei ole mahdollisuutta tai edes aikomusta täyttää.
Jos yhdistyksen toiminta on vähäistä ja jäsenmäärä laskussa, vastuuhenkilöiden olisi syytä miettiä,
onko jotakin tehtävissä. Jokainen
rivijäsen taas voi markkinoida reserviläistoimintaa tutuilleen ja ehkä
peräti ilmoittaa vastuuhenkilöille
kiinnostuksensa auttaa toiminnan
järjestämisessä.

Helsingin Reserviupseeripiirin		
yhdistysten jäsenmäärät 8.11.2011
ESPOO-KAUNIAINEN		
HELSINGFORS SVENSKA		
KANTA-HELSINGIN		
KÄPYLÄN SEUDUN		
LÄNSI-VANTAAN		
MUNKKIVUOREN RESERVIUPSEERIT		
PITÄJÄNMÄEN		
POHJOIS-HELSINGIN		
TAPIOLAN		
TIKKURILAN		
TÖÖLÖN		
HUOLTOUPSEERIKERHO		
ILMAILUKERHO		
ILMATORJUNTAKERHO		
JÄÄKÄRIKERHO		
KENTTÄTYKISTÖKERHO		
KRH-KERHO		
HELSINGIN RESERVIMERIUPSEERIT		
PIONEERIOSASTO		
RT-KERHO JOHTORENGAS		
HRUP:N SISSIKERHO		
VIESTIOSASTO		
VR HELSINGIN		
ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT		
PIIRI YHTEENSÄ		

265
179
513
13
171
77
19
135
586
211
157
24
126
178
105
199
40
132
132
128
206
152
61
214
4023
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YK-päivän tilaisuudet
kokoontuivat perinteelliseen YK-päivän vastaanotolle ravintola Königiin
22.10.2011 runsaslukuisina.
Yhdistyksen varapuheenjohtaja
Tom Asplund toivotti kutsuvieraat ja
osanottajat tervetulleiksi, mainiten
tämän jo traditioksi muodostuneen
juhlinnan jäseniämme yhdistäväksi
tekijäksi.
Yhdistyksellä on jo 42.toimintavuosi menossa ja jatkuvuus näyttää
hyvältä. Tulomaljojen kohottamisen
jälkeen jaettiin liiton huomionosoitukset vuodelta 2011.

Helsingin Rauhanturvaajat

Y h d istyksestämme palkittiin
SRTL:n 1.lk ansioristillä Matti Koponen, Pohjoismaisilla NBB ansiomitaleilla: Kultainen am Pentti Laamanen, Pronssinen am Paavo Räisänen,
SRTL:n 2.lk ansioristi Kirsti Kujanpää, SRTL:n kultainen ansiomitali: Jari Luostarinen, Marja-Leena
Pihlajamaa, Juha Salonen, SRTL:n
hopeinen ansiomitali: Mirva Brola
ja Roland Ellenberg, SRTL:n pronssinen ansiomitali: Markku Elman,
Veikko Myrrä, Jarmo-Olaf Varhimo.
Vuoden rauhanturvaajaksi 2011 nimitettiin Kari Kaiponen

Rauhanturvaajia osallistui juhlaan salin täydeltä.

Juhlat huipentuivat maittavaan
päivälliseen ja tanssiopettajan vetämään tanssituokioon.
Va r s i n a i s e n a
Y K- p ä i v ä n ä

24.10.2011 klo 17.00 Hietaniemen
hautuumaalla järjestettiin kunnianosoitus ja kukkalaitteiden lasku tehtävissä menehtyneiden muistoksi.

copyright S aksan M erivoimat

Saksan yhdentymisen 21-vuotispäivän kunniaksi Saksan merivoimien fregatti FGS Hessen
vieraili Turussa lokakuun alussa.
Fregatti kiinnittyi Aurajoen
rantaan. Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua alukseen kahtena
päivänä ja tilaisuutta käytti
hyväkseen yli 1000 henkilöä,
paljon yli ennakko-odotusten.

Fregatti HESSEN vieraili Turussa

Teksti: Sotilasmestari Lars Braack
(Saksan Suurlähetystö, Helsinki),
ja Kari Vainio (Vantaan Reserviläiset ry).
Kuva: Fregatti Hessen
Suurlähettiläs Dr. Peter Scholzin

ja fregatti FGS Hessenin päällikkö,
komentaja Thorsten Marxin isännöimään vastaanottoon osallistui noin
200 kutsuvierasta, mm. Pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Jorma Ala-Sankila, Saaristomeren Meripuolustusalueen komentaja, kommodori Timo Ståhlhammar
ja Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja, kommodori Markus
Aarnio.
Suurlähettiläs toi juhlapuheessaan esiin tapahtumat jotka 21 vuotta sitten johtivat silloisten nk. LänsiSaksan ja Itä-Saksan yhdistymiseen.
Tilaisuus oli samalla suurlähettilään
viimeinen virkatehtävä maassamme.
Viime vuonna vastaanotto pidettiin
Helsingin kaupungintalossa, aiempina vuosina on vastaanotto pidetty
myös Rovaniemellä, Oulussa ja Kotkassa.
F124 Sachsen-luokkaan kuuluva
fregatti Hessen (F 221) kahden sisarlaivansa kanssa otettiin käyttöön vv.
2003 - 2006. Aluksen uppouma on
5690 tonnia, pituus 143 metriä, leveys 17,44 metriä ja syväys 5,0 metriä.
Aluksen nopeudeksi ilmoitetaan 29
solmua. Alus on varustettu paran-

Fregatti Hessen on 143 metriä pitkä ja 17,44 leveä. Sen syväys on 5 m.

netuilla stealth-ominaisuuksilla.
Miehistön lukumäärä on 230 henkeä
+13 helikopterihenkilöstöön kuuluvaa. Majoitustiloja aluksessa löytyy
255 henkilölle. Aluksen kotisatama

on Wilhelmshaven.
Aluksessa on huippumodernit
APAR- ja SMART-tutkajärjestelmät.
Alus on varustettu ESSM- ja SM2IIIA -ilmatorjuntaohjuksilla asennet-

tuina VLS Mk-41-laukaisualustalle.
Lähi-ilmatorjuntaan on RAM-ohjuksia. Pintamaalit torjutaan kahdeksalla Harpoon-merimaaliohjuksella,
yhdellä OTO-Melara 76 mm laivaty-

killä, kahdella 27 mm Mauser MLG
automaattikanuunalla sekä kuudella MU90-torpeedolla.
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Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö KOTU
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Helsingin Kotu

Haku

Etsi kavereita

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö KOTU
Yhteisö ·

Helsingin KOTU sai Facebook-sivut

Ylläpitäjät (4)

Kaverien toiminta

11

tykkää tästä

Teksti: Veikko Hiiri
MPK:n Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö päätti syksyn vastuuhenkilöiden kokouksessa kehittää piirin viestintää. Luonnollinen suunta
laajentaa tiedotusta on sosiaalinen
media. Sitä kautta saadaan vuorovaikutteisuutta, reaaliaikaisuutta ja
näkyvyyttä laajemmilla foorumeilla
ja uusille piireille. Koska suuri osa
nykyisistä aktiiveista sekä potentiaalisesta kohderyhmästä on jo Face
Bookissa, valittiin se uudeksi viestintäkanavaksi. Uudenmaan KOTU
on jo kokeillut tätä aiemmin hyvin
tuloksin.
Facebook ei korvaa perinteisiä
medioita; MPK:n nettisivuja, jäsenkirjeitä, sähköpostia ja mm. Reserviläislehtiä. Näillä välineillä tavoitetaan jo tiedossa oleva jäsenistö. Uudella sosiaalisen median kanavalla
pyritään saavuttamaan laajempaa
tietoisuutta. FB toimii kuin viidakkorumpu tai kiertokirje kaverilta
kavereille. Sen tavoittavuus laajenee
eksponentiaalisesti yhdeltä monelle kutsujen kautta. Luonnollisesti
”some” vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja

Etelä-Suomen
Sotilasläänissä on kokeiltu
sosiaalista mediaa
Viime kesän Pyörremyrsky-harjoiPyörremyrsky-harjoituksessa on kokeiltu sosiaalista mediaa
Viime kesän Pyörremyrsky-harjoituksissa Pääesikunnan Viestintäosasto teki verkkoon Facebook -sivut
sekä YouTube videokanavalle tuotteita. Niitä ylläpidettiin reaaliajassa
ja raportoitiin harjoituksen kulusta.
Sivulla kävijät saivat kommentoida
uutisia ja luoda uusia aihealueita ja
teemoja, joihin harjoituksen tiedotuskeskus reagoi. Sivuilla oli tuhansia latauksia ja kommentointejakin
satoja.
Tällainen toiminta vaatii TK-

käyttäytymistä. Siksi sosiaalinen, arvostava ja
avoin kontaktointi suureen yleisöön
ovat tämän päivän oikea strateginen
viestinnän valinta. MPK:n puitteissa
suunnitellaan järjestettäväksi viestintäkoulutusta sekä sisältöjen että
välineiden käyttöön.

Käyttäytyminen luo

6

henkilöä puhuu tästä
Tykkäämiset

Seinä
Jaa:

Helsingin Koulutus- ja tu... · Kaikki (uusimmat)
Tila

Kuva

Linkki

Video

Vantaan reserviläiset ry järjesti

Lopella kiväärin 3-asento ampumakilpailut 29.10.2011. Kilpailu käytiin
suotuisissa sääoloissa alkaen klo
12.00 johtuen ympäristössä käynnissä olevasta hirvenmetsästyksestä.
Reserviläiskiväärin vakioluokassa ampui 8 henkilöä, ja avoimessa
luokassa 9. Kiväärin vakioluokassa
ampui 8 henkilöä ja avoimessa luokassa samoin 8.
Seuraavat kotimaiset yhdistykset

olivat edustettuina: HelRes, HML
Res, MeriRes, EsRes, Porvoon Res,
TaRu, H-T Res, HäRes ja järjestävä
yhdistys VaRes.
Kilpailu oli monikansallinen
kun Anne-Ly Matinheikki edusti
Tartun Naiskodukaitsea ja sotilasmestari Lars Braack Saksan puolustusasiamiehen toimistosta edusti
Bundeswehr’iä
Kilpailun johtajana toimi Niko
Niemistö.
Kilpailun tulokset on julkaistu järjestäjän kotisivuilla
www.vantaanreservilaiset.fi

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö KOTU
Ajankohtaista Helsingin KOTU:ssa

Piirissä on käynnissä henkilöstön täydentäminen KOTU-yksikköön,
sinäkin olet tervetullut joukkoomme. Vuoden loppuun mennessä
valmistuu yksikön työjärjestys ja tehtävät, joilloin alamme kohdentaa
henkilöstöä organisaation mukaisiin tehtäviin.

Uudenmaan
Koulutus- ja
tukiyksikkö

Ensi vuoden aikana tulemme kartoittamaan piirille sopivia kriisiajan
varautumistehtäviä.

Kanta-Hämeen
Koulutus- ja
tukiyksikkö

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö KOTU

Päivitykset RSS-syötteenä

muutama sekunti sitten · Tykkää · Kommentoi · Jaa

Jaa

Kutsu kavereita
Sinä ja Helsingin Koulutus- ja
tukiyksikkö KOTU
Kanta-Hämeen Koulutus- ja
tukiyksikkö, Uudenmaan Koulutus- ja
tukiyksikkö
Sponsoroitu
Tatuoinnit

City Deal!
citydeal.fi
Tykkää · Kommentoi · Käännä · Jaa · 20 minuuttia sitten ·

Luo mainos
Säästä tatuoinneista
kaupungissasi. Korista
ihosi hienolla tatskalla
jopa 70%
edullisemmin.

5 hauskinta asiaa, mitä
tehdä HELSINGISSÄ.

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö KOTU

Etsitkö vanhoja inttikavereita? Sitä varten on oheinen sivusto. Kun löydät,
pyydä MPK-touhuihin mukaan.
Inttikaverit
www.inttikaverit.com

Inttikaverit-sivusto on tarkoitettu kaikille niille, jotka
haluavat l�yt��vanhat armeijan aikaiset kaverinsa

Katsottu 67 kertaa · 0% kommentoi tai tykkäsi

Tykkää · Kommentoi · Jaa · 17 tuntia sitten ·

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö KOTU

Huoltotehtävissä tarpeellinen Hygieniapassikurssi:
Kurssi suoritetaan itseopiskeluna ja testi on 3.12. valvotusti. Kurssiin
kuuluu yksi teoriailta. Ilmoittaudu järjestelmän kautta.

Real Men Play This Game
Improve your decisionmaking skills through
the most advanced
strategy game on FB.

Ansaitse 399€ Päivässä
rekisteroidy.mielipidetutkimusvertailu.org
Alle tunnissa voit
helposti tienata yli
150€ päivässä.
Helppoa & Nopeaa.
Rekisteröidy nyt!

Katsottu 56 kertaa · 0% kommentoi tai tykkäsi
Tykkää · Kommentoi · Jaa · Eilen 12:11 ·

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö KOTU

Sekä vapaaehtoisessa maanpuolustusharjoituksissa että
Puolustusvoimissa ympäristöstä huolehtimisen ja jälkien siivoamisen
tärkeyttä korostetaan jokaisen harjoituksen yhteydessä.
Maavoimat > Sotilasläänit > Etelä-Suomen Sotilaslääni >
Harjoitustoiminta ja vastuu ympäristöstä "Ha
www.puolustusvoimat.fi

Etelä-Suomen Sotilasläänissä eniten sotilaallisia harjoituksia ja
ammuntoja järjestää Kaartin Jääkärirykmentti Santahaminassa. EteläSuomen Sotilasläänin Esikunta, Kaartin Jääkärirykmentti ja kaikki
alueemme aluetoimistot noudattavat ympäristönsuojelusta annettuja
lakeja ja määräyksiä sekä pyrkivät...
Katsottu 57 kertaa · 0% kommentoi tai tykkäsi
Tykkää · Kommentoi · Jaa · Eilen 12:07 ·

Helsingin Koulutus- ja tukiyksikkö KOTU

Santahaminassa tehdään lähiaikoina ammuntamelumittauksia haittojen

Helsingin KOTU-yksikönselvittämiseksi
sivulletarkemmin.
pääsee jokainen Facebookin rekisteröitynyt
Ampumatoimintaan liittyvissä rajoittavissa ohjeissa on ollut ELY:n
hallinnollinen
päätös, josta Puolustusvoimat on sopivia
valittanut Vaasankavereita. KOTU-FB sivujen
käyttäjä. Kutsukaa sivulle
ystäväpiiristänne
Hallinto-oikeudelle.
ylläpitäjiä ovat varapäällikkö
Juha
Suvisaari,
viestitoimialavastaava
Jyri Putkonen
Oikeus on antanut
päätöksen
(nro 11/0227/1) koskien
"valituksia
ympäristösuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa". Päätös on
vapauttava eli rajoitusten toimeenpano raukeaa.
sekä koulutussihteeri Hannele
Lindsten. Sivut on luonut tiedottaja Veikko Hiiri ja
häneltä
voi kysyä viestintäalan koulutusta.
http://www.facebook.com/pages/Helsingin-Koulutus-ja-tukiyksikkö-KOTU/262260837153780

Lars Braack ja Anne-Ly Matinheikki

Heikki Tuokko
-perinnekiväärikilpailu
2011:
1. Eero Kurjenniemi 97 p.
2. Tatu Korhonen 96 p.
3. Kalervo Juhola 95 p.

Heikki Tuokko
-perinnepistoolikilpailu
2011:
1. Kaj Ahlers 100 p.		
2. Pertti Vehanen 97 p.
3. Jukka Hopeavuori 96 p.

Näytä kävijätiedot

Seinäkuvat

En tykkääkään

näkyy, on Kalervo Juhola ollut ylivoimainen kiväärikilpailussa vuosien mittaan. 20 parasta ampujaa palkitaan mitali- ja tavarapalkinnoilla.
Kiväärikilpailun pääpalkinto on
kuitenkin ikuisesti kiertävä kiertopa
lkinto”Suojeluskuntalainen”-patsas.
Tänä vuonna kiertopalkinto tuli jälleen Helsinkiin Merireserviläisten
Eero Kurjenniemen voittamana.

kuulta 150m matkalta. Kohdistusten
jälkeen ammutaan 10 kilpailulaukausta. Kuten allaolevista taulukoista

Ilmoitukset

Pohdintaa ja palautetta.

Uudenmaan valioampujien jokavuotinen kisa
Heikki Tuokko -perinnekiväärikilpailu sai alkunsa syksyllä 2001.
Uudenmaan MP-piiri on järjestänyt
osanottajamäärältään yhä kasvavan
kilpailun vuosittain, vuoteen 2006
asti Hyrylässä, nykyisin Upinniemessä. Tänä vuonna osallistujia oli
vajaa 200. Kilpailun nimellä kunnioitetaan edesmennyttä aktiivireserviläistä Heikki Tuokkoa, joka
edesauttoi ja innosti maakunnan
ampujia hankkimaan varikkokunnostettuja Ukko-Pekka-kivääreitä
puolustusvoimilta. Heikki Tuokon
sukulaiset ja omaiset ovat mukana
tänäkin päivänä kisatapahtumassa.
Parinkymmenen hengen virolaisjoukkokin on ollut tuttu näky viime
vuosina. Viime vuosina on mukana
ollut sivukilpailuna myös perinnepistoolikilpailu, joka ammutaan
pv:n suureen kuviotauluun.
Kiväärikilpailu ammutaan ma-

Käytä Facebookia sivuna Helsingin
Koulutus- ja tukiyksikkö KOTU

Mainosta mainoksella

Heikki Tuokko -kilpailu

Teksti: Tatu Korhonen

Kysymys

Mitä mietit?

Monikansalliset
kivääriammunnat
Teksti ja kuva: Kari Vainio,
Vantaan Reserviläiset ry.

Näytä kaikki

Piilotetut julkaisut
Tiedot

MUOKKAA

miehiltä uutta asennetta ja osaamista, koska suuri yleisö on tottunut
saamaan tietoa ja toisaalta osallistumaan viestinvaihtoon. Kamerakännykkäaikakautena ei vietinvälitystä
voida rajoittaa, joten on parempi
olla ennakoiva, kuin reaktiivinen.
Puolustusvoimien sekä RA- että
SA -tiedotuslinja on avointa, totuudenmukaista ja nopeaa. Tietenkään salaisia asioita ei kerrota,
sen ymmärtää jokainen armeijan
käynyt. MPK:n ja KOTU:n on edettävä samaan suuntaan ja opeteltava myös viestntä- ja tiedotusasioita
kriisitilanteitakin varten. Kehitystyössä ratkaisevaa ovat uteliaisuus,
oppimishalu ja terve järki. Harjoittelu tässäkin on kaiken perusta.

Muokkaa tietoja

Seinä

Kuvat

moderointia mm. keskustelujen sisällön ja tason suhteen. Samoin on
pidettävä huoli maineenhallinnasta,
koska asiat ja ympäristö, joihin ne
linkittyvät ei ole helposti hallittavissa. Toisaalta FB:ssä voidaan rajata
tarkkaan valikoituja käyttäjäryhmiä
ja suljettuja alueita, joihin pääsee
vain rekisteröityneet ja hyväksytyt
jäsenet.

Etusivu

Muokkaa sivua

Vuoden 2011 voittaja Eero Kurjenniemi

Sivu 1 / 2
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Ampumatoimintaa
Ampumapäiväkirja
Uusia aselupia hakiessa sinulta tullaan kysymään, kuinka aktiivisesti olet käyttänyt urheilutai metsästysaseitasi. Tilanne tulee eteen viimeistään nykytilanteen mukaisten määräaikaisten aselupien uusintatilanteessa. Ampumapäiväkirjalla sinun on helppo todistaa ampumaaktiivisuutesi. Alla on esimerkki ampumapäiväkirjasta.
Ampumapäiväkirja, nimi:__________________
Pvm:___________________
Paikka/tilaisuus/huom:_________________________________
________________________________________________________
asetyyppi:

kalib:

lauk. lkm.

Huom:

Valvojan/ratam./tod./oma kuittaus:
___________________________________________________________
Pvm:___________________
Paikka/tilaisuus/huom:___________________________________
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HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

Tervehdys piirimme reserviläisammunnan harrastajat
Alkutalvi on käsillä, joskin mukavissa olosuhteissa. Loskaa ja pakkasta
ei juurikaan ole toistaiseksi havaittavissa.
Piirin mestareiden palkitsemiset lähestyvät. Tarkemmin sanoen
24.11. jaamme ensimmäistä kertaa kiertopalkinnot. Palkinnot ovat
tyyppiä ”ikuisesti kiertävät”, joten aloittavat nimet pääsevät siinäkin
mielessä historiaan. Kuinka monta kertaa palkinnot mahdollisesti jatkossa menevät samoille ampujille, vai kerääkö joku koko sarjan jonain
vuonna? Sepä jää nähtäväksi.
Nythän päättäjillä on meneillään aselain toinen vaihe, se on
poikinut mielenkiintoisia asioita. Järjestörintamalla on alettu hankkia
ekoaseita ja jopa luvattu tukea yhdistyksiä, jotka niihin siirtyvät . Ei
voi kuin kummastella asiaa.
Tämänhän pitäisi olla päinvastoin. Tuetaan yhdistyksiä hankkimaan ruutiaseita TT2- ja TT3-toimintatavoilla, jolloin nekin jäsenet joilla ei ole omaa kalustoa, pääsevät harjoittelemaan. Jossakin vaiheessa,
kun harjoituskertoja ja –vuosia on kertynyt tarvittava määrä, on sitten
mahdollista hankkia sitä omaakin kalustoa lajeihimme. Vai onko kuitenkin tarkoitus tyrehdyttää reserviläislajit ammunnassa?
Jos jotain positiivista näistä ekoaseista haetaan, niin ne sopivat
kyllä messuille ja muihin yleisökekkereihin, joissa yleisö voi kokeilla
tarkkuuttaan prismaan. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla korvaa
ampumaradoilla tapahtuvaa toimintaa edes varomääräyksien osalta,
eikä myöskään edistä reserviläislajien harrastamista.
Tässä on sekin vaaramomentti olemassa, että alueilta joilta radat
tai rata-alueet puuttuvat tai ovat huonoissa kantimissa, esimerkiksi
lopetusuhan alla, ei ratoja tulla koskaan näiden sankareiden puuhastelun takia kehittämään. Sanotaan vain ”teillähän on ekoaseet joilla
voitte harjoitella ja sillä kiitos, hyvästi näkemiin”.
Toinen huolestuttava asia on ollut puolustusvoimain määrärahojen pienentäminen. Miten se vaikuttaa meihin?
Kertausharjoitukset vähenevät ratkaisevasti. Se vähäkin ammunnan harjoittelu, jota harjoituksiin osallistujat ovat päässeet tekemään,

Vuoro
MARRASKUU
KoTu/ kivääri
JOULUKUU
KoTu/ kivääri
KoTu/ kivääri
KoTu/ kivääri

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

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

Liikuntatoimintaa

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

on ollut hyväksi. Vaikka se
on ollut päiväohjelman
mukaista, siitä huolimatta 20 laukausta on
parempi
kuin ei
mitään,
etenkin
heille
joilla ammunta ei vielä ole ollut harrastuksena. Myös tätä kautta on tullut
mukaamme lukuisia harrastajia.
Ekoaseilla ei ylläpidetä reservin
ampumataitoa millään tasolla, edes välttävällä. Mutta me voimme
sitä osaltamme ylläpitää, vaikka niitä KH:ia ei olisikaan. Kehitetään
ampumataitoa ja kanssakäymistä, niin ei aivan kaikki unohdu lihavampia aikoja odotellessa. Tarvitaan ratoja ja kalustoa yhdistyksille, jos
aiotaan pitää jäsenistöstä huolta. Vai maksavatko jäsenet turhasta tai
ekoaseista? Onneksi kaikki eivät ole lähteneet leikkiin mukaan; järkeäkin on mutta yleensä se järki vaietaan tai ei huomioida muutoin kuin
vastarannan kiiskinä.
Piirimme alueella harrastuksemme voi hyvin. Puurtajia on riittänyt ja joka vuorolle riittää ampujia, siis aseilla, ei leikkikaluilla. Siitä
kiitos osallistujille ja puurtajille.
Hyvää alkutalven odotusta ja tulevaa itsenäisyyspäivää. Pidetään
lippu korkealla, luoden turvallisuutta yhdessä itsenäisen isänmaamme
eteen.
Veijo Rautio ja Timo Niiranen

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

Su 27.11

klo-12-16

mpkk150m

viikkovuoro

Ke 23.11

0400 11 12063

Su 4.12
La 10.12
La 17.12

klo.12-16
klo.12-16
klo.12-16

mpkk150m
mpkk150m
mpkk150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Ke 30.11
Ke 7.12
Ke 14.12

0400 11 12142
0400 11 12143
0400 11 12144

TAPAHTUMAT

pvm

klo

KoTu/ Avoin kiväärikilpailu 2011

La 3.12

Klo.9-18

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.

rata

tapahtuma
Perinteinen vuoden viimeinen kisa,
150m / 300m kaikille kiväärityypeille avoin

Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms.
ovat lukitussa kaapissa, numerolukon koodin
saa Jukka Väänäseltä. Sarjakilpailumaksu on
3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan enintään
kaksi suoritusta illan aikana. Sarjakilpailussa
ammutaan 40 kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia. Ammutaan 5 ls /
taulu pistoolilla, 2 ls / taulu kiväärillä.

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

numero
0400 11 12147

Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana
ammutut kolme parasta tulosta. Muista ilmaasekilpailuista Reservin Sanomissa erillinen
kutsu, seuraa ilmoittelua.
Ilma-aseradan yhteyshenkilö:
Jukka Väänänen 040 584 4568
jukka.vaananen@kotikone.fi

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Hallitsetko painoasi vai
hallitseeko painosi sinua?

Piireille uusi kuntosalisopimus

Ei hätää! Aloitamme yhdessä säännöllisen kävely-/
marssiharjoituksen keskuspuistossa.
5 km/1 h ja 10 km/2 h lenkit. Kymmenes marssikerta on ensi maanantaina 21.11. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa.
Lähtökynnys ylitetään klo 17.00, teemme ensin 5 km/1 h lenkin ja palaamme parkkipaikalle noutamaan klo 18 saapuneet mukaan ja 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 mukaan. Tervetuloa maanantaimarssille!
Saku Väliahde, kapteeni, puheenjohtaja, 040 725 20 96

Taistelutilanteessa viimeinen keino puolustautua on käyttää omaa kehoa ja raajoja.
Reserviläisille hyvin soveltuva laji on
jiu-jitsu, jota pääkaupunkiseudulla pääsee
harrastamaan Stadin Sissien vetämänä esim.
Maanpuolustustalon dojolle.
Itsepuolustuslajit keskittyvät sekä mielen
että kehon hallintaan ja mielestäni soveltuvat
tämän päivän kiireiselle ihmiselle hyvin, koska
lajissa korostetaan toisen ihmisen kunnioitusta
sekä fyysistä vahingoittamattomuutta.
Lisätietoja lajista saat Stadin Sisseistä
Marko Lehdeltä, puh. 040 534 8264, sähköposti

marko.lehti.01(at)gmail.com
Tässä lehdessä kerrotaan tarkemmin piirien ja SATS-kuntosaliketjun yhteistyösopimuksesta. Kuntosalitoiminta on syksyllä erittäin
ajankohtaista, voihan salilla toteuttaa yksilöllistä liikuntaohjelmaa asiantuntijoiden avustamana.
Tämä on jäsenetu kaikille Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin kerhojen ja yhdistysten jäsenille.
Ota Sinäkin etu kotiin ja käytä tarjousta
hyväksesi!
Muistathan lisätä viikko-ohjelmaasi myös

ulkona tapahtuvaa liikuntaa sopivassa suhteessa saliliikunnan kanssa!
Muista merkitä oma liikkumisesi SINULLEKIN
tarjolla olevaan sähköiseen kuntokorttiin, joka
on osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti
Risto Tarkiainen
Sotilasmestari res
Sotilasliikuntatoimikunnan puheenjohtaja
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Skytte
Skytte på Tölö inomhusbana fortsätter udda veckors torsdagar kl. 1719. Vi har pistoler av modell Glock
17 att låna på plats. Meddela gärna
innan att du är på kommande. 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 skytteturer
som arrangeras av MPK. 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 behandlas 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.
Skyttetävling
HSRK arrangerar en skyttetävling lördag 3.12.2011 kl. 14-19 på
Tölötorggatans inomhusbana. Skyttet utförs med HSRK:s pistoler av
modell Glock 17 (kaliber 9x19 mm,
Försvarsmaktens tjänstepistol). Endast klubbens vapen används vid
tävlingen, inga egna vapen är tillåtna. Tävlingsmomenten omfattar
skytte på stationära och svängande
tavlor. Eventuellt tillkommer skytte
med miniatyrgevär som ett delmoment i tävlingen. Anmälan till Axi
Holmström senast 28.11, axi@hsrk.
fi, 040 773 3830. Max deltagarantal
12 personer. Deltagaravgift 10 euro,
betalas senast 28.11 till kontot Aktia
405511-4815, meddelande "Skyttetävling 2011". Patroner finns på plats, ta
gärna med egna hörselskydd och
skyddsglasögon.
Julbastu
HSRK:s julbastu hålls i år i Björkhagen i Vanda på Maan Autos kontor
(Backstuguvägen 3 F, 01510 Vanda)
måndagen den 12.12.2011 kl. 17.30.
Cirka 20 personer ryms med. Anmälan till Ulf Dahlman senast 2.12, ulf.
dahlman@veho.fi eller 040 533 6312.
Officersbalen 2012
HSRK ordnar Officersbal på Riddarhuset i Helsingfors den 24 mars
2012. Reservera datumet redan nu!
Alla medlemmar får inbjudan. Ytterligare information publiceras an efter på klubbens webbsida och denna
evenemangskalender.
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Kanta-helsinki
Yhdistyksen ammunnat jatkuvat
Töölön sisäradalla parittomien
viikkojen keskiviikkona klo 16:30
– 19:00. Uudet harrastajat ovat tervetulleita 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. Puheenjohtaja:
pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050
368 4141; Sihteeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com, p. 040 510 8513;
Ampumaupseerit: antti.kokkola@
fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029;
pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050
349 5921; sampo.siitari@gmail.com,
p. 044 206 1717.

LÄNSI-VANTAA
Syksyllä tapahtunutta:
Toimintakeskuksemme syystalkoot keräsivät väkeä kiitettävästi ja
paikat tulivat talvikuntoon. Padasjoen syysleirillä ratkottiin kerhon ampumamestaruuksia, jotka palkitaan
vuosijuhlassamme.
Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin toimintavuodelle 2012 LVRU
ry:n hallitus. Puheenjohtajaksi
valittiin hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Olli Pusa ja varapuheenjohtajiksi Ari Koski-Ukko ja
Kari T. Piela. Kokousesitelmämme
"Kriisiviestintä digitaalisessa mediassa" puhutti lukuisia kuulijoita ja
teemalle on tiedossa jo jatkoa ensi
keväänä.
Järjestämämme pienoiskiväärin
reserviläisammuntakilpailu, 20 ls.
makuulta, keräsi 18 ampujaa kilvoittelemaan ampumataidoistaan Tikkurilan urheilutalolle .
Tulevia tapahtumia:
Vielä ehdit ilmoittautua (avec)
yhdistyksemme vuosijuhlaan pikkujoulun merkeissä. Paikkana on
toimintakeskuksemme Rystypolku
4:ssä lauantaina 26.11.11 klo 19:00.
Tilaisuus alkaa kuumalla glögillä.
Illalliskortin voit lunastaa vielä saapuessasi. Ohjelmaan kuuluu myös
huomionosoitusten jako. Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen: ari.
koski-ukko@op.fi.
Tule juhlistamaan itsenäisyyspäivää Länsi-Vantaalle Ammattioppilaitos Variaan Myyrmäkeen klo 15:00
teemalla: "Lotta Svärd-järjestön pe-

rustamisesta 90 vuotta. Katso ilmoitus tämän lehden takasivulla.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostilaatikkoomme: lvrury@gmail.
com
Ampumavuoromme jatkuvat.
Töölöntorin pistooliradalla osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15,
Helsinki, on vakiovuoromme parittomien viikkojen maanantaisin klo
16-19 ja parittomien viikkojen lauantaisin klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00,
22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Ilmoittautumiset Seppo
Kulmalalle P: 040 586 9252.
Lisätietoa toiminnastamme sekä
kerhon yhteystiedot ja vuoden 2011
toimintakalenteri löytyvät vuoden
ensimmäisen jäsenkirjeen liitteenä.

munkkivuori
Ulkoratakausi on nyt päättynyt,
mutta sisäradoilla voi jatkaa ampumaharrastusta.
Piirin ampumaradalla Töölössä voi ampua palveluspistoolilla, ei
lyijyluoteja. Ampujilta vaaditaan
ampumavakuutus ja sääntöjen tinkimätöntä noudattamista. Seuraavat vuorot 22.11. ja 20.12, klo 19.00
- 21.30. Ovella soittokello. Ammunnat vetää Timo Mikkonen puh. 0400
607590 tai timo.mikkonen@luukku.
com Jos tulee muutoksia, Timo lähettää emaililla tietoa. Urheilutalon
22-vuorot jatkuvat parillisen viikon
perjantaisin klo 18.00 – 19.30. Seuraavat vuorot ovat 18.11 ja 2.12. Ammunnat vetää Yrjö Alastalo, puhelin
0400 306787. Kalvolan ammuntoja
jatketaan ensi vuoden maaliskuussa.
Tällöin on mahdollisuus ampua sekä
pistooli- että kiväärilajeja. Lisätietoja ampumaupseerilta 050 9662565
tai risto.koskinen@orion.fi.
Spjutsundissa järjestetään saunailta 22.11.2011 kello 18 alkaen. Saunotaan ja suunnitellaan ensi vuoden
ohjelmaa. Iltapalaa tarjolla. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen 21.11.
mennessä Mauri Routiolle, puh.
040-7322751, email mauri.routio@
sci.fi. Kaikki kerhon jäsenet tervetuloa.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 1.11.2011. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat kuten ensi vuoden toimintakertomus ja talousarvio sekä valittiin hallitus ja nimettiin edustajat
piirin hallintoelimiin.
Uusi hallitus: Karri Kupari, kapt
puheenjohtaja, Jaakko Sievänen,
ltn, varapuheenjohtaja, Jarkko
Paananen, ltn, sihteeri, Raimo Korhonen, ltn rahastonhoitaja, Seppo
Seppälä, ltn projektiupseeri Kari
Wallin,komkapt yhteiskunnalliset
suhteet, palkitsemiset, Jorma Loi-

mukoski, maj tiedotusupseeri, Jouko Kylmälä, ltn ampumaupseeri,
Peter Korvensyrjä, kapt perehdyttämisupseeri, urheilu-upseeri, Lauri
Kylmälä, vänr toimintaosasto, Kari
Raatikainen, ltn, varainhankinta,
Jaakko Nick.
Kokouksessa kuultiin MPKK:n
edustajan mielenkiintoinen ja omakohtaiseen kokemukseen perustuva
esitelmä Afganistanin sodasta.
Eduskunta
Yhdistys järjesti ohjatun tutustumisen eduskuntataloon 19.10.2011.
Osallistujia oli 13 henkilöä.
Hallituksen kokoukset
Seuraava hallituksen kokous pidetään 15.12.2011 Malmilla klo 18.30.
Tule Luolaan ampumaan
Yhdistys on hankkinut kolme
Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa on jokaisen parittoman viikon perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 25.11., 9.12.
ja 23.12. klo 16-19. Ammunta-aikaa
siis 3 tuntia. Soita ovisummeria, niin
tullaan avaamaan. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09) 40562040
tai tilaa Reserviläisliiton kotisivulta:
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus ja tule mukaan.
Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi
Itsenäisyyspäivä
Kokoonnumme Itsenäisyyspäivänä klo 09:45 Malmin kirkolle jumalanpalvelukseen ja sieltä siirrymme
Malmin hautausmaalle seppeleen
laskuun sankarihaudalle.
Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@gmail.
com, sihteeri Jarkko Paananen 0407239641 jarkko.t.paananen@gmail.
com, tiedotus Jorma Loimukoski
040-3433400 jorma.loimukoski@
finpro.fi

Tikkurila
Marraskuun kuukausikokousta ei
ole ”Karjatalolla”, vaan teemme yritysvierailun YLE:n tiloihin 24.11.2011
klo 16.30. Tarkemmat tiedot myöhemmin omilta nettisivuilta tai sihteeriltä. Seuraa siis myös kotisivujamme www.tiruk.net.
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! 29.11.2011
klo 19.30 alkaen on prosenttiammunta. Jäsenet runsaslukuisesti
ampumaan. Aseet ja patruunat tarvittaessa kerholta. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2011 klo
9.00 on lipunnosto ja kukkatervehdys veteraaniaukiolla Edelfeltpuistossa Tikkurilassa, Hertaksentie 1.
Klo 10.45 on seppeleenlaskutilaisuus
Pyhän Laurin kirkon sankariristillä ja klo 15.00 on Itsenäisyysjuhla
ammattiopisto VARIAn Myyrmäen
toimipisteessä, Louhelantie 4. Juhlapuheen pitää opetusneuvos Raili
Malmberg. TiRUKin vastuulla juhlassa on aulajärjestelyt. Ilmoittaudu
töihin Eero Salmiselle.

Töölö
Töölön kerho keilasi 20.10. perinteisen keilakisan Helsingin veteraanikeilaajia, Kaartin Jääkärirykmenttiä
ja Etelä-Suomen Huoltorykmenttiä
vastaan. Kiertohylsyn voitti tällä kertaa Etelä-Suomen Huoltorykmentti.
Kerhon ammunnat jatkuvat Töölön ampumaradalla klo 19.00-21.00
seuraavasti: 15.11. ja 13.12. Lisäksi
olemme sopineet HRUP:n Autokerhon kanssa, että voimme käydä
ampumassa heidän vuorollaan (ja
Autokerho vastaavasti voi käydä
ampumassa kerhomme vuorolla).
Kerhollamme on oma Reserviläisen
ampumaharrastusvakuutus. Kerhon
ammunnoista saa tietoja ja ohjeita
ampumavastaava Raimo Ahokkaalta, 050-5114123, raimo.ahokas@
gmail.com. Ensikertalaisille kerho
tarjoaa patruunat ja muuten niitä on
saatavissa omakustannushintaan.
Olemme saaneet lisäksi ammuntavuoron perjantai-illaksi klo 19.0021.00 seuraavina ajankohtina: 25.11.
ja 23.12.
Kerho järjestää maanantaina
12.12. suunnittelukokousmatkan Viroon Tallinnaan. Suunnittelemme
ensi vuoden ja vähän pitemmänkin
ajanjakson toimintaa. Tallinnassa aterioimme kolmen ruokalajin
menun ravintola Mannerheimissa.
Matkan hinta on n. 39 e. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset 30.11. mennessä
pj. Sampo Martiskaiselle.
Töölön RU jatkaa sotaveteraanikeräystä, johon voi osallistua monella eri tavalla. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050 368 3539,
jolta voi tiedustella veteraanikeräykseen osallistumismahdollisuuksia. Teemme joululahjakeräyksen
Kaunialan sotavammasairaalalle ja
käymme viemässä sen jouluviikolla
perille, kuten aikaisempinakin vuosina. Osallistu keräykseen, lisätietoja pj. Sampo Martiskaiselta.
Inkeriläiset ja Karjalaiset Heimoveteraanit viettävät 15-vuotisjuhliaan 8.12. Tilaisuutta varten he ovat
pyytäneet Töölön RU:lta kunniavartiota ja muutamia juhlatilaisuuden
järjestelijöitä. Tule mukaan veteraanien avuksi ja ilmoittaudu pj. Sampo Martiskaiselle.
Kerhon syyskokous pidetään
30.11. klo 18.00 Döbelninkatu 2:n
kokoushuoneessa 1. Tervetuloa. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran
30.11. klo 17.00 Döbelninkatu 2:n kokoushuoneessa 1.
Itsenäisyyspäivä lähestyy, huomioi päivän juhlatilaisuudet mm.
Yliopiston itsenäisyyspäivän juhla ja
Katajanokan Kasinon ilta.
Tietoja erilaisista tilaisuuksista
myös omakohtaiseen liikkumiseen
eri puolilla Suomea löytyy ResUL:n
nettisivuilta sekä tämän lehden
kerhosivulta. Henkilökohtainen
liikunta ja ampumatilaisuudet on
hyödyllistä merkitä ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.
resul.fi/kuntokortti.
Toimintamme tiedot löytyvät
HRS:n kerhopalstalta, tilaisuuksien
nimetyiltä yhteyshenkilöiltä ja kerhon nettisivujen ollessa uusinnan
alla kerhon Facebook-sivuilta. Facebookista löytyy myös kuvia pidetyistä tilaisuuksista, kannattaa siis
ehdottomasti käydä tutustumassa.
Muista ilmoittaa muuttuneet
yhteystietosi sihteerille, näin saat
varmemmin tiedot ajoissa kerhomme tapahtumista. Erityisesti s-posti-
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osoitteet tulisi päivittää mahdollisimman pian.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle 040-709 8459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi tai sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400-705181,
kerkko.kinnunen@gmail.com.

Juha Iiskola p. 050 543 6214, IHRU:n
nettisivut www.rul.fi/ihru

Aselajikerhot

AUTOkerho
Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ruutiaseammunnat jatkuvat Töölön "Luolassa" parittomina
viikkoina torstaisin klo 19 - 21.30.
Normaalisti ammutaan 20+20
ls:n tarkkuusosa ja pikaosa. Harjoittelemme myös pika-ammuntaa,
joka sekin kuuluu piirin lajeihin.
Ammumme myös sot. pistoolin
pika-ammuntaa. Lajeja vaihdellaan
tarpeen mukaan ja mikä kiinnostaa,
joskus pidämme myös palkintokisan. Aseita ja patruunoita on paikan
päällä. Lisätietoja saat Juhani Hartelalta p. 040 834 2839.
Syyskokous: Yhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 22.11.2011.
klo 18.00 alkaen piirin Auditoriossa
Töölöntorinkatu 2 Helsinki. Syyskokouksen teemana on yhdistyksen
10-vuotistoiminta Itä-Helsingissä
nykymuodossaan. Paikalla on kahvitarjoilu sekä yhdistyksen toiminnan esittelyä 10-vuotistaipaleelta.
Veteraanikeräys toteutetaan
3.12.2011 Itäkeskuksessa, lisätietoja
saat soittamalla Jyrki Uutela p. 040
500 4906.
Itsenäisyyspäivän kunnianosoitus- ja seppeleenlaskutilaisuus
Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla 6.12. klo 12.00. Paikalla
on kunniavartiot ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna. Lisäksi
reserviläisjärjestöt laskevat sankarihaudoille kukkalaitteet. Leposaari
sijaitsee Kulosaaren metroasemaa
vastapäätä.
Lisäksi itsenäisyyspäivänä järjestetään lipunnostotilaisuudet Puotilan 1 pihassa ja Herttoniemen kirkolla klo 9.00.
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
pidetään STOASSA alkaen klo 15.00.
sekä itsenäisyysjuhla Herttoniemen
kirkossa klo 15.00.
Jouluaattona ovat kunniavartiot
sekä Malmin että Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla. Jos olet
kiinnostunut osallistumaan katso
yhdistyksen yhteystiedot toimintapalstan lopusta. Lisätietoja tapahtumista saat kysymällä yhdistyksen
toimihenkilöiltä tai nettisivuilta.
Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani
Riekkinen p. 050 598 4759, siht.

Autokerho on pitänyt sääntömääräisen syyskokouksen 28.10.11 klo 18
Ravintola Full Housessa Runeberginkatu 34.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012. Hyväksyttiin
talousarvio vuodelle 2012. Vuodelle
2012 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Koukkari ja varapuheenjohtajaksi Heikki Heikkonen.
Muut jäsenet Kai Runela, Jorma
Stenvall, Harri Heikkonen ja Paavo
Virtanen.
Autokerhon pikkujoulu on
25.11.11 klo 17 lähtien ”Kaitsun Krouvi” Runeberginkadulla. Muista ilmoittautua ja mainitse avec sihteerille 22.11.11 mennessä puh. 040 593
1175. Häneltä saat tarkemmat tiedot.
Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemen Sankarihautausmaalla
24.12.11. Ilmoittautuminen viikkoa
aikaisemmin Heikki Heikkoselle
puh. 0400 776 294, tarkemmat tiedot häneltä.

Ilmailukerho
13.12. klo 18 Ilmailukerhon ja -osaston yhteinen joulusauna (omat
pyyhkeet mukaan). Saunan jälkeen
mersunsauvakilpailu ja jouluinen
iltapala. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen 8.12. mennessä ilmailukerhon sihteerille, Valto Ottovainen
puh. 040 7423097 tai valto.ottovainen@kolumbus.fi

sa seuraavan hallituksen valinnan.
Tätä seuraavassa vapaamuotoisemmassa osuudessa on luvassa ruokailua sekä esitelmä.
Ilmatorjuntamies tai -nainen,
tule juhlistamaan ilmatorjunnan
vuosipäivää museollesi Hyrylään
30.11.2011 klo 18.00 alkaen. Tilaisuudessa on Korsuorkesterin konsertti, kenttäkeittiössä keitettyä hernesoppaa ja entisessä varuskunnan
ruokalassa tehtyä pannaria. Hinta
25. Varaa lippusi Matti Kulmalalta
puh 040-5385515 tai matti.kulmala@ahmamaki.fi 20.112011 mennessä. Tilaisuus on avoin kaikille, joten
lippuja myydään muillekin. Ilmatorjuntaveteraanien toivomuksesta
asuna ilmatorjuntamiehillä tai -naisilla on paraatiasu tai tumma puku
kunniamerkein.
Ja vuoden viimeisimpänä aktiviteettina 12.12. Joululounas on perinteisesti jälleen ravintola Perhossa
kello 12:12 alkaen.

Jääkärikerho
Toimintavuoden lopuksi nautimme
saunomisen lisäksi kalaillallisen
7.12. klo 17.00 alkaen poikkeuksellisesti Päällystökerhon saunalla.
(Huom. päivämäärä on siirtynyt
päivää aikaisemmaksi kuin alunperin kaavailtiin.) Sauna sijaitsee
n. 200 m ennen Kiltasaunaa, viitta
tienvarressa. Toivotamme jäsenille
ja yhteistyökumppaneille Hyvää Itsenäisyyspäivää ja loppuvuotta.
Yhteystiedot: Puh.joht. Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM 0400 453
709. Siht Yrjö Saulamo, puh. 349
3162 tai GSM 050 344 5635. Jääkärikerhon kotisivu: http://www.rul.fi/
jaakarikerho/

Pioneeriosasto

Ilmatorjuntakerho
Vuodenvaihde on jo yllättävän lähellä, mutta kerhon toiminta sen
kuin jatkuu.
Hallitus kutsuu kerhon jäsenistön sääntömääräiseen syyskokoukseen marraskuun 22. päivä
kello 18:00 alkaen Suomenlinnan
upseerikerholle. Tilaisuuden virallinen ohjelma sisältää muun muas-

Pioneeriosaston syyskokous oli
27.10. Puheenjohtajaksi vuodeksi
2012 valittiin kapt Jukka Rusila, joka
oli puheenjohtajana myös vuosina
1997-2002. Varapuheenjohtajina jatkavat evl evp Matti Mähönen ja kapt
Tommi Laakkonen. Kokous hyväksyi
vuodelle 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion ja päätti pitää
Pioneeriosaston osuuden jäsenmaksuista ennallaan (varsinaiset jäsenet
6 e, nuorisojäsenet 1 e. Loppuosa
jäsenmaksusta muodostuu RUL:n,
piirin ja lehtien maksuista). Vuosi-

budjettimme on noin 1500 euroa.
Kokouksen jälkeen kuulimme mielenkiintoisen esitelmän Moskovan
military-museoista.
Pioneeriosaston perinteinen pikkujoulusauna on tiistaina 29.11. alkaen klo 18 Katajanokan Kasinolla.
Ohjelmassa on myös Pioneerivisa. Ilmoittaudu sihteerille 22.11. mennessä ja kerro samalla syötkö iltapalan,
jonka omavastuuhinta on 10 eur.
Ammunnat Töölön Luolassa jatkuvat. Vuoromme ovat Töölön radalla keskiviikkoina 30.11. ja 28.12.
klo 19-21.30 ja lauantaina 19.11.
klo 9.30-12. Pioneeriosasto tarjoaa
maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään viideltä kerralta vuodessa. Paikalla on
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat
kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan
mennessä puheenjohtajalle.
Järjestämme MP5-kurssin lauantaina 17.12. klo 9.30-12.00 Töölön
ampumaradalla. Kurssin hinnaksi
muodostuu ammuttujen patruunoiden hinta (100 kpl, 25 eur/hlö).
Ilmoittaudu sihteerille 9.12. mennessä.
Merkitse kalenteriisi piirin joulusauna Spjutsundin merenrantamajalla lauantaina 10.12. Lähtö
Töölöntorilta klo 10, paluu samaan
paikkaan klo 16. Matkaltakin voi
tulla kyytiin ja jäädä pois. Tarkempi
ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja
pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
Pioneeriosaston nettisivut on uudistettu! Käy katsomassa pioneeriosasto.org ja anna palautetta. Mikäli
sinulla on kuvia Pioneeriosaston tapahtumista, voit lähettää sihteerille.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja ylil Markus Saarela, 040-743 1867, markus.saarela@
sks.fi; sihteeri, tiedotusupseeri kapt
Jukka Rusila, 040-779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi; ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040-570
3718, matti.mahonen@fonet.fi;
urheilu-upseeri ltn Toni Teittinen,
050-321 6237, toni.teittinen@iki.fi.
www.pioneeriosasto.org

RESERVIMERIUPSEERIT
Muistattehan HRMU:n sääntömääräisen syyskokouksen, joka pidetään

29.11.2011 kello 1800 osoitteessa:
Döbelninkatu 2, 5 krs. Tervetuloa
kaikki uudet ja vanhat jäsenet!
Perinteiset HRMU:n johdetut pistooliammunnat järjestetään parittomien viikkojen 35 - 49 lauantaisin
kello 12.00 - 14.30. Ammunnat pidetään HRUP:n ampumaradalla, jossa
yhdistyksen 22. kaliiperin käsiaseet,
tarvittavat ammukset, kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat jäsentemme
käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina
vähintään vuorokautta etukäteen
ampumaupseeri Harri Pakariselle
gsm. 040 - 517 9834. Ilmoittautumalla varmistat osallistumisesi ja kuulet
mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

RT-kerho
JOhtorengas
Syyskokouksen kuulumiset
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidettiin tiistaina 1.11.
HRUP:n toimitiloissa. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen hallitus jatkaa kokonaisuudessaan samalla kokoonpanolla
kuin kuluneena vuonna.
Loppuvuoden ampumavuorot
Töölön ampumaradalla + pistooliammuntakilpailut
RT-Kerho Johtorengas ry:n vuorot Töölön ampumaradalla loppuvuoden 2011 osalta ovat tiistaina
29.11. klo 19:00-21:30 (vko 48) ja
tiistaina 27.12. klo 19:00-21:30 (viikko 52). Ilmoittautumiset viimeistään
kunkin viikon maanantaina Toni
Aallolle (toni.aalto@iki.fi tai 040
311 3348). Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva" -vakuutus on maksettu. Maksulomakkeen
voi tilata kotiin osoitteesta: http://
www.reservilaisliitto.fi/ampumaturva. Pistooliammuntakilpailu
Rannikkoupseeriyhdistystä vastaan
pidetään tiistaina 29.11. klo 19.00
Maanpuolustusjärjestöjen ampumaradalla. Samalla ammutaan myös
jäsenistön kesken Selinin lautanen
-ampumakilpailu.
Joulupuuro
Kerhon perinteinen joulupuurotilaisuus pidetään keskiviikkona 14.12.
klo 18:00 alkaen Suomenlinnan
upseerikerholla. Ilmoittautumiset
viimeistään 7.12. sähköpostilla osoitteeseen johtorengas@gmail.com.
Jäsenten sähköpostiyhteystietojen päivittäminen
Varmistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan
esim. muuttuneen sähköpostiosoitteesi yhdistykselle osoitteeseen johtorengas@gmail.com.

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Castreninkatu 8
00530 Helsinki
(09) 272 7350
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Viestiosasto

SENIORIUPSEERIT

Viestiosaston Pikkujoulut pidetään
piirin Spjutsundin majalla tänään pe
18.11. alkaen klo 18. Tule viettämään
iltaa, saunomaan ja tapaamaan viestikollegoita.
Mahdollisuus myös yöpymiseen,
omat sauna- ja yöpymisvälineet
mukaan. Jos et ole vielä ilmoittautunut, niin vielä kerkeät: soita
+358451133068 / pj Launonen.
Koulutus: Kurssitarjonta vuodelle 2012 esiteltiin tuoreeltaan syyskokouksessamme 17.11., lisää tietoa
kotisivuiltamme ja LinkedIn-ryhmästämme. Jos haluat toimia kouluttajana tai apukouluttajana jollain viestikurssilla, niin ota yhteyttä
toimialajohtaja Jyri Putkoseen tai
kurssinjohtajaan. Lisäksi erilaisiin
tukitehtäviin tarvitaan kokeneiden
viestimiesten/kouluttajien apua.
MPK-kalenterissa on myös koko
vuoden kestävä kurssi "Viestikouluttajien kouluttautuminen Pääkaupunkiseutu 0400 11 12081", jonka
puitteissa organisoimme ja kehitämme viestin koulutusta. Kurssille
ilmoittautuneet muodostavat "kouluttajapankin".
Jos siis olet kiinnostunut koulutustehtävistä, käy ilmoittautumassa.
Tuon kanavan kautta hoituu sähköpostitus ja materiaalin jakaminen
viestikouluttajille jatkossa. Ilmoittautuminen tälle kurssille ei sido tai
pakota sinua, vaan pikemminkin antaa mahdollisuuden saada tietoa ja
"napata kiinni" sellaisista hommista
jotka sinua mahdollisesti kiinnostavat. Jos haluat sitoutua vahvemmin MPK- ja KOTU-toimintaan, käy
täyttämässä MPK-sitoutumislomake
(www.mpky.fi -> Helsingin mpp ->
KOTU) ja postita se printattuna piiripäällikkö Mauri Väänäselle.
VUY: Viestiupseeriyhdistys (VUY)
on julkaissut uudistetun painoksen
Viestimies-kirjasta, jonka VUY:n jäsenet saavat edulliseen kahdeksan
euron jäsenetuhintaan. Monet jäsenistämme ovat myös VUY:n jäseniä,
puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Lisätietoja puheenjohtaja@viestiosasto.net sekä www.
viestiupseeriyhdistys.fi.
Ampumatoiminta: Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla
ovat keskiviikkoisin, vuonna 2011
vielä viikolla 50. Kokoontuminen
klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Huomatkaa pakollinen ilmoittautuminen päivää ennen ampumavuoroa
ampumavastaavillemme, tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot löytyvät
verkkosivuiltamme. Huomatkaa
myös HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen:
www.mpky.fi. Vuodelle 2012 lisäämme myös ampumatarjontaamme,
seuraa sähköpostiasi.
Tiedotus: Olemme nyt myös
LinkedIn:ssä – liity ryhmäämme
”Viestiosasto”! Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n
ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta, liikuntatapahtumista sekä Viestiosaston yhteystiedot
löytyvät verkkosivuiltamme www.
viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista jäsenistölle myös LinkedInryhmässämme sekä sähköpostitse
– jos et ole saanut tätä ilmoitusta
sähköpostiisi, niin käy päivittämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi, kohdassa Jäsenpalvelut. Voit
myös lähettää sähköpostia osoitteeseen sihteeri@viestiosasto.net. Tervetuloa mukaan!

Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Senioriupseerien Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään
24.11.2011 klo 12.00 alkaen Katajanokan Kasinon Karimo-salissa.
Kokouksessa käsitellään kerhon
1.12.2008 vahvistetuissa säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat;
mm valitaan kerhon puheenjohtaja, hallitus ja toiminnantarkastajat
sekä käsitellään kerhon jäsenten
vähintään kymmenen päivää ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti
esittämät asiat ja hallituksen niistä antamat lausunnot. Kokouksen
yhteydessä kuullaan varmasti harvinainen merirosvotarina miinalaiva Pohjanmaan operaation aikana
torjuntavahtipäällikkönä toimineen
kapteeniluutnantti Aleksi Laineen
kertomana: "Suomalainen sotalaiva
turvaamassa kauppamerenkulkua
Somalian merirosvoilta". Noin 45
minuuttia kestävän esityksen jälkeen on varattu puoli tuntia aikaa
kysymyksille ja keskustelulle. Omakustanteisen kerhopalan hinta on
n 18 euroa, osallistumisesta ruokailuun pyydetään ilmoittamaan 20.11
mennessä: arne.lindholm@kolumbus.fi tai 050 500 4138.
Perinteisestä pikkujouluateriasta
nautitaan taas avec Suomalaisella
Klubilla 01.12.2011 klo 12.00 alkaen.
Musiikin maisteri, diplomilaulaja
Hannele Soljander-Halme ja musiikin maisteri, harmonikkataiteilija Petri Ikkelä laulavat, soittavat

ja kertovat musiikin merkityksestä
sotavuosien aikana elävöittäen teemaa " Kun on vaaralle alttiina syntymämaa". Kokeilemme tietysti myös
arpaonneamme ja yhteislaulua harrastamme mahdollisimman moniäänisesti.
Alkuglögin mutta ei ruokajuomia
sisältävän joululounaan hinta on
hieman yli 30 euroa/henkilö. Lounaalle osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan: arne.lindholm@kolumbus.fi tai 050 500 4138 viimeistään
27.11.2011. Samalla pyydetään ilmoittamaan, aikooko ilahduttaa jotakuta arpajaisonnettaren suosikkia
pienellä ja/tai hauskalla arpajaisvoittolahjalla.
Tervetuloa!
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja, arne.lindholm@kolumbus.
fi, 050 500 4138, Pentti Uosukainen,
sihteeri, pentti.uosukainen@kolumbus.fi, 040 840 6296, Heikki Kaakinen, jäsenasiat heikki.kaakinen@
kolumbus.fi, 050 589 5375.

Akateeminen
Maanpuolustusyhdistys
Akateemisen maanpuolustusyhdistyksen ARU ry:n sääntömääräinen
syyskokous järjestetään maanantaina 28.11.2011 klo: 18.30 Suojeluskuntatalolla, osoitteessa Döbelninkatu
2. Käsiteltävinä sääntömääräisten
asioiden lisäksi yhdistyksen sääntöihin PRH:n suunnasta ehdotettujen
muutoksien vahvistaminen.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Yhdistys on käynnistänyt uudelleen ampumatoimintaansa. Kerran
kuussa maanantai-iltaisin yhdistyksellä on sisäradalla ampumavuoro.
Mukana on oltava voimassa oleva
vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva) sekä Reserviläisliiton
jäsenkortti. Oma ase (.22–.45ACP),
patruunat ja suojaimet ovat myös
tarpeen. Syyskauden 2011 ratavuorot ovat maanantaisin 21.11. ja 19.12.
klo 19:00 - 21:30. Ilmoittautumiset:
tomi.sarilahti@iss.fi saman päivän
aikana klo 12:00 mennessä.
Tämän lehden ilmestyessä yhdistyksen syyskokous on pidetty. Sen
päätöksistä, mm. johtokunnan jäsenten valinnasta, kerrotaan lehden
seuraavassa numerossa.
Yhteystiedot
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Tomi
Sarilahti, puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi tai helsinki@helresp.fi ja sihteeri Timo Elolähde,
puh. 040 830 4097, timo.elolahde@
hsl.fi.

Vantaan
reserviläiset
VaRes toteuttaa valtakunnallisen
veteraanikeräyksen kauppakeskus
Jumbossa lauantaina 3.12.2011 klo
10—16 kahden tunnin vuoroissa.
Lisätiedot Kari Vainio, GSM 050
5535860. Vapaaehtoisia tarvitaan!
VaRes osallistuu perinteiseen
tapaan itsenäisyyspäivänä lipunnostoon Tikkurilassa ja jouluaaton
kunniavartioon Vantaan Pyhän Laurin kirkon sankarihaudoilla. Kunniavartiossa on etusija uusilla jäsenillä.
Tarkemmat tiedot tulossa kotisivuille lähiaikoina.
Tikkurilan urheilutalon ampumavuorot jatkuvat tiistaisin kello 17,
torstaisin kello 17 ja sunnuntaisin
kello 15, aina valvojan ollessa paikalla.
Töölön sisäradan ampumavuorot
jatkuvat 23.12.2011 saakka parillisen
viikon maanantaina kello 17 ja parittoman viikon keskiviikkona kello
19. Lisäksi parittoman viikon perjantaina on SRA-harjoitukset, joihin
osallistuminen edellyttää SRA- tai
IPSC-statusta. Lisätiedot Jukka Väänänen, GSM 040 5844568.

Seuraava reserviläisten KoTuampumavuoro on Santahaminan
150 m kivääriradalla sunnuntaina
27.11.2011 kello 9. Lisätiedot Kari
Sihvo, GSM 0400 453100.
Liikuntavuoro keskiviikkoisin
kello 21 Helsinge Skolan liikuntasalilla. Lajeina Sähly ja Futsal. Ota
mukaasi sählymaila, sisäpelikengät
ja juomapullo. Osallistumismaksu 2
eur. Lisätiedot Pasi Purmonen, GSM
0400 484547. Lisää osallistujia kaivataan!
Lisätiedot: Vantaan Reserviläiset
ry, puheenjohtaja Niko Niemistö,
GSM 050 5656632. Tarkista aina viimeisimmät muutokset ja ampumaratojen valvojatilanne kotisivuilta
www.vantaanreservilaiset.fi

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter på hösten 2011 varje parlös veckas torsdag
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är
24.11, 8.12 och 22.12.
www.reservilaisliitto.fi/hsru,
ordförande Markus Liesalho, tel.
0400-421 002, e-mail. svenska@helresp.fi

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Syyskauden toiminta jatkuu seuraavasti:
17.11. Jäsentapaaminen Helsingin rautatieaseman Bar Pullmanissa
klo 17 27.11. Santahaminassa kivääriampumatapahtuma 28.11. Johtokunnan kokous Döbelninkatu 2, 5.12.
Syyskokous klo 17.30 Döbelninkatu
2, 6krs. kokoushuoneessa Yllämainittujen tapahtumien lisäksi suunnitteilla on esitelmiä ja seminaareja.
Ammunnat jatkuvat Töölön radalla jäsenille ilmoitetun mukaisesti
kerran kuussa sunnuntaisin Ilmoittautumiset kmp.toolo@gmail.com
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta: http://www.reservilaisliitto.
fi/liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/kokonaismaanpuolustus/ tai
vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja
varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

S-Ryhmän
reserviläiset
Kinkkukisa Ässäkeskuksen ilma-aseradalla 29. marraskuuta klo 16.30
alkaen. Kivääri- ja pistoolisarjojen
osanottajien kesken arvotaan kinkut. Itsenäisyysjuhlaa vietetään Ässäkeskuksessa 30. marraskuuta klo
17.00 alkaen. Kahvit tarjolla tuntia
ennen, eli 16.00 alkaen.
Vuosijuhlaa vietämme Santahaminassa 27. tammikuuta. Tarkemmat tiedot joulukuun lehdessä.
Yhteystietoja: puheenjohtaja juha.

dahlman@sok.fi tai 0107687720, I
varapuheenjohtaja ja sihteeri sami.
keino@sok.fi tai 050-3096210, II
varapuheenjohtaja ari.kovalainen@
sok.fi 0107681824, toiminnanjohtaja
makinen.teuvo@gmail.com tai 0503385636
VÄ
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Vääpelikilta
Kurssivääpelikurssi (0400 11 13035)
MPK:n kurssi järjestetään Santahaminassa 3.12.2011; HUOM! Ajankohta on muuttunut. Kurssin tavoitteena on kouluttaa toimimaan kurssien vääpelinä ja toimistotehtävissä.
Myös hygieniapassin suorittaminen
on mahdollista.
Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh.
040 8663 055, juha.parkkonen@
gmail.com
Vääpelikilta ry:n syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous järjestetään keskiviikkona 23.11.2011 klo 18.00 alkaen Töölöntorinkadun auditoriossa (Töölöntorinkatu 2, Helsinki). Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat
mm. vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kahvitarjoilu.
Lisätiedot: Timo Tuomi, puh. 040
5401 625, timo.tuomi@gmail.com.
Veteraanikeräys 2011
Vääpelikilta ry kerää rahaa sotiemme veteraaneille lipaskeräyksenä Itäkeskuksen Citymarketissa
lauantaina 3.12.2011 klo 10-16 yhteistyössä Itä-Helsingin Reserviupseerit ry:n kanssa. Keräysvuorot 1-2 h.
Vaatetus: varsikengät ja maastopuku arvomerkein, (ei muita merkkejä) tai siviileissä keräysliivi päällä.
Ilmoittautumiset 27.11.2011 mennessä: erkki.joukainen@gmail.com
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
Helsingin Seudun Reserviläispiirin itsenäisyyspäivän kaksikielinen jumalanpalvelus järjestetään
6.12.2011 klo 10 Kauniaisten kirkossa, Kavallintie 3. Jumalanpalveluksessa saarnaa TT Niko Huttunen,
Vääpelikillasta.
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölön sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio,
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Santahaminan Perinnetalolla maanantaina 10 lokakuuta klo.
18.00. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin kunniapuheenjohtaja Jorma
Piippo, joka veti kokouksen vanhal-
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la rutiinilla. Kokouksen sihteeriksi
valittiin Eero Hakkarainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Paavo Virtanen ja
Marcus Björndahl.
Kokous päätti seuraavaa. Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2012
päätettiin varsinaiselta jäseneltä 27
e, sisältäen Helsingin Reservin Sanomat-lehden sekä perhejäseneltä
16 e. Kantoajaksi päätettiin edelleen
huhtikuun loppuun 2012. Veteraanit
ovat maksusta vapaita. Puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin yksimielisesti Timo Koukkari. AJHK:n
johtokuntaan kaudelle 2012-2013
valittiin erovuoroiset Hans-Rune
Holmberg, Ari Strand, Eero Hakkarainen sekä Markku Remsu uudelleen. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2012 valittiin Erik Gesterberg
ja Marcus Björndahl sekä heidän
varamiehiksi Erkki Kuronen ja Olavi Immonen. MPKL:n liittohallitukseen ei päätetty esittää ketään, koska Heimo Yrjönsalo on edustajana
kauden 2011-2012. Muistakaa itsenäisyyspäivän 6.12 kahvitilaisuus
Santahaminan Perinnetalolla, tästä
lisätietoja saa puheenjohtaja Timo
Koukkarilta.

Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin kilta
Ilmatorjuntamies tai -nainen,
tule juhlistamaan ilmatorjunnan
vuosipäivää museollesi Hyrylään
30.11.2011 klo 18.00 alkaen. Tilaisuudessa on Korsuorkesterin konsertti, kenttäkeittiössä keitettyä hernesoppaa ja entisessä varuskunnan
ruokalassa tehtyä pannaria. Hinta
25 e. Varaa lippusi Matti Kulmalalta
puh 040-5385515 tai matti.kulmala@ahmamaki.fi 20.11.2011 mennessä. Tilaisuus on avoin kaikille, joten
lippuja myydään muillekin. Ilmatorjuntaveteraanien toivomuksesta
asuna ilmatorjuntamiehillä tai -naisilla on paraatiasu tai tumma puku
kunniamerkein.
Juhlarahastokeräys jatkuu:
Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta
Juhlarahastokeräys. Poliisihallituksen lupa n:o 2020/2010/4086
(22.02.2011). Toimeenpanija: Ilmatorjuntasäätiö. Keräysaika: 1.3.201128.2.2013. Lisää tietoa antaa Killan
keräyspäällikö Jorma Lahtinen:
GSM 040 067 9738 jorma.lahtinen@pp.inet.fi. Keräystilit: Nordea
136630-128587, Sampo 80430710126485 sekä OP – Pohjola 50921221174 81. Maksaessasi suoraan keräystilille on tärkeätä, että laitat viesti
maksun saajalle -kohtaan oman nimesi. www.ilmatorjuntamuseo.fi
Ampumavuoro normaalisti parillisten viikkojen keskiviikkoisin
1600-1900. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa, GSM 040 502 3754. Puh.joht.
Timo Niiranen GSM 0400 743 877
timo.niiranen@gmail.com Sihteeri:
Edward Breitenstein GSM 044 333
1027 edward.breitenstein@gmail.
com.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Pääkaupunkiseudun Pioneerikillan
sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 14.12.2011 maanpuolustusjärjestöjen tiloissa Döbelninkatu 2,
5.krs kokoushuone klo 18. Hallitus
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kokoontuu klo 17.30. Esillä tulevan
vuoden toimintasuunnitelma ja
henkilövalinnat. Kaikki jäsenet tervetuloa! Kaikenlaisia ehdotuksia tulevaksi toiminnaksi voi lähettää puheenjohtajalle (tommi.laakkonen@
porvoo.fi).
Pioneeripuukkoa on edelleen
saatavilla Ilpo Ervastilta (ilervasti@
gmail.com).
Ampumavuorot jatkuvat yhteistyössä Pioneeriosaston kanssa Töölön radalla. Paikalla ohjausta, aseita
ja 50 patruunaa/kerta killan jäsenille. Ilmoittaudu edellisenä päivänä
markus.saarela@sks.fi.

Helsingin
Rauhanturvaajat
Tapani

For sström

j o h t aj a /
ve t e r a a n i v a s t a av a
p.0405870352,tforsstrom@hotmail.com, Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p.040-5848524,
kari.kaiponen@pp.inet.fi, Tom
Asplund varapuheenjohtaja p.0505535665,tom.asplund@rauhanturvaajaliitto.fi
Kotona ja kaukana–tukitoiminta, Marja-Leena Pihlajamaa p.0407240223, ml.pihlajamaa@gmail.
com Liiton veteraanituen päivystävä puhelin 0207698111.
Tapahtumat: Jouluaattona järjestetään kunniavartio Rauhanturvaajien muistomerkille Hietaniemeen.Halukkaita pyydetään
ilmoittautumaan puheenjohtajalle
tai sihteerille.
Messi-illat Milliklubilla, Kaivokatu 12, klo 19.00, Joulukuu:
01.12.2011 Vesa Satamo Balkanin
kaivauksien tapahtumista ja tuloksista.

puheen-

Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut ja Sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin uudistettuihin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi. Tästä eteenpäin ao. toimikunnan vetäjä vastaa oman toimikuntansa osion ajankohtaisuudesta. Kehitys- ja sisältöehdotukset pyydetään laittamaan toimikuntien vetäjille.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Osoitteenmuutokset
Muistathan päivittää muuttuneet tietosi Tommi Saikkonen 050 554 4736/
tommi.saikkonen(at)gmail.com. Ja lisäksi siitä riippuen kuulutko kerhoon
vai osastoon. Kerholaiset Virpi Kukkonen 09 4056 2011 / jasenasiat(at)rul.fi.
Osastolaiset Päivi Ruusuvuori 09 4056 2010/ jasenasiat(at)reservilaisliito.fi
Maastotoiminta
Sissiteamien valmistautuessa tammikuun Utria Dessant-kilpailuun, muut
voivat valmistautua hiihtokauteen kunnon kohottamisen tai ylläpidon merkeissä. Suksien huoltoa unohtamatta.
Maastotoiminnasta saa lisätietoa maastoaliupseeri Christer Mikkoselta
050-5722 873, christer.mikkonen (at)elisanet.fi.
Ampumatoiminta
Seuraavat ampumaharjoitukset Töölön Luolassa su 20.11; ma 28.11; su
4.12; ma 12.12; su 18.12. Maanantain vuoro klo 19 alkaen ja sunnuntain vuoro
klo 14.30 alkaen. Ole täsmällinen. Maanantaina 12.12. parlamenttiammunta.
Katso Santahaminan vuorot kivääri- ja pistooliradoille http://www.
stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-santahaminassa/. Katso myös MPK:n
ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa sivulta.
Lisätietoa ampumatoiminnasta Eki Monnilta eki.monni@nokia.com puh
050 486 7740.
Salitoiminta
Sissien harjoitusvuorot ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke
18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut
salitoiminnasta Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01(at)gmail.com
Huvitoimikunta
Oi olutlaatikko, oi olutlaatikko ja tölkit uskolliset... Stadin Sissien joulusauna saunotaan KAARTJR:n killan saunalla pe 16.12.2011 alkaen klo 17:39.
Tarjolla pientä purtavaa sissimäiseen hintaan. Nestehuollosta vastaavat tulevat saamaan kirjeen, miten menetellä nesteytyksen kanssa. Saunalla on
mahdollisuus lunastaa Stadin Sissien hihamerkki, hinta 5,00 sekä Stadin
Sissien uusi t-paita 30,00 euroa. Santahaminan portista pääset sisään ilmoittamalla meneväsi Stadin Sissien joulusaunaan ja oman nimesi sekä todistamalla henkilöllisyytesi, linja-autosta ei siis tarvitse nousta pois portilla.
Naisille järjestetään omat vuorot saunoihin. Uusi jäsen nyt mukaan! Tiedustelu: juha_matikainen(x)suomi24.fi tai 050-597 7139
Sissien hihamerkit
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla,
jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen
(juha_matikainen@suomi24.fi).
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi
Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi

Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736
tommi.saikkonen@gmail.com

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Itsenäisyyspäivä 6.12. Sekä jouluaatto 24.12.
Itsenäisyyspäivänä tarvitaan vapaaehtoisia auttamaan lipunnostossa
Tapiolan Kulttuuriaukiolla klo 9.00. Ilmoittautumiset Marko Puumalaiselle
puhelimitse 040 172 1716 tai sähköpostilla marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi. Lipunnoston jälkeen on kaksikielinen messu Tuomiokirkolla ja sen jälkeen kunniavartio ja seppeleenlasku sankarimuistomerkillä. Ohjelman jälkeen seurakuntatalossa päiväjuhla, jossa kirkkokahvit ja kenraali
Hannu Särkiön puhe.
Nyt voi jo myös ilmoittautua, mikäli haluaa osallistua jouluaaton kunniavartioon Espoon Tuomiokirkon sankarimuistomerkillä.
Ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä. 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 toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi.
Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta 
MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.
Muista päivittää yhteystietosi
Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa ilmoittaa sähköpostiosoitteenne jäsenrekisteriin: Upseerit: jasenasiat@rul.fi; aliupseerit ja miehistö: jasenasiat@reservilaisliitto.fi. Huom.: Muuttuneesta
postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@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

Pyhän Barbaran perinnejuhla Suomen Tykistömuseolla sunnuntaina
4.12.2011 klo 16.00-21.30
Ilmoittautuminen maanantaina 28.11.2011 mennessä maksamalla illalliskortin hinta a´ 38 e Jääkäritykistön kilta ry:n tilille 103230-511406 (NORDEA 103230-511406).
Lisätietoja saa killan puheenjohtajalta Antero Rätöltä, p. 040-502 1929 tai
anra@armas.fi. Asu: Tumma puku tai paraatipuku, kunniamerkit.
Tykkimiehen toimintapäivä lauantaina 11.2.2012 klo 10.00 SANTAHAMINASSA Tykkimiehen toimintapäivän ohjelmassa on leppoisaa, mutta kehittävää sotilaallista toimintaa sisältävä tehtävärata, pistooliammuntaa ja
tietenkin saunomista. Tarjoamme purtavaa ja palan painikkeeksi juotavaa.
Ilmoittautumiset: Ilmoittaudu viimeistään 7.2.2012 ensisijaisesti MPK:n tietojärjestelmän (www.mpky.fi) kautta tai Jussi Sorsalle 050-465 6920, jussi.
sorsa (at) kolumbus.fi.

Kevään julkaisuaikataulu 2012
N:o
1.
2.
3.
4.
5.

Aineistopäivä			 Ilmestymispäivä
16.1.			
27.2.			
2.4.			
7.5.			
4.6.			

27.1.
9.3.
13.4.
18.5.
15.6.
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Velarium Oy
Koskenporras 10
55100 IMATRA
(05) 688 200

Insinööritoimisto
Otso
Vallikatu 17 C 22
02600 ESPOO

Energico Oy

Eiran
Isännöitsijätoimisto
Oy

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

Lempäälän Kunta
PL 36
37501 LEMPÄÄLÄ
(03) 374 4111

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

Presto-Maalaus Oy

Lastenkodinkatu 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

Tullivuorentie 11 D
00700 HELSINKI
040 500 0810

Kirjansitomo
Haglund Oy

Audit Team Finland

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
(09) 777 2656

Oy Cronvall Ab
Valkoisenlähteentie 14
01380 VANTAA
0201 260 260
www.cronvall.fi

Gühring Oy

PL 28
00751 HELSINKI
(09) 347 8130

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

Teroxcon Ky

Pirkanmaan
Keittiökaluste

www.pikkusitomo.fi

Harvialan Taimimyymälä
Jokinen & Maunula
13330 HARVIALA
0400 415 882

Rymättylän
Osuuspankki
Viluntie 3
21140 RYMÄTTYLÄ
(02) 274 4500

Metallirakenne Karvinen &
Komulainen Ay
Orivillentie 9
16300 ORIMATTILA
040 504 2180

Länsimäen
Kiinteistöpalvelu Oy
Kuntokuja 4
01280 VANTAA
(09) 342 4210

Jouluaaton kunniavartiot
Helsingin sotaveteraanit, kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona kunniavartiot perinteiseen tapaan
Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalle sekä Hietaniemen, Helsingin
ortodoksisen hautausmaan, Helsingin pitäjän, Huopalahden, Kulosaaren,
Lauttasaaren, Malmin, Espoon ja Pitäjänmäen sankarihaudoille.
Kunniavartiossa on Hietaniemessä 8—12 miestä ja muilla sankarihaudoilla 2—4 miestä kerrallaan. Kunniavartion vaihdon pituus on noin
30 min.
Siviilipukuisilla on tumma päällystakki, turkislakki, tummat käsineet
sekä suuret kunniamerkit päällystakissa.
Sotilaspukuisilla on erikseen käskettävä varustus.
Suomen Marsalkka Mannerheimin haudalla klo 16.00 muistotilaisuus.

Reserviupseeripiirin joulusauna
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu joulusauna lämpiää taas Spjutsundin Piirimajalla 10.12.2011.
Majalla saunojia odottaa jälleen makeat löylyt, maittava ruoka ja mainio
seura. Hinta 20e (sisältää myös em. kuljetukset) veloitetaan osallistujilta bussissa. Ennakkoilmoittautumiset (ilmoita nimi, kerho, puh.nro ja
sposti) piirin toimistolle: ossi.ikonen@hrup.fi tai 09-40562071. Ilmoittautumisaika päättyy to 8.12, jonka jälkeen ilmoitamme varapaikoille
päässeille mukaan mahtumisesta.
Edellisvuosien suuresta kiinnostuksesta johtuen osallistujien määrä joudutaan jälleen rajaamaan 4 henkilöön/kerho. Linja-autokuljetus majalle

Teollisuustie 8
33470 YLÖJÄRVI
0400 788 444

Hietaniemessä vaihdot järjestetään seuraavasti:
13.00—13.30 Helsingin Reserviupseeripiiri
13.30—14.00 Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri
14.00—14.30 Akateeminen maanpuolustusyhdistys
14.30—15.00 Maanpuolustuskillat
15.00—15.30 Helsingin Seudun Reserviläispiiri
15.30—15.55 Kenraalit ja everstit res
15.55—16.20 Kenraalit ja kadetit
16.20—16.45 Varuskunnat ammattisotilaat
16.45—17.10 HRUP:n Huoltoupseerikerho
17.10—17.35 HRUP:n Sissikerho
Hietaniemen kunniavartioon vaihdot asettavia järjestöjä (vast) pyydetään nimeämään vaihdon yhteyshenkilö, kokoamaan vartiohenkilöstö
sekä ilmoittautumaan Helsingin Reserviupseeripiiriin järjestöupseeri
Ossi Ikonen (p. 4056 2071) tai sähköpostitse ossi.ikonen@hrup.fi

lähtee Töölöntorilta la 10.12 klo 10.00, ja paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen klo 15.00.
Tervetuloa mukaan hyvään seuraan, ja vaikkapa tutustumaan majan
kunnostustöiden tuloksiin. Kesän mittaan töitä on edellleen jatkettu –
saunan lauteita on hiottu ja laituriremonttikin on etenemässä hyvää
vauhtia. Majalle hankittiin myös monen vuoden tauon jälkeen soutuvene,
joka on tosin jo talvoiteloilla. Pioneeeriosasto on kunnostautunut vuoden mittaan töissä esimerkilliseen tapaansa, siitä tässäkin suuri kiitos
heille – ja aivan erityisesti iskuryhmä Laakkoselle.
Pekka Rintala,
majatoimikunnan pj

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

Metsätorpantie 5 A 5
02430 MASALA
045 651 6091

Sissiosaston nitropapat
järjestävät järjestyksenvalvojakoulutusta reserviläisille
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus la 14.1.2012 klo. 9 - 17
Järjestyksenvalvojakortin uusiminen vaatii kertauskoulutuksen suorittamista.
Kertauskoulutuksesta saatava todistus on voimassa kuusi kuukautta,
jonka aikana sillä voi hakea uutta järjestyksenvalvojakorttia.
Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus su 15.1.2012 klo. 9 - 18
Koulutus mahdollistaa kaasusumuttimen hallussapitoluvan hakemisen
paikalliselta poliisilta järjestyksenvalvoja- tai vartiointitehtäviin.
Koulutukseen sisältyy myös käytännön harjoituksia, joita varten kannattaa varata mukaan sisäliikuntavarustus.
Molemmat koulutukset järjestetään Reserviläisten tiloissa osoitteessa
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki.
Koulutusten hinnat ovat reserviläisittäin edullisia kertauskoulutus 75

eur ja kaasusumutinkoulutus 90 eur. Koulutukset maksetaan koulutuksen alussa käteisellä, kuittia vastaan.
Sisäasiainministeriön hyväksymänä kouluttajana toimii Jori Ala-Keturi.
Koulutuksiin tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen koulutuksen
alkua emaileitse osoitteeseen: seppo.kulonen@helsinkinet.fi
Ilmoittaudu heti! Koulutusten maksimikoko on 20 henkeä.
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

Itsenäisyyspäivän
kansalaisjuhla
Helsingin Yliopiston Juhlasali
6.12.2011 KLO 13.30
OHJELMA
MUSIIKKIA
Trad: Ratsuväen marssi
Robert Kajanus: Suomen sotilaan hymni
Jean Sibelius: Jääkärien marssi

Juhlapuhujana opetusneuvos Raili Malmberg

Kaartin Soittokunta johtajana musiikkimajuri
Raine Ampuja
TERVEHDYSSANAT
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
puheenjohtaja
Vuorineuvos Juhani Pesonen
KUOROLAULUA
Fredrik Pacius: Suomen laulu
Heikki Klemetti: Muistatko koskaan minua
Kansanlaulu: Kun kävelin kesäillalla

Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen

Candomino kuoro
johtajana kuoronjohtaja Esko Kallio

ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILOINEN ILTA
Katajanokan Kasinolla Itsenäisyyspäivänä 6.12.2011 alkaen klo 1730
Juhlapäivällinen, ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin tahdissa

JUHLAPUHE
Päätoimittaja Reetta Meriläinen
LAUSUNTAA
Aleksis Kivi: Suomenmaa
Yrjö Jylhä: Laulu Kuujärvestä
Lausuja Eino Kaikkonen

Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan Kasinolle
puhelin (09) 6128 6300, viimeistään maanantaina 28.11.2011
Illalliskortti 57 e sisältää:

KUOROLAULUA
Jean Sibelius: Isänmaalle
Jean Sibelius: Drömmarna
Jean Sibelius: Finlandia

- tervetulomalja
- 2 x 12cl Kasinon viiniä
- akvaviitti graavattua siikaa ja metsäsienisalaattia
- Luomu Limousin -härän ulkofileetä, portviinikastiketta ja
perunagratiinia		
- suklaakakkua ja kirsikkasorbeeta
- kahvi/tee
- eteispalvelu

6.12.2011 kello 15.00-19.00
ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa,
Museokatu 10.
Buffét-kortin hinta 25,- euroa.
Buffét sisältää alkucocktailin sekä runsaan tarjoilun.
Kortit ovelta.
Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Helsingin Seudun Reserviläispiirin itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
Helsingin Seudun Reserviläispiirin itsenäisyyspäivän
kaksikielinen jumalanpalvelus järjestetään 6.12. klo
10 Kauniaisten kirkossa, Kavallintie 3. Jumalanpalveluksessa saarnaa TT Niko Huttunen, Vääpelikillasta.

Candomino kuoro
johtajana kuoronjohtaja Esko
Kallio
MAAMME
Kuoro ja yleisö

Kaikki maksut suoritetaan vasta ravintolassa!
Järjestäjät:
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry
Etelä-Suomen Kiltapiiri ry
Helsingin Reserviupseeripiiri ry

Kerää mukava pöytäseurue tai tule vaikka yksin juhlimaan
Ilmoita varauksen yhteydessä, jos haluat johonkin tiettyyn pöytään
Järjestää Katajanokan Upseerikerho ry
Tumma-/juhlapuku ja suuret kunniamerkit
Saapuminen paikalle kello 1725 mennessä

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

TEK_helres_1111.indd 1

Perinteinen itsenäisyyspäivän
vastaanotto

8.11.2011 13.37

Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun
Reserviläispiiri toivottavat
hyvää itsenäisyyspäivää!

