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Pääkirjoitus

27. 1. 2012

Säästöjen vaikutuksia

P

uolustusvoimien säästöistä on puhuttu jo kesästä lähtien. Puolustusministeriön hallinnon
alalta pitäisi säästää
neljän vuoden aikana
yli 800 miljoonaa euroa.
Valtion taloudellisen tilanteen nopea heikkeneminen oli varmasti kaikille yllätys.
Puolustusvoimat joutuvat sopeutumaan
budjetin pienenemiseen todella nopeasti.
Puolustusministeri lupasi tiedot säästöistä
tammikuun aikana. Ilmeisesti aikalupaus
oli liian optimistinen ja suunnitelma julkaistaan helmikuun aikana.
Suunnitelma sisältää varuskuntien ja
laitosten lakkauttamisia, varusmieskoulutuksen säästöjä, lentotuntien ja alusvuorokausien vähentämistä jne. Hankintoja
tullaan myöhentämään, mikäli se on jo
tehtyjen sopimusten mukaan mahdollista.
Pääesikunta on tehnyt esityksen Puolustusministeriölle, että varusmiespalvelusta lyhennetään 15 vuorokaudella vuodesta 2013 alkaen. Puolustusministeriö on
tehnyt asiasta lakialoitteen, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Toimenpiteiden aiheuttamat säästöt ovat arvioiden

mukaan noin 6 miljoonaa euroa. Siitä on
pitkä matka yli 200 miljoonan euron säästötavoitteeseen.
Maakunnissa varuskuntien lakkauttamiset ovat aiheuttaneet jo ennakolta
aiheellista pelkoa. Puolustusvoimat on
useilla paikkakunnilla suurimpien työnantajien joukossa. Varuskuntien välilliset
taloudelliset vaikutukset ovat myös huomattavat. Lisäksi lopettamisuhan alla on
useita varikoita tai muita Materiaalilaitoksen laitoksia.
Varuskuntaverkosto tulee väistämättä
harvenemaan. Varuskunnista ei sotaan
lähdetä, mutta verkoston tulee tarjota
puitteet tehokkaaseen koulutukseen sekä
harjoituksiin. Varuskunnilla on myös suuri merkitys sodanajan joukkojen perustamisjärjestelyissä.
Varuskuntaverkoston harveneminen
vähentää sotilaiden näkymistä siviiliväestön keskuudessa. Se aiheuttaa siviiliväestön vieraantumisen maanpuolustuksesta
ja siten heikentää maanpuolustustahtoa.
Maanpuolustustahdon kehittäminen tulee jäämään reserviläisjärjestöjen harteille
ainakin niillä paikkakunnilla, jossa varuskuntaa ei ole. Toki muuallakin maanpuo-

lustustahdon ylläpito on keskeinen asia.
Säästöt puolustusmenoissa on yleiseurooppalainen trendi. Puolustusbudjettiaan
ovat supistamassa Suomen lisäksi ainakin
Tanska, Itävalta, Hollanti ja Saksa. Kaikki
leikkaavat budjetistaan 10-12 prosenttia.
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Huolimatta siitä, että Ruotsi käytännössä
luopui yleisestä asevelvollisuudesta, on
sillä paineita edelleen kasvattaa puolustusmenojaan. Teknistyminen vaatii rahaa.
Jollain menetelmällä joukot on korvattava.
Puolustusvoimilla on noin 100000 rynnäkkökivääriä enemmän kuin sodanajan
joukkojen vahvuus. Sodanajan joukkojen
supistuessa, joukot eivät tietenkään tarvitse samaa määrää aseita. Aseiden hävittämiseen on monta mahdollisuutta. Yksi on
myydä aseet ulkomaisille tukkuostajille,
mutta sen toteuttaminen on ongelmallista, koska aseet saattavat ajautua moniin
kriisimaihin. Toisaalta itäsaksalaisista ja
kiinalaisista rynnäkkökivääreistä ei maailmalla makseta juuri mitään, vaikka aseet
ovat käyttämättömiä. Monilla reserviläisillä olisi kiinnostusta hankkia ase puolustusvoimilta.
Puolustusvoimat on tarkoitus laittaa
niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin uuteen asentoon vuoteen 2015 mennessä. Se tarkoittaa parhaimmillaan toiminnan tehostamista. Pahimmillaan valikoivan asevelvollisuuden käyttöottoa ja
yleisen asevelvollisuuden romuttamista.

Uusi Suomi, 27. 1. 1942

Uutisia 70 vuotta sitten
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Raitiotieliikennettä supistetaan sähköpulan vuoksi.
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Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla
toimituksessa viimeistään
aineistopäivänä klo 16.30 mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden
välttämiseksi ei käsinkirjoitettua
materiaalia! Aineistopäivän
jälkeen saapunutta materiaalia
ei julkaista.
Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat
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Seuraavat numerot:
nro
aineisto
ilmestyy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

27.2.
2.4.
7.5.
4.6.
6.8.
3.9.
8.10.
5.11.
3.12.

9.3.
13.4.
18.5.
15.6.
17.8.
14.9.
19.10.
16.11.
14.12.

Painopaikka
Satakunnan Painotuote Oy
Kokemäki, 2012
ISSN 0355-824X
LT 2009. Levikki: 12  279 kpl
Kannen kuva
Tomi Alajoki

Aikakauslehtien
liiton jäsen

Vilkasliikenteisimpinä aikoina liikenne jää kuitenkin
ennalleen.
Viranomaiset ovat kehoittaneet Raitiotie- ja Omnibus Oy:tä supistamaan raitiotieliikennettä, koska nykyhetkellä on sähkövoiman puutetta. Johtokunta on päättänyt pyytää maistraatilta oikeutta saada käyttää uutta aikataulua, joka merkitsee noin 25 %
sähkövoiman säästöä.
Uuden aikataulun mukaan jäisivät nykyiset raitiovaunuvuorot pääasiassa muuttumatta vilkasliikenteisimpinä aikoina, mutta päivällä klo 10-15 ja illalla klo 19-22 jätettäisiin
joka toinen vuoro pois liikenteestä. Varsinainen raitiovaunuliikenne lakkaisi illalla jo
klo 22, jonka jälkeen järjestettäisiin yöliikenne nykyisillä vuorotiheyksillä klo 22-24
tai 22-0.30. Pyhäpäivinä jäisi joka toinen vuoro pois klo 7-11 ja klo 20-22. Sitä paitsi
lyhennetään linjaa n:o 1 vaunut Tokankadulle asti. Linjaa kääntyisivät jo Kauppatorilla eivätkä siis kulkisi enää Eiraan asti. Ainoastaan aamuvuoroilla klo 6-8 kulkisivat linjan n:o 1 vaunut Tokankadulle asti. Linjan n:o 2 lyhennetään siten, että vaunut
kääntyisivät Hakaniemen torilla Arenan talon ympäri eivätkä kulkisi Helsinginkatua
pitkin. Linja n:o 4 Meilahti-Hietalahti jäisi muuten ennalleen, paitsi että joka toinen
vaunu kulkisi Meilahteen saakka ja joka toinen kääntyisi jo Töölön tullin kohdalla.
Linjaa n:o 10 Pasila-Nordenskiöldinkatu liikennöitäisiin ainoastaan aamulla klo 6-10
ja klo 14-18. Kulosaaren linja jäisi muuten ennalleen, paitsi että vakituinen liikenne
loppuisi jo klo 22.
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Puheenjohtajilta
Caspar von Walzel > Luutnantti (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtaja.
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HRUP:n
varapuheenjohtajalta

Tiiviimpää yhteistyötä,
parempaa palvelua

Vuosi on vaihtunut, ja saatiinhan pääkau-

Olen ottanut vuoden alussa vastaan
varsin luottavaisin mielin Helsingin Seudun
Reserviläispiiri ry:n puheenjohtajan tehtävän. Piiri on hyvässä kunnossa sekä resurssien että toiminnan osalta. Jäsenmäärän
kasvu on nopeinta koko liitossa ja piiriin on
viime vuosina liittynyt useampia uusia yhdistyksiä. Myös yhteistyö etenkin Helsingin
Reserviupseeripiirin kanssa on tiivistä ja tuloksellista. Kiitän edeltäjääni Kimmo Karista
hyvin hoidetusta puheenjohtajakaudesta.
Itse olen saanut olla piirin hallituksessa
vuodesta 2003 alkaen. Varapuheenjohtajana minulla on ollut hyvä näkyvyys piirin toimintaan, joten nykyiseen tehtävääni perehtyminen tapahtuu nopeasti. Pitkäaikainen
yhteistyö piirin toiminnanjohtaja Kari Talikan kanssa helpottaa myös asiassa. Uuden
piirihallituksen jäsenet edustavat kattavasti
piirin eri yhdistyksiä ja heillä on sekä pitkä
kokemus että laaja osaaminen vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri toiminta-alueilta.

punkiseudullekin vihdoin talvikelejä. Uusi
vuosi tuo mukanaan uusia haasteita. Kuten
kaikki tiedämme, tuleva vuosi tarkoittaa
merkittäviä leikkauksia puolustusvoimien
menoissa. Miten tämä tulee kokonaisuudessa vaikuttamaan reserviläisiin on vielä
osittain arvailujen varassa, mutta selvää on
ainakin, että joudumme ottamaan entistä
enemmän vastuuta omasta koulutuksestamme ja osaamisestamme. Tässä tullaan
tekemään kolmikantayhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, puolustusvoimien ja Helsingin piirien kesken. Upseereille
suunnitellaan kurssiohjelmia joilla voimme
laajentaa ja syventää sotilastaitojamme. Silti
vastuu kenttäkelpoisuuden ylläpidosta tulee
siirtymään entistä enemmän jokaisen reservissä olevan upseerin omille harteille. Tämä
tulee koskemaan erityisesti fyysistä kuntoa
ja ampumataitoa.
Kursseilla voidaan oppia uusia taitoja ja
teorioita, mutta fyysinen kunto vaatii jatkuvaa harjoittelua. Sama koskee tietysti ampumista; kursseilla voidaan antaa edellytykset
esimerkiksi uuden aseen käsittelyyn, mutta
käyttövarmuus ja tarkkuus tulee vain säännöllisellä harjoittelulla. Suosittelen siis, että
jokainen Helsingin piirin upseeri osallistuisi
vähintään kerran kaudessa ampumavuorolle Luolassa ja vähintään kerran kiväärivuorolle Santahaminassa. Monella kerholla on
kalustoa jäsenten käyttöön, ja lisäksi piirillä
on kalustoa jota kerhot saavat lainata.
tietysti
hankaloittaa huomattavasti erittäin huono
ratatilanne pk-seudulla. Alueneuvottelukunta on kuitenkin tehnyt kovaa ja hyvää työtä
asian eteen ja voisi jopa sanoa, että tilanne
ei näytä ollenkaan mahdottomalta. Kirkkonummen Kauhalan alue soveltuisi radalle,
ja kunnatkin näyttäisivät olevan positiivisia
sen rakentamiselle tälle paikalle. Paljon on
kuitenkin vielä työtä edessä.
Vaikka meillä tosiaan on paljon uusia
haasteita tulevalle vuodelle, emme saa
myöskään unohtaa vanhoja. Jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa reserviläistoiminnan mielekkyyteen ja laatuun. Kerho-

Ampumataidon ylläpitämistä

Kursseilla voidaan
oppia uusia taitoja
ja teorioita, mutta
fyysinen kunto
vaatii jatkuvaa
harjoittelua. Sama
koskee tietysti
ampumista.

jen pitää jatkossakin muistaa perustoiminta
ja tarjota jäsenille hyvää toimintaa. Jäseninä voimme vaikuttaa kerhoihin ja myös auttaa niitä kertomalla mitä toivomme sekä
onnistumisista ja kehitystarpeista. Kerhot
ovat olemassa jäsenistöänsä varten, mutta
samalla kerhot ovat yhtä kuin jäsenet. Tehkäämme siis yhdessä hyvää ja mielekästä
maanpuolustustyötä, piirinä, kerhoina ja
upseereina.

caspar@vonwalzel.com

Hyvästä parempi
Vaikka piiri on hyvässä kuosissa ja toimintaedellytykset ovat hyvällä tasolla, voidaan
toimintaa aina kehittää. Piirin tärkeimpänä
tehtävänä on tukea perusyhdistyksiä, joissa
suurelta osin varsinainen reserviläistoiminta tapahtuu. Tätä tukea voidaan vieläkin
lisätä mutta olennaisempaa on auttaa yhdistyksiä piirin tarjoamien mahdollisuuksien ja
palveluiden hyödyntämisessä.
Piiri voi toimia myös nykyistä tehokkaammin yhdistysten välisen yhteistyön
rakentajana, jolloin nykyisistä resursseista
saadaan aikaisempaa enemmän irti. Piirin
näkökulmasta on myös mielekkäämpää tukea esim. tapahtumia, jotka ovat avoimia
kaikille piirin jäsenille kuin yksittäisen yhdistyksen omaa sisäistä toimintaa.
Olen ollut jo yhteydessä muutamien yhdistysten johtoon ja sopinut osallistumisesta
yhdistysten tapahtumiin. Toivon tapaavani
mahdollisimman monia yhdistysten aktiivijäseniä ja kuulevani niistä suunnitelmista,
joita yhdistyksissä on reserviläistoiminnan
kehittämiseksi.
Piiri toimii tietysti myös jäsenyhdistystensä edustajana liiton ja sidosryhmien

suuntaan. Tässä työssä yhteistyön merkitys
tulee korostumaan entisestään. Esimerkiksi
Reserviläisliiton asioihin vaikuttaminen ei
onnistu yksinään vaikka Helsinki onkin liiton toiseksi suurin piiri. Puolustusvoimien
suuntaan tehtävää edunvalvontaa jatketaan
etenkin Helsingin Reserviupseeripiirin ja
Uudenmaan reservipiirien kanssa.
Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa
antaa mielipiteillemme painoarvoa. Toisinaan joudumme varmasti tekemään myös
kompromisseja yhtenäisen kannan muodostamiseksi ja tähän meillä täytyy myös olla
valmiutta. Kaikkea ei voi saada mutta meille
tärkeistä asioista on pidettävä kiinni.

Pitempi perspektiivi
Toiminnan kehittäminen edellyttää myös
suunnittelua. Nykyisin piirin toimintaa
ohjaa lähinnä vuosittain laadittu toimintasuunnitelma. Piirihallitus on aloittanut
valmistelut piirin toiminnan karkean tason
suunnittelujänteen pidentämisen muutamaan vuoteen. Näin pitkäkestoisempien
ja suurempien hankkeiden suunnitteluun
tulee lisää ryhtiä ja toiminta saa tavoitteellisuutta.
Toivotan kaikille Helsingin Reservin Sanomien lukijoille oikein aktiivista ja menetyksellistä alkanutta vuotta 2012.

juha.parkkonen@gmail.com
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Suomalainen taistelija kotona ja
maailmalla

Suomen hylkäämien kohtalona oli vankileiri

Karttakeskus on koonnut vaativan teoksen suomalaisista sotilaista
noin tuhannen vuoden ajalta. Kirja
perustuu Weilin & Göösin vuosina
2009-2010 julkaistuun kirjasarjaan,
jonka nimi oli Suomalainen sotilas.
Teos alkaa ajallisesti ristiretkiajasta,
jolloin Suomessa katsotaan syntyneen ensimmäiset järjestäytyneet
sotajoukot. Näiden tehtävänä oli
puolustaa omia asuinalueitaan vihollisilta. Vasta 1600-luvulla perustettiin varsinaisia joukko-osastoja,
jotka taistelivat kuitenkin kaukana
kotoa, jopa Euroopassa saakka. Suomalaisuus oli esillä voimakkaasti
1600-luvulta lähtien, sillä Suomella
oli sotalaitoksellaan oma hallintonsa ja oma ylipäällikkönsä.
Teoksessa käsitellään Suomessa käytettyjä puolustusjärjestelmiä
ruotojakolaitoksesta Venäjän vallan
alaisiin järjestelmiin. Omat lukunsa
ovat saaneet Vapaussotaan liittyvät
sotilaat ja taistelijat sekä jääkäriliike. Suojeluskunnat on kirjassa mainittu vain Vapaussota-luvussa. Olisi
ehkä ollut laajemman luvun paikka.
Talvi- ja Jatkosodan taistelut
käydään laajasti läpi. Luvun kirjoittaja Jarkko Kemppi aloittaa Suomen
tiestä talvisotaan ja käy sodat läpi
kronologisessa järjestyksessä.
Sodan jälkeisen ajan varusmieskoulutuksesta kirjoittaa Jussi Viljanen. Suuret muutokset varusmieskoulutuksessa ajoittuvat 1960-lu-

Millaisia kohtaloita oli jatkosodan aikana Suomesta Neuvostoliittoon ja Saksaan luovutetuilla
ihmisillä? Keitä he olivat? Filosofian tohtori Pekka Kauppalan teos
Paluu vankileirien teille kertoo nyt
ensimmäistä kertaa millaisiin oloihin palautetut joutuivat, kuinka he
kestivät stalinistisen hirmuhallinnon ja millaiseksi heidän elämänsä
myöhemmin muuttui. Aselevon,
välirauhan ja rauhansopimuksen
vaikeitten vaiheiden jälkeen Suomi
joutui sitoutumaan pitkälle menevään myöntyväisyyspolitiikkaan
Neuvostoliiton suhteissaan. Se merkitsi monille Suomeen siirtyneille
ihmisille pakollista paluuta valtakuntaan, jota he eivät kokeneet
omakseen, mutta jonka mailta he
olivat kotoisin. Osa pakeni Ruotsiin
jatkaen usein kauemmaksikin. Vasta
1955 pakkopalautusten uhka väistyi
heiltä, jotka olivat uskaltaneet jäädä Suomeen.
Lukuisat aiemmin salaiset arkistot Venäjällä, Saksassa, Virossa
ja Suomessa paljastavat, millaisiin
oloihin puna-armeijan sotavangit,
heimosoturit, inkerinsuomalaiset,
virolaiset ja vangiksi otetut saksalaiset joutuivat. Paluu vankileirien
teille -kirjassa pääpaino on vuosina
1940–1955 Suomesta Neuvostoliittoon palautettujen, luovutettujen
tai siirrettyjen ihmisten kohtaloissa, mutta se antaa tietoa myös jat-

Suomalaisen sotilaan historiaristiretkistä rauhanturvaamiseen
ISBN 978-952-266-006-0, Karttakeskus 2011,
287 sivua

vulle. Varusmiesten vapaa-aikaa ja
lomia koskevia määräyksiä väljennettiin kenraali Yrjö Keinosen aikana. Myös varusmiesten sosiaalista
asemaa kehitettiin.
Kirjoittajina teoksessa ovat mm
Jukka I .Mattila, joka kirjoitti vapaussodan sisältämän luvun sekä Rolf
Kullberg, joka käsittelee kirjoituksessaan suomalaisia rauhaturvaamisoperaatioita.

sitten lopulta pääsivät vapauteen?
Minkälaisessa fyysisessä kunnossa
he olivat rangaistuksen jälkeen?
Minkälaista elämä oli myöhemmin
entisenä tuomittuna tai ilman tuomiota kaltoin kohdeltuna, ja miten
yhteiskunta suhtautui heihin?
Arkistoaineiston rinnalla eloonjääneiden henkilökohtaiset haastattelut kertovat luovutettujen tarinaa
yksittäisen ihmisen inhimillisestä
näkökulmasta. Esiin nousevat myös
”Pronssisoturi” Kristjan Palusalun
ja Vlasovin propagandapäällikkö
Mileti Zykovin traagiset tarinat.

Pekka Kauppala, Paluu vankileirien
teille – Suomesta Neuvostoliittoon
luovutettujen kohtalo 1940–1955
ISBN 978-951-20-8385-5, Gummerus 2011,
342 sivua

kosodan aikana Suomesta Saksaan
luovutetuista neuvostosotavangeista. Teos antaa vastauksia muun muassa kysymyksiin: Keitä palautetut
olivat? Mikä oli heidän suhteensa
neuvostovaltioon? Miten neuvostoviranomaiset arvioivat ja käsittelivät heitä? Entä mitä neuvostovaltio
halusi luovutetuilta? Minkälaisiin
olosuhteisiin ja millä ehdoilla he

”Meille luvattiin, että viedään
kotiin, mutta kukaan ei päässyt
kotiin. Venäläiset lupasivat, että
matkalla olisi lääkäri ja muuta.
Viipurissa tulivat venäläiset kerjäläiset junaan, silloin arvasimme
jo, millaista elämä on Venäjällä.
[…] Vankisellissä oli todella kylmä,
koska kaikki ikkunaruudut olivat
rikki. Kuulusteltiin aina yöllä. Juuri kun olin nukahtamaisillani, herätettiin taas. Kyseltiin, ketä vielä
tunnet ja kenen kanssa olin palvellut. Täytyihän joistain viattomista
asioista kertoa, kaikesta ei voinut
kieltäytyä, muuten olisi tullut pakkotoimia. Vaikeaahan se oli. Eräs
kuulustelija ei pärjännyt kanssani.
Rykmentinjohtaja uhkasi mädättää
minut sinne ellen rupeaisi kertomaan kaikkea.”

Menneisyyden maisema Romaani saksalaisten vankileireiltä
Ruotsalaiselta historioitsijal-

Peter Englundilta on käännetty
uusi essee-kokoelma. Kokoelma ei
ole tosin Ruotsissa uusi. Se on julkaistu Ruotsissa jo vuonna 1991. Esseet kuvaavat kahta historian napaa.
Suureksi historiaksi Englund kuvaa
sotilaiden, kuninkaiden ja sodan
historiaa. Pieneksi historiaksi hän
kutsuu arjen huomaamatonta historiaa. Se etenee omassa tahdissaan
ja siinä tapahtuu lähes huomaamattomia muutoksia, joiden vaikutus
saattaa olla tulevaisuudessa varsin
merkittävä. Tämä kokoelma käsittelee molempia osa-alueita. Kirjoitukset edustavat kaikkia aikakausia,
vaikkakin monien aihepiiri on keskiajalta. Kirjoittajan mukaan esseet
on kirjoitettu pitkän ajan kuluessa,
joten ne eivät muodosta yhtenäistä
kokonaisuutta, vaan ne voidaan lukea vaikka yksittäin.
Eräässä esseessään Englund pohtii, kuinka suuret sotapäälliköt tosiasiassa selvisivät ja kuinka he johtivat sotatoimiaan. Yksi ongelma oli
näkyvyys. 1300-luvulta 1800-luvun
puoliväliin saakka armeijat käyttivät tykeissään ja käsiaseissaan mustaruutia. Ammuttaessa aseista nousi
hyvin sakea valkoinen savu. Mustaruuti aiheutti noin viisikertaisen
määrän savua verrattuna nykyruuteihin. Toisin sanoen taistelukenttä
oli lyhyenkin taistelun jälkeen valtavien savupilvien peitossa. Savu oli
usein niin sakeata, että siinä ei nähnyt edes omaa kättään. Savu pakotti
taistelevat joukot pitämään pitkiäkin taukoja, jotta savu hälvenisi. Komentajien oli siis melko mahdotonta
ta

Peter Englund,
Menneisyyden maisema
ISBN 978-951-0-36966-1, WSOY 2011, 322 sivua

edes nähdä, mitä kentällä tapahtui,
saatikka, että he olisivat pystyneet
tekemään suuria johtamistoimia.
Kuivana vuodenaikana näkyvyyttä
haittasi myös maasta nouseva pöly.
Kymmenien tuhansien miesten ja
hevosten kolonnat nostivat runsaasti
pölyä teiden pinnasta. Toinen suuri
ongelma taistelun johtamisessa oli
melu. Aseet ja tykit aiheuttivat voimakkaan jytinän, jonka läpi käskyjen
antaminen ja saattaminen viimeisenkin taistelijan korviin oli melkeinpä
mahdotonta. Johtopäätöksenä hän
esittää, että suuret voitetutkin taistelut voitettiin suurista päälliköistä
huolimatta. Erittäin mielenkiintoisia
näkemyksiä.

”Jumalani, tuon miehen mie haluan. Jos Jumalani tuon saan, niin
toista en vaadi.”
Katja Ketun Kätilö on hätkähdyttävä romaani saksalaismorsiamista
ja saksalaisten vankileiristä. Kirja
perustuu, ainakin jossain määrin
kirjoittajan isoäidin sodanajan päiväkirjoihin, jotka hän sai haltuunsa
vuonna 1985.
Kuvaus alkaa Petsamossa sijaitsevalta vankileiriltä kesäkuussa 1944.
Päähenkilöllä, kirjan Kätilöllä on
punikkina lahdatun isänsä kiihkeä
veri. Hän on jo lapsena rikkirevitty
maho hyljäke, joka tuntee kätilön
maailman Lapin karuissa olosuhteissa. Karboliveden maailman. Kunnes
hän törmää mieheen, saksalaisluutnanttiin kiillotetuissa SS-saappaissa.
Mies on toipumassa vakavasta haavoittumisesta. Ja mies näkee hänet,
jälkeisissä pestynä, purtu napanuora
hampaiden välistä roikkuen. Mies
katsoo niin kuin ei kukaan ennen.
Rakkaudessaan nainen on valmis
seuraamaan miestä leirille, johon
tämä komennetaan, kulkemaan vaikka läpi koko Jäämeren rannat.
Kätilö on vahvaääninen romaani, joka taikoo ilmaan vaietun historian. Vankileirien ja saksalaisten
sotamorsiamien Suomen, Pohjoisen,
jossa rotuopit määrittelevät tundrankasvatit, kenkiä ei paikkaa suutari vaan Laestadiuksen Jumala.
Suomi solmi aselevon Neuvostoliiton kanssa syyskuussa 1944. Sen
ehtoihin kuului, että Lapissa olevat
saksalaisjoukot karkotetaan kuun
puolen väliin mennessä. Saksalais-

Katja Kettu, Kätilö
ISBN 978-951-0-38200-4, WSOY 2011, 348 sivua

joukkojen mukana oli lähdössä satoja suomalaisia naisia. Vain osan
heistä saksalaiset ottavat mukaansa.
Valtaosa mukaan otetuista suomalaisnaisista hylätään Pohjois-Norjan
kokoontumisleireille. He joutuivat
palaamaan omia teitään Suomeen.
Kirjassa kuvattu Titovkan leiri oli
ns kauttakulkuleiri. Perääntyessään
saksalaiset pyrkivät tuhoamaan kaikki jäljet leireistä.
teoksista tuttu pohjoisen kieli on vieläkin vahvempaa, aistillisuutta hyö-

Katja Ketun aiemmistakin

Kätilö on vahvaääninen romaani,
joka taikoo ilmaan
vaietun historian.
Vankileirien ja
saksalaisten
sotamorsiamien
Suomen, Pohjoisen,
jossa rotuopit
määrittelevät tundrankasvatit, kenkiä
ei paikkaa suutari
vaan Laestadiuksen
Jumala.

kyvää ja havainnollisuudessaan
myös hauskaa. Kirjailija ja ohjaaja
Katja Kettu (s. 1978) on valmistunut animaatio-ohjaajaksi ja opiskellut kotimaista kirjallisuutta. Hän
on kotoisin Rovaniemeltä ja asuu
nykyään Sammatissa Eeva Joenpellon kirjailijakodissa. Hänen vuonna
2005 ilmestynyt esikoisromaaninsa
Surujenkerääjä oli rujonkaunis sukusaaga kostosta ja vastuusta. Teos
voitti Tiiliskivi-palkinnon. Hänen
toinen, kiitetty romaaninsa Hitsaaja
ilmestyi vuonna 2008.
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Helsingin Seudun Reserviläispiirille
uusi puheenjohtaja
on 43-vuotias
reservin luutnantti Espoosta. Hän
työskentelee Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab:n aluejohtajana pääkaupunkiseudulla. Perheeseen kuuluu
vaimo Minna ja kolme alle kouluikäistä tyttöä.
Parkkonen suoritti varusmiespalveluksensa 1987-88 Viestirykmentissä Riihimäellä. Hän sai talousaliupseerin koulutuksen ja siirtyi
reserviin alikersanttina. Reservissä
hänet koulutettiin esikuntavääpeliksi. Vuosina 2003-2004 Parkkonen
osallistui aliupseerista upseeriksi reservissä –koulutusohjelmaan ja suoritti reserviupseerin tutkinnon. Hänet on ylennetty reservissä neljästi.
Parkkonen työskenteli koulutussuunnittelijana Pääesikunnan asevelvollisuusosastolla vuosina 2002
-2006 ja osallistui mm. reservin täydennyskoulutusjärjestelmän ja maakuntajoukkojen suunnitteluun.
Parkkonen lähti mukaan reser-

Juha Parkkonen

viläistoimintaan opiskeluaikanaan
liittymällä Turun Korkeakoulujen
Reserviläiset ry:n jäseneksi vuonna
1989 ja toimi yhdistyksen ampumavastaavana.
Vuonna 2001 Parkkonen liittyi

SUOMEN TYKISTÖN PÄIVÄN TILAISUUDET
HELSINGISSÄ TIISTAINA 6.3.2012
Seppeleenlasku
Klo 12.00 Kunniakäynti tykistönkenraali V.P.Nenosen haudalle.
Kokoontuminen Hietaniemen kappelin portilla klo 11.50
Tilaisuudet Ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2
Klo 15.30 Suomen Kenttätykistön Säätiön valtuuskunnan kokous
Klo 16.00 Tykkimiehet ry:n hallituksen kokous
Klo 16.15 Suomen Kenttätykistön Säätiön hallituksen kokous
Klo 17.30 Tykkimiehet ry:n kevätkokous
Klo 19.00 Tykkimiesilta, johon kaikki tykkimiehet ja tykistön ystävät ovat tervetulleita
- alkumalja
- juhlaesitelmä
- palkitsemiset
- buffet-ruokailu

Vääpelikillan jäseneksi. Hän toimi
vuosina 2003-2008 yhdistyksen puheenjohtajana ja on edelleen yhdistyksen johtokunnan jäsen. Piirihallituksessa hän on ollut vuodesta 2003
ja varapuheenjohtajana vuodesta
2005 alkaen. Parkkonen on piirin
edustaja Reserviläisliiton liittohallituksessa. Hän on myös liiton sotilas-, koulutus- ja edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja.
Parkkonen on ollut mukana aktiivisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa vuodesta
1993 alkaen. Viimevuosina hän on
toiminut Helsingin KOTU-yksikön
johtoryhmän jäsenenä, tukiosaston
päällikkönä, huollon toimialavastaavana sekä kurssien johtajana ja
kouluttajana. Parkkonen valittiin
vuoden alusta alkaen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

Ilmoittautuminen tykkimiesiltaan tiistaihin 28.2. mennessä maksamalla illalliskortin hinta 40 e KT-Kerhon tilille Nordea 127130-83323. Viestikenttään maininta: 6.3.
Nenonen. Tiedustelut: Pekka Vasara, pekka.vasara(at)luukku.com, 0400-772687, Kari
Halonen, kari.halonen(at)kolumbus.fi. Päivän tilaisuuksissa on asuna paraatipuku
tai tumma puku ja kunniamerkit

ERIKOISMATKOJEN ASIANTUNTIJA

Suomen markkoja kerätään
sotiemme veteraanien hyväksi
Markkojen vaihtoaika euroiksi päättyy tämän
vuoden helmikuussa. Hyvän mielen markkakeräys tapahtuu Sotiemme Veteraanien
hyväksi OP-Pohjola- ryhmän kanssa 29.2.2012
saakka.
Asiakkaidensa markkakolikoita vaihtavat
euroiksi harvat pankit. Sotiemme Veteraanit
-keräykseen voi tuoda arvollisia markkakolikoita ja –seteleitä. Arvollisia ovat vuodesta
1945 alkaen painetut markkasetelit, viimeisin
kolikkosarja joka on lyöty vuodesta 1990
alkaen, sekä vuoden 1985 jälkeen lyödyt
juhlarahat.
Markkakeräys järjestetään Helsingin Osuuspankin kaikissa toimipisteissä. Markat kerätään keräyslippaaseen, joten ne kannattaa
tuoda pankkiin irrallisina helposti avattavassa pussissa.
Sotiemme veteraaneja on elossa lähes 50
000, heitä asuu Helsingin ja Vantaan kaupun-

JaPi-Matkat
Oy

Karjalan Kannas- Taipaleenjoki 16.-18.7. 380 €
Aunus-Maaselkä
5.-8.7. 495 €
Tuntemattoman sotilaan sotatie 26.-29.7. 485 €
Mannerheim Pietarissa
13.-15.5. 399 €
Terijoki –Pietarhovi
20.-22.7. 359 €
Viikonloppu Pietarissa 2.-4.3., 6.-8.4. alk. 149 €
Venäjän vuoden viisumit
alk. 150 €

keski-iältään 88-vuotiaiden veteraanien arjen
tarpeisiin.
Sotiemme Veteraanit on Sotainvalidien
Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton,
Rintamaveteraaniliiton, Rintamanaisten Liiton
ja Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteisen
varainhankinnan tunnus. Varainhankinnan
kulut ovat noin 20 %, ja vuosittain hankittu
nettotuotto menee liittojen paikallispiirien
ja -yhdistysten kautta kokonaisuudessaan
avustustarkoitukseen.
kien alueilla noin 5500. Pankkikonttorissa
lahjoitetut markat käytetään kyseisen kunnan
ja lähikuntien veteraanien, puolisoiden, leskien ja sotaleskien itsenäisen kotona asumisen
tukemiseen. Tuotolla avustetaan apuväline- ja
lääkehankinnoissa, kotien pienissä remontoinneissa, sekä järjestetään virkistystoimintaa ja kuntoutusta. Veteraaneista puolet
saa eläkettä noin 1 000 euroa kuukaudessa.
Keräyksellä saadut varat ovat merkittävä apu

-Esittelemme mm. Kannaksen sotahistorian oppaan
johdolla, tilannekarttoja käyttäen, maittavat
kenttäruokailut maastossa
-Lähde Mannerheimin jalanjäljille Pietariin, ruokailu
Pietarin Upseerikerholla

Lisätietoja:
www.sotiemmeveteraanit.fi

-Vietä päivä Itäisellä Suomenlahdella ystävien tai
työporukan kanssa MY Charlotella

Sari Salpakari, Veteraanivastuu ry, puh. 040
4174862
sari.salpakari(at)sotiemmeveteraanit.fi

www.japi-matkat.fi

Katso lisää
Puh 05 3559365
myynti@japi-matkat.fi

Kaivokatu 10
49400 Hamina

Oy Motoral Ab
toivottaa hyvää talvea.

kiinteistoliitto.fi
taloyhtio.net
Helsingin Reservin Sanom.indd 1

12.1.2012 11.08
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Landstormista FBU:ksi
Ruotsin valtiopäivien
päätöksin vuosina 1885 ja 1892
luotiin edellytykset organisoida
landstorm asevelvolliskutsuntana paikallispuolustus- ja
vartiointitehtäviin.
Teksti: Bert-Olof Lax
Kuvat: Försvarstaben/KrA
Käännös: Markus Liesalho
Kesti kuitenkin vuoteen 1904,

ennen kuin landstorm muodostettiin, sillä sotaväenottolaitos oli
lakkautettu vuoden 1901 puolustuspäätöksellä. Osallistuminen harjoituksiin oli vapaaehtoista. Harjoitukset käsittivät ampumaharjoituksia
vapaaehtoisissa ampumajärjestöissä
sekä kursseja landstormin päällystölle. Ensimmäinen landstormpäällystön kokeilukurssi pidettiin 1905
Luulajassa. Kurssin jälkeen syntyi
ensimmäinen vapaaehtoinen landstormorganisaatio, Luulajan kerho.
Jo vuonna 1909 syntyi ajatus
organisoida siihen asti perustetut
landstormyhdistykset valtakunnalliseksi järjestöksi. Seuraavina vuosina
perustettiin useita landstormyhdistyksiä, usein päällystökurssien jälkeen. Landstormin johtosuhteista
säädettiin vasta 1911. Päällystöksi valittiin miehiä, joilla katsotaan olevan
siviilitoimen perusteella edellytyksiä
ihmisten johtamiseen. Suurimmalla

osalla heistä ei kuitenkaan ollut sotilasjohtajakoulutusta.
Tukholman landstormkongressi
päätti 5. heinäkuuta 1912 perustaa
Ruotsin Landstormyhdistysten Keskusliiton. Kongressiin osallistui 19
kaikkiaan 25:stä landstormyhdistyksestä, Nykyinen Försvarsutbildare
(FBU) katsoo saaneensa alkunsa tästä kongressista. Seuraavana vuonna
vahvistettiin keskusliiton säännöt.
Landstorm mobilisoitiin elokuussa 1914, ensimmäisen maailmansodan alettua.
Varustuksena oli kolmikolkkainen siniharmaa päähine, käsivarsinauha ja m/96 kivääri. Muutoin varustus on spartalainen. Koulutetun
päällystön puute oli entistä kiusallisempi.
Sodan jälkeen, vuoden 1925
puolustusselonteossa, lopetettiin
landstormin rahoittaminen valtion
varoin, minkä. seuraukset näkyvät
selvästi seuraavassa vuoden 1939
mobilisaatiossa.
Vuoden 1936 puolustusselonteon
jälkeen Ruotsi vahvisti puolustustaan Keski-Euroopan kehityksestä
johtuen. Kiinnostus landstormiin ja
vapaaehtoisiin päällystökursseihin
kasvoi. Kaksi vuotta myöhemmin
landstormin harjoituksista tulee
pakollisia. Eduskunnan päätös 1936
vahvisti myös landstormupseereiden asemaa puolustusvoimissa,
kun heidät nyt nimitettiin arvoonsa
aiemman määräämisen asemesta.
Samalla säädettiin landstormupsee-

riksi ylentämisestä.
Kun toinen maailmansota alkoi ja
Ruotsi nosti puolustusvalmiuttaan,
käskettiin 32.000 landstormmiestä
palvelukseeen. Kun armeija vuonna
1939 mobilisoittin, oli sen käytettävissä 1.900 landstormupseeria, jotka
on koulutettu Keskusliiton toimin.
Landstormpäällystön koulutus lisääntyi vuoden 1936 puolustusselonteon jälkeen, mutta koulutetun
päällystön määrä on silti liian pieni.
Vuoden 1942 puolustusselonteossa vahvistetaan määritelmä asevelvollinen päällystö. Tämä kuuluivat
upseerit, aliupseerit ja alipäällystö.
Kertausharjoituksia järjestettiin
säännöllisesti. Myös uutta asevelvollisuuslakia alettiin soveltaa. Valtio
otti vastuulleen päällystön koulutuksen, mikä siihen asti on tapahtunut vapaaehtoisvoimin landstormissa. Landstormpäällystöstä tuli
asevelvollista päällystöä.
Landstormjärjestö sai tehtäväkseen vastata vapaaehtoisesta asevelvollisen päällystön jatkokoulutuksesta. Päällystö velvoitetaan suorittamaan landstormissa vähintään
kaksi kurssia, joiden kesto oli 60- 90
tuntia. Kouluttautumisen oli tapahduttava niiden neljän vuoden kuluessa, minkä johtajanimitys oli voimassa. Jos kursseja ei suorittanut,
menetti kyseinen johtaja arvonsa.
Näiden kurssien lisäksi järjestettiin
erillisiä ylennyskursseja asevelvolliselle päällystölle.

Päällystökoulutuksen
Keskusliitto
Kun landstorm lopetettiin 1942 ja
siitä tuli armeijan osa, syntyi myös
tarve uusille säännöille. Kesäkuussa
1943 Hänen kuninkaallinen majesteettinsa vahvisti uuden organisation, Päällystökoulutuksen keskusliiton (CFB), säännöt.
Ne tulivat voimaan 1. heinäkuuta 1943. Säännöissä määrättiin, että
liittoa kutsuttiin päällystökoulutusliitoksi (Bfb) ja sen yhdistyksiä
päällystökoulutusyhdistyksiksi (Bf).
Vuonna 1940 perustetaan Hemvärnet (Ruotsin kodinturva), jonka
henkilöstö rekrytoitiin landstormin
miehistä.

FBU kylmän sodan aikana
Päällystökoulutuksen keskusliiton
(CFB) toimintakertomuksessa 196465 sanottiin, että ”vapaaehtoisen
päällystökoulutuksen tulee tulevaisuudessa tähänastista johdonmukaisemmin valmentaa asevelvollista päällystöä sodan ajan joukkojen
harjoituksiin”.
Uusi kurssijärjestelmä tulee käsitti täydennys- ja kertauskursseja,
joihin kuului myös ylennyskoulutusta sekä kirjekursseja Puolustusvoimien kirjekoulussa. Muodostetaan
myös erikoiskursseja taistelujoukoille (Kfk). Myös yksittäisille jäsenille
tarkoitettu keskitetty kurssitoiminta
lisääntyi.
Päällystökoulutuksen keskusliiton (CFB) jäsenmäärä kasvoi

voimakkaasti koko 1970-luvun. Se
johtui osin uusien organisaatioiden perustamisesta, mutta myös
jatkuvasta uusien jäsenten virrasta
FBU:hun (Försvarsutbildarna), lähinnä erikoisliitoihin. mutta myös
FBU-liittoihin. 1970-luvun lopussa
FBU-järjestössä oli noin 30.000 jäsentä.
Vuonna 1975 antoi puolustusvoimain komentajan esikunta (CA) erityisessä käskyssä ohjeita vapaaehtoisesta koulutuksesta. FBU:n ohje
kului: ”Nykyistä vapaaehtoista päällystökoulutusta ja nuorisokoulutusta
tulee lisätä”. Armeijassa käsite ”Sotajoukko toiminnan keskustassa” sai
vallan. FBU:n piirissä panostetaan
voimakkaasti sodan ajan joukkojen
kursseihin.

Murrosaika
FBU-liitoissa aikuisjäsenten määrä
kasvoi vuoteen 1983 asti. Kasvu johtui todennäköisesti kansainvälisestä
jännityksestä, joka on vallalla maailmassa 1970-luvulla ja 80-luvun alussa. Osansa asiaan toivat myös sukellusvenevälikohtaukset 80-luvulla.
Suurin osa koulutuksesta, jota
FBU-liitoissa ja niiden yhdistyksissä annettiin, tapahtui kotiseudulla.
Keskitetty koulutus kurssikeskuksissa kasvoi kymmenvuotisjakson lopulla. Perus- ja kertauskurssein taitoja täydentävä koulutus keräsi saa
eniten osallistujia. Tosin täydennyskoulutuksen määrä väheni liitoissa
ja yhdistyksissä. Sitä vastoin kysei-
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KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

Laajamittaisen
hyökkäyksen torjunnasta
valmiuspuolustukseen
Nopea ulko- ja turvallisuuspoliittinen kehitys vaikutti luonnostaan
puolustuspäätöksiin vuosina 1992,
1996 ja 2000. Vuoden 1992 puolustuspäätös pienensi niin sodan ajan
joukkojen kuin peruskoulutettavien
varusmiesten määrää. Yhteenvetona
voidaan sanoa, että puolustusvoimista tuli ”ohuemmat mutta terävämmät”.
Vuoden 1996 puolustuspäätös
suuntasi puolustusvoimat sopeutumaan erilaisiin mahdollisiin tilanteisiin tulevaisuudessa. Puolustuspäätös vähensi sodanajan
joukkoja melkoisesti, jolloin myös
rauhan ajan organisaatiota supistettiin. Puolustusvoimien talouskuuri
johti kertausharjoitusten peruuttamisiin ja varusmieskoulutuksen

lyhentämiseen. Kaikilla osa-alueilla
tehtiin suuria leikkauksia. Huolimatta puolustusvoimien huonosta
rahatilanteesta oli vapaaehtoinen
maanpuolustustoiminta priorisoitu
ja se saattoi muutamaa leikkausta
lukuun ottamatta jatkaa normaalia
toimintaansa.
FBU:n oma työryhmä jätti mietinnön vapaaehtoisen päällystökoulutuksen suuntaviivoista 2000-luvulle tultaessa. Loppuraportissa
painotettiin, sodan ajan joukkojen
koulutuksen priorisointia. Työryhmän eri ehdotukset otettiin käyttöön
vähitellen, ja ne vaikuttivat CFB:n
toimintaan 1990-luvulla. CFB teki
puolustusvoimain komentajan Åke
Sagrénin kanssa sopimuksen vapaaehtoisen päällystökoulutuksen entistäkin suuremmasta sopeuttamisesta
sodan ajan joukkojen tarpeisiin. Tällä oli päämääränä priorisoida alueellisen puolustuksen tarpeet.
Keskitetyt kurssit saivat nyt vielä
selvemmän painotuksen sodan ajan
joukkojen tarpeisiin, joihin kehitettiin erityisiä kursseja. Osanottajamäärä oli 1990-luvun alkupuolella

noin 1.000 henkeä vuodessa.
Sodanajan joukkojen kokoonpanon jatkuvat muutokset vaikeuttivat
joukko-osastojen komentajien työtä
sodan ajan joukkojen kouluttamiseksi.. Samanaikaisesti yhä useampi
Hemvärnetin päällystöön kuuluva
osallistui FBU-kursseille.
1990-luvun aikana myös taistelukurssit kehittyvät ja ne sopeutettiin
vähitellen Puolustusvoimien vaatimuksiin. Asutuskeskustaistelukurssit suunnattiin henkilöille joilla oli
sodan ajan tehtävä kaupunkitaistelupataljoonissa. Kun Puolustusvoimien tehtävät suunnattiin rauhanturvaamiseen ulkomailla, loi CFB
yhdessä SWEDINT:n kanssa kansainvälisiin tehtäviin valmentavat
kurssit.
Lähteet: ”Svensk försvarsvilja” osat

1-2, 90-vuotis juhlajulkaisu ja CBF:n
vuosikertomukset
Teksti on julkaistu Försvarsutbildaren-lehdessä 5/2011.

Landstorm oli ruotsalainen paikallispuolustusjärjestelmä
Svenska Försvarsutbildningsförbundet, lyhyesti Försvarsutbildarna (Maanpuolustuskouluttajat), viettää
100-vuotisjuhlaansa tänä vuotta. Yhdistys johtaa perinteensä Tukholman olympialaisten aikaan vuonna 1912
perustetusta Sveriges Landstormsföreningars Centralförbundista. Landstorm oli asevelvollisuuteen perustuva
paikallispuolustus- ja vartiointijärjestelmä, eräänlainen kansan nostoväkijoukko, jossa alkujaan muutoin sotilaskouluttamaton väki järjestettiin ja koulutettiin puolustustehtäviin.
Toisen maailmansodan aikaan landstormilaisista muodostettiin Hemvärnet, kodinturva. Landstormin koulutusosista syntyi Centralförbundet för befälsutbildning, sittemmin Försvarsutbildarna.
Nykyisin Försvarsutbildarna kouluttaa vapaaehtoisia niin Ruotsin puolustusvoimien (Hemvärnet ml) kuin muunkin yhteiskunnan, esimerkiksi lääninhallitusten ja kuntien tarpeisiin. Koulutusohjelmaan kuuluu myös sotilaan
peruskoulutus Hemvärnetin tarpeisiin. Koulutukseen voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet Ruotsin kansalaiset.
Lisätietoja försvarsutbildarna.se

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

nen koulutus lisääntyy keskitetyillä
kursseilla. Johtajakoulutus lisääntyi 1980-luvulla. UGL- (Utveckling
grupp ledare) kurssin lisäksi oli viisi
muutakin johtamistaitokurssia.

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

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

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

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELMI-MAALISKUUN KURSSIT:
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ
2.2.2012		 Harjoitusmarssi 2
13.2. ja 15.2.2012		 Kartta-ja koordinaattijärjestelmät, Helsinki
4.-5.2.2012		 Esikunnan viestijärjestelmäkurssi, Santahamina
4.2.2012		 KoTu/pistooli, Santahamina
4.2.2012		 Tykkimiehen toimintapäivä, Santahamina
4.2.-24.3.2012		 Perinneasekurssi, Santahamina
5.2.2012		 Harjoitusmarssi 2, Espoo
11.2.2012		 KoTu/pistooli, Santahamina
12.2.2012		 Reppumarssi 1, Espoo
18.2.2012		 KoTu/pistooli, Santahamina
25.2.2012		 KoTu/pistooli, Santahamina
2.3.2012		 Arjen hallinta- Henkinen tuki - jatko II
24.-25.3.2012		 Kouluttajakoulutuskurssi, Santahamina
3.-10.3.2012		 Humanitaarisen oikeuden peruskurssi
3.3.2012		 KoTu/pistooli, Santahamina
3.3.2012		 KoTu/kivääri, Santahamina
4.3.2012		 Harjoitusmarssi 3
UUDENMAAN KOTU-YKSIKÖSSÄ
4.-5.2.2012		 KOTU-yksikköön sijoitettujen sotilaskouluttajien kouluttajakurssi
5.2.2012		 KOTU-koulutus (Kaikki sitoutuneet) , Tuusula
10.-12.2.2012		 Tiedustelijan talviharjoitus / Spaningsövining, vintertid, Tenhola-Pohja
11.-12.02.2012 		 Ensiapukurssi, Tuusula TKKK
1.3. ja 8.3.2012		 Sotilastietojen päivitys, Lohja, tarkentuu
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla www.mpk.fi > Koulutuskalenteri
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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.

Koti, uskonto
ja isänmaa
Otsikon sanat tullevat antiikin Roomasta ja Saksan keisarikunnasta. Meillä ne olivat esillä Mannerheimin ensimmäisessä päiväkäskyssä talvisodan alkaessa: "me taistelemme kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta".
Tässä kolumnissa sanat ovat taustalla kun kuvailen mitä muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa – kodissa, uskonnossa ja isänmaassa – on tapahtunut ja tapahtumassa. Ei Suomessa tehdä ainoastaan
puolustusvoimauudistusta. Koko suomalainen yhteiskunta muuttuu ja
uudistuu. Paremmaksi vai huonommaksi? Se onkin sitten jo toinen kysymys.
Mannerheimin

ajois-

koti on
muuttunut. Lapsia ei kasteta. Ei käydä rippikoulua.
Avioliitot purkautuvat ja
avoliittojen osalta ei kukaan taida olla selvillä milloin ne on solmittu ja milloin taas purettu. Erotaan
kirkosta. Kodilla ja uskonnolla ei todellakaan ole
ollenkaan samaa sisältöä
kuin joku vuosikymmen
sitten.
Kaikesta uudesta hyvästä huolimatta yksityinen ihminen on aikaisempaa heikommassa asemassa. Ei meitä pelasta netti
eikä facebook ! Heikot sortuu...
ta suomalainen

Hallitus

valmistelee

Jatkossa selvitään
varmasti nykyistä
selvästikin
pienemmillä sodan
ajan puolustusvoimilla. Mutta
samalla on todettava, että nykyistä
pienemmällä
puolustustahdolla
ja -motivaatiolla ei
Suomi selviä.

Upseerikokelasammunnat
Santahaminassa
Helsingin Reserviupseeripiiri järjesti Kaartin Jääkärirykmentin Uudenmaan
Jääkäripataljoonan kotiutuville upseerikokelaille tutustumisammunnat ja tietoiskun
reserviupseeritoiminnasta tiistaina 3.1. Upseerikokelaita osallistui tilaisuuteen kolmisenkymmentä ja he pääsivät ampumaan
sekä Glock 17 -pistooleilla että Heckler &
Koch MP5 -pistoolikarabiineilla.
Ammunnat olivat palvelusta. Paitsi että
kyseessä oli palkinto hienosti suoritetusta
varusmiespalveluksesta, oli tarkoituksena
myös valmentaa tulevia reservin upseereita reservin aikaa varten, totesi Uudenmaan
Jääkäripataljoonan komentaja everstiluutnantti Tuomo Repo. Upseerikokelaista vain
harva oli ampunut pistoolilla aiemmin ja
pistoolikarabiinilla ei ollut päässyt ampumaan kukaan, mutta silti tulokset olivat hyviä ja kymppejäkin syntyi.

Ammuntojen jälkeen vuorossa oli infotilaisuus ja kalustoesittely Santahaminan
perinnetalolla. Infotilaisuudessa piirin toiminnanjohtaja Tomi Alajoki kertoi reserviupseeritoiminnasta ja erityisesti helposta
mahdollisuudesta aloittaa sen yhteydessä
myös ampumaharrastus. Jaossa oli myös
Huomio!-kirjoja, Reserviläinen- ja piirilehtiä sekä muuta esittelymateriaalia. Kymmenisen upseerikokelasta päätti liittyä RUL:n
jäseneksi paikan päällä, loput jäivät vielä
harkitsemaan asiaa.
Paitsi että tilaisuus tarjosi mielekästä palvelusta vielä viimeiselläkin palvelusviikolla
ja HRUP:lle tilaisuuden rekrytoida uusia jäseniä, oli tilaisuudella merkityksensä myös
maanpuolustustahdon kannalta. Tulevat
reserviupseerit saivat lisää tietoa sotilastaitojensa ylläpitomahdollisuuksista myös reservissä.

parhaillaan kuntauudistusta. Uudessa mallissa meillä
on nykyistä vähemmän
kuntia ja ne ovat aikaisempaa suurempia. Tänään kukaan ei kuitenkaan osaa sanoa montako
kuntaa meillä on tulevaisuudessa.
Alueellista hallintoa on jo uudistettu. Läänit saivat mennä ja meillä
on kaikenmaailman ELYjä ja muita vastaavia, joista tavallinen ihminen
ei saa mitään selkoa. Niiden alueelliset rajatkin ovat meikäläiselle täysin tuntemattomat. Kuvaava on radion säätiedotus, jossa uudet rajat
on täsmennetty: "entisen Oulun läänin alueella...".
Uutiset kertovat poliisin uudistustoimista. Nykyisten 24 poliisilaitoksen tilalle perustettaisiin viisi tai kuusi uutta poliisilaitosta. Päälliköitä on kuulemma aivan liikaa. Poliisitoimessa on kuitenkin edelleen se ongelma, että ilmoituksia rikkeistä, pikkurikoksista ja myös
suuremmista rikoksista tulee aina vaan enemmän ja enemmän.
Pankkimaailma on jo vuosikymmenet ollut uudistumassa. Loppua
ei tässäkään uudistustyössä ole näkyvillä. Posti - Itella - tai mikä se sitten onkaan, uusi omaa organisaatiotaan. Monet kunnat ja kaupungit
menettävät omat postitoimipaikkansa. Ulkoistamisen tuloksena asiamiespostit palvelevat meitä jatkossa - jos palvelevat ?
Evankelisluterilainen kirkko on menettänyt jäseniään ja seuraavaksi suljettaneen kirkkoja. Kun seurakunnat saavat vähemmän
kirkollisveroa ei kirkkoja voida enää pitää avoinna.
Poliitikot puhuvat edelleen uskottavasta itsenäisestä maanpuolustuksesta ja yksikään poliitikko ei ole uskaltanut luopua ajatuksesta
puolustaa koko Suomea. Tänään tuo edellä oleva on vielä jollain tavalla totta, mutta entä sitten kun kaikki työn alla olevat määrärahaleikkaukset ja organisaation supistukset on tehty?

pienemmillä sodan ajan puolustusvoimilla. Mutta samalla on todettava, että
nykyistä pienemmällä puolustustahdolla ja -motivaatiolla ei Suomi
selviä. Isänmaa tarvitsee kaikissa ennustettavissa olevissa kriiseissä
hyvin koulutetut, hyvällä puolustustahdolla ja -motivaatiolla varustetut suomalaiset maanpuolustajat.
Aseista ja varusteista totean vain sen, että ne maksavat tänään paljon ja huomenna vieläkin enemmän.

Jatkossa selvitään varmasti nykyistä selvästikin

Onnittelemme
Tammikuu
30.1. Toimitusjohtaja, majuri Kari Koivulehto
31.1. Myyntipäällikkö, alikersantti Petri Salo
31.1. Toimitusjohtaja, sotamies Arto Mastosalo

60 v
50 v
60 v

Helmikuu
1.2.
6.2.
8.2.
9.2.
13.2.
15.2.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
24.2.
26.2.

Rakennusmestari, vänrikki Taavi Kivinen (perhepiirissä)
Kauppatieteiden maisteri, majuri Juha Korhonen (matkoilla)
Vanhempi konstaapeli, ylikersantti Matti Virtanen (matkoilla)
Diplomi-insinööri, yliluutnantti Allan Eloranta (matkoilla)
Kauppatieteiden maisteri, yliluutnantti Hannu Mäkelä (matkoilla)
Ahtaaja, alikersantti Jussi Lehto
Koneenrakennusinsinööri, kapteeni Pentti Hämäläinen
Toimitusjohtaja, vänrikki Raimo Suominen
Toimitusjohtaja, kapteeni Karri Kivelä (ei vastaanottoa)
Eläkeläinen, ylikersantti Veikko Salonen
Ylikonemestari, alikersantti Hannu Laine
Kauppatieteiden maisteri, luutnantti Reijo Nurmio

75 v
50 v
70 v
85 v
60 v
60 v
85 v
75 v
50 v
70 v
60 v
80 v
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Puuveistoksen
tarina
teksti: Kari Vainio
Kuvat: Riitta Vainio, Kari Vainio

Asian tausta noin
vuonna 1990
Vuosina 1987-1992 työskentelin rajakauppayhtiössä Kouvolassa.
Kun yhtiön toimitiloja tyhjennettiin Luumäelle muuton takia, meni
roskalavalle puuveistos, jonka otin
talteen erikoislaatuisuuden vuoksi.
Puuveistos on ollut kirjahyllyni reunalla siitä saakka.
Ilmatorjuntaseminaari Utissa keväällä 2010 ja selvitystyö 2010-2011
Viime vuonna kirjoitin Kotijääkäriin jutun, jossa kerroin Utin Ilmatorjuntaseminaarista, johon myös
sotilasmestari Lars Braack Saksan
Puolustusasiamiehen toimistosta
osallistui.
Esitelmässä Utin historiasta tuli
esiin rajakauppayhtiön alkuvuosina
toimitusjohtajana toiminut evl (evp)
Paavo Tahvanainen, joka oli. palvellut komentajana Utissa. Silloin asiat
alkoivat selvitä.
Rajakauppayhtiön nimi on esillä
Utissa Messerschmitt-museokoneen
vitriinissä. Oletukseni on, että yhtiö
on osallistunut vitriinin rakentamiskuluihin. Heräsi ajatus, että sotilasaiheinen puuveistos voisi olla muistovastike osallistumisesta rakentamiskuluihin.
Lähetin valokuvia Seppo Rantalaiselle, joka käynnisti tutkimuksen
Runsaan vuoden kuluttua löytyi
henkilö, Helikopterikillan puuhamies teknikkokapteeni evp Kari
Kinnunen, joka oli palvellut Utissa
evl Tahvanaisen komentaja-aikana
1965-1968. Selvisi, että veistos kuvaa
lentueen päällikköä antamassa lentotehtävää lentäjälle. Päädyimme
siihen, että puuveistoksella on yhteys Utin historiaan ja perinteisiin.
SalpItKillan vuosikokous Helikopterikillan tiloissa Utissa 2011
Päätin lahjoittaa puuveistoksen
Utin perinnetiloihin. Kari Kinnusen
mukaan se laitetaan vitriiniin.
Lämminhenkinen luovutustilaisuus pidettiin Seppo Rantalaisen
johtaman SalpItKillan vuosikokouk-

sen lomassa, jonka jälkeen saimme
tutustua Helikopterikillan esineistöön Kari Kinnusen johdolla.

Avaruusaseiden valmistusta
Borovichissä?
Em. puuveistokseen liittyvän tavarantoimittajan, Pietari-Moskovavaltatiestä koilliseen sijaitsevalla
Borovichin tulitiilitehtaalla ei oltu
aiemmin voitu vierailla, koska tehtaan mukaan siellä valmistettiin
myös puolustusteollisuuden tuotteita, eikä ulkomaisia otettu vastaan.
Olimme ihmeissämme vierailukiellosta, emme pitäneet selitystä uskottavana. Ei tullut mieleen, mitä
salaista voisi tulitiilitehtaalla valmistaa.
Vuonna 1990 oli Neuvostoliitossa
nk. avoimuuden aika (perestroika
ja glasnost) ja niin avautui tilaisuus
vierailla tehtaalla. Poislähtiessämme tehtaan tuotantopäällikkö otti
puheeksi epäilyksemme ja antoi läksiäislahjaksi tulenkestävästä savesta
tehdyn muotokappaleen, kooltaan
noin 20 x 20 x 50 mm. Tuotantopäällikön mukaan tällaisista kappaleista tehdyn putken sisällä kulkee
avaruusaluksen laseraseen tappava
säde! Totta tai tarua?

Kari Kinnunen vasemmalla ja Kari Vainio oikealla.

Kenraali Aleksander
Suvorovin kotimuseo
Killan vuosikokouksessa kerrottiin
myös, että Venäjän vallan perua oleva Utin linnoitus on kenraali Aleksander Suvorovin aikaansaannoksia,
mistä muistuu seuraavaa:
Borovich-vierailulla tutustuimme
myös kenraali Suvorovin kotimuseoon. Museo on osin kotitalossa
ja osin kirkossa, jonka kommunistihallinto aikanaan otti museoksi.
Kotitalossa on koti-irtaimiston lisäksi kenraalin univormuja, aseita
ja sotamuistoja. Vanhassa kirkossa
on hienot kolmiulotteiset maisemamallit, joissa taustan seinämaalaus
liukuu saumattomasti kohti särkynyttä, yleisön jalkojen juuressa olevaa kanuunaa.

Helikopterikillan esineistöä.

10

27. 1. 2012 < 1 | 2012

Turkki ja Lähi-Itä
Tiivistelmä kommodori evp
Mikko Taavitsaisen esitelmästä
ja keskustelusta Kanta-Helsingin
Reserviupseerien tilaisuudessa
8.11.2011 Katajanokan Kasinolla.
Teksti: Raimo Hynynen

Turkki, Lähi-idän
merkittävin valtio
Imperiumit ja uskonto ovat olleet
tärkeitä Lähi-idässä. Taavitsainen
aloitti näyttämällä linkit.
http://www.mapsofwar.com/
ind/imperial-history.html
http://www.mapsofwar.com/
ind/history-of-religion.html
Lähi-idässä arabit ovat suurin
ryhmä. Seuraavana turkkilaiset joita
on n. 170 miljoonaa. Heistä Turkissa
asuu n. 70 miljoonaa. Iranin väestöstä, n. 75 miljoonaa, farsia puhuu n.
50 %, turkkia n. 30 % ja loput muita
kieliä. Turkkilaiseen kansaan kuuluvia asuu laajalla alueella ns. Stanvaltioissa ja jopa Siperiassa.
Turkin väestö on alueen koulutetuin. Turkin talous on kasvanut
nopeasti. Turkin armeija on hyvin
varustettu, Turkki ole leikannut puolustusbudjettia, kuten moni länsimaa. Turkki on keskellä suurta myllerrysaluetta. Taavitsaisen mukaan
arabikevät ei tuo demokratiaa Lähiitään. Koko islamilainen maailma on
muutoksessa ja islamin eri suuntien
välit ja myös niitten ja sekularismin
väliset kiistat kasvavat. Turkin sijainti ongelma-alueella on mahdollisesti
syy, miksi maan EU-suhteet eivät ole
kehittyneet. Suhteita hiertää oikeusvaltioasiakin. Turkissa on vangittu
toimittajia ja kirjailijoita. Everstejä
ja kenraaleita on vangittuna 300.
Turkkilaisista 70 % kannatti EUjäsenyyttä v. 2004. Vuonna 2009
kannatus oli enää 12 %.
USA on Turkin tärkein liittolainen, joskin epäsuosittu Turkissa.
Turkki pyrkii turvaamaan salmiensa hallinnan kriisinkin aikana. Venäjän Mustanmeren laivasto on
pussinperällä, mikäli Turkki ei anna
kulkulupaa. Turkki on toisaalta
energian saannissaan riippuvainen
Venäjästä. Maakaasusta n. 70 %
tulee Venäjältä. Kypros on Turkille
kuin iso lentotukialus. Kyproksen
turkkilaiset ovat samoja turkkilaisia kuin Turkin Anatoliassa. Kyproksessa on koko ajan turkkilaisia
sotilaita. Kyproksen jako jäänee
pysyväksi. Saaren pohjoisosa joko

itsenäistyy tai liittyy Turkkiin.
Turkin ja Kreikan välit ovat olleet
kireät. Ne ovat olleet lähellä sotaa.
Jos Kreikka muuttaisi aluevesirajansa kuudesta kahteentoista meripeninkulmaan, Turkin sotalaivojen
pitäisi pyytää Kreikalta lupaa lähtiessään Turkin satamista kauemmas
Välimerelle.
Turkin asevoimien vahvuus on
430 000. Maalla on neljä armeijaa
(60 000 – 150 000) sijoitettuna tärkeimpiin suuntiin. Turkin asevoimien vahvuutta voidaan verrata
kahteen muuhun Lähi-idän suureen
asevoimaan ao. taulukosta.

at, jotka ovat samaa islamin suuntaa
kuin Iranissa vallassa oleva suunta.
Iranin vastainen rintama oli aiemmin USA:n varassa. Kiinan ja Venäjän intressissä on USA:n heikentäminen ja sen yksinapaisen maailman
murtaminen. Venäjällä on pyrkimys
suurvaltaasemiin. Venäjä ehdotti
alkusyksystä 2011 Euraasian liiton
muodostamista Venäjän ja Neuvostoliitosta irronneitten valtioitten
kanssa.
USA:n maavoimat ovat joutuneet
rasitukselle Afganistanin ja Irakin
sodissa. Ne joutuvat toipumaan
useita vuosia. USA voi pitää jopa

Asevoimien kalustovahvuuksia
Tst-lentokoneet

ps-ajon:t

ballistiset ohjukset

Turkki

500

9000

72

Israel

628

9500

360

Iran

250

3000

450

Turkilla on taloudelliset intressit
välttää sotia. Turkki on investoinut
Persianlahden valtioihin. Turkki aktivoitui Neuvostoliiton lopun
jälkeen Stan-valtioitten suuntaan,
joissa asuu turkinsukuisia kansoja.
Turkki ei saavuttanut silloin paljoa
tuloksia ja yhteyksien rakentaminen
hiljeni. Turkki on viime vuosina taas
aktivoitunut.

USA:n asema
USA:lla oli alueella vuoden 2003
Irakin sodan jälkeen kymmeniä tukikohtia. Iran arvioi, että USA tekisi
selvää siitä. Iranille aukeaa nyt mahdollisuus, kun USA suurelta osin vetäytytyy Lähi-idästä. USA:n nykyiset
ja entiset liittolaiset ihmettelevät,
mitä Lähi-idässä tapahtuu. Irakista USA poistui 2011, Afganistanista
2014. USA:n ja Pakistanin suhteet
ovat huononemassa. Myös Jemenistä USA:lle voi tulla lähtö.
USA pyrkii pitämään tukikohdan Turkissa. Siten maan merkitys
USA:lle kasvaa. Kalustoa USA jättää
Eurooppaan, mistä se on nopeammin siirrettävissä Lähi-itään kuin
Atlantin takaa.
Kiivain taistelu käydään Afganistanista, jossa on mineraaleja. Taustalla on myös Intian ja Pakistanin
kiistely. Iran on voittamassa Irakissa. Apuna ovat Irakin eteläosan shii-

10 vuoden tauon ennen kuin se on
valmis sotaan, johon maavoimat
osallistuvat. Sodat Lähi-idässä ovat
maksaneet USA:lle arviolta 2000
mrd USD tai ylikin.Sitä voi verrata
USA:n vuoden bruttokansantuotteeseen, noin 15 000 mrd USD.
USA.n lähtiessä Irakista keskeinen kysymys 0n, pysyykö Irak koossa. Iranin vaikutusvalta joka tapauksessa lisääntyy. Irakin alueella
olevat PKK:n kurdisissit aiheuttavat
ongelmia Turkille. PKK:lla on Irakin
vuoristossa 300 – 500 miehen tukikohtia. Sieltä sissit siirtyvät kevään
aikana pitkälle Turkin puolelle ja
tekevät terroritekoja palaten taas
talveksi vuorille. Ei tiedetä, kuinka Turkki tulee toimimaan jatkossa
näillä alueilla.

Israel ja naapurit
Vielä 2008 Israelilla oli varsin hyvät
välit niin Turkkiin kuin Egyptiin. Välit Turkkiin ovat viilentyneet vuoden
2009 Gazan sodan jälkeen. Kesän
2010 alun turkkilaisen Mavi Marmara -aluksen tapahtuma on lisännyt
jännitystä. Mavi Marmaralla olleet
aktivistit provosoivat väkivaltaisen
yhteenoton alukseen tulleuiden israelilaisten kanssa. Tällöin 9 turkkilaista IHH-järjestön jäsentä kuoli.
Turkki, kuten myös Iran, käyttää
Israelia vipuna hakiessaan parempia

ASIANAJOTOIMISTO

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

suhteita alueen maihin. Turkin ja Israelin välit pysyvät pitkään kylminä.
Israel on löytänyt kaasua merialueeltaan. Kaasua on paljon ja Israel myy sitä lähivuosina. Kaasukenttien omistuksesta on jo aiheutunut
kiistaa etenkin Libanonin kanssa. Se
syyttää Israelia kaasun varastamisesta.
Syyrialla ja Turkilla on ollut rajakiista vuosikymmeniä. Nämä kiistat
ovat pitkälle hoidettu, joskin maitten välisellä rajalla on vielä miinoja.
Syyria on liitossa Iranin kanssa. Venäjällä on Syyriassa laivastotukikohdat Tartuksessa ja Latakiassa.
Syyrialla on riitaa lähes kaikkien maitten kanssa. Syyrian osalta
esitelmä oli ajankohtainen mahdollisesti sisällissotaan johtavan tilanteen takia. Maassa on tapettu yli
3500 henkilöä. Suurin osa on hallituksen joukkojen tappamia. Lisäksi
5000 ihmistä on kadonnut, mahdollisesti murhattu. Muutama päivä
esitelmän pitämisen jälkeen Syyria
erotettiin Arabiliitosta, koska se jatkoi omien kansalaisten tappamista.
Syyrialla ei ole rauhansopimusta
Israelin kanssa. Henkenä on taistella Israelia vastaan viimeiseen palestiinalaiseen saakka. Syyria on tavoitellut joukkotuhoaseita. Israel kävi
pommittamassa rakenteilla olevan
ydinreaktorin 2007.
Syyrian nykytilanteessa kurdi- ja
vesiongelmat eivät liene päällimmäisenä. Ajan myötä ne ovat kuitenkin
edessä.
Libanonissa toimii shialainen Hizbollah-terrorijärjestö. Se on valmistautunut sotaan Israelin kanssa. Järjestö on Iranin vallankumouskaartin
johdossa. Libanonilaiset käyvät
kauppaa monessa paikassa Lähi-idän
alueella ja Afrikassa. Heidän kauttaan Iranin tiedustelu on läsnä.
Palestiinalaiset ovat turkkilaisten
kunnioittamia (miksi?). Sen sijaan
arabit nähdään Turkissa pettäjinä.
Palestiinalaisten ongelmana on heidän keskinäinen taistelunsa ja jakautuminen eri ryhmiin (mm Fatah
ja Hamas). Lisäksi uskonnollinen
fundamentalismi vaikeuttaa palestiinalaisten asioitten kehittymistä.
Egypti ratkaisee arabikevään
suunnan. Jos islamistit nousevat valtaan, näemme arabitalven diktaattoreineen. Arabimaissa ei ole ollut demokratiaa eikä siihen ole totuttu. Se
on kertakäyttöväline. Taavitsainen
sanoi, että Tunisiassa islam on joissakin asioissa, Libyassa se tulee olemaan enemmän mukana ja Egypti

ratkaisee islamistien nousun. Tunisia on näistä maista rauhanomaisin.
Libyassa on noin 20 heimoa jotka ottavat yhteen toisen kerran. Egypti on
enemmän kansakunta kuin Libya.
Asevoimat ovat vahvassa kunnossa.
Ne pitävät itseään parempana kuin
tavallinen kansa. Muslimiveljeskunnan johtajat on teloitettu ja seuraava taso on vankilassa. Vaikka asevoimat ovat vahvoilla,ne voivat joutua
taipumaan mikäli vapaissa vaaleissa
islamistit saavat selkeän voiton. Kukaan ei tiedä, miten tilanne Egyptissä kehittyy.

Iran ja lähialue
Iranin vaikutus Irakissa kasvaa. Iranilla ja Turkilla on geopoliittinen ja
etninen veljeys pohjoisen azeerien
kautta. Iran on saatavissa olevan
todistusaineiston mukaan varmasti
hankkimassa ydinasetta. Se saa sen
muutaman kuukauden – 2 vuoden
kuluessa. Persianlahden arabimaissa
on syntymässä rintama Irania vastaan. Maat valmistautuvat sotaan.
Iran on erittäin vaikea vallata johtuen maantieteestä ja pinnanmuodosta. Iranin ydinase olisi uhka Israelille. Se on pyrkinyt vierittämään
vastuuta Iranin ydinasehankkeen
estämisestä muulle maailmalle. Iranin saarrot ovat osoittautuneet varsin tehottomiksi. Mikäli Israel pommittaisi Iranin ydinteknologian laitoksia, USA joutuisi sotaan mukaan.
Iran pyrkisi sulkemaan Hormuzin
salmen ja estämään öljynviennin.
Lännen energiansaannille salmen
pysyminen auki on elintärkeää.
Rationaalisen ajattelun mukaan
Iranin hankkima ydinase olisi pelote, jonka jälkeen maata vastaan ei
voisi hyökätä. Venäjä ei pelkää ydinase-Irania, mutta Natolle se olisi pelote. Rationaalisen ajattelun lisäksi
on uskonnollinen ajattelu ydinaseen
hankkimiseksi. Iranissa sekä presidentti Ahmadinejad että uskonnollinen johtaja Khamenei puhuvat messiaanisesta näystä. Se mukaan Iran
olisi mahdollistamassa messiaanisen Mahdi-hahmon esiintulon. Varsinkin shiat uskovat Mahdin tulevan
maailman ollessa myllerryksssä ja
laittavan maailman järjestykseen.
Länsi ei tiedä, uskooko Iranin
johto Mahdin tuloon vai onko kyse
retoriikasta. Jos Iran todella uskoo
Mahdiin, se voisi lähettää ydinaseen
Israeliin. Tämän jälkeen maailma ei
enää olisi entisellään.
Kanta-Helsingin Reserviupseerit
kiittää kommodori Taavitsaista.
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Vertaistoimintaa maastossa —
Kouluttaminen on sotilaan leipälaji
Etelä-Suomen Sotilasläänin
taistelukoulutusyksikön kertausharjoitus järjestettiin 24. - 28.
lokakuuta 2011 Santahaminassa.
Yhtenä tärkeimmistä asioista oli
harjoitella kouluttajan taitoja.
Teksti ja kuvat: Veikko Hiiri
Harjoitusaiheina

olivat

mm.

epäsuora tuli ja tulenjohto, kohteensuojaus ja lääkintähuolto. Harjoituksen johtaja komentajakapteeni Kim
Danielsson totesi taitojen olevan hyvällä tasolla. Osastossa on ollut jonkin verran luonnollista rotaatiota ja
uudet taistelijat ovat päässeet hyvin
mukaan. ”Reserviläiset kouluttavat
toisiaan ja vertaispalaute on välitöntä, mutta kannustavan reilua” iloitsi
Danielsson. Useat taisteluosaston jäsenet ovatkin käyneet RUK:n järjestämän kouluttajakurssin.
Sotilasläänin esikunnan yliluutnantti Markus Lahti antoi poterossa
oleville teräviä ohjeita: ”Olkaa nopeampia, suojautukaa välittömästi! Tulen on oltava tarkkaa, muuten koko
toiminta menee hukkaan.” Kouluttajaharjoittelija saa myös opastusta
selkeästä ja täsmällisestä ilmaisusta sekä rakentavasta palautteesta.
Kaikki ovat tyytyväisiä suoritukseen,
jotain parannettavaa jäi ja se kertoo

hyvästä oppimishalusta.
Taistelukoulutusyksikön varapäällikkö majuri (res) Petri Fihlman
seurasi silmä kovana suorituksia.
Hän työskentelee siviilissä rehtorina, koulutettavat ovat siis ammattilaisen käsissä. ”Omalla tutulla porukalla on helppo kouluttautua ja
kouluttaa. Kaverit kannustavat suorituksia eikä virheitä tarvitse pelätä”
analysoi Fihlman joukkoaan. Tällä
kertaa mukana oli 64 ykkösluokan
sotilasta. Kaikkiaan koulutusosastoon kuuluu lähes 300 reserviläistä.
Joukkosidontapaikalla vääpeli (res) Nina Ruuhivirta tähdentää
reiluja otteita: ”Loukkaantunut on
usein täysin hervoton ja satakiloista
kaveria täytyy ottaa kunnolla, jotta

potilas liikkuu haluttuun ensiapuasentoon.” Ruuhivirta tietää, mistä
puhuu; hän on pelastustoiminnan
ammattilainen ja ollut myös ”alhaalla” kriisinhallintaoperaatiossa.
”Kylmä harkinta ja nopea toiminta pitävät useimmat haavoittuneet
hengissä” valistaa vääpeli ja näyttää
itse kuinka ”lahna” kaatuu parilla
tiukalla otteella kylkiasentoon.
Taistelukoulutusyksikköön voi
hakeutua ottamalla yhteyttä omaan
aluetoimistoon. Uudenmaan Aluetoimistossa yhteyshenkilö on yliluutnantti Stefan Sundström, ItäUudenmaan Aluetoimistossa kapteeniluutnantti Marko Kaipia, ja
Helsingin Aluetoimistossa kapteeni
Jukka-Pekka Tuominen.

Vänrikki Päivärinta antaa tulikomennon ja seuraa ”oppilasvänrikkien” suoritusta.

Vääpeli Nina Ruuhivirta luennoi.

Hyvä tuottaa
Asiakasomistajuus tuntuu jokapäiväisessä
elämässäsi nautintoina, etuina ja palve
luina. SEtukortilla maksaessasi saat
Bonusta yli 2000 Sryhmän ja yhteistyö
kumppaneiden bonustoimipaikasta.
Ja voit vielä saada maksutapaetuakin.

Joten kannattaa liittyä asiakasomistajaksi
vaikkapa lähimmässä Sryhmän toimipai
kassa tai netissä, josta löydät lisätietoja
osoitteessa www.s-kanava.fi

MP-MYYMÄLÄ

on Suomen Reserviupseeriliiton ja
Reserviläisliiton omistaman Maanpuolustusyhtiön yhteydessä toimiva,
jokaisen jäsenen oma myymälä.
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Uudistunut liike löytyy keskeltä
Helsinkiä osoitteesta:
Pohjoinen Hesperiankatu 15
MA–PE 10–18, LA 10–14
puh. 09 4056 2014
Verkkokauppa osoitteessa:

www.maanpuolustusyhtio.fi

ARVOISA
JÄSEN:

Tee ostokset omassa
myymälässäsi.
Jäsenetuna saat nettimyymälän
verkkopankissa maksaessasi
tilaamasi tuotteet rahtivapaasti
koodilla 161JC8J8. Ilmoita myös
jäsennumerosi lisätietokenttään.

kengät
HAIX Airpower PRO R
1

40–46
Suomalaiseen jalkaan sopiva
leveämpi lesti ja integroitu
jalkaholvin tuki takaavat parhaan käyttömukavuuden.

talvitakit

219

1

S–XXL Pv:n M/05-talvitakin
omanaisuuksia ja leikkausta hyödyntävä huipputakki
vuorellisella hupulla. PES
65%, CO 35%. Finn-Fill -vuori
ja kosteutta hylkivä Rip-Stop
kangas. Musta tai maastokuvio.

1

LJK-hyppykenkä

2

3

35–47
Laskuvarjojääkäreiden
erikoiskenkä. Mukana iskuja
vaimentava sisäpohjallinen.
2

SA-erikoismaihari 36–47

Taas saatavilla: Erikoisjoukoille valmistettu eliittimalli
mm. vedenpitävällä kalvolla.

140

209

S–XXXL Pv:n villapaita
puhdasta, konepestävää villaa. Olka- ja
hihavahvikkeet. Vihreä
tai sininen. Mustana
koot S–XXL. Päällystömallissa (59€) kynätasku
ja paikka nimilaatalle.
2

3

SA-poolo

S–XXXL M/91-poolo
hengittää ja siirtää
kosteuden iholta.
4

45
2

Juhla- ja
seremoniaopas

2

370

Maanpuolustajan juhla- ja
seremoniaopas kattaa tilaisuuksiin liittyvät etikettisäännöt
aina kunniamerkkien käytöstä
paraateihin.

1

MP-kenttäasu
S–XXXL
Infrapunasuojattu asu on suunniteltu yhteistyössä reserviläisten ja MPK-yhdistyksen kanssa monipuoliseen
käyttöön. Materiaalina polyesteri/puuvilla-sekoitekangas (65%/35%) kevyenä (170-190 grammaa/neliö),
kosteutta hylkivänä ripstop-kudoksena.
Asuun saatavilla erikseen myös huppu (29€) ja
olkaimet koukulla (8€).

2

SA-maastopuku
XS–XXXXL

1

199
Reserviläisille:*)

175

2

185
169

PV:n M/91-mallin mukainen maastopuku. Arvomerkkitarrat hihassa ja kauluksissa. Kahisematon,
infrapuna- ja palosuojattu kangas. Monipuoliset
taskut. Kiristysnauhat vyötäröllä ja takin helmassa.
Housujen sivutaskuissa tarrakiinnitys.

45

Myymälästä myös epoletit, nimilaataat ja arvomerkit. Täydennä asu SA-päähineellä.

SA-t-paita

S–XXL M/91-sarjan
t-paita miellyttävää
kangasta.
Vasemmassa hihassa
tarrapohja arvomerkeille.

Esimerkki kirjavalikoimasta:

3

3

Peltipaita

S–XXXL Harmaa peltipaita on todellinen klassikko. Paksua Finlaysonin paitaflanellia.

SA-lämpötakki 48–64

3

maastopuvut

50

1

SA-villis

133

Erittäin lämmin ja laadukas nahkatakki kylmiin keleihin. Vuori
100% lampaanvillaa.

Puolustusvoimien lyhyempi takkimalli on vuorattu PES-vanulla.
Valikoimissa myös pidempi
SA-päällystakki (130 €).

SA-paidat
1

MP-myymälä
Facebookissa:
Tule käymään
ja tykkää!

145

1

US-lentäjäntakki M–XXL

2

3

1

MP-talvitakki

4

25

*)Reserviläisalennus:

kenttäasu 175 €, SA-puku 169 €

Tilatessasi netistä ilmoita ”lisätiedot tilaukseen”
-kenttään jäsentunnuksesi sekä koodi L5GUTCGV
(kenttäasu) tai 6J4MCMMC (SA-puku).
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Joulukynttilät Honkanummen
saksalaisella sotilashautausmaalla
Teksti: Kari Vainio
Kuva: Riitta Vainio

Lars Braackin
(Saksan Puolustusasiamiehen toimisto) läsnäollessa Vantaan Reserviläiset ry:n edustajat Jussi Vehosalmi ja Kari Vainio sytyttivät kynttilät 23.12 klo 18.00 Honkanummen

Sotilasmestari

saksalaisella sotilashautausmaalla.
Tapahtuma oli järjestetty aiemmin jo kaksi kertaa, ja järjestelyt
ovat kunnossa (sopiminen Honkanummen hautausmaan ylipuutarhurin kanssa, lumitilanteen
tiedustelu, saapumisaikataulu
tapahtumaan, varsinainen tapahtuma-aikataulu, sekä kynttilöiden

poisto joulun jälkeen).
Tapahtuman päivämäärä, 23.12,
oli tulevaisuutta ajatellen hyvä
koska tämän uuden tapahtuman
rakentaminen 24.12 jo vakiintuneiden perinnetapahtumien joukkoon
osoittautui haasteelliseksi.

Kari Vainio (vas), sotilasmestari Lars Braack (kesk), Jussi Vehosalmi (oik).

Reserviläisliitot nukkuvat ruususen unta
Teksti: Tapani Sarvanti, valt.tri,
Kokonaismaanpuolustus ry
Hallitus on vähentää maanpuolustusbudjettia niin Suomessa
kuin muissakin Euroopan maissa.
Samaan aikaan Venäjä rakentaa lähialueillamme sotavoimiaan lähemmäs Neuvostoliiton tasoa. Arktisen
vyöhykkeen merkitys on vahvistumassa ilmastomuutoksen myötä.
Selkämme takana Ruotsi on miltei
ajanut puolustusvoimansa alas ja
panostaa kansainväliseen kriisinhallintaan uskoen sen vahvistavan
turvallisuuspoliittista asemaansa.
Euroopan unionin turvatakuut ovat
edelleen sanahelinää. Suomessa
vakuutetaan naiivisti Nato-option
olemassaoloa ja pohjoismaisen yhteistyön merkitystä samalla kun
jalkaväkimiinoista on järjettömästi
luovuttu ns. kansainvälisen yhteisön
miellyttämiseksi.
Meillä ei myöskään katsota olevan turvallisuusvajetta ikään kuin
sitä ei olisi kaikilla suurvaltojen pienillä naapurivaltioilla. Päätä ollaan
tunkemassa syvälle pensaaseen.
Myös valtakunnalliset reserviläisliitot näyttävät nukkuvan meillä
Ruususen unta maailman muuttuessa ympärillä. Samalla kuitenkin
väestön maanpuolustustahto on eurooppalaisessa vertailussa edelleen
korkealla tasolla. Maanpuolustusjärjestöjen kyky hallintonsa järjestämiseen ei näytä kuitenkaan vastaavan
väestön odotuksia.
Olli Kivisen yliö Helsingin Sa-

nomissa 3.1.2012 oli oiva analyysi
yleisestä pysähtyneisyydestä maanpuolustuksen rakenteiden kehittämisestä koskevassa keskustelussa
maassamme. Kivinen puhuu leimakirveskulttuurista, joka näyttää
muodostuneen suomettumiskauden
raskaimmaksi perinnöksi. Kokonaan
sivuraiteelle on jäänyt sen vastakohta, uusien ajatusten esittäminen.
Kun Neuvostoliiton aikana maanpuolustuksen kehittäjiä moitittiin
neuvostovastaisiksi, moititaan heitä
nyt Nato-myönteisiksi. Maanpuolustusaktiivin on vaikea myöntää tosiasioita, mutta Suomella on edessä
mahdoton yhtälö. Sen muodostavat
338.000 neliökilometriä maata, runsaat viisi miljoonaa asukasta, asejärjestelmien nopeasti lisääntyvät
kustannukset ja heikkenevä puolustusbudjetti.

Reserviläisjärjestöjen panosta
maanpuolustuksen vastuun kantamisessa tulisi vahvistaa organisoimalla ne uudelleen. Väestön koulutustaso on nykyään aivan toinen
kuin luotaessa nykyinen liittorakenne. Reserviläisillä on tavaton määrä
osaamista sotilasarvosta riippumatta. Reserviläisten voimavarojen tehokasta käyttöönottoa ei nykyinen
sekava ja päällekkäinen järjestörakenne kuitenkaan palvele. Puolustusvoimilla puolestaan on edessään
sekalainen järjestökenttä, mikä
tekee vuoropuhelun reserviläisten
kanssa mutkikkaaksi.
Jos reserviläisjärjestöjen nykyistä organisaatiorakennetta sovellettaisiin siviilielämään, tulisi luoda
järjestelmä, jossa erotetaan tohtorit
(vastaavat), maisterit (vastaavat)
ja muut. Eli upseerit, aliupseerit
ja miehistö. Eihän tässä olisi mitään järkeä, sanoisi kansalaisten
enemmistö. Maanpuolustusliitoista pitäisikin yhdistää ainakin Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto
sekä Reserviläisurheiluliitto. Muita
valtakunnallisia liittoja ovat Maanpuolustuskiltojen Liitto, Maanpuolustusnaisten Liitto, sekä Suomen
Rauhanturvaajaliitto. Myös näiden
liittojen suhdetta uuteen ydinliittoon tulisi harkita. Aluetasolla taas
maanpuolustuskillat voisivat hyvin
liittyä Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton yhdistettäviin piireihin.
Kiltojen ja muiden yhdistysten ei
tarvitsisi menettää identiteettiään.
Reserviläisjärjestöjen rakennetta

Joulumyrskyn tuhoja saksalaisella
sotilashautausmaalla
Teksti ja kuva: Kari Vainio
Vantaan reserviläisten siivotessa joulukynttilöitä joulun jälkeisellä
viikolla paljastui myrskytuho. Alustavassa tarkastelussa ilmeni, että
varsinaisen hautausmaan alueella
oli kaatunut 4 isoa puuta. Kaatuneista puista kaksi oli kaatunut kivimuurin yli. Honkanummen hautausmaan organisaatio oli jo ruvennut
katkomaan jälkimmäisiä.
Hautausmaan lähialueella näkyi
myös kaatuneita puita, joista kaksi
välittömästi hautausmaan muurin ja
pysäköintialueen väliin konkeloon
jääneinä.

on tähän saakka kehitetty keskeisesti yhä uusia liittoja tai yhdistyksiä
perustaen. Liitot ovat luoneet uusia
organisaatioita toteuttamaan omia
ydintehtäviään. Energia menee liittojen infrastruktuuriin toiminnan sisällön kehittämisen asemesta. Tämä
on väärä suunta. Ydintehtäviä on reserviläiskunnon ylläpitäminen, joka
kuitenkin on siirretty Reserviläisurheiluliitolle, jonka toimintaa muut
liitot ohjaavat. Koulutus puolestaan
on siirretty organisaatiolle, joka nyttemmin on muuttunut julkisoikeudelliseksi organisaatioksi nimeltään
Maanpuolustuskoulutusyhdistys.
Sen merkitys on voimakkaasti vahvistunut suhteessa perinteiseen järjestökenttään. Entiset ydinliitot ovat
yhä enemmän jääneet kumisemaan
tyhjyyttään.
Puolustusvoimissa joudutaan
parhaillaan ennakkoluulottomasti
miettimään järjestelmän rakenteiden uudistamista. Puolustusmäärärahojen leikkaukset merkitsevät
myös sitä, että reserviläisjärjestöjen
ja niiden synnyttämien organisaatioiden vastuu reservin ylläpidossa
nousee entistä tärkeämmäksi. Rakenteellisia uudistuksia tulisi valmistella myös reserviläisjärjestöissä,
jotta olemassa olevat voimavarat
voitaisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti osoittaa maanpuolustuksen käyttöön.
Maanpuolustusjärjestöjen ydintehtävät tulisi säilyttää niillä itsellään, eikä erottaa muille alihankinnaksi. Eivät puolustusvoimatkaan

ulkoista keskeisimpiä tehtäviään,
vaikka esimerkiksi eräiden huoltoon
liittyvien toimintojen kohdalla se on
katsonut voivansa näin tehdä. Olennainen ongelma on se, että upseerit
ja muut reserviläiset pidetään järjestörakenteissa erillään. Nimenomaan
tämä erottelu on johtanut yhä uusien organisaatioiden perustamiseen
ja liittojen luopumiseen omista ydintehtävistään.
Omahyväisyyden, ylemmyyden
tunteen ja jäykkäniskaisen oman
organisaation perinteen vaalimisen
pitäisi viimein nöyrtyä kokonaisuuden hyväksi. On surullista, että
ilmavoimien entisen komentajan,
kenraali Olavi Seeven (1909-1973)
1970-luvulla johtaman toimikunnan
ehdotukset reserviläisliittojen yhdistämiseksi kariutuivat, vaikka niillä
toki oli laajaa kannatusta. Seeven
toimikunnan jälkeen ei ole käynnistetty yhtäkään laaja-alaista, koko
vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kenttää tarkastelevaa selvitystä. Olisi tärkeää, että hanke perustettaisiin
ja siten, että mukana olisi riittävä
määrä liittokohtaisista intresseistä
vapaita johtamisen asiantuntijoita.
Yrityselämässä tämän kaltainen oman organisaation arvioinnin
välttäminen ei olisi mahdollista.
Myöskään muussa valtakunnallisessa järjestötoiminnassa näin ei ole,
jonka puolustusministeriötä lukuun
ottamatta muut ministeriöt voinevat
vahvistaa. Myös EU:n organisaatioiden toimivuutta arvioivat säännöllisesti ulkopuoliset asiantuntijat.
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Ampumatoimintaa
Ilmoittautuminen ampumavuoroille
Ilmoittaudu WWW.MPK.FI>HELSINKI, viimeinen ilmoittautumispäivä on kalenterissa kohdassa
ilmoittaudu. Ilmoittaudu aina kello 16.00 mennessä!
Tärkeää niille jotka tavitsevat lainakalustoa ampumavuoroille käyttöönsä: toimi kyseisen vuoron infossa olevan ohjeen mukaan myös klo. 16.00 mennessä.
Ampumaratavuorot ovat ulkoradoilla tapahtuvia johdettuja ampumavuoroja ja edellyttävät ilmoittautumista. Jos ei ole ilmoittautunut, ei ole mahdollista osallistuakaan. Ilmoittautunut saa aina ennen vuoroa tarkemmat ohjeet s-postiinsa.
Radalla ampumavastaavat ovat hyväksynnän saaneita ohjaajia vuoroille, ja heillä on
”käskyvalta radalla”. Toimimme Kaartin Jääkärirykmentin ohjeiden mukaan toimittaen
Kaartiin listat osallistujista. Noudatamme ampumaratojen johtosääntöjä ja ampuma-aselakia,
muuta toimintamallia ei ole olemassa. Kiväärivuoroilla suurin mahdollinen kaliiperi on 8.6
mm (LM338).
Jos puolustusvoimat tarvitsee varauksessa olevaa vuoroa, me väistymme. Tästä pyrimme ilmoittamaan heti tiedon saatuamme, joten tarkistakaa sähköpostinne ampumapäivinä
ennen radalle lähtöänne.

VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS
PANSSARI 2012 PAROLANUMMELLA 28.-29.7.2012
Terevtuloa partiokisaan. Tehtävät mittaavat pääosin sotilaallista tietämystä ja taitoa, mutta
muutakin on luvassa.
Partioiden (3-5 henkeä) on ilmoittauduttava 16.5.2012 mennessä sähköpostitse: viljo.
hokkanen@wlanmail.com
Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot:
1. Joukkueen nimi; taustayhteisö; kurssi tms yhdistävä tekijä.
2. Joukkueen yhteyshenkilön yhteystiedot. (puh.numero, s-posti osoite)
3. Kaikkien täydelliset nimet, henkilötunnus, osoite, sotilasarvo.
4. Mahdollinen erikoisruokavalio.
5. Majoitus-/ruokailutarve 27.7. saapuville kilpailijoille.
Toimitsijoiksi kutsutaan halukkaita. Toimitsijat ilmoittavat myös kirjallisesti em. osoitteeseen
kohtien 2-5 mukaiset tiedot sekä oman ”erikoisalansa”.
Tapahtuma järjestetään Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena ja Panssariprikaatin tukemana.
Vierailijat ovat tervetulleita seuraamaan jotosta lauantai-iltapäivällä tai sunnuntaiaamuna. Vierailijoiden ilmoittautuminen mielellään s-postin välityksellä osoitteeseen ari.
paukkunen@kolumbus.fi
Lisätietoja puh. 040 5481931 tai sähköpostitse.
Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ry

Ammunnan harrastajan aselaki-info
Aika 23.2.2012 klo 18-20. Paikka: Töölöntorinkatu 2B, auditorio
Järjestäjä: HRUP&HELRESP ampumatoimikunta
Kohderyhmä: piirien aloittavat ampumaharrastajat
Ilmoittautuminen: 21.2. mennessä: jarjesto@hrup.fi. Hinta: 0 euroa
Tervetuloa kuulemaan mitä vaatimuksia ampuma-aselaki asettaa tämän päivän aseen hankkijalle. Kerromme mitkä ovat oikeat käytännön toimenpiteet ja toimintatavat ampuma-aseen
hankkimiseen liittyen. Kertaamme tiedot turvallisesta aseen säilytyksestä ja kuljetuksesta,
sekä ampumamahdollisuuksista piiriemme alueella. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille jaetaan ampumapäiväkirja. Tervetuloa!
Ltn Veijo Rautio
Piirien Ampumatoimikunta

Liikuntatoimintaa
Maanantaimarssi
Aloitimme yhdessä säännöllisen kävely-/marssiharjoituksen keskuspuistossa.
5 km/1 h ja 10 km/2 h lenkit. 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, majuri, puheenjohtaja, 040 725 20 96
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HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

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

Tervehdys, reserviläisampujat
Vuosi 2012 on alkanut hyvin. Kevään ratavuorot on jaettu, vuoroja on
keskimäärin joka viikko aina heinäkuun lopulle. Tässä lehdessä on
ratakalenteri. Leikkaa talteen. Koko kalenterin on osoitteessa www.
hrup.fi.
Kevään aikana on kilpailuja ja koulutuksia; jokaiselle jotakin. Meillä on myös lainakalustoa ja opastusta, joten rohkeasti mukaan.
Nykyään saamme kuulla uutisia varuskuntiemme lakkauttamisista
sekä reservin pienentämisestä. Hallitus rikkoo kaikki aseistariisuntaennätykset puolustusbudjetillaan ja huhujen mukaan jo nyt päätetyt
yli 850 miljoonan säästöt eivät riitä. Maaliskuussa kuulemma käydään
uudestaan maanpuolustuksen kukkarolle. Onko tämä hyväksyttävää?
Virassa olevat sotilaat eivät voi omia mielipiteitään sanoa, kun pelkäävät uransa tyssäävän ja hallitusrintaman sisäisen opposition vaientaa
puoluekuri
Puolustusjärjestelmää ajetaan alas, ja kuten viime numerossa todettiin: ei sota ”vanhoja” miehiä kaipaa. Mitä tehdään kun joku yhtymä
kärsii 30 % tappiot? Tarvitaan materiaalia ja miehiä. Tällöin tulemme
kuvaan me 35+ -luokan henkilöt eri tehtäviin soveltuvuuden mukaan.
Varusmiehet ja reserviläiset ovat hyvin motivoituneita puolustamaan
Suomea, jos seuraava on kunnossa: ”Tahto, Taito, Välineet”. Taito
kuitenkin katoaa kertausten alasajossa, ja nyt ollaan viemässä noita
vähiä välineitäkin. Jos välineet ja taito tuhotaan, tahtokin katoaa, eikä
sitä ainakaan paranna vapaaehtoisen maanpuolustuksen resurssien
karsinta.
Sitten aseiden säilytykseen. Yksikin ase on suositeltavaa säilyttää
ase-/turvakaapissa tai kassakaapissa, vaikka laki ei sitä vaadikaan.
Jatkuvasti lisääntyvien murtojen yhteydessä epämääräisesti säilytetyt
aseet yleensä löytyvät, vaikka ne olisivat osinakin, mutta saatavilla.
Tämä ei ole huolellista säilyttämistä. Myös asuntojen lukitukseen
kannattaa kiinnittää huomiota unohtamatta pihanpuoleista ovea. Alla
aiheeseen liittyvät pykälät:

105 §
Huolellisuusvelvollisuus
Ampuma-aseen,[...] haltija on
velvollinen pitämään ampuma-aseesta, [...] sellaista huolta, ettei vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole.
106 §
Säilyttäminen, kantaminen ja kuljettaminen
Ampuma-asetta tulee säilyttää lukitussa paikassa tai muuten lukittuna
taikka siten, että ampuma-aseeseen kuuluvaa aseen osaa säilytetään
erillään. Ampuma-asetta ja aseen osia ei näinkään säilytettyinä saa
pitää paikassa, josta ne ovat helposti anastettavissa.
Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka yhteensä yli viisi pistoolia, revolveria, itselataavalla kertatulella toimivaa
kivääriä tai [...] muuta ampuma-asetta, on aseet säilytettävä [...] lukitussa turvakaapissa. [...]
Turvallisuutta yhdessä tehden, rehdissä joukossa, rehtiin henkeen.
Radalla nähdään,
terveisin Veijo Rautio ja Timo Niiranen

Ammunnat Santahaminassa
Vuoro
TAMMIKUU
KoTu/pistooli

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

28.1.2012

klo.9-12

pist1

viikkovuoro

Ke 25.1

0400 12 12127

HELMIKUU
KoTu/pistooli
KoTu/pistooli
KoTu/pistooli
KoTu/pistooli

4.2.2012
11.2.2012
18.2.2012
25.2.2012

klo.9-12
klo.9-12
klo.9-12
klo.9-12

pist1
pist1
pist1
pist1

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Ke 1.2
Ke 8.2
Ma 15.2
Ke 22.2

0400 12 12126
0400 12 12007
0400 12 12085
0400 12 12086

MAALISKUU
KoTu/kivääri
KoTu/pistooli
KoTu/kivääri
KoTu/pistooli
KoTu/kivääri
KoTu/kivääri

3.3.2012
3.3.2012
10.3.2012
24.3.2012
24.3.2012
31.3.2012

klo.10-16
klo.9-12
klo.9-16
klo.9-12
klo.12-16
klo.9-16

mpkk150m
pist1
mpkk150m
pist2
mpkk150m
150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Ke 29.2
Ke 29.2
Ke7.9
Ke21.3.
Ke21.3
Ke28.3

0400 12 12013
0400 12 12014
0400 12 12020
0400 12 12087
0400 12 12088
0400 12 12114

Koko kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi
HUHTIKUU
KoTu/pistooli
14.4.2012
klo 9-12
pist1
viikkovuoro
Ke 11.4
KoTu/kivääri
14.4.2012
klo.12-16
mpkk150m
viikkovuoro
Ke 11.4
KoTu/kivääri
Ti17.4.2012
klo.17-21
mpkk150m
viikkovuoro
Ma 16.4
KoTu/pistooli
To19.4.2012
klo.17-21
pist2
viikkovuoro
Ke 18.4
KoTu/kivääri
Ti24.4.2012
klo.17-21
mpkk150m
viikkovuoro
Ma 23.4
HRUP-HELRESP
liikuntatoimikunta
sotmest
Risto Tarkiainen
KoTu/pistooli
To26.4.2012
klo.17-21 Puheenjohtaja
Pist2
viikkovuoro
Ke25.4
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi
Sihteeri alik Juha Matikainen
KoTu/kivääri
perinne
28.4.2012
klo.9-12
300m
viikkovuoro
Ke25.4
KoTu/kivääri
normaali
28.4.2012
klo.12-16
150m
viikkovuoro
Ke25.4
Koko kalenteri heinäkuun loppuun saakka osoitteessa www.hrup.fi / ammunta

UUSI VUOSI – UUDET METKUT
Sotilasliikuntatoimikunta toivottaa onnea
Helsingin Seudun Reserviläispiirin uudelle
puheenjohtajalle Juha Parkkoselle ja samalla
toivotamme toimikunnan työhön tervetulleeksi
HRUP:n järjestöupseeri Ossi Ikosen.
Käytössä on ilmainen sähköinen kuntokortti osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti. Sähköisellä kuntokorttiin voi merkitä koko vuoden liikunnan. Palvelussa on myös ampumapäiväkirja.
Sähköisen kuntokortin koulutusta on keväällä,
asiasta tiedotetaan yhdistyksille ja kerhoille.
Kuntokorttikysymyksiin vastaa Risto Tarkiainen puh. 050 541 2007, risto.tarkiainen@resul.
fi. Sähköisen kuntokortin käytöstä palkitaan.

Sotilasliikuntatoimikunta kokeilee uusia
lajeja. Keväällä testataan parkour, geokätköily ja
värikuula-ammunta.
Parkour on Ranskassa kehitetty laji, jossa
pyritään liikkumaan mahdollisimman nopeasti
ja tehokkaasti paikasta toiseen.
Lajissa pyritään innovatiiviseen, katkeamattomaan sulavaan liikkeeseen.
Parkouraaja voi liikkumisessaan hyödyntää
esteitä ja käyttää vaikkapa kaiteita, kattoja ja
parvekkeita "ponnahduslautoinaan". Vaikka parkour on kaupunkilaisharrastuksen maineessa,
sitä voi soveltaa vaikka metsässä.
Geokätköily yhdistää mielenkiintoisella

0400 12 12023
0400 12 12022
0400 12 12031
0400 12 12089
0400 12 12090
0400 12 12091
0400 12 12092
0400 12 12093

tavalla ulkoilun ja nykyaikaisen tekniikan. Geokätköily on maailmanlaatuinen harrastus, jossa
etsitään toisten kätköilijöiden tekemiä kätköjä
GPS-navigaattorin tai karttojen avulla. Suomessa on tällä hetkellä yli 16000 kätköä. Määrä
kasvaa.
Geokätköilyä on kutsuttu nykyaikaiseksi
aarteenetsinnäksi. Lähiliikuntana se on hyvä,
sillä lähes jokaisella Suomen paikkakunnalla on
kätköjä. Tarkempaa tietoa kevään parkour- ja
geokätköilytilaisuuksista piirien jäsenille kevään
lehdissä.
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmäilta tiistaina, 31.tammikuuta kello 19.00 Kansliapäällikkö,
kenraaliluutnantti Arto Räty: Puolustusvoimauudistus. Kauniaisten
kaupungintalo.
Kevätkokous tiistaina, 20. maaliskuuta kello 18.00 Kauniaisten kaupungintalo
Esitelmäilta tiistaina, 20. maaliskuuta kello 19.00 Pääjohtaja Lauri
Kivinen. Yleisradion näkymät. Kauniaisten kaupungintalo.
Esitelmäilta tiistaina 24. huhtikuuta kello 19.00. Prikaatikenraali
Harri Ohra-Aho Puolustusvoimien
johtojärjestelmä. Kauniaisten kaupungintalo.
Retki Marskin majalle 12. toukokuuta, tarkemmat tiedot seuraavassa numerossa.
Ammunta Kevään seuraottelu
ammutaan 19. huhtikuuta. Tiedostelut ja ilmoittautumiset osoitteeseen
taneli.peltonen@kolumbus.fi
Matka Dresdeniin 4.-7 lokakuuta.
Lisätiedot Juhani Kari arvo.kari@
kolumbus.fi tai 050 4095521.
Esitelmätilaisuudet ja matkat
ovat avoimia ulkopuolisille,

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Skytte
Skytte på Tölö inomhusbana fortsätter udda veckors torsdagar kl. 17-19.
Pistoler av modell Glock 17 och annan nödvändig utrustning kan lånas
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.
Om du funderar på att ansöka
om innehavstillstånd för pistol, delta då i ett så tidigt skede som möjligt
vid klubbens skyttetur. På så sätt
antecknas din närvaro i klubbens
och banans dagbok. Nuförtida lagstiftning kräver två års bevisad aktivitet/intresse för att ett tillstånd ska
kunna beviljas.
För HSRK:s medlemmar finns
det också möjlighet att utöva skytte
utomhus; bl.a. får medlemmar delta i skytteturer som arrangeras av
MPKY. Mera information på www.
mpky.fi. Det finns ofta möjlighet att
låna vapen under dessa turer.
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 i
denna evenemangskalender.
Kontakt: info@hsrk.fi webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www.
facebook.com/hsrk.fi

Kanta-helsinki
Kerhon ammunnat jatkuvat Töölön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita
ratavuoroille; radalla on tarjolla
opastusta sekä tarvittaessa kerhon
laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa.
Järjestämme ampumatoiminnan
tutustumistilaisuuden lauantaina
24.3.2012 klo 15-18. Tilaisuus on kohdennettu kerhon uusille jäsenille
mutta veteraanitkin ovat tervetulleita. Paikkoja on rajoitettu määrä ja
ilmoittautukaa ampumaupseereille.
Kehitämme sähköistä viestintää.
Päivitä sähköpostiosoitteesi RUL:n
sivuille, 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
Itsenäisyyspäivän aamun perinteinen seppeleenlaskutilaisuus Pyhän
Laurin kirkon ja Ruskeasannan
sankarihaudoille pysäytti monen
kävijän seuraamaan arvokasta tilaisuutta. Vantaan maanpuolustusjärjestöjen seppeleenlaskuvuoro oli
kerhollamme.
Vantaan reserviläisjärjestöjen
yhteistyötoimikunnan (YTT) järjestämään Länsi-Vantaan itsenäisyysjuhlaan Ammattioppilaitos Variassa
osallistui 470 juhlavierasta. Juhlateemaa ”Lotta-Svärd 90 vuotta” valotti juhlapuheellaan opetusneuvos
Raili Malmberg ja Lotan puheella
professori Eeva Tapio. Tilaisuutta
juhlisti lisäksi Lotta-museon valokuvanäyttely. Lämmin kiitos kaikille
yhteistyökumppaneillemme, jotka
ovat tehneet tämän itsenäisyysjuhlan mahdolliseksi vuosi vuoden jälkeen.
Jouluaaton kunniavartiot Pyhän
Laurin kirkon sankarihaudoilla alkoivat kerhomme kahdella puolen
tunnin vuorolla. Lumipukuinen vartio sai monet pysähtymään sankari-

ristin eteen ja paljastamaan päänsä.
Kerhomme hallitus järjestäytyi
uuden toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessaan 10.1.12. uuden
puheenjohtajan Olli Pusan johdolla
laatimaan vuoden toimintasuunnitelmaa. Yhdistyksemme jäsenmäärä
oli vuoden vaihteessa 203 jäsentä.
Liikuntapäivänä 12.2. lauantaina
klo 12:00 lähdemme LVRU-majalta
joukolla hiihtämään Petikon kierrosta ja katsomaan samalla näkyykö
laduilla TiRUK ry:n väkeä. Hiihto
on siis myös haastehiihto, jossa tärkeämpää kuin vauhti on osallistuminen. Jälkipeli voidaan käydä hiihdon
jälkeen majamme saunan lauteilla.
Helmikuun viikonloppuna 11.12.2.
on Niinisalon Jotos, jonka LVRUpartioon voit ilmoittautua liikuntakoordinaattorillemme Heikki Lehtiselle. P: 040 1321299.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com
Ampumavuoromme jatkuvat viimevuotiseen tapaan ja ovat:
Töölön pistooliradalla on vakiovuoromme parittomien viikkojen
maanantaisin klo 16-19 ja parittomien viikkojen lauantaisin klo 14:3017:00.
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.
Vuoden 2012 toimintakalenterin
saat vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen liitteenä helmikuun alussa.
Merkitse kalenterikohdat allakkaasi
ja seuraa tiedotustamme
Hyvää alkanutta toimintavuotta
2012.

heim-museoon. Ilmoittautumiset
Karri Kuparille. Kokoontuminen
museon edessä klo 11.55. Kaikki tervetuloa!
HALLITUKSEN KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous
Malmilla 14.2. klo 18.30.
SAUNAILTA
Tiistaina 13.3. menemme saunomaan Spjutsundiin. Tarkemmat tiedot myöhemmin tässä lehdessä.
AMPUMALEIRI
Perinteinen ampumaleiri Padasjoella 4.-5.5. Tarkemmat tiedot myöhemmin tässä lehdessä.
TULE LUOLAAN AMPUMAAN
Yhdistyksellä on kolme Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme
Luolassa, on jokaisen parittoman
viikon perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 3.2., 17.2., 2.3. ja
16.3. 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
YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@gmail.
com, sihteeri Jaakko Nick, gsm 0503498111 ja e-mail –osoite paalu.pojat@elisanet.fi.
tiedotus Jorma Loimukoski 040
3433400 jorma.loimukoski@finpro.
fi

Tikkurila
munkkivuori
Hallitus toivottaa jäsenistölle hyvää
ja aktiivista alkanutta vuotta. Tänäkin vuonna jatketaan toimintaa ammunnan ja reserviläistaitoja kohottavan toiminnan merkeissä.
Urheilutalossa jatkuvat 22-vuorot
kevätkaudella parillisten viikkojen
perjantaisin 18.00 – 19.30, seuraavaksi 27.1 ja siitä kahden viikon välein.
Sotilaspistoolin pika-ammuntaa
on mahdollista harjoitella Töölön
ampumaradalla 18.2 klo 9.30 -12,
25.2 klo 14.30 – 17 ja 18.3 klo 14.30 –
17 Samalla on mahdollisuus harjoitella myös SRA-ammuntaa varten.
Ilmoittautuminen Timo Mikkoselle.
timo.mikkonen@luukku.com tai
0400 607590. Nyt kevätkaudella
kokeillaan viikonloppuammuntoja,
koska tiistaisin kävi vähänlaisesti
ampujia.
Kalvolassa ammuntakausi alkaa
maaliskuussa, 24.3.2011. Ilmoita
sähköpostiosoitteesi tiedon saannin varmistamiseksi jos järjestetään
muita tilaisuuksia. Ilmoituksen voi
tehdä: mauri.routio@sci.fi

Kuukausikokous 23.2.2012 klo 19.00
alkaen ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4.krs ).
Esitelmän pitää Veikko Karhumäki
ja aiheena on ” Katoaako Isänmaalisuus veteraanien myötä – VETRES”,
ajatuksia Järvenpään Reserviupseerien näkökulmasta. Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenet ovat tervetulleita
kokouksiimme kuuntelemaan esitelmiä.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! 6.3
ja 13.3 on pienoiskiväärin asentokilpailu 10+10+10 ls. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.

Töölö
Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
VIERAILU
Yhdistys suorittaa lauantaina
11.2. opastetun vierailun Manner-

Hyvää ja menestyksekästä alkanutta
reserviläisvuotta 2012. Kerho kokosi
12.1. viime vuoden toiminnasta vastauksen RUL:n toimintakyselyyn.
Toimintatilasto osoittaa, että kerhon
toiminta oli aikaisempien vuosien

tasolla, mikä taas on ollut jo pitkään
HRUP:n ja koko RUL:n yhdistysten
kärkitoimintaa. Kiitokset tilaisuuksien järjestäjille, yhteistyökumppaneillemme ja koko jäsenistölle aktiivisesta toiminnasta viime vuonna.
Pidetään yhdistyksemme ja henkilökohtainen aktiivisuus vähintään
samalla tasolla tänäkin vuonna. Tervetuloa omiin ja muiden reserviläisjärjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin.
Kerhon toiminnan painopistealueita
kuluvana vuonna ovat jäsenaktiivisuuden lisääminen, ampuma- ja
liikuntatoiminta sekä veteraanitoiminta. Kerhon hallitus kiittää edellistä pitkäaikaista puheenjohtajaa
Sampo Martiskaista erinomaisen
onnistuneesta työstä kerhon toiminnan pitämisestä yllämainitulla huipputasolla Helsingin Reserviupseeripiirissä. Sampo on tehnyt samaa
loistavaa työtä myös piirin ja liiton
tasolla. Sampo jatkaa nyt kerhon varapuheenjohtajana.
Järjestämme keväällä tutustumismatkan Tukholman vieressä Bergassa sijaitsevaan ruotsalaiseen sotilasyksikköön (Amfibieregimentet),
joka vastaa lähinnä Rannikkojääkäripataljoonaa. Matka tehdään näillä
näkymillä toukokuun kolmannella
viikolla.
Kerho osallistui perinteiseen jouluaaton kunniavartioon Suomen
Marsalkka Mannerheimin haudalla
ja Hietaniemen sankarihaudoilla
yhteisellä vaihdolla Huoltoupseerikerhon kanssa. Lisäksi kävimme
asettamassa kynttilät inkeriläisten
ja karjalaisten heimoveteraanien
paadelle Sibeliuspuistoon.
Teimme perinteisen tervehdyskäynnin Kaunialan sotavammasairaalaan 20.12. ja veimme keräyksellä hankittuja, Kaunialan toivomia
veteraanien viihtyvyyteen liittyviä
lahjoja.
Kerho kävi luovuttamassa
6.1.2011 Santahaminassa varusmiesten kotiutusjuhlassa RUL:n hopeiset
kalvosinnapit Kaartin pataljoonan
kotiutuvalle vänrikki Ville Aholalle
kyvykkäästä palveluksesta.
Töölön Reserviupseereiden alkuvuoden ampumavuorot Töölössä
jatkuvat tiistaisin klo 19.00-21.30.
Lisäksi on pienoispistooliharjoituksia 7.2, 6.3, 3.4, 15.5 ja 12.6 sekä
valinnaiset harjoitukset 24.1, 21.2,
20.3, 17.4 ja 29.5. Kerholla on oma
ampumaharrastusvakuutus. Kerhon
aseet, joita hankittiin viime vuonna
lisää, ovat jäsenistön käytettävissä.
Kerhon ammunnoista saa tietoja
ja ohjeita ampumavastaava Raimo
Ahokkaalta 050-5114123, raimo.ahokas@gmail.com. Jos latuja löytyy,
perinteinen hiihtolenkki järjestetään
lauantaina 4.2. Tällä kertaa kokeilemme Paloheinän latuja ja tapaamme hiihtoparakin luona klo 11.00.
Kevään aikana kerho ottaa osaa
sotaveteraanikeräykseen. Keräys
tapahtuu mm. lipaskeräyksenä tavan mukaan ainakin Töölön torilla,
jonne toivomme osallistujia. Keräystilaisuuksia on useita ja keräykseen
voi osallistua myös muulla tavoin.
Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050 368 3539,. jolta voi tiedustella veteraanikeräykseen osallistumismahdollisuuksia.
Kerholla tulee olemaan kevään
aikana monenlaista urheilu- liikunta- ja kenttäkelpoisuuden kohentamiseen liittyvää toimintaa ja tilaisuutta. Kannattaa seurata tämän
lehden kerhopalstaa ja kerhon omia
nettisivuja, joista ilmenevät ajankohdat, paikat ja yhteyshenkilöt. Kevään aikana järjestämme keilailussa
ainakin kerhon mestaruuskisat ja
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yhteistyökumppaneillemme kutsukilpailun. Kerhon joukkue osallistuu
jokavuotiseen tapaan Keravan keilahallissa järjestettävään reserviläisten SM-keilailuun, josta on vuosien
varrella saatu lukuisia mitaleita.
Kerho ottaa osaa Kesäyön marssiin,
Salpavaellukseen ja Hiidenmarssiin
omalla joukkueella. Muistutetaan
jälleen kenttäkelpoisuuden kohentamisesta ja mahdollisuudesta merkitä liikunta- ja ammuntatilaisuudet
ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin
osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtajalle Jyrki Ratialle, 040 5829, mratia@welho.com,
varapuheenjohtajalle, samalla edelliselle puheenjohtajalle Sampo Martiskaiselle, 040 7098459, sampo.
martiskainen@tapiola.fi. tai sihteerille Kerkko Kinnuselle 0400 705181,
kerkko.kinnunen@gmail.com. Kerhon nettisivut: www.rul.fi/toolo.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ilma-aseammunnat ovat
alkaneet Tukikohdan radalla Puotilantie 1. Ammunnat ovat parillisten
viikkojen torstaina klo 18 - 20.
Ruutiaseammunnat jatkuvat Töölön
radalla parittomien viikkojen torstaina klo 19 21. Lisätietoa ammunnoista antavat Juhani Hartela p. 040 834 2839,
Lauri Haimakainen 050 370 6060,
Esko
Sillankorva p. 040 756 3340. Pysäköinti on kielletty Puotilantie 1
parkkipaikalla.
Yhdistyksen hallitus piti 10.1.
järjestäytymiskokouksen. Yhdistyksen puheenjohtajana vuodelle 2012
toimii Jukka Kantokoski, varapuheenjohtajana toimii Jani Riekkinen ja sihteerinä toimii Juha Iiskola, muina hallituksen jäseninä ovat
Viljo Lehtonen, Lauri Haimakainen, Ari Iskanius,Jyrki Uutela,Timo
Martikainen,Esko Sillankorva ja
Toni Selin. Yhdistyksen kevään toiminnasta kerrotaan lehden seuraavassa numerossa. Yhteystietoja: pj.
Jukka Kantokoski p.050 332 3687,
vpj. Jani Riekkinen p. 050 598 4759,
siht. Juha Iiskola p. 050 543 6214,
IHRU:n nettisivut ovat www.rul.fi/
ihru

Aselajikerhot

Ilmailukerho
14.2. ti Helsingin Suomalainen Klubi. Klo 17:00 ilmailukerhon kevätkokous. Klo 18:30 Antti Saarialho:
"Harrier-story.
Parittomien viikkojen tiistaipäivinä klo 14-16 pienoispistooliammunnat piirien radalla Töölössä. Lisätietoja antaa aseupseeri Martti Eerola
p. 050 911 4933 tai Martti Eerola@
koti.fimnet.fi

Ilmatorjuntakerho
Hallitus kutsuu kerhon jäsenistön
sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Katajanokan Kasinolle maanantaina
26.3.2012 kello 17.45. Kokouksen jälkeen, kello 19.00, SLMEPA:n ilmapuolustuspäällikkö kaptl Atte Löytönen luennoi aiheesta: Merivoimien
ilmapuolustus ja toiminta osana
suurkohteen suojaamista. Esitelmän
jälkeen vapaamuotoista seurustua
sekä mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun. Myös muut Helsingin Reserviupseeripiirin kerhot
pitävät kokouksiaan samanaikaisesti sekä osallistuvat luennolle, joten
paikalle kannattaa saapua raitiovaunulla numero 4.
Vänrikkipäivää vietetään Upinniemessä 14.4. Tarkemmat tiedot
tapahtumasta ilmoitetaan helmikuussa; lisätietoja antaa Ari Salakka
(ari.salakka@gmail.com tai 0405509848).
Kerhon ampumavuoro jatkuu
ampuradalla parillisten viikkojen
keskiviikkoina kello 16-19. Ilmoittautumiset Timo Niiraselle (timo.
niiranen@gmail.com tai 0400-743
877) vähintään kahta päivää ennen
tapahtumaa.Lopuksi hallitus toivottaa kaikille hyvää ja aktiivista alkanutta vuotta 2012!

Jääkärikerho
Kerho-/saunailta on 7.2. klo 17.00
alkaen Santahaminan Kiltasaunalla.
Kevätkokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi 26.3. josta tarkemmat tiedot seuraavassa lehdessä.
Kerhon yhteystiedot: 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/

jonka pitää SLMEPA:n ilmapuolustuspäällikkö kaptl Atte Löytönen.
Samaan aikaan kasinolla on useiden
piirimme kerhojen kevätkokouksia
ja esitelmätilaisuus on yhteinen,
joten tämä on myös hyvä tilaisuus
tutustua muiden kerhojen jäseniin.
Hallitus kokoontuu jo klo 17.00. Tervetuloa!
AMMUNNAT luolassa ovat keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla 4,
8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,
48 ja 52 ja lauantaisin klo 9.30-12.
viikoilla 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34,
38, 42, 46 ja 50. 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 ampumaupseerille.
Pioneeritoiminnan opas on uudistettu ja hiljattain julkaistu. Pioneeriosasto järjestää kaikille piirin
jäsenille avoimen koulutustilaisuuden Töölöntorinkatu 2:n auditoriossa tiistaina 7.2. klo 17.00-20.00
(kapt Rauli Kortet, MPKK Taktiikan
laitos). Virvokkeita tarjolla. Ilmoittautuminen viimeistään 6.2. jukka.
rusila@ramboll.fi tai 040 779 5619.
Kertausharjoitusmäärien lähetessä
asymptoottisesti nollaa tätä oppia et
muualta saa! Tammikuun tilaisuudessa paikalla oli 15 henkeä ja tähän
tilaisuuteen on jo ilmoittautunut 10
henkeä.
Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 e.
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 kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi, sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen,
040 559 7026, ajkorhon@cc.hut.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

KRH-Kerho
KRH –kerhon kevätkokous pidetään
tiistaina 28.2.2012 Helsingissä, ravintola Salvessa (Hietalahdenranta
11), klo 18:30. Ilmoittautumiset kokoukseen 23.2.2012 mennessä osoitteeseen lentilasami@netscape.net

Pioneeriosasto
Hyvää alkanutta vuotta 2012!
Pioneeriosaston KEVÄTVUOSIKOKOUS pidetään maanantaina
26.3. klo 18.00 Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. Kokouksessa
käsitellään mm. vuoden 2011 vuosikertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen klo 19.00 kuulemme
mielenkiintoisen esitelmän ”Merivoimien ilmapuolustus ja toiminta
osana suurkohteen suojaamista”,

RESERVIMERIUPSEERIT
HRMU:n hallitus toivottaa kaikille
jäsenille menestyksellistä alkanutta vuotta 2012. Perinteiset HRMU:n
johdetut pistooliammunnat jatkuvat
vuonna 2012 parittomien viikkojen
lauantaisin kello 12.00 - 14.30. Ammunnat pidetään HRUP:n ampumaradalla, jossa yhdistyksen 22. kaliiperin käsiaseet, tarvittavat patruunat, 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.

Viestiosasto
Hyvää alkanutta uutta vuotta! Oletko jo liittynyt uuteen LinkedIn-ryhmäämme Viestiosasto?
KOULUTUS: Vuonna 2012 MPK
järjestää seuraavaa koulutusta:
04.02. Esikunnan viestijärjestelmä,
23.03. Esikunnan tietojärjestelmä,
14.04. Valtakunnallinen HF-radioliikenneharjoitus TURVA-2012,
20.04. Esikunnan johtamisjärjestelmäharjoitus, 04.05. Elektroninen
sodankäynti (ELSO) erikoiskurssi,
07.09. KYBER-sodankäynnin erikoiskurssi, 29.09. Viestivälineet ja
viestittäminen, 06.10. Radioasema
ja radioliikenne, 03.11. Sähköt poikki –varautumiskoulutus, 16.11. Yhtymän viestijärjestelmä M80 ja KSL.
Tarkemmat tiedot löytyvät MPK:n
kotisivuilta www.mpky.fi
Jos haluat toimia kouluttajana tai
apukouluttajana jollain viestikurssilla, niin ota yhteyttä toimialajohtaja
Jyri Putkoseen tai kurssinjohtajaan.
Lisäksi vuoden aikana on erilaisia
tukitehtäviä, joissa tarvitaan kokeneiden viestimiesten/kouluttajien
apua. MPK-kalenterissa myös on
koko vuoden kestävä kurssi "Viestikouluttajien kouluttautuminen
Pääkaupunkiseutu 0400 11 12081",
jonka puitteissa organisoimme ja
kehitämme viestin koulutusta. Kurssille ilmoittautuneet muodostavat
"kouluttajapankin". Jos siis olet
kiinnostunut koulutustehtävistä,
käy ilmoittautumassa. Tuon kanavan kautta hoituu sähköpostitus ja
materiaalin jakaminen viestikouluttajille jatkossa. Ilmoittautuminen
tälle kurssille ei sido tai pakota sinua, vaan pikemminkin antaa mahdollisuuden saada tietoa ja "napata
kiinni" sellaisista hommista jotka sinua mahdollisesti kiinnostavat. Jos
haluat sitoutua vahvemmin MPK- ja
KOTU-toimintaan, käy täyttämässä MPK-sitoutumislomake (www.
mpky.fi -> Helsingin mpp -> KOTU)
ja postita se printattuna piiripäällikkö Mauri Väänäselle.
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 muuttuneet ja lisääntyneet
viime vuodesta. Vuonna 2012 vuoromme ovat parittomien viikkojen
tiistaina. 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.
LIIKUNTA: Oletko kiinnostunut
osallistumaan Jotokseen 11.-12.2.?
Viestiosasto kokoaa oman joukkueensa, ilmoittaudu heti liikuntaupseerillemme Lauri Tolvakselle.
Yhteystieto kotisivuiltamme www.
viestiosasto.net, kohdassa Yhteystiedot. Suunnitelmissa myös Kesäyön
marssi, kesäjotos ja Jukolan Viesti –
ilmoita kiinnostuksesi.
TIEDOTUS: Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n

ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta, liikuntatapahtumista sekä Viestiosaston ajantasaiset
yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista jäsenistölle
myös sähköpostitse ja LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto – 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!

SENIORIUPSEERIT
SAMPO PANKKI Oyj on kutsunut
kerhomme vierailemaan KESKIVIIKKONA 15.2.2012 klo 17.00 alkaen
osoitteeseen Kaupintie 3 A. Isäntänämme toimii turvallisuuspäällikkö
Niko Saxholm, johdon neuvonantaja Lauri Uotila valottanee aihetta
"Taloudellinen kriisi" ja evl Janne
Jaakkola PLM:stä kertonee PV:ien
säästö- ja uudistamissuunnitelmista.
SAMPO tarjoaa perinteiseen tapaan
kahvia ja mansikkakakkua.
Tilaisuudessa kerätään vapaaehtoisluontoisesti kerhon tukimaksua
5 euroa/osallistuja, tukimaksuilla
katetaan eri tapahtumien rahoitusta. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään 9.2.2012 mennessä: arne.
lindholm@kolumbus.fi tai 050 500
4138.
Tapahtumasuunnitelmia vuonna
2012:
29.03 12.00 -15.30 Kevätkokous
Katajanokan Kasinolla
15.05 klo 9.00 lähtö bussilla kevätretkelle avec Kaakkois-Suomeen,
tutustumiskohteina rajavartiosto ja
tulli.
18.- 19.09 syysretki avec Viroon
kohteina Narva ja Sinimäki, yöpyminen Narvassa.
18.10 klo 13.00 - 20.00 Itämeren
turvallisuusseminaari Katajanokan
Kasinolla, tervetulleita ovat kaikki
HRUP:n:n jäsenet.
22.11 klo 12.00 - 15.30 Syyskokous
Katajanokan Kasinolla.
03.12 Pikkujoulu avec Suomalaisella Klubilla.
Kustakin tilaisuudesta ilmoitetaan lähemmin Reservin Sanomissa.
Kerhon hallitus, toimihenkilöt ja
toimikuntien puheenjohtajat vuonna 2012.
Hallitus: Arne Lindholm ( pj ),
Pertti Reijonen (vpj), Raimo Arhela, Pentti Itkonen, Seppo Kulmala,
Veli-Pekka Rekonen, Henri Tilli.
Toimihenkilöt: Sihteeri Pentti Uosukainen, talousvastaava Kauko Virtanen, jäsenasioiden hoitaja Heikki
Kaakinen. Toimikuntien puheenjohtajat: Työvaliokunta Pertti Reijonen,
ohjelma-toimikunta Raimo Arhela,
maanpuolustustoimikunta Pertti
Porenne, kunniatoimikunta Klaus A.
Raninen.
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
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Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

Itä-HElsingin
Reserviläiset
IHRU/IHRes ampumaleiri Padasjoella 27.-29. 4. -12. pidetään avoimena MPY:n kurssina. Aseet 7.62 rk
62, Glock sekä omat aseet. Kuljetus
kimppakyydeillä, muonitus ja patruunat omakustanteisia. Kurssin
johtaja Klaus Koivu. Ampumavastaava Timo Kyyhkynen. Kurssin vahvuus n 30 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoa antaa sekä
ilmoittautumisia vastaanottaa kurssin vääpeli Soini Hyttinen, puh 050
369 5305, sähköposti soinimarkku.
hyttinen@elisanet.fi

MERIRESERVILÄISET
Vuosikokouskutsu: Yhdistyksen
vuosikokous pidetään sunnuntaina
29.1.2012 klo 14.00 Reserviläisliiton
auditoriossa, Töölöntorinkatu 2.
Tervetuloa tutustumaan toimintaan
ja jäsenistöömme.
Hyvää alkanutta toimintavuotta
2012!
Toimintakalenteri kevät 2012
Helmikuu
To 2.2. Ilma-aseratavuoro klo 1619, to 9.2 Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21, to 16.2. Ilma-aseratavuoro
klo 16-19
to 23.2. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21
Maaliskuu
To 8.3. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21, to 15.3. Ilma-aseratavuoro
klo 16-19, to 22.3. Sisäampumarata
"Luola" klo 16-21, to 29.3. Ilma-aseratavuoro klo 16-19
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa mm.
mahdollisuuden merelliseen toimintaan koulutusalus Ahven3:lla. Täytä
jäsenhakemuslomake yhdistyksen
nettisivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi
voidaan hyväksyä hyvämaineinen
18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät
viimeisimmän tiedon yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista jäsentapahtumista.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter under
våren varje parlös veckas torsdag kl.
17.00-19.00. Följande skytten är 2.2,
16.2 och 1.3.
www.reservilaisliitto.fi/hsru,
ordförande Markus Liesalho, tel.
0400-421 002, email. svenska@helresp.fi

S-Ryhmän
reserviläiset
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen 11. tammikuuta. Uutena puheenjohtajana aloitti vuoden alussa Sami
Keino.
Alla uuden hallituksen kokoonpano sekä vastuut: puheenjohtaja
sami.keino@sok.fi 050 309 6210, I
varapuheenjohtaja ja sihteeri teemu.mallinnen@sok.fi 050 388 4665,
II varapuheenjohtaja ari.vieno@sok.
fi 050 911 5941, ampumavastaava
juha.dahlman@sok.fi 040 7693816,
kerhomestari ari.kovalainen@sok.
fi 010 768 1824, maasto- ja kalustovastaava robert.hellman@pp.inet.fi
040 841 5055, varainhankintajohtaja
manuelmanner@hotmail.com 040
705 5668, toiminnanjohtaja makinen.teuvo@gmail.com 050 338 5636
(ei hallituksessa)
Vuosikokous pidetään Ässäkeskuksessa keskiviikkona 29.2. alkaen
klo. 16.30. Kahvit alkaen klo.16.00.
Tervetuloa vuosikokoukseen.

mintasuunnitelman toimeenpanon.
Luvassa on monenlaista toimintaa:
vierailuita, koulutusta, ammuntaa,
keräyksiä jne. Jo nyt kannattaa varata kalenteriin syyskuun viimeinen
viikonloppu, jolloin järjestetään
Vääpelikilta ry:n koulutuspäivät Padasjoella.
Santahaminassa järjestetään 20.22.4.2012 puolustusvoimien tilaamien huollon kurssien kokonaisuus,
johon sisältyy mm. Vääpelikilta ry:n
kouluttajien toteuttama vääpelikurssi. Lisätietoja kursseista MPK:n
verkkosivuilta ja Ari Hautala, puh.
050 4109 634, ari.hautala@kolumbus.fi.
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

detään perinteiseen tapaan Helsingin sk-piirin vuosipäivänä torstaina
12.4.2012. Paikka on Suojeluskuntatalon auditoriossa (Töölöntorinkatu
2 B, ravintola Motin vieressä).
Kukkalaitteen laskemme muistokivelle klo 16.15 ja varsinainen kokous alkaa klo 16.30. Klo 17.30 esitelmöi Seppo Simola aiheesta suomalaisten sotilaspukujen kauluslaatat.
Ennen esitelmää kahvitarjoilu.
Perinnekillan yhteystiedot: puheenjohtaja Markus Anaja, puh.
0400 694 004 tai s-posti markus.
anaja@kolumbus.fi.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Esitelmätilaisuus uudistetusta Pioneeritoimintaoppaasta eli pioneeridoktriinista Töölöntorinkadun
auditoriossa 7.2. klo 17. Ilmoittaudu
puheenjohtajalle 5.2. mennessä,
paikalla virvokkeita. tommi.laakkonen@porvoo.fi
Turvallisuuspolitiikan seminaari (Turpo) lauantaina 28.1.2012 klo
9-16.30 Santahaminassa, aiheena puolustusvoimauudistus ja sen
vaikutukset. http://www.mpkl.fi
Huom. seminaarista on mahdollisuus saada yksi kh-vuorokausi, ja
Pioneerikilta maksaa jäsentensä
osallistumisen. Ilmoittaudu välittömästi.
Panssariseminaari lauantaina
4.2.2012 klo 10-17 Parolassa. Yhtenä
aiheena siltapanssarikalusto (Leopard 2A4 + Leguan). http://www.
panssarikilta.fi

Pioneeripuukkoa on edelleen
saatavilla Ilpo Ervastilta, joka vastaa
myös killan aseasioista. (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
Hallitus 2012: Tapani Forsström
(pj), Kari Kaiponen, Mirva Brola,
Harri Sinisalo, Poro Varhimo, Juha
Salonen ja Tom Asplund.
Yhteystiedot: www.helrt.org
Tapani Forsström, puheenjohtaja/veteraanivastaava p. 040 587
0352, tforsstrom@hotmail.com,
Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p. 040 584 8524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi, Tom Asplund, varapuheenjohtaja p. 050 553 5665, tom.
asplund@rauhanturvaajaliitto.fi
Kotona ja kaukana -tukitoiminta:
Marja-Leena Pihlajamaa p. 040 724
0223, ml.pihlajamaa@gmail.com
Liiton veteraanituen päivystävä
puhelin: 0207 698 111
MESSI-ILLAT: Vuoden 2012 messi-iltojen pitopaikka ja -aika ovat
vaihtuneet. Kokoonnumme ravintola Zetoriin jokaisen kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18.00. Ravintola Zetor on tullut yhdistystämme
vastaan edullisin ruoka-juomahinnoin.
Helmikuu: 7.2.2012 Jari Nisula
Tshadissa, kokemuksia ja tapahtumia.
Maaliskuu: 6.3.2012 kevätkokous
FACEBOOK: Helsingin rauhanturvaajat on nyt Facebookissa! Liity
ryhmään niin tiedät, mitä tapahtuu!

Helsingin
Ilmatorjuntakilta

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Yhdistys viettää tänä vuonna
kymmenettä toimintavuottaan!
Vuoden 2012 johtokunta pitää järjestäytymiskokouksensa tammikuussa
ja aloitamme juhlavuoteen liittyvän
suunnittelun ja toiminnan. Johtokunnan kokouksista tullaan ilmoittamaan jäsenille.
Vuorot Töölön radalla jatkuvat
jäsenille ilmoitetun mukaisesti kerran kuussa sunnuntaisin vuonna
2012. Ilmoittautumiset kmp.toolo@
gmail.com.
Hyvää 10-vuotisjuhlavuotta !
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta: http://www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/
kokonaismaanp
uolustus/
Tai vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

VÄ

ÄPE

LIKIL

TA

Vääpelikilta
Vääpelikilta ry:n johtokunta on järjestäytynyt ja aloittanut vuoden toi-

Toivotamme hyvää jatkoa uudelle
kiltavuodelle 2012.
Vuosikokous pidetään 28.3.2012
Töölöntorinkadun auditoriossa klo
1800 alkaen. Lisätietoja seuraavassa
lehdessä.
Yhteistyökumppanimme järjestävät joskus tilaisuuksia, joihin meillä
on myös mahdollisuus osallistua.
Nämä saattavat tulla lyhyelläkin
varoitusajalla ja silloin ainoa tiedotustapa on sähköposti. Kilta ottaa
mielellään vastaan lisää näitä sähköpostiosoitteita ja niitä saa lähettää sihteerille. Osoitteita ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Ampumavuoro jatkuu parillisten viikkojen keskiviikkoisin 16.0019.00. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa,
GSM 040 502 3754.
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com
Sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
KEVÄTKOKOUS JA ESITELMÄTILAISUUS
Perinnekillan kevätkokous pi-

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 kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Hyvää alkanutta vuotta 2012 kaikille Sisseille!
MAASTOTOIMINTA
Sissitoiminta Lopella 10.-11.3.
Sissien suksi luistaa maaliskuussa Lopella. Sissitoiminta talvella, erätaitoa, tilapäisvälineet, puskapuoskarointia ym. Tiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 050 5722 873.
MPK:n Esikuntakurssin kisaorganisaatiossa saat myös hyvän kuvan kuinka sotilasorganisaation esikunta toimii tositilanteessa. Peliosastoon tai/ja
tukitehtäviin voi ilmoittautua Vesa Vepsälle Vesa.Vepsa@uoma.fi . Halukkaille löytyy paikkoja sotilasarvoon katsomatta.
AMPUMATOIMINTA
Ampumaharjoitukset Luolassa su 29.1.; ma 6.2.; su 12.2.; ma 20.2.; su
26.2.; ma 5.3.; su 11.3. Maanantain vuoro klo 19 alkaen ja sunnuntain vuoro
klo 14.30 alkaen. Ole täsmällinen. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/
ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Katso Santahamina 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
Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
SISSIEN HIHAMERKIT JA T-PAITA
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sinivalkoinen ja uutena tummalla oliivipohjalla,
jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myy-
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HiFi Guru Oy
PL 108
05801 HYVINKÄÄ
(019) 418 877

Sam-Systems

Topi-Kalustaja Oy
PL 46
85101 KALAJOKI
(08) 469 5500

HangTel

Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Ratakatu 3
10900 HANKO
(019) 248 6494

Säkylän Kunta

Selkä-Center Oy

Rantatie 268
27800 SÄKYLÄ
(02)83 281

P.M.Adventure
Linnanherrankuja 4
00950 HELSINKI
0400 670 744

Salomonkatu 17 A
00100 HELSINKI
(09) 694 0611

Tilintarkastustoimisto
Jorma Jokiranta HTM
Albertinkatu 22
03100 NUMMELA
(09) 222 1055

Insinööritoimisto
RI-konsultit Oy
Latokartanontie 7 B
00700 HELSINKI
(09) 351 1921

Kiinteistöhoito Matti
Harmanen T:mi

Sormat Oy
Harjutie 5
21290 RUSKO
0207 940 200

Suomen Teknohaus

Lohjan Ase ja Osa

Indepro

Hammaslääkäri
Jussi Kuusisto

Hammaslääkäri
Hannu Cederberg

Joleta Floors Oy

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
LIIKUNTA
Kevätkauden ensimmäiset marssit ovat: Harjoitusmarssi 2, 15 km, Espoo,
su 5.2.2012, MPK kurssinro 0400 12 12008.
Reppumarssi 1, 15 km, Espoo, su 12.2.2012, MPK kurssinro 0400 12 12009.
Harjoitusmarssi 3, 20 km, Espoo, su 4.3.2012, MPK kurssinro 0400 12 12015.
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot: juha.
matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
PADASJOEN TALVIPÄIVÄT 23.–25.3.
Perinteiset Padasjoen talvipäivät pidetään 23.–25.3.2012. Luvassa viikonlopullinen toiminnallista ammuntaa hyvässä seurassa. Paikalla myös yhdistyksen lainakalustoa. Ampujan vakuutus pakollinen; osallistumismaksu
vain 10 e. Ilmoittaudu 19.3. mennessä sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@esres.fi. Mainitse ilmoittautuessasi mihin kerhoon kuulut, vakuutus (RAT tai SAL) sekä mahdollinen laina-aseen tarve (pistooli/kivääri/
molemmat). Lisätietoja antaa Jyrki Helin, jyrki.helin@esres.fi, 0400212252.
Tervetuloa rohkeasti mukaan!
MUU AMMUNTA
TÖÖLÖNTORIN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00–20:30
Töölöntorin 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.

Ham-Re Oy

Mäkelänkankaantie 2
49490 NEUVOTON
(05) 343 5666

PL 79
62901 ALAJÄRVI
(06) 557 2433

Eerikinkatu 27
00180 HELSINKI
(09) 695 550

dään parina (oliivi-musta ja sinivalkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen@elisanet.fi
Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@
gmail.com

Järviseudun Sähkövoiman
Kuntayhtymä

PL 172
04301 TUUSULA
(09) 274 7210

Vehka-Alhontie 33
03100 NUMMELA
(09) 335 135

Mustalahdentie 4
00960 HELSINKI
(09) 321 8388

PL 25
21101 NAANTALI
(02) 432 7327

Itälahdenkatu 5 B 29
00210 HELSINKI
050 598 6787

Kuljetusliike
J.Laakso Oy
Vanhahämeentie 170
04300 TUUSULA
040 900 6684

Lohkoasennus Oy

Rema Tiptop Oy
Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMMI
(09) 298 9796

Varattu

Fleminginkatu 10 A
00530 HELSINKI
(09) 760 787

Lottamuistomitalin
hakemuslomake
puhelinsoitolla

tuhansia lottamitaliin oikeutettuja naisia, joita
tieto mitalista ei jostain syystä ole saavuttanut.
Hakemuskaavakkeen saanti on vain puhelinsoiton päässä.

Tunnustuksena Lotta Svärd -järjestössä maanpuolustuksen hyväksi aikanaan toimineille
perustettiin vuonna 1993 lottamuistomitali. Sitä
kannetaan kunniamerkkinä sotiemme muistomitalien ja lotta-ansiomerkkien tapaan. Muistomitalin nauha on sama kuin Lotta Svärd -ansiomitalissa, mikä yhdistää sen järjestön arvokkaaseen
perinteeseen.

Viime vuosina on jako tapahtunut suoraan Vapaussodan Invalidien Muistosäätiön (VIMS) toimesta hakemuksiin perustuen. Hakemuskaavakkeessa voi myös vapaamuotoisesti kuvata lyhyesti
asianomaisen osallistumisesta lottatyöhön eikä
se edellytä kaavakkeessa mainittuja tarkkoja
tietoja joukko-osastoista tms.

Lottamuistomitali ja siihen liittyvä kunniakirja
myönnetään hakemuksesta Lotta Svärdjärjestössä aikanaan lottana ja/tai pikkulottana
toimineille naisille. Se voidaan myös myöntää
edesmenneille lotille ja pikkulotille jälkikäteen
omaisten sitä asiaan kuuluvalla tavalla hakiessa.
Mitalin kanto-oikeus on ainoastaan lottana ja/tai
pikkulottana toimineilla.
Lottamuistomitaleita on tähän mennessä jaettu
yli 24 000. Ne jaettiin lähinnä 1990-luvulla lottapiireittäin alueellisten mitalitoimikuntien kautta,
jolloin eri puolilla Suomea järjestettiin lukuisia
juhlallisia jakotilaisuuksia, useimmiten kirkoissa.
Mitalin hakeminen
Vaikka lottaveteraaneista useat ovat jo poistuneet joukostamme, vielä löytyy luultavasti

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

Lottamuistomitalin hinta on 17 euroa. Mitali lähetetään postitse tai sen voi noutaa sovittavalla
tavalla VIMS:n toimistosta.
Eeva Tapio
Professori, Vapaussodan
Invalidien Muistosäätiön
varapuheenjohtaja.
Lottamuistomitalin
hakemukset ja lisätiedot
Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö
Mannerheimintie 93 A 98 B
00270 Helsinki
Puh. (09) 2411 990
vims@kolumbus.fi
www.vapaussota.fi

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

Oy K.G.Öhman Ab
LP-Mercatura Oy
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Berner Oy
PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Porvoon
Osuuspankki

Asianajotoimisto
Kari Silvennoinen Ky

CAG-Corporate
Advisor Group

Rauhankatu 27
06100 PORVOO
(019) 66 131

Korkeavuorenkatu 19 A
00130 HELSINKI
010 616 8920

Bulevardi 1 A II krs
00100 HELSINKI
(09) 476 4600

K.Jousmaa Oy

Oy Mechelin
Company

Insinööritoimisto
Lauri Mehto Oy

ODUM Oy

Rolls-Royce Oy Ab

Hitsaajankatu 22
00810 HELSINKI
(09) 2511 7170

Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI
(09) 4730 3301

Hollming Oy

Patola Koti Oy

Oy Tammesvirta Ab

PL 14
26101 RAUMA
0204 865 000

Siltavoudintie 14 A
00640 HELSINKI
(09) 728 6797

Elannontie 5
01510 VANTAA
0207 289 880

Velarium Oy
Koskenporras 10
55100 IMATRA
(05) 688 200

Uranuksenkuja 10
01480 VANTAA
www.autrosafe.fi
OULUNKYLÄN
KUNTOUTUSSAIRAALA
Laitos- ja avokuntoutusta sotainvalideille
ja veteraaneille.
Lisäksi itse maksaville
fysioterapia- ja kuntoutuspalveluja.

Abraham Wetterintie 4
00810 HELSINKI
(09) 343 6080

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

elämään!

Katajanokan
Huolto Oy
Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI
(09) 696 2480

Kirjansitomo
Haglund Oy
Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
(09) 777 2656

T:mi Rajaprint

Yhtyneet Insinöörit Oy

Girafe

TO Tilikirja

Karhulan Pesuliike

TEKOPA Oy

Rakennusliike Laukkanen
& Lampola Oy

Vuosaaren Apteekki

Säätölaitehuolto

Siivousliike
S.Ilvonen Oy

Arkkitehtitoimisto
Stenroos

Supermaster Ky
Kellosilta 2 C 65
00520 HELSINKI
(09) 143 703

UN-Neon

Kaasutintie 24
00770 HELSINKI
(09) 350 5820

Energico Oy

E.Hartikainen Oy

Finnparts Oy

Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

Lönnrotinkatu 3 A 3
00120 HELSINKI
(09) 684 4250

Radial Oy

Viitasen
Hautaustoimisto

Bertel Jungintie 12 C
00570 HELSINKI
(09) 684 9144

Svenska Finlands
Folkting

www.pikkusitomo.fi

PL 30
03601 KARKKILA
(09) 225 2280

Tapiolan Seurakunta

Sahaajankatu 41
00880 HELSINKI
(09) 755 2480

����������������������������

Ylötie 10
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Telemar Oy

Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
020 500 7000

PL 22
28601 PORI
(02) 517 8899

Kirkonkyläntie 86
00740 HELSINKI
(09) 385 4617

Hernesaarenranta 13
00150 HELSINKI
0207 418 830

Oyj Tectia

Rosenlew RKW
Finland Oy

w w w. j y t y l i i t t o . f i

Turkkirata 14
33960 PIRKKALA
(03) 342 7700

Oy Promotor Ab

Vallikatu 17 C 22
02600 ESPOO
0400 508 646

Laippatie 5
00880 HELSINKI
(09) 759 7030

www.okks.fi

PL 200
02771 ESPOO
(09) 8625 0400

Insinööritoimisto
Otso Oy

Transpap Oy

Käskynhaltijantie 5,
00640 Helsinki
Puh. (09) 752 712

Oy Johnson Metall Ab

Hämeentie 97-99 A
00550 HELSINKI
(09) 879 9003

Turvaa
työ-

Jyty

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Hammaslääkäri
Arto & Riitta Snäll

Gühring Oy Ab

Varattu

PL 90
10601 TAMMISAARI
(019) 241 4488

Pamilonkatu 31
80130 JOENSUU
0207 545 500

Lehtisaarentie 1
00340 HELSINKI
(09) 480 822

Risteentie 177
32830 RISTE
(02) 546 2212

Kontionkatu 19
08100 LOHJA
(019) 326 090

Konalantie 6-8 B 4
00370 HELSINKI
(09) 276 6580

PL 27
00721 HELSINKI
(09) 350 5760

Arkkitehtitoimisto
Jeskanen-Repo-Teränne
Pursimiehenkatu 29-31
00150 HELSINKI
(09) 684 4480

Kutojantie 11
02630 ESPOO
(09) 452 0600

Virsumäentie 32
48600 KARHULA
(05) 262 118

Vuotie 45/Kauppakeskus
00980 HELSINKI
(09) 343 4400

PL 86
00421 HELSINKI
050 569 5924

Uudenmaan Tilipalvelu
Laurinkatu 45
08100 LOHJA
(019) 347 272
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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
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Hornetien ilmasta-maahan –kyky
tulee kotimaan puolustukseen

Teksti: Veikkko Luomi
Kuva: Joni Malkamäki, Ilmavoimat

Puolustusvoimiemme
rakennemuutos ajoittuu
aikaan, jolloin talousseikat
pakottavat supistamaan monia
puolustusvoimien toimia.
Erityisesti verkkokeskusteluissa
on voimakkaasti kritisoitu
mm. Hornetien aseistuksen
täydentämistä kyvyllä vaikuttaa
maamaaleihin ja esitetty,
että varat pitäisi käyttää
varuskuntien säilyttämiseen
ja reserviläiskoulutukseen.
On nähty jopa, että kyse
olisi ”kenraalien leluista” tai
valmistutumisesta ulkomaisiin
Nato-operaatioihin. Hankintojen
taustalla on kuitenkin kotimaan
puolustus.

Esimerkki yllätyshyökkäyksen
maaoperaatiosta. Käytettävät yhtymät
lähtevät varuskunnistaan ja hyökkäävät
suoraan liikkeestä. Tavoite saattaa olla
satojen kilometrien päässä. Yhtymien
lähtöalueiden ei tarvitse olla toistensa
lähellä.

suurvalta-asevoima pyrkii
saavuttamaan tavoitteensa ensisijaisesti nopealla ja yllättävällä iskulla;
raskaita läpimurtotaisteluja vältetään viimeiseen asti. Maaoperaatioiden yllättävyyteen pyritään käyt-
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tämällä hyökkäykseen rauhan ajan
joukkoja suoraan niiden varuskunta- tai harjoitusalueilta, joilla joukot tavanomaisestikin ovat. Hyökkäysjoukkojen lähtöalue saattaa
olla satojenkin kilometrien päässä
tavoitteesta, samoin saattavat hyökkäykseen osallistuvat yhtymät olla
alkuun etäällä toisistaan.
Tällaisen hyökkäyksen ennaltaehkäisy ja torjunta ovat kovin epävarmoja ns. perinteisin menetelmin.
Perinteiset menetelmät ovat hitaasti
toimeenpantavissa, eikä niiden tulen ulottuvuus – suurimmillaan noin
30 km etulinjasta – ole riittävä. Tarvitaan nopeasti käyttöön saatavaa,
kauaskantoista tulta.
puolestaan soveltuvat tehtävään hyvin. Ilmavoimien
hyvä valmius ja lentävän aselavetin
hyvä operatiivinen liikkuvuus ovat
avainasioita. Tuliasemaan siirtyminen on yllättävässäkin tilanteessa
minuuttien tai korkeintaan tuntien
asia, olipa kyse tulitehtävästä missä
tahansa valtakunnan alueella tai esimerkiksi Itämeren yllä. Vertailukoh-
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teena voi käyttää lähinnä vastaavaa
maavoimien järjestelmää, raskaita
raketinheittimiä, jolloin aika lasketaan vuorokausina jo pelkästään sen
vuoksi, että liikkeellelähdön edellytyksenä on reserviläisten käskeminen palvelukseen.
suurvalta-asevoimalla
on myös heikkouksia. Niitä ovat kalliit ja monimutkaiset järjestelmät,
heikohko tappionsietokyky ja raskas
tukeutumisjärjestelmä. Jos puolus-
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tajalla on kyky vaikuttaa näihin arkoihin kohtiin, voi koko yllätyshyökkäys jäädä toteuttamatta. Ilmastamaahan kyvyllä on siksi erittäin
suuri ennaltaehkäisevä vaikutus, ns.
pelote. Perinteisten keinojen pelotevaikutus on pieni, mutta niillä on
sen sijaan suuri kyky vaikuttaa mahdollista yllätyshyökkäystä seuraavaan toiseen portaaseen, ns. pidäke.
Molempia – pelotetta ja pidäkettä
– tarvitaan, mutta tähän asti meillä
on ollut vain jälkimmäinen.

Hornetien ilmasta-maahan aseita
Ohjautuva liitopommi AGM-154 JSOW. Ei omaa voimanlähdettä siksi nimitys ”liitopommi”, eikä ”ohjus”. Kokonaismassa noin 500 kg, kantama
20…130 km, voidaan laukaista niin etäältä, ettei kohde kykene vastatoimiin lentokonetta kohtaan.. Satelliitti- ja hyrräpaikannus. Hankittu
Suomeen.
Ohjus AGM-158 JASSM. Kokonaismassa noin 1000 kg, hyötykuorma
noin 500 kg. Kantamaksi ilmoitetaan yli 370 km. Satelliitti- ja hyrräpaikannus. Yhdysvaltojen kongressi antanut myyntiluvan Suomeen loppuvuonna 2011. Monipuolinen taistelukärkivalikoima.

