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45. vuosikerta

RESERVI TUTUKSI 5.5.2012
Klo 10—17 Helsingin Kampissa Mauno Koiviston aukiolla
Tule paikalle verestämään muistoja ja tutustumaan
reserviläistoimintaan.
Laserammuntaa
Kalustoesittelyjä
Toiminnallisia rasteja
MP-myymälä
Soppatykki myy hernekeittoa
Klo 12—15 PASI-panssariajoneuvo

Vapaa pääsy

Sotamuseo New Yorkissa s. 6

Utria Dessant s. 10

Kesäyön marssi s. 24
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Reserviläisistä nopean
toiminnan joukot

N

opean toiminnan joukot - asevelvollisuuden kohtalonkysymys
Kysymys yleisen
asevelvollisuuden –
oikeammin sanottuna
laajan varusmiespalveluksen – säilyttämisestä tulee käsittelyyn myös Suomessa, haluttiinpa sitä tai
ei ja riippumatta siitä, onko nykytilanteen
muuttamiseen järkiperäisiä syitä. Vihreät
ovat jo nyt ottaneet selkeän kannan yleisen varusmiespalveluksen lopettamisen
puolesta, ja asialla on kannatusta muillakin tahoilla. Taloustilanne saattaa tuoda
radikaaleillekin muutoksille paljon tukea
myös sieltä, mistä sitä ei välttämättä osata
odottaa.
Ratkaisevaksi seikaksi saattaa hieman
yllättäen nousta se, kykeneekö nykyinen
järjestelmä mahdollisesti kehitettynäkään
tuottamaan maavoimille kyvyn nopeaan
ja riittävän laajaan toimintaan, aselajien
toiminta mukaan lukien.
Moderni suurvalta-asevoima pyrkii
saavuttamaan tavoitteensa ensisijaisesti
nopealla yllättävällä iskulla ja välttämään
läpimurtotaisteluja. Iskuun käytetään rauhan ajan ammattisotilasjoukkoja suoraan

niiden varuskunta- tai harjoitusalueilta,
jotka saattavat olla satojenkin kilometrien
päässä tavoitteesta.
Tällaisen hyökkäyksen ennaltaehkäisy ja torjunta vaativat nopeasti käyttöön
saatavaa voimaa. Vaikka Hornetien aseistaminen ilmasta-maahan –ohjuksin ja
-liitopommein parantaakin tilannetta, on
myös maavoimien nopean toiminnan kyky
kohentamisen tarpeessa.
Tätä kykyä voidaan lisätä kolmella tavalla. Yksi niistä on paluu vanhaan
usean vuosittaisen palvelukseenastumisajankohdan järjestelmään ja miehistön
pidempään varusmiesaikaan, jolloin käytössä olisi jatkuvasti 5000…10000 ainakin
välttävästi taistelukelpoista varusmiestä.
Tämä vaihtoehto ei liene toteuttamiskelpoinen.
Toinen mahdollisuus on siirtyä järjestelmään, jossa maavoimilla on värvätyt
nopean toiminnan joukot, puhekielessä
palkka-armeija. Tämän järjestelmän suuri
haitta on sen kalleus niin henkilöstökuluina kuin pienen henkilöstömäärän vaatiman hyvin kalliin varustuksenkin vuoksi.
Kalleus johtaa väistämättä siihen, että
nykyinen laaja varusmiespalvelus ja sen
tuottama reservi eivät ole säilytettävissä,

vaan varusmies- ja sodan ajan joukkojen
määrää on jyrkästi supistettava.
Värvättyihin joukkoihin siirtyminen
tarkoittaa myös sitä, että mahdollisten tulevien määrärahaleikkausten ensi kohde

Joukkojen on kyettävä
toimimaan osillaan
muutaman tunnin kuluessa käskystä, niiden on
oltava taistelukelpoisia
ilman edeltävää koulutusvaihetta, joukoissa
on oltava riittävät
aselajitoiminnot ja niiden
henkilöstövahvuuden
on valtakunnan tasolla
oltava kymmeniätuhansia.

on jo entisestään suppea varusmiespalvelus, jolloin jäisimme pelkän värvätyn
asevoiman varaan. Ei voi jättää huomiotta
sitäkään, että esiintyisi myös vaatimuksia,
joiden mukaan Suomi ei saa ”varustautua” sekä asevelvollisin reserviläisin että
värvätyin joukoin, vaan että vain jommat
kummat voidaan hyväksyä. Näillä vaatimuksilla lienee jo surullinen ennakkotapaus materiaalipuolelta, kun CV90-panssarivaunujen hankinta aloitettiin.
Kolmas vaihtoehto on kehittää reserviläisistä kokoonpannut nopean toiminnan
joukot. Joukkojen on kyettävä toimimaan
osillaan muutaman tunnin kuluessa käskystä, niiden on oltava taistelukelpoisia
ilman edeltävää koulutusvaihetta, joukoissa on oltava riittävät aselajitoiminnot
ja niiden henkilöstövahvuuden on valtakunnan tasolla oltava kymmeniätuhansia.
Tämä kolmannen sektorin vaihtoehto
sallii laajan varusmiespalveluksen ja mittavan kokonaisreservin, sillä se on kustannuksiltaan edullinen. Riittävän koulutustason ja valmiuden saavuttaminen
edellyttävät vapaaehtoisuuden hyödyntämistä. Koska järjestelmän kehittäminen
vie aikansa, on toiminta käynnistettävä
mahdollisimman pian.
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Uutisia 70 vuotta sitten
45. vuosikerta
532. ilmestymiskerta
Päätoimittaja
Kari Talikka
p. (09) 4056 2080
kari.talikka@helresp.fi
Toimitus
tomi.alajoki@hrup.fi
Toimitusneuvosto
Sakari Väliahde (HRUP)
Jyri Vilamo (HRUP)
Juha Parkkonen (HelResP)
Timo Soininen (HelResP)
Ulkoasu ja taitto
Pasi Irisvik
pasi.irisvik@gmail.com
Toimitus
Döbelninkatu 2
00260 HELSINKI
Puh (09) 4056 2080
reservinsanomat@helresp.fi

Osoitteenmuutokset
HRUP:n jäsenet
p. (09) 4056 2011
Virpi Kukkonen
jasenasiat@rul.fi
HELRESP:n jäsenet
Päivi Ruusuvuori
p. (09) 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi
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
mielellään joko originaaleina tai
tif-muotoisina 200 dpi-resoluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.

Seuraavat numerot:
nro
aineisto
ilmestyy

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

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

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
Antti Nieminen/MPK

Aikakauslehtien
liiton jäsen

2660 vihollista kaatui Aunuksen kannaksella
asemiemme eteen lauantaina.
Virallisesti tiedotetaan 12.4.-42:
Aunuksen kannaksen keski- ja itäosissa vihollinen hyökkäsi eilispäivän kuluessa aamusta alkaen pitkin kokorintamaa. Joukkomme torjuivat kaikki hyökkäykset ja aiheuttivat viholliselle erittäin raskaita tappioita. Tykistömme kohdisti murhaavan tulen
ryhmittyneisiin vihollispataljooniin, hajauttaen osan niistä, niin etteivät ne kyenneet
edes aloittamaan etenemistään. Toiset syvässä lumessa edenneet hyökkäysosastot pysäytettiin asemiemme eteen ja karkotettiin jalkaväkemme ja tykistömme keskitetyllä
tulella. Paikoitelleen taistelu jatkui puoliyöhön saakka. Vihollisen tappiot on todettu
2.660 kaatuneeksi asemiemme edessä, mihin tulevat lisäksi tykistön aiheuttama tappiot vihollisen ryhmittymisalueella. Omat menetyksemme kaatuneina ovat parikymmentä miestä.
Maarintaman muissa osissa taistelutoiminta on ollut vähäistä. Itärintaman eteläosassa vihollinen teki eräällä lohkolla hyökkäyksen kapealla rintamalla. Hyökkäys torjuttiin.
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Reserviläinen, osallistu ja vaikuta
Maailma muuttuu, ja sen myötä Suomen maanpuolustuksen perusteita ravisutetaan
säästöillä ja uudistuksilla. Leikkaukset tuntuvat kohtalokkailta turvallisuudellemme.
Poliitikot ovat antaneet taloudelliset perusteet, joiden pohjalta Puolustusvoimat on
lähtenyt kehittämään maanpuolustusjärjestelmäämme. Meidän reserviläisten täytyy
päästä mukaan tähän prosessiin. Meillä on näkemystä ja tietoa Suomen asevelvollisen
järjestelmän kehittämisestä. Kansalaisina meillä on velvollisuus osallistua muutokseen, ja toisaalta meitä täytyy kuunnella tässä asiassa. Meidän tavoitteemme on
ylläpitää ja kohottaa suomalaisten maanpuolustuskykyä ja –tahtoa.
Puolustusvoimauudistus on nostanut
aikaisempaa näkyvämmin esiin puolustusvoimien halun ja tarpeen hyödyntää aktiivisten reserviläisten vapaaehtoisuutta osana
maamme puolustusta. Määrärahojen niukkuus ja sodan ajan joukkojen vähentäminen
ovat luoneet uudenlaista painetta pyrkiä tehokkaammin valjastamaan ilman rahallista
korvausta toimivat vapaaehtoiset mukaan
valmiuden kehittämiseen.
Aktiivisten reserviläisten osalta kiinnostavinta ja suurimpia odotuksia herättävää
uudistuksessa on paikallisjoukkojen kehittäminen, jonka puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen otti esille maaliskuussa. ”Paikallisjoukot organisoidaan
pääosin pataljooniksi, joihin voi tehtävien
mukaan kuulua maakuntakomppanioita,
sissikomppanioita, sotilaspoliisi- sekä koulutus- ja tukiyksiköitä, perustamiskeskuksia, vartiokomppanioita ja muita joukkoja.
Paikallisjoukoissa tarjoutuu nykyistä laajemmat mahdollisuudet myös kokeneemman reservin henkilöstön monipuoliseen
käyttöön yksilöllisten edellytysten mukaan,
muun muassa erityisosaamista vaativiin
toimintoihin, johtotehtäviin sekä kouluttajina.”
Vaikka suunnitelmat ovat vielä monelta
osin kesken, on selvää, että etenkin reservin upseerien mahdollisuudet edetä entistä
vaativampiin tehtäviin tulevat laajenemaan
selvästi nykyisestä. Keskusteluissa on ollut
esillä mm. reservin upseerien kouluttaminen jopa pataljoonan komentajan tehtäviin
hyödyntämällä soveltuvin osin puolustusvoimien palkatun henkilöstön pataljoonan
komentajakurssin opetussisältöjä. Paikallispataljoonista löytyy mielenkiintoisia tehtäviä tietysti myös aliupseereille ja miehistöön
kuuluville reserviläisille. Yhteistä näihin
avaintehtäviin haettaville reserviläisille on

valmius sitoutua vaativaan tehtävään sekä
sen edellyttämä osaaminen ja kenttäkelpoisuus.
Puolustusvoimauudistuksen myötä
puolustusvoimien kiinnostus myös reserviläisjärjestöjä kohtaan näyttää olevan lisääntymässä. Veronmaksajien maanpuolustustahdon eteen tehtävä työ järjestöissä
on niukoista määrärahoista kamppailtaessa
puolustusvoimien näkökulmasta entistäkin
tärkeämpää. Pääesikunnan päällikön johtamalle Reservin neuvottelukunnalle ollaan
etsimässä uutta toiminnallisempaa roolia,
mikä on myös järjestöjen kannalta toivottu
kehityssuunta. Pääesikunta on muutenkin
kiinnostunut puolustusvoimien ja järjestöjen välisen yhteistoiminnan parantamisesta
sodan ajan tarpeen näkökulmasta. Kysymys
järjestöjen yhteistyön tiivistämisestä ja jopa
yhteisestä edustajasta puolustusvoimien
suuntaan on noussut esiin eräissä puheenvuoroissa.

RESERVILÄISJÄRJESTÖT
URAPOLKU SODAN
AJAN SIJOITUKSIIN
Pääkaupunkiseudun reserviläisten kannalta
mielenkiintoisimman avauksen teki jo aikaisemmin sotilasläänin edellinen komentaja, kenraalimajuri Markku Nikkilä, joka
antoi esikunnalleen tehtäväksi etsiä eräisiin
sodan ajan esikuntien avaintehtävien aktiivisia reservin johtajia yhteistyössä alueella
toimivien reserviläisjärjestöjen kanssa. Kokeilun tarkoituksena on löytää järjestöjen
avulla avoinna oleviin sodan ajan tehtäviin
laadullisesti parempaa ja sitoutumishaluisempaa ainesta kuin perinteisen sijoittamisen keinoin on pystytty löytämään. Reserviläisyhdistykset ja reserviupseerikerhot toimivat entistä laajemmin rekrytointiväylänä
puolustusvoimien ja muiden viranomaisten

poikkeusolojen tehtäviin. Puolustusvoimat
on aloittanut yhteistyön Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK), Reserviläispiirin ja Reserviupseeripiirin kanssa. Reserviläisille rakennetaan urapolkua yhdessä.
Piirit rekrytoivat, MPK kouluttaa ja Puolustusvoimat sijoittaa sitoutuneita, koulutettuja, reserviläisiä sodan ajan tehtäviin paikallisjoukkoihin.
Pääkaupunkiseudun reservipiirit sekä
niiden kerhot ja yhdistykset ovat Puolustusvoimien kannalta kiinnostavia kumppaneita, koska ne toimivat maantieteellisesti
suppealla alueella ja ovat siten tottuneet
tekemään tiivistä yhteistyötä. Piirien alueella asuvien reserviläisten suuri määrä on
mahdollistanut monia mm. aselajeittain
erikoistuneita yhdistyksiä ja kerhoja, mikä
on poikkeuksellista myös valtakunnallisesti. Pääkaupunkiseudun reserviläisjärjestöjen monipuolisesta yhteistoiminnasta on
varmasti löydettävissä hyväksi todettuja
käytänteitä, joita voitaisiin hyödyntää myös
valtakunnallisesti, jos reserviläisjärjestöjen
yhteistoimintaa halutaan tiivistää.
Myös yksittäisen reserviläisen näkökulmasta tilanne näyttää mielenkiintoiselta.
Pääkaupunkiseudun poikkeuksellisen moninaisesta järjestökentästä löytyy jokaiselle
reserviläiselle kattava valikoima mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

VAIKUTTAMISTA JA
MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ
Reserviläisjärjestöt ja –yhdistykset ovat
vaikuttamisväylä maanpuolustukseen ja
turvallisuuspolitiikkaan. Piiritaso ja valtakunnalliset järjestöt tekevät yhteistyötä
päättäjien ja Puolustusvoimien kanssa. Reserviläisten etuja tulee valvoa sekä paikal-

listasolla että valtakunnallisella tasolla.
Meidän asiantuntijamme ovat antaneet
lausuntoja mm. lainsäädäntöä kehitettäessä. Ylilyöntejä on päästy loiventamaan ja
päätöksiin on päästy vaikuttamaan.
Kenttäkelpoisuuden ylläpito on tärkeä
osa reserviläistoimintaa. Perustaitoja ovat
suunnistus ja ammunta. Tänä kesänä piirit
ovat päättäneet lähettää yhteisjoukkueita
Jukolan viestiin Vantaan Hakunilaan. Vähemmän kunnianhimoisille alkavat maanantaimarssit pääsiäisen jälkeen keskuspuistossa Pirkkolan maisemissa. Yhdessä
taistelemme kiloja vastaan ja parannamme
kuntoa leppoisalla liikunnalla. Yhdistysten
ja piirien ampumavuoroilla ampumataitoa
pääsee kehittämään erilaisilla aseilla ja erilaisissa ammunnoissa.
Piirit ja yhdistykset ovat pitäneet reserviläisten tiedollista sotilasammattitaitoa
yllä esitelmillä, lehden artikkeleilla ja ekskursioilla. Turvallisuuspolitiikan, maanpuolustuksen ja politiikan asiantuntijat
ovat alustaneet ja esitelmöineet yhdistysten ja piirien tilaisuuksissa. Piireillä on
luontevat kontaktit Suomessa toimiviin sotilasasiamiehiin. Ne ja yhdistykset tekevät
mielenkiintoisia tutustumisretkiä koti- ja
ulkomaisiin reserviläisiä kiinnostaviin kohteisiin.
Perinteet velvoittavat, ja veteraanien
asia on lähellä jokaisen reserviläisen sydäntä. Haluamme kiittää Viljo Lehtosta,
joka on ollut järjestämässä keräystä veteraanien hyväksi. Lehtosen seuraajana tänä
vuonna aloittaa Rauno Loukkola. Toiminta sotiemme veteraanien hyväksi on työtä,
jolla on tarkoitus.
puheenjohtaja@hrup.fi
puheenjohtaja@helresp.fi
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Kirjat
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Tarina Äänislinnasta

Ryssät tulevat
Brita von Troil RYSSÄT TULEVAT!

Vuoden 1939 syksy päättyi marraskuun 30.päivänä syttyneeseen
talvisotaan, josta lyhyen välirauhan
1939 ahdinkoinen syksy päättyi marraskuun
jälkeen Vuoden
seurasi
jatkosota. Teoksessa
30. päivänä syttyneeseen talvisotaan, jota lyhyen
välirauhan jälkeen seurasi jatkosota. Teoksessa kuvakuvataan
realistisella
tavalla
Kuutaan realistisella tavalla Kuusankoskella sodan
aikana
vallinnutta ryssän pelkoa.
sankoskella sodan aikana vallinnutKymin Osakeyhtiön varatoimitusjohtajan puolisona Brita
von Troililla oli hyvä kuva paikkakunnan
ta ryssän
pelkoa.Perheenemäntänä
elämästä. Perheenemäntänä ja lottana hän kuvaa päiväkirjassaan kotirintaman arkea, ilmahälytyksiä, kaaja lottana
hän
kuvaa päiväkirjassaan
tuneitten aiheuttamaa surua, lapsikuljetuksia Ruotsiin,
karjalaisten auttamista, inkeriläisten vastaanottamista,
kotirintaman
ilmahälytyksiä,
evakuointiuhkaa arkea,
ja aina pahenevaa elintarvikepulaa.
Jatkosodan syttyessä
syntynyt aseveljeys Saksan
kaatuneiden
aiheuttamaan
surua,
kanssa antoi toiveita talvisodassa menetettyjen alueitten takaisin saamisesta, mutta
se koituikin kompastuslapsikuljetuksia
Ruotsiin,
karjalaiskiveksi lopullisessa välienselvittelyssä Neuvostoliiton
kanssa.
ten asuttamista,
inkeriläisten vastaanottamista, evakuointiuhkaa ja
aina pahenevaa elintarvikepulaa.
Keskeinen paikka von Troilien eläKUSTANNUSLIIKE
mässä oli SAHLGRENIN
Mustaniemi
– OYkesähuvila.
Kuusankoski oli tuleva asuinpaikka.
Knut ”Pulle” von Troil oli Kymi Oy:n
apulaisjohtaja. Brita tutustui aluksi
tehtaan johtajan vaimoon Evy Ramsayhyn. Ilmassa oli huhuja alkavasta
sodasta. Bensan sääntely ei koskenut yksityisautoja, joten tehtaan
pirssikuljettaja sai kuljettaa myös
von Troilien perhettä. Alkoivat kahvin säännöstely, puukaasuttimet,
elintarvikekortit ja pimennysharjoitukset. Virkailijoiden vaimot pitivät
ompeluseuroja. Alettiin tehdä evakuointivalmisteluja. Lottakokouksessa oli mukana apulaisnimismies
Saastamoinen.Sota syttyy ja Helsinkiä ja Kauniaista pommitetaan sireenien ulvoessa. von Troilien lapset
jäävät Suomeen Isän päätöksellä.
Lapset Pi ja Trolle lähtevät Ruotsiin
sotalapsiksi. Äiti Britalla on vaikea
hetki Oulussa – luovuttaa lapset
Ruotsiin. Hevoskuski Öman hakee

alkuhetkiä.
Nuori suomalainen upseeri EmmaE nuel Wolff saapuu Äänislinnaan,
sodan runtelemaan valloitettuun
kaupunkiin, joka on täynnä tuhon
muistomerkkejä. Wolff odottaa
nopeaa siirtoa rintamalle. Taistelukomennuksen sijaan hän saa komennettavakseen keskistysleirin,
jossa pidetään venäläisiä siviilejä.
Wolff huomaa pian olevansa keskellä maailmanpaloa, jonka kirkkain
liekki palaa hänen sisällään. Miten
selvitä kiirastulesta ja ristiriidoista,
kun kaikkien polkujen päässä odottaa vain petos? Äänislinna on Pekka
Mannisen taidokas romaani maailmasta, jota hallitse viha, armottomuus ja sekaannus, maailmasta,
jossa on tarjolla vain huonoja ratkaisuja.
Wolff osuu sotilasparaatiin
12.10.1941, jossa hän panee merkille
sotilaan, jolla ovat kovat kivut, mutta jonkinlaista tervehdystä hän kuitenkin tapailee. Ovatko tuossa kuvat
tulevasta rampaudesta, rujoudesta
ja avuttomuudesta? Wolff huomaa
jatkossa, että Äänislinna – Petroskoi osoittaa järkkymättömyyttä
kaaoksen keskelläkin. Wolff tapaa
toimistolotta Eilan, josta muodostuu hänen alkuaikojensa uskottu.
Äänislinna on haaste, jossa ”ryssän
haju katoaa, kun vaan jaksaa puunata”. Wolffin matka Niinisalosta
Äänislinnaan on vaatinut veronsa
väsymyksen merkeissä. Lottahovin
ravintola on kokoontumispaikka,
Eletään jatkosodan

RYSSÄT TULEVAT!
Elämää Kuusankoskella
toisen maailmansodan aikana

Brita von Troil

Brita von Troil, Ryssät tulevat,
elämää Kuusankoskella toisen
maailmansodan aikana
ISBN10 9519016848, Sahlgrenin
kustannusliike Oy 2011, 299 sivua

paronitar von Troilin asemalta hevosella. Ruotsin antama apu sekä
sotalasten että muun avun muodossa olivat Suomen kannalta merkittäviä asioita.
Tuli yleinen hyökkäys Karjalan
kannaksella; yhdessä hyökkäyksessä suomalaiset tuhosivat 24 viholliskonetta ja 10 panssarivaunua. Aselepo tehtiin kovin ehdoin. Lähdettiin
raskain askelin liikkeelle kohti tulevaisuutta.
Unto Vaskuu

räänä päivänä keskustelu
siirtyi Euroopan kansainväliseen tilanteeseen.
”Jos sota puhkeaa, ei kyllä
ryssä jätä meitä rauhaan”, sanoi
Dulle.
”Niinkö luulet”, vastasin ja
lisäsin: ”Miten meidän silloin
käy?”
”Me kaadumme Karjalan
kannaksella”, vastasi Dulle vakavasti mutta rauhallisesti.
”Miksi noin sanot”, kysyin
pahoilla mielin.
”Olen reservin luutnantti,
ja minusta tulee komppanian
päällikkö, joilla on vain pienet
mahdollisuudet selvitä hengissä
sodasta”.

Pekka Manninen, Äänislinna
ISBN10 9525874621, Helsinki-kirjat
Oy 2011, 256 sivua

jota upseerit suosivat. Sieltä löytyy
flyygeli – Steinsways & Sons, jonka
myötä paljastuu myös Wolffin soittotaidot. Korpraali Kohvakka ilmoittautuu ”pianon vartijaksi”. Kaupungissa on jäljellä myös votkatehdas ja
Aleksanteri Nevskin kirkko. Äänisen
rannassa Wolff kohtaa tykkiveneen
Rosa Luxemburgin eli Karhumäen.
Wolff on Akateemisen KarjalaSeuran jäsen. Wolff lähtee kanssa

Bushin aika

Erilaisia sotakohtaloita

toimi Yhdysvaltojen
presidenttinä kahdeksan vuoden
ajan 2001-2009. Häntä on pidetty
yhtenä Yhdysvaltojen huonoimpana
presidenttinä. Bushin nimeä pidettiin jopa demonisena sodanlietsojana. Edelleenkin hänen nimensä aiheuttaa ristiriitaisia tuntoja useissa
ihmisissä. Bushin valtakausi alkoi
huonoissa merkeissä, kun syyskuun
11. päivänä 2001 terroristit iskivät
World Trade Centerin rakennuksiin
sekä Pentagoniin. Ongelmia aiheutti
myös pernarutto uhkailut koko Yhdysvaltojen alueella. 2003 hän joutui antamaan käskyn sotatoimien
aloittamiseksi Irakissa. Sekään ei
riittänyt. Elokuussa 2005 iski pyörremyrsky Katrina New Orleansiin ja
tuhosi suuren osan kaupunkia. Kaupungin suojapadot olivat murtuneet
ja 80 prosenttia kaupungin pintaalasta oli veden vallassa. Melkoinen
presidenttikauden aloitus.

John Lagerbohm

Georg W.Bush

Georg W. Bush syntyi vuonna 1946
Connecticutissa, mutta hän kasvoi
jo kaksivuotiaasta Texasissa. Bush
on valmistunut sekä Yalesta että
Harvardin yliopistosta. Texasin kuvernöörinä hän toimi 1995-2000.
Presidentinvaaleissa hän voitti Al
Goren niukasti Floridan äänillä vuoden 2000 lopulla.
Kirja kertoo myös paljon hänen
yksityiselämästään sekä arjesta Valkoisessa talossa. Bush pyrkii kirjassaan kertomaan niistä päätöksistä
ja niiden taustoista, joita hän presidenttikaudellaan joutui tekemään.
Osa päätöksistä oli oikeita ja osa

Georg W.Bush, Ratkaisun hetket
WSOY 2010, ISBN 978-951-0-38031-4, 588 sivua.

on toimittanut
sotakirjan, jossa käsitellään usean
eri kirjoittajan kuvaamina sodan
aikana tapahtuneita erikoisia tapahtumia. Kirja ei ole kokoelma kertomuksia sodan aikana osoitetusta
urheudesta. Sodan jättämät muistot
tuntuvat vielä useissa suomalaisissa
perheissä. Kirjaan on valittu sotakohtaloita, joiden on tarkoitus olla
läpileikkaus suomalaisista kohtaloista. Kirja esittelee erityyppisiä sota-ajan ihmiskohtaloita, pelon tunteista sekä kuolemasta. Nämä eivät
varmasti ole sata sodan tärkeintä
sotakohtaloa, mutta ovat vaihtelevuudellaan kaikki omalla tavallaan
mielenkiintoisia.
Osa kirjoittajista kertoo, kuinka
sota vaikutti heihin ihmisinä. Kirjaan on kirjoittanut myös tunnettuja
suomalaisia, jotka kertovat sodasta
henkilökohtaisella tasolla. Kolmas
kirjoittajaryhmä on sotahistoriaan
perehtyneet historioitsijat.
kertomukset omaan tahtiin. Jokainen
kertomus muodostaa oman itsenäisen kokonaisuuden. Lagerbohm on
laajentanut kertomuksissa kohtalon
käsitystä. Ihmiskohtaloiden lisäksi
se voi koskea yhteisöä, kaupunkia
tai kansakuntaa.
Kirjoittajajoukko on hyvin monipuolinen. Joukossa ovat mm Jussi
Niinistö, Jarkko Kemppi, Jarmo Nieminen (historioitsijoita), Jyrki Vesikansa, Pekka Ervasti (toimittajia) ja
Riitta Uosukainen (valtioneuvos).
Kertomukset ovat kuvauksia so-

Kirjan lukija voi lukea

taas vääriä. Päätökset on aina kuitenkin tehty siinä uskossa, että ne
olisivat mahdollisimman hyviä Yhdysvaltojen kannalta.
Kirja ei pyri selittämään Bushin
valtakautta, mutta se antaa hänen
näkemyksensä asioista.
Kirja kannattaa lukea jo pelkästään oppiakseen jotain Yhdysvaltojen valtakunnallisesta päätöksentekojärjestelmästä. Kirja antaa myös
hyvää taustamateriaalia pitkittyneestä Persianlahden sodasta.

John Lagerbohm (toim.), Sata
sotakohtaloa
Otava 2011, ISBN 978-951-1-25644-1, 227 sivua.

tamiehestä presidenttiin. Mukana
on myös venäläisiä ja virolaisia kohtaloita, jotka liittyvät Suomessa tapahtuneisiin tapahtumiin.
Eräs kohtalo liittyy Lotta Svärdjärjestöä lähes koko sen olemassa
olon johtaneeseen Fanni Luukkoseen. Sodan aikana hän emännöi
useita ulkomaalaisia lähetystöjä,
jotka halusivat tutustua suomalaisiin lottiin sodan jaloissa. Hän oli
järjestön johtajana luomassa järjestelmää, jossa lähes kaikki naiset
pystyivät osallistumaan maansa
puolustamiseen. Se kelpaisi esimerkiksi monille kulttuuri- ja sivistysvaltioille. Lotta Svärd- järjestöstä
kasvoi Luukkosen kaudella maailman suurin ja vahvin naisten maanpuolustusjärjestö. Siihen kuului

Prääkän koululle, 30 km:n päähän
Äänislinnasta. Siellä he kohtaavat
isänmaallisen opettaja Makkosen,
joka mukaan ”bolsevismi on kurittomuutta”. Wolff ilmoittautuu evl Kevätsaarelle, joka kyselee ja keskustelee salaisuuksista. ”Sabina” eli Sylvi
ilmaantuu Äänislinnaan.
Wolff kokee äkkiä tuskaa ja masennusta ja sairastaa tosissaan.
Wolff herää tuoksujen kirjoon, mutta sairastuu uudelleen horrokseen
ja etäisyyteen. Sairaalaan häntä
tulee katsomaan Jaakko Kulonen,
entinen koulutoveri. Wolff tekee
kapteeni von Winterin juopotellessa hänen kanssaan verivalan (Blueteid). Sylvi lepyttää Emmanuelia
votkapullolla ja ruumillaan. Eilan
tilalle saapuu Marja-Leena, uusi toimistolotta Helsingistä. Marja-Leena
osoittaa heti suurta kiinnostusta
Wolffia kohtaan.
Wolff etsii toivottomana Sylviä.
Emmanuel saa uuden sairaskohtauksen, lavantaudin. Se aiheuttaa
hänelle valtavia tuskia. Hän tapaa
salaa Sylvin luona miehen ja naisen.
Sylvillä ja Ruostetniemellä on ilmeinen suhde? Sylvi esittää Wolffille
naimisiinmenoa ja muuttoa Ruotsiin. Paljastuu pahoinpitely, jonka
tiimoilta Ruostetniemi ja Sylvi pidätetään. Sylvi on murhaaja, venäläinen ”nadelha” – agentti. Sylvin tie
päättyy Äänisen rantaan, kylmään
maahan ja autuuteen.
Unto Vaskuu

Jokainen
kertomus
muodostaa
oman itsenäisen
kokonaisuuden.
Lagerbohm on
laajentanut kertomuksissa kohtalon
käsitystä.
Ihmiskohtaloiden
lisäksi se voi
koskea yhteisöä,
kaupunkia tai
kansakuntaa.
suurimmillaan 230 000 jäsentä eli
noin 20 % Suomen naisista. Lottajohtajat olivat aikansa vaikutusvaltaisimpia naisia ja järjestöstä kasvoi
mittava taloudellinen toimija, jonka
liikevaihto laskettiin miljoonissa.
Fanni Luukkoselle oli kova isku sodan jälkeen, kun Valvontakomissio
lakkautti hänen elämäntyönsä. Pienellä eläkkeellä sinnitellyt Luukkonen kuoli kolme vuotta järjestönsä
lakkauttamisen jälkeen 1947 yksinäisyydessä.
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Victorinox SwissTool
3.0323.3CN on Suomen
Puolustusvoimien käyttämä
monitoimityökalu.

Komentajan tervehdys

VOITTAMATON
V ST M

Etelä-Suomen
sotilasläänin komentajana 1.3.2012.
Elämäni alkutaipaleen Eirassa ja
Kaivopuistossa asuneena, kouluni Tehtaankadun kansakoulussa ja
Norssissa käyneenä sekä pääosin
Santahaminassa ja Pääesikunnassa
palvelleena, koen tulleeni takaisin
kotipesälle.
Hyvin monet pääkaupunkiseudun
reserviläisistä ja muista maanpuolustustoimijoista olenkin tavannut
jo aikaisemmin urani eri vaiheissa.
Yhteistoiminta onkin omalta osalta
käynnistynyt luontevasti tuttujen ihmisten kanssa. Kiitokset lämpimästä
vastaanotosta!
Komentajakauttani tulee leimaamaan puolustusvoimauudistus. Sotilasläänin esikunta, huoltorykmentin
esikunta ja nykyiset aluetoimistot on
linjattu lakkautettaviksi. Tehtävät
on suunniteltu siirrettäväksi pääosin
Kaartin Jääkärirykmentille. Reserviläisille se tarkoittaa asioimista ”yhden luukun kautta”.
Asevelvollisuusasioiden hoitoon
liittyvät aluehallintoviranomaisen
tehtävät tullaan siirtämään uudelle
Maavoimien ohjauksessa toimivalle aluetoimistolle, joka sijoitetaan
Kaartin Jääkärirykmentin kokoonpanoon.
Muutoksen perusteet lähtien siitä, että puolustusvoimien resurssit
ja organisaatio eivät kohtaa toisiaan,
on laajasti ymmärretty ja hyväksytty.

Olen aloittanut

on muun muassa voidaanko lisätä vapaaehtoisuuden perusteella täytettäviä tehtäviä. Tähän liittyen on selvitettävä
mitkä uudet organisaatiot ja tehtävät avataan vapaaehtoisille sekä
mitkä ovat rekrytointikeinot. Uusiin
tehtäviin liittyen on analysoitava
osaamisen kehittämistarpeet. Kaikki
nämä kysymykset tullaan ratkaisemaan reserviläisjärjestöjä kuullen ja
ongelmakohtia yhdessä pohdiskellen ja ratkoen.
Erääksi haasteeksi lähivuosien
aikana muodostuu se, että puolustusvoimien rahoituskehykset mahdollistavat vain rajallisen määrän
kertausharjoituksia. Reservin upseerit ja aliupseerit ovat keskeisessä
asemassa paitsi eritasoisissa esikuntatehtävissä niin myös pataljoonaperusyksikkötason päällystötehtävissä. Eräänä mahdollisuutena näen
vapaaehtoisten harjoitusten lisäämisen. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutus- ja kurssitarjontaa
onkin kehitettävä tämän mukaisesti.
Positiivisena koen myös, että
haasteet ovat yhteisiä. Tämä lisää ja
aikaisemmin hyvää yhteistoimintaa
- yhteen hiileen puhaltamista - kaikilla tasoilla. Hyvää maanpuolustuskevättä kaikille!

Pohdittavia asioita

Rauhan- ja sodan organisaatioita on
sopeutettava vastaamaan käyttöön
annettuja resursseja, jotta puolustusvoimat kykenee säilyttämään
tulevaisuudessakin olemassa olon
tarkoituksensa - sodan ajan suorituskyvyn.
Muutosta voi jokainen käsitellä
omista lähtökohdistaan. Itse olen
mieltänyt sen olevan mahdollisuus
monellakin eri tavoin. Jos tarkastellaan muutosta reserviläis- ja vapaaehtoistoimijoiden näkökulmasta
näkisin, että paikallispuolustuskonseptin käyttöönotto antaa mahdollisuuden kehittää reserviläisten panosta ja vastuuta.

3.0323.3CN SwissTool/
Suomen Puolustusvoimat

MAAHANTUOJA: Mastermark Brands Oy, Ravurinkatu 11, 20380 TURKU, (02) 2760 250, www.mastermarkbrands.fi

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE

Prikaatikenraali Pertti Laatikainen
Sotilasläänin komentaja

Tyrmäys Kesäyön marssille
Pettymys lienee lievä ilmaisu
kuvatessa tuntoja kuluvan vuoden
Kesäyön marssin järjestelyistä. Perinteisen ja maineikkaan kansainvälisen liikuntatapahtuman alkuperäinen toiminta-ajatus on tylysti
kuopattu.
Tapahtumalla pyrittiin alun
perin saamaan mm. kokemuksia
pitkäaikaisen rasituksen vaikutuksista marssijoihin ja samalla kohottamaan kansalaisten kadonnutta
marssikuntoa.
Ajatus suomalaisesta yömarssista oli varsin hyvää mainosta meille
kansainvälisten marssitapahtumien
joukossa.
Nyt tapahtuma on typistetty kansalliseksi päivätallusteluksi Santahaminan suppeilla reiteillä.
Selkeää 30 kilometrin marssitaivalta ei voi verrata tylsään muutaman kilometrin lenkin toistuvaan
kiertämiseen olkoonpa saari kuinka
kaunis hyvänsä.
Kesäyön marssiin osallistujil-

Mielipide

le muodostui vuosien myötä hyvä,
kannustava yhteishenki, jota nykyisillä järjestelyillä on turha toivoa.
Töölön Reserviupseerit ry:n
edustajat ovat osallistuneet jokaiseen Kesäyön marssiin aivan ensimmäistä tapahtumaa lukuun ottamatta.
markkinoineet
usealla lehtijutulla, haasteella muille yhdistyksille, aktivoimalla omaa
porukkaamme ja tuomalla marssiin
kansainvälisiä vieraita.
Olemme mm. isännöineet useana vuotena virolaisten maanpuolustustahojen joukkuetta yhteisen
teemaviikonlopun merkeissä. Tapahtuma on aina aloitettu Kesäyönmarssilla ja näin tehtiin pitkälle meMarssia olemme

nevät järjestelyt tänäkin vuonna.
Nyt yhteysupseerina ikäväksi
velvollisuudekseni jää kertoa virolaisille, että heidän osallistumistaan ei enää kaivata.
Useat heistä ovat saaneet sotilaskoulutusta Suomessa ja jotkut
heistä ovat toimineet yhdessä suomalaisten kanssa eri kriisinhallintatehtävissä.
Uskottavaa selitystä heidän hylkäämiselleen marssilta en osaa keksiä.
Onneksi Helsingissä on runsaasti
hienoja ulkoilureittejä, joten pystymme järjestämään vieraillemme
oman yövaelluksen.
Odotan mielenkiinnolla tulevaa
talvea. Huhujen mukaan Finlandiahiihto aiotaan siirtää Suomenlinnan
jylhiin maisemiin. Tosin osallistujat
sallitaan vain Kehä III:n sisäpuolelta.
Hans Gabrielsson
Yhteysupseeri, Töölön Reserviupseerit ry

Simuilmo 95x125_Simu 28.3.2012 10.13 Sivu 1

Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori

Lennä

ässien siivenjäljillä
ja koe omakohtaisesti
jatkosodan ilmataisteluiden
vauhti ja jännitys!

ESITELMÄ LÄHI-IDÄSTÄ
JA ISLAMISTA 8.5.2012
Lähi-idän asiantuntija Anssi Kullberg pitää ajankohtaisen esitelmän
Lähi-idästä ja islamista. Hän käy läpi myös Syyrian tilanteen taustoja
ja kehitysvaihtoehtoja. Hän on ollut Lähi-idässä ja tuntee alueen ja
islamin eri suunnat hyvin.

Esitelmä on ti 8.5.2012 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo salissa.
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa pe 4.5 mennessä e-mail raimo.
hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 8513.

Messerschmitt -simulaattoriin myydään opastettuja elämyspaketteja,
jotka sisältävät lyhyen perehdytyksen ja lentoaikaa.
Puolen tunnin paketin hinta on 69 euroa ja tunnin paketin 99 euroa.
Elämyspaketteja myydään Ma-Pe klo 9-14 ja lennot suoritetaan
keskiviikkoisin klo 17-20 ja lauantaisin klo 12-17
Varaukset ja tiedustelut: simulaattorit@ilmailumuseo.fi
tai puhelimitse 044 754 2930

Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry
Tietotie 3, 01530 Vantaa, puh. (09) 8700 870 www.ilmailumuseo.fi
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Sotamuseoita maailmalta –
Intrepid Sea, Air and Space Museum, New York
Lentotukialuksista meillä
suomalaisilla on vähemmän
kokemusta. Manhattanin
länsirannalta, laiturista 86 noin
kilometrin päässä Time Squarelta, löytää Intrepid nimisen
aluksen, joka valmistui keskelle
toista maailmansotaa vuonna
1943. Nykyään se ja muutama
muu kiinnostava kohde toimivat
museoina, joihin voi helposti
tutustua New Yorkin vierailulla.
Teksti ja kuvat: Jyri Vilamo
Reilut 270 metriä pitkä Intrepid
osallistui taisteluihin Tyynellämerellä ja se joutui useamman kerran Kamikaze-lentäjien kuin myös torpedo
iskun kohteeksi, niistä kuitenkin selviten. Enimillään aluksella palveli
yhtä-aikaa n.3300 merimiestä! Kun
ajattelee, että vajaaseen kolmensataan metriin on ahdettu pienen
suomalaisen kunnan verran ihmisiä,
sekä noin yhdeksänkymmentä lentokonetta, on tilankäyttö ollut todella tehokasta.
Lentokannelle on koottu kattava
kokoelma erilaisia suihkuhävittäjiä niin idästä kuin lännestä 19501980 luvuilta. Myös joukko erilaisia
helikoptereita on esillä. Aluksessa
vierailija pääsee tutustumaan myös
esimerkiksi komentosillalle, majoitus-, ruokailu-, käskynjakotiloihin, sekä lentohangaariin. Sieltä
löytyvät myös näyttelyt heittoistuimista, aluksen historiasta, sekä
sen osuudesta avaruuslentoihin.
Intrepid toimi tukialuksena helikoptereille, jotka 60-luvulla noutivat astronautteja heidän mereen
laskeutuneista kapseleistaan.
Intrepid modernisoitiin 50-luvun
alussa suihkukoneita varten ja vuodesta 1954 alkaen se partioi mm.
Välimeren maisemissa kylmänsodan
aikakaudella. Vuosien 1966-1969 aikana Intrepid osallistuu myös Vietnamin sotaan. Hävittäjälentokoneet
tekivät iskujaan sieltä käsin niin
Etelä- kuin Pohjois-Vietnamiin.
Intrepidin historia sota-aluksena
päättyy vuoteen 1974 ja museona

Reilut 270
metriä pitkä
Intrepid
osallistui taisteluihin Tyynellämerellä.
se avattiin 1982. WTC-iskujen yhteydessä 2001 Intrepid astui vielä
kerran palvelukseen toimien FBI:n
tukikohtana tutkimusten ajan.
Samaan museokokonaisuuteen
kuuluu myös kaksi muutakin kohdetta. Sukellusvene Growler ja
Concorde yliäänimatkustajakone.
Growler kuului ensimmäisten ohjussukellusveneiden joukkoon. Sen
elinkaari jäi kuitenkin lyhytikäiseksi. Alus aloitti toimintansa 1958 ja

vain kuusi vuotta myöhemmin se
poistettiin aktiivipalveluksesta vanhentuneena. Laukaistaakseen ohjuksen, Growler joutui nousemaan
pintaan, jolloin se oli luonnollisesti
haavoittuvainen. Regulus luokan
ohjuksia oli mukana 4 kpl. Tekninen
kehitys eteni kuitenkin nopeasti ja
pian seuuraavan luokan sukellusveneistä pystyttiin laukaisemaan
ohjukset veden alta. Miehistönä
sukellusveneessä oli 87 henkeä ja

aluksella pituutta hieman vajaa
sata metriä. Sukellusvene piti ensin
käyttää maalialuksena ja sitten romuttaa vuonna 1980. Onnekkaasti se saikin armonaikaa ja avattiin
yleisölle vuonna 1988 museoksi
muutettuna.
Growlerin historiasta kertoi veneessä kaksikin opasta, joten innokkailla sukellusvenemiehillä on
mahdollisuus tivata tiukkojakin kysymyksiä. Omakohtaista kokemus-

ta muista sukellusveneistä itselläni
on vain Suomenlinnan Vesikosta.
Siihen verrattuna, miehistön tilat
olivat kehittyneet neljännesvuosisadassa huomattavasti mukavampaan suuntaan. Ajatus viikkojen
palveluksesta sukellusveneessä ei
kyllä näissäkään tiloissa aiheuttanut
suurta innostusta.
Viimeisenä ”kulkuneuvona” museossa on Concorde, joka poikkeaa
kahdesta edellisestä olemalla ei-sotilaallinen kohde. Allekirjoittaneen
aikataulu ei mahdolistanut omakohtaista vierailua tähän kohteeseen.
Lentokoneeseen sisäänpääysystä
peritään erillinen pääsymaksu.
Intrepid ja muut kohteet tarjoavat
mielenkiintoisen mahdollisuuden
tutustua meillä harvinaisempaan
kalustoon. Keskeinen sijainti helpottaa vierailua muita New Yorkin nähtävyyksiä ihmetellessä.
Lisätietoja:
www.intrepidmuseum.org
Pier 86, W 46th St and 12th Ave,
New York
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KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

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

Piiri kokoaa joukot
Teksti: Heikki Valkonen
Kuva: Tomi Alajoki
Piiriseminaarien nimellä tunnettujen tapahtumien sarja jatkui 1011.3.2012 Padasjoen leirikeskuksessa
toiminnantäyteisellä viikonlopulla.
Tavoitteena oli aktivoida kerhojen
yhteisesti järjestämiä tapahtumia
sekä muiden järjestämien tapahtumien hyödyntämistä, tietysti mukavaa yhdessäoloa ja ideointia unohtamatta.
Vuosi sitten Padasjoella esiteltiin
piirin tukimahdollisuudet ampumatapahtumissa, esittelemällä paikalla
käytettävät aseet ampumaradalla
tositoimissa. Lisäksi koitettiin tunnistaa kaikille kerhoille yhteisiä ongelmia ja hakea niihin ratkaisuja.
Syksyllä jatkettiin Töölössä käymällä läpi kerhojen uudet mallisäännöt sekä piirin uudistetut säännöt.
Nämä vahvistettiinkin syyskokouksessa, joten kerhoille tarjottiin
mahdollisuus saada tietoa ja taustaa
piirin sääntöuudistuksesta hyvissä
ajoin etukäteen sekä mahdollisuus
vaikuttaa kerhojen mallisääntöihin.
Nyt siis ideoitiin ja toteutettiin uusia toimintatapoja. Mietittiin myös
maanpuolustustoiminnan syvintä
olemusta – miksi tätä teemme?
Parasta viikonlopussa oli se, että
pienryhmät pysyivät koko viikonlopun samoina, joten ryhmädynamiikka alkoi toimia. Keskusteluille oli
varattu pidempiä jaksoja, jotta keskustelu ei jäisi kiireen vuoksi pintapuoliseksi. Uutta oli se, että ideoinnin jälkeen ideat työstettiin saman
tien toiminnaksi, eli pienryhmä järjesti ohjelmaa muille ryhmille. Näitä
olivat lauantain ammuntakisa sekä
illan kruunannut pimeäsuunnistus.
Polveen ulottuvassa hangessa kahlaaminen kannatti, jos oikoi oikeissa
paikoissa. Muuten piti kyllä edetä

kiltisti erilaisia uria hyödyntäen.
Kerhot voivat ottaa oppia ainakin
siinä, että yhteiskuljetuksen järjestäminen on mahdollista. Kuljetus
molempina päivinä pikkubussilla
(max 20 hlö) maksaa kertaluokkaa
600 euroa. Jos kerhosta löytyy oma
bussinkuljettaja tai hyviä kontakteja, voi hinta olla vielä alhaisempi.
Kuljetuksen aikana voi valmistella
osallistujia tai virittää sopivaa ilmapiiriä, jotta perillä jää luokkahuoneluennot alusta pois. Yhteiskuljetuksen voi toki tehdä ilmaiseksikin,
koordinoimalla useampia samaan
autoon. Tavoitteena osallistumiskynnyksen alentaminen.
Myös yhteisruokailu madaltaa
osallistumiskynnystä, kun yksi valmisteltava ja mietittävä asia jää
osallistujilta pois. Se myös nopeuttaa toimintaa ja luo sitä paljon etsittyä lisäarvoa jäsenille. Luksusta on
tulla ampumaradalta pois, aseiden
ja varusteiden kanssa, kun mökissä
on maukas ruoka katettuna pöytään.
syntyi
toiminnallinen joukkuekisa, jossa
jonottelu muuttuikin joukkueen
erittäin aktiivisesti harrastamaksi
taktikoinniksi. Johtajan piti miettiä
miten tehtävän esittää joukkueelle
ja miten käskyttää kunkin tehtävän.
Mitä sitten saatiin aikaan ja mitä
jäi käteen?
Piirinhallituksen tulevaisuuden
toimintamuodoksi ideoima aikaisempi suunnittelusykli, tiiviimpi
yhteistyö kerhojen kesken ja hyvien
tapahtumien tarkempi hyödyntäminen sai lähtölaukauksen. Kun piirin
toimintakalenteriin ilmoitettavien
kaikille jäsenille avoimien tapahtumien ilmoituslomakkeen pakolliset
tiedot listattiin. Tekniikka luodaan
piirien uusille www-sivuille. Nyt joAm m untaryh mät yöstä

TALKOOT VUOSAREN PIRTILLÄ
Kevättalkoot pidetään 11.–13.5. (pe–su). Olisi toivottavaa, että jokaiselta
jäsenyhdistykseltä olisi osallistuja. Onhan pirtti sentään yhteistä
omaisuuttamme. Joten käyttäjien olisi osaltaan kohtuullista osallistua
myös sen ylläpitoon. Tarjolla on. Ympäristönsiivousta, polttopuiden
tekoa, pientä "nikkarointia."
Sauna on tietysti kuumana. Eikä ketään tapeta nälkään. Myös upseereilla on oikeus osallistua.

kainen kerho voi mainostaa tehokkaasti järjestämäänsä tapahtumaa
ja täysi osallistujamäärä toteutunee.
Koulutus nettisivun käyttöön järjestetään 18.4. Helsingissä piirin järjestämänä, lisätiedot piiritoimistosta.
ja
toimintaa kokeillaan sunnuntaina
ideoidussa pilottiprojektissa, joka
tähtää mahdollisimman monen
7-henkisen joukkueen saamiseksi
kesäkuun Valio-Jukola tapahtumaan. Yksittäiset jäsenet pääsevät
mukaan joukkueeseen ja aistimaan
ison tapahtuman tunnelmaa, johon
eivät itse saisi joukkuetta kasaan.
Suunnistus jos mikä kuuluu sotilaan
perustaitoihin sekä edistää kenttäkelpoisuutta. Joukkueet tietysti
saavat opastusta perusteisiin, tietoa
varusteista ja itse Jukolasta kevään
iltarasteilla. Oppeja ja suunnitelmia
hyödynnetään jatkossa muissakin,
muiden järjestämissä, hyvissä tapahtumissa. Saatavissa on positiivista julkisuutta vapaaehtoiselle maanpuolustustoiminnalle ja toivottavasti jotkut saavat pidempikestoisenkin
kipinän. PR-työ otetaan siis myös
huomioon, kuten jo ’Reservi Tutuksi’ –tapahtumassa (RETU 5.5.2012).
Tätä valmisteltiin yhdessä ryhmätyössä. Konkreettiset tavoitteet olivat siis tiedossa, ettei keskustelu jumiutuisi teoriatasolle.
Olemme tunnistaneet yhdeksiUntitled-3
päätavoitteistamme osaltamme ylläpitää korkeaa maanpuolustustahtoa
ja toinen kulmakivi toiminnallemme
on edistää kaikin tavoin kenttäkelpoisuutta. Nyt otetut askeleet ovat
kaikki tätä osaltaan tukevia ja toisaalta paljon uutta mahdollistavia
ajattelutavan uudistuksia. Nyt vain
tarvitaan aktiiveja järjestämään tapahtumia, masinoimaan niihin osallistujia sekä sinut osallistujaksi.

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

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

Uudenlaista ajattelutapaa

Ratkaisut letku- ja liitinongelmiin kaikille
aineille ja paineille nopeasti.
Hydrauliikkaosat, letkukelat ja rasvauslaitteet
n. 20 000 nimikkeen valikoimasta
Heti varastosta luotettavalta perheyhtiöltä.
Soita! Me vastaamme ja palvelemme.
Nurmijärvi 09-276 6400
Tampere 03-364 0655

www.salhydro.fi

www.hydromarket.fi

Hki. Suutarila 09-3464 200
Hki. Konala 09-5121 200
Kerava
09-2423 200

1
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Kaikki tarvitsemasi
toimistotarvikkeet

Pirttihän on yhteisessä käytössä. Työkalut on, työhalut täytyy tuoda
mukana.
Toivon runsasta osallistumista. Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle.
Mieluummin ajoissa. Niin että tiedän muonavahvuuden.
soinimarkku.hyttinen(at)elisanet.fi P. 050 369 5305

www.staples.fi
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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.

Officersbalen
återigen lyckad
Text: Mathias Björklund

Suomalaisen
panssarintorjunnan
kehittäjä kohtasi kohtalonsa
heinäkuussa 1941
Raumalaisen Eeva Winterin kirja isästään ja äidistään on
erilainen sotakirja. Kirjoittajan käytössä on ollut suvun hallussa säilyneitä kirjeitä, kirjelappusia, asiakirjoja sekä valokuvia ja
todistuksia. Niitä on käytetty liiallisestikin niin, että lukija alkaa
tuskastua yksityiskohtaiseen asian esittämiseen.
Into Armas Lehtinen syntyi 6. helmikuuta vuonna 1902 Uudenkaupungin Kalannissa. Hän aloitti koulunsa Raumalla josta
muutti vuonna 1916 kouluun Uuteenkaupunkiin. Vanhemmat
muuttivat Raumalle vuonna 1924.

I. A. Lehtinen läksi suojeluskunnan
mukana helmikuussa 1918 Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. Sieltä hän
tuli takaisin Suomeen ja Turun pataljoonaan valkoisen armeijan
sotilaaksi Satakunnan rintamalle. Nuori mies haavoittui kahdesti. Ensimmäisen kerran Ahvenanmaan Godbyssä ja toisen kerran
Mannamäellä. Kevään 1918 aikana Lehtinen osallistui vielä tykkimiehenä taisteluihin Karjalan rintamalla.
Ennen suojeluskuntaupseerin uraa I. A. Lehtinen ehti mukaan
myös Viron vapaussotaan. Alaikäisenä hän tarvitsi isän suostumuksen tähän Pohjan Poikien retkeen. Kirjailija on sisällyttänyt
kirjaan kopion tästä lupatodistuksesta. Valitettavasti tämä ja monet muutkin alkuperäisasiakirjat ovat kirjan sivuilla huonosti luettavia.

Den årligen återkommande av Helsingfors
Svenska Reservofficersklubb r.f. anordnade
Officersbalen i Helsingfors gick av stapeln den
24.3.2012 på Riddarhuset. Balen var återigen
lyckad. Cirka 90 gäster stortrivdes i den högtidliga och festliga atmosfären. Klubbens vänförening Reservofficerssällskapet i Stockholm (ROSIS) hade hörsammat inbjudan och Sverige var
därmed starkt representerat. Sveriges och Norges militärattachéer överste Ingemar Adolfsson
och överstelöjtnant Per Ingar Enger samt USA:s
Army Attaché överstelöjtnant Michael J. Huth
representerade diplomatkåren.
Innan balen utkämpades en tävling i pistols-

MPK paraatissa
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän valtakunnallinen paraati
järjestetään 4.6.2012 Helsingissä.

Uusikaupunkilaistunut

Paraatiin osallistuu myös MPK:n joukkue lippuineen.
Joukkueen vahvuus on 34 henkeä.
Marssivaan paraatijoukkueeseen otetaan:
10 henkeä Suomenlahden meripuolustuspiiristä,
10 henkeä Uudenmaan KoTu-yksiköstä ja
10 henkeä Helsingin KoTu-yksiköstä sekä
lipunkantaja ja kaksi lippu-upseeria
Joukkuetta johtaa Uudenmaan KoTu-yksikön päällikkö Harri
Kaijansinkko.
MPK tarvitsee vapaaehtoisia marssijoita MPK:n paraatijouk-

Lyhyen

kytte mellan HSRK och ROSIS. Efter en jämn
tävling stod HSRK:s lag som segrare. Därmed
förblev hedersordförande Caesar von Walzels
vandringspris denna gång i Helsingfors.
Balen hade i övrigt ett varierande program.
Tal hölls och skålar höjdes. En dam-kvartett
varvade kvällens program med vackra sånger.
Senare på kvällen drog en orkester in på estraden och de finska och utländska uniformernas galoner skimrade mot de sköna damernas
vackra klänningar i dansens svängar.
HSRK vill framföra sitt varma tack till alla
gäster som än en gång gjorde kvällen oförglömlig. Vi ser fram emot den följande balen lördag
13.4.2013 på Riddarhuset i Helsingfors!

kueeseen. Marssijoilla ei ole oltava sotilaskoulutustaustaa,
mutta perustiedot sulkeisjärjestyksestä ja paraatikäyttäytymisestä pitää osata - tai oppia.
Paraatijoukkue tulee harjoittelemaan ennen marssia. Harjoittelusta käskee Harri Kaijansinkko.
Marssijat varustetaan Santahaminassa ja varustus luovutetaan Santahaminassa. Paraatijoukkuetta ei aseisteta. Paraati
järjestetään työaikana.
Paraatijoukkue on MPK:n internetsivuilla kurssina päivämäärällä 4.6.2012 ja nimeltä Puolustusvoimien lippujuhlapäivän
valtakunnallinen paraati, HELkotu:n osasto (kurssinro
0400 12 12139).
Pyydämme vapaaehtoisia ilmoittautumaan kurssille MPK:n
internetsivuilla.

suojelus-

kuntauran jälkeen

I. A. Lehtinen hakeutui
puolustusvoimien palvelukseen. Ensin Kadettikoulu ja myöhemmin
Sotakorkeakoulu.
Tykistöupseerista kasvoi ja kehittyi uuden
aselajin panssarintorjunnan erikoismies.
Lehtisen virkapaikkana
oli jalkaväentarkastajan
toimisto ja siellä hän
vastasi ruotsalaisen Boforsin panssarintorjuntakanuunan kokeiluista
ja suomalaisesta lisenssivalmistuksesta.

Uusikaupunkilaistunut
I. A. Lehtinen läksi
suojeluskunnan
mukana helmikuussa
1918 Ahvenanmaalle
ja Ruotsiin. Sieltä hän
tuli takaisin Suomeen
ja Turun pataljoonaan
valkoisen armeijan
sotilaaksi Satakunnan
rintamalle.

Syksyllä 1939 Lehtisellä oli kiireiset paikat. Kapteeni
kiersi joukko- osastoissa antamassa tykinkäyttöohjeita. Lehtinen
vastasi talvisodan aikana Hämeenlinnassa olevan Panssarintorjuntatykkikoulutuskeskuksen toiminnasta.
Keväällä 1940 I. A. Lehtinen ylennettiin majuriksi. Hänen jatkosotansa oli lyhyt ja traaginen. Eeva Winter kirjoittaa isänsä
viime hetkistä silminnäkijää lainaten. "Tykkiaseman vieressä oli
mäntyjä versova taimikko. Vihollinen oli havainnut uuden asemamme. Pian näimme majuri Lehtisen, kapteeni Tuorin ja päällikkömme luutnantti Ylikipparin kävelevän kohti tykkiämme. Kukaan ei ehtinyt varoittaa heitä. Samassa räjähti Lehtisen haavoittuessa jalkaan. "Omat koirat purivat", totesi tuskainen komentaja
tarkoittaen venäläistä 45-millistä."

Suunnitelkaa ja tilatkaa oma vyönsolki
arkeen ja juhlaan.
• Reserviläiset
• Tulli
• Rajavartiolaitos
• Pelastuslaitos/VPK
• Seurat
• Clubit
• Yhdistykset
• ym.

seuraavana päivänä 26.7.1941
kenttäsairaalassa Salmissa. Suomen panssarintorjuntajoukkojen
perustajan elämä päättyi jo 39 vuotiaana. Aivan liian aikaisin. Hänen tietojaan ja taitojaan olisi tarvittu sekä sodassa että myöhemmin rauhan aikana.

Majuri I. A. Lehtinen menehtyi

Kirja on myynnissä mm. Panssarimuseossa.
Eeva Winter: Pro Patria Suomen panssarintorjuntajoukkojen perustaja I. A. Lehtinen 1902 - 1941 UNIPRINT TTY, Tampere 2011
298 sivua

Yhteydenotot ja lisätiedot sähköpostilla:
Myynti@mlworks.fi
GSM: 044-3777255
www.mlworks.fi
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Helsingin KOTU-yksikkö uudistui
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin Koulutus- ja
tukiyksikön uusi organisaatio
otettiin testikäyttöön 1.4.2012.
Uudella organisaatiorakenteella
pyritään eroon päällekkäisyyksistä, luodaan aitoa yhdessä
tekemistä sekä parannetaan
koulutusten laatua.
Teksti: ylil res Petteri Tiljander

Alueelliset koulutusosastot
ovat tulleet tiensä päähän
Vuosien varrella Helsingin KOTUyksikkö on kasvanut ja kehittynyt.
Nykyisin yksikköön kuuluu noin 150
sitoumuksen tehnyttä vapaaehtoista, joita kaikkia yhdistävät MPK:n
arvot isänmaalisuus, vapaaehtoisuus ja osaaminen. Lisäksi mukana
on toiminut noin 100 sitoutumatonta kouluttajaa, pääasiassa sotilaallisilla kursseilla. Viime vuonna tällä
joukolla järjestettiin 183 kurssia, joihin osallistui 3849 kurssilaista. 85 %
kurssilaisista osallistui sotilaallisiin
kursseihin. KOTU-yksiköiden organisaatiorakenne jätettiin toimijoiden itsensä mietittäväksi ja päätettäväksi, kun MPK:n organisaatiota
uudistettiin muutama vuosi sitten.
Helsingissä on toimittu alun perin
paikallisosastojen pohjalta, joista
muutamia vuosia sitten siirryttiin
alueellisiin koulutusosastoihin. Nyt
toimialoihin jakautunut rakenne on
käytännön toiminnassa sivuuttanut
alueellisiin koulutusosastoihin perustuvan mallin.
Uutta organisaatiota on kehitetty keskusteluissa ja havainnoimalla
viime kesästä alkaen. Varsinainen
yhdessä kehittäminen konkretisoitui
tammikuussa pidetyssä suunnittelukokouksessa. Kokouksessa organisaation avaintoimijat toivat esiin
mielipiteitään uuden organisaation
tehtävistä, tavoitteista, rakenteista
sekä nykyisessä toiminnassa havaituista ongelmista. Keskustelun
pohjaksi esitettiin KOTU:n nykytilaa sekä useita vaihtoehtoisia malleja tulevaisuuden organisaatioksi.
Keskustelun ja analyysin pohjalta
saatiin uudelle organisaatiolle ke-

hykset, joiden pohjalta uusi organisaatio on yhdessä johdon kanssa
kehitetty.

Vanhaa ja uutta
Uudessa organisaatiossa on siirrytty
toimialapohjaiseen malliin. Esikunnan miehitystä on kasvatettu, jotta
toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, viestintään ja turvallisuuteen
saadaan lisää tekijöitä sekä viime
vuosina muutaman aktiivin vastuulle jäänyttä suurta työmäärää jaettua. Uutena työkaluna päälliköllä on
käytettävissään suoraan alaisuudessaan oleva paikallispäällikköryhmä,
joiden vastuulla on aluesidonnaiset
toiminnot, kuten lukiolaisen turvakurssit sekä mahdolliset tulevaisuudessa tulevat alueelliset tehtävät ja
yhteistoiminta viranomaisten kanssa. Koulutusosasto on jakaantunut
seitsemään koulutusjoukkueeseen
ja 17 toimialapohjaiseen koulutusryhmään. Tehtävät ja vastuut tulevat
vielä tarkentumaan. Toiminnan myötä myös viestintää ja toiminnan ohjeistuksia tullaan kehittämään.
Uudessa organisaatiossa on kasvatettu suunnittelu- ja kehittämisvoimaa. Tällä pyritään tehokkuuteen
ja työmäärän tasaisempaan jakaantumiseen. Nykyistä tilannetta, jossa
joku toimii paikallisosastossa, joku
toimialalla ja suurin osa ei edes tiedä missä toimii, tuskin enää syntyy.
Kaikelle toiminnalle määritellään
ennakkoon tavoitteet, joiden saavuttamista tuetaan ja valvotaan. Yhteistyötä eri toimialojen välillä tullaan
huomioimaan jo toiminnan suunnitteluvaiheessa. Uuden organisaation
tavoitteena on luoda sen toimijoille
ja asiakkaille avoimuuteen ja vuorovaikutukseen perustuva toimintaympäristö, jossa toimijoiden osaaminen
kasvaa, organisaatio kehittyy ja asiakkaat saavat laadukasta koulutusta.

Kouluttajan tehtävät
pysyvät ennallaan
KOTU-yksikön toimijoista suurin
osa on edelleen kouluttajia, joiden
perustehtävät eivät muutu uudistuksen myötä. Myöskään kenenkään
tehtävä ei ”huonone” uudistuksessa. Selkeimmin kouluttajan työssä
tulevat näkymään selkeät ohjeet ja
tavoitteet, jotka jokaiselle kurssille

PÄÄLLIKKÖ

Paikallispäällikköryhmä

ja yksittäiselle koulutukselle tullaan
asettamaan sekä näiden toteutumista valvomaan. Samalla kouluttajille tarjotaan enemmän ohjausta
ja tukea koulutuksiin valmistautumiseen sekä oman koulutustaidon
kehittämiseen. Koulutustaidon kehittämisen rinnalle luodaan myös
mahdollisuuksia syventää omaa
erikoisosaamistaan tai laajentaa
osaamistaan ihan uusilla alueilla.
Kiinnostavan aiheen keksittyään,
kouluttajalle annetaan myös tukea
ja mahdollisuus kehittää idea toimivaksi kokonaisuudeksi sekä toteuttaa koulutus tai kurssi.

Tulevaisuus
Uusi organisaatio on nyt testikäytössä ja sitä tullaan käyttämään nyt
käynnistyviin kursseihin, vuoden
2013 kurssien suunnitteluun sekä
vuoden 2014 suunnittelun aloittamiseen. Muutosten odotetaan olevan
kokonaisuudessaan havaittavissa
viimeistään 2013 kursseilla. Kevään
ja alkusyksyn aikana tullaan tekemään tutkimus kaikille KOTU:n
toimijoille viestintään sekä uuden
organisaation toimintaan liittyen.
Lisäksi kuluvan vuoden aikana tullaan käymään kehityskeskusteluja
toimintaan sitoutuneiden henkilöiden kanssa.
Puolustusvoimat ovat suurten
muutosten edessä ja samalla myös
MPK:n rahoitus ja toiminta tulee
tulevaisuudessa varmasti muuttumaan. Näiden muutosten vaikutuksia on vielä turha ennustaa, mutta
ainakin olemme valmiimpia kehittämään toimintaamme haluttuun
suuntaan.
Yksikkömme toiminnan tehostuessa ja kasvaessa etsimme nuorekkaaseen ja eteenpäin pyrkivään
joukkoomme uusia ammuttajia
sekä vääpeleitä kokeneiden oppiin,
huollon henkilöitä perustamisryhmiin sekä kouluttajia ja apukouluttajia sotilaallisille toimialoille,
mm. pioneeri, panssarintorjunta,
tulenjohto, kranaatinheitin. Toimintaan sitoutuneille kaikki henkilön
kouluttajavalmiuksia parantavat
kurssit ovat maksuttomia. Mikäli
kiinnostuit ota yhteyttä yksikön varapäällikkö Juha Suvisaareen. juha.
suvisaari@itella.com

Esikuntavääpeli

Esikunta
Koulutusupseeri

Koulutuspäällikkö

Paikallispäällikkö
Helsinki

Koulutusupseeri
Varapäällikkö

Paikallispäällikkö
Vantaa

Tiedottaja
Suunnittelu-upseeri
Suunnittelupäällikkö

Paikallispäällikkö
Espoo / Kauniainen

Suunnittelu-upseeri
Turvallisuuspäällikkö
.

Jalkaväki
Koulutus
joukkue
Jalkaväki
Koulutusryhmä

Tulituki
Koulutus
joukkue
Tulenjohto
Koulutusryhmä

Ampuma
Koulutus
joukkue

Viesti- ja
Johtamisjärjestelmä
Koulutusjoukkue

Huolto
Koulutus
joukkue

Erityis
Koulutus
joukkue

Tukiosasto

Yleishuollon
Koulutusryhmä

Johtamis
Koulutusryhmä

Lääkintä
Koulutusryhmä

Sotilasurheilu
Ja liikunta
Koulutusryhmä

ryhmä

Tarkkaammunta
Koulutusryhmä

Vääpeli
Koulutusryhmä

Erä- ja
Maastotaidot
Koulutusryhmä

Perustamis

Vartio
Koulutusryhmä

Talous
Koulutusryhmä

Varautumis
Koulutusryhmä

Koulutusosasto

Kuljettaja
Koulutusryhmä

Varasto
Tiedustelu
Koulutusryhmä

Tuliasema
Koulutusryhmä

ryhmä

Tukiosasto

Asiantuntijoiden matkassa
– laatu ja hinta kohdallaan

Sampo Ahto:
Baijeri: Ludwig II:n ajan loistoa ja Kotkanpesä
24.–29.5. 1106 €
Vienan Karjala: historiaa ja kulttuuria
6.–9.6.
459 €
Murmansk–Petsamo: sotien vaiheita
18.–21.6.
494 €
Normandia: suurin maihinnousuoperaatio
30.7.–4.8. 1248 €
Loiren laakson linnat: ainutlaatuista kulttuuria 25.–29.9. 1307 €
Berliini: nykyaika ja historia
5.–8.11.
770 €
Pentti Lehtimäki
Liettuan pääkaupungit
25.–29.7.
425 €
Venäjän alku: kaupungit ja historia
29.8.–2.9.
575 €
Armenia: maailman vanhin kristitty valtio
4.–11.10. 1350 €
Göran Lindgren
Suomi ja Leningradin saarto 1941–1044
5.–7.5.
415 €
Helsinkiläispojat jatkosodassa Itä-Karjalassa
Toisena oppaana eversti Erkki Nordberg
30.8.–3.9.
587 €
Eeva Tammi
Kesäpäivä Tampereella: taistelut ja kesäteatteri
11.7.
105 €
Laatokan Petäjäsaari: dramaattiset taistelut
30.6.–2.7.
429 €
Juhani Vakkuri
Itä-Karjala: sotaa ja karjalaisuutta
7.–11.8.
531 €
Äänisen ja Laatokan ympäri
23.–27.8.
565 €
Saarenmaan oopperapäiville vielä vapaita paikkoja
16./20.–22.7.

Ilmoittautumiset 09-444774 tai vihdin.liikenne@clarinet.fi
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Stadin Sissit
Utria Dessantissa
Itä-Viron Sinimäessä nähtiin
tänä vuonna 20 joukkuetta,
joista ainoastaan kaksi oli
Suomesta. Muista maista
ei Viron ja Suomen lisäksi
kisaedustustusta nähty.
Suomalaisjoukkuiden menestys
vaihteli keskinkertaisesta peräpään pitäjiin. Kisaolosuhteet
olivat lähes kesäiset, taipaleet
taitettiin jalan. Kisa käytiin
5.—7.1.2012.
Teksti: Sampo Nurmi
Suomalaisten toinen joukkue,
paikallisella murteella Soome 2,
koostui Stadin Sisseistä. Tätä partiota johti Eki Monni, jonka johdolla
joukkue sijoittui hienosti sijalle kahdeksan. Tämä on tiettävästi paras
suomalaissijoitus tähän mennessä
Utriassa. Harjoittelu kisaa varten oli
toki aloitettu jo hyvissä ajoin Suomessa. Sissipartion harjoituksiin
sisältyi niin maastomarsseja kuin
ensiapukoulutusta. Maastomarssilla
partio herättikin paikallisissa asukkaissa suurta hilpeyttä kantamalla
suksia lumipukuihin sonnustautuneena -taivaan tarjoillessa lähinnä
vesisadetta.

Kipua kohti
Torstaina 5. tammikuuta pieni
4-henkinen partiomme siirrettiin
pienimuotoisen moottorimarssin
voimalla satamaan. Siirtymän kuljettajina toimivat Vesa ja Jere Vepsä,
jotka myöhemmin kisassa huolsivat
ansiokkaasti partiotamme. Varsinaiseen kisapartioon kuului Monnin lisäksi Aarne Björklund, Aki Virtanen
sekä allekirjoittanut, Sampo Nurmi.
Laiva- ja ajomatka Sinimäen alueelle sujui pienen hermostuneisuuden vallitessa. Autoissa yritettiin
levähtää ja joku saikin pienet torkut otettua. Vähiin unet kuitenkin
kaikilta jäivät. Ennen kisapaikalle
kaartamista kuittasimme vielä aseet
paikalliselta suojeluskunnalta kisan

lähtöpaikan tuntumasta. Rynnäkkökivääreiksi saimme ruotsalaiset
AK4:t ja pistooleiksi H&K:n USP:t.
Suojeluskunnan edustajalta saimme
myös kattavan koulutuksen ruotsalaisten taisteluvälineeseen. Koulutus olikin paikallaan, myöhemmin
AK4 osoittautui erittäin epäluotettavaksi työkaluksi. Sittemmin kisan
aikana eräs virolainen rastimies
näytti meille monimutkaisen AK4:n
todellisen tarkoituksen. Rastimiehen mukaan asetta kannattaisi käyttää sotimisen sijaan kainalokeppinä
ja samalla hokea mantraa “svenska
invalid”. Aseen perän kainalokeppimäinen muotoilu ja toimintavarmuus olivat omiaan vahvistamaan
hokemaa.

Kisa alkaa
Partiomme lähtöaika oli 0240. Siihen asti kohentelimme varusteita ja kävimme kisan kuvioita läpi
yhdessä huollon ja paikallisen
erinomaisen yhteysupseerimme
Toomas Uustalon kanssa. Lopulta
kellon näyttäessä lähtöhetkeä olimme valmiita. Lähtörastilta saimme
käyttöömme vinon pinon koordinaatteja. Ne olivat kylmiä rasteja,
joilla partion pitäisi käydä kahteen
osaan jakaantuneena. Pienen kartta-analyysin perusteella totesimme,
että vihollistoimintaa olisi tiedossa tällä taipaleella runsaasti, joten
kiersimme kaikki rastit kylmästi.
Paikallisen laskutavan mukaan
kuittasimme tästä täydet virhepisteet. Parhaan suorituksen tehnyt
partio sai vähiten virhepisteitä.
Partioiden arviointi on eteläisessä
naapurimaassamme toisin sanoen
“käänteinen” totutusta meikäläisestä systeemistä.
Toisella rastille piti laatia karttaluonnos. Vaalenevan aamun räntäsateessa saimme 60 sekuntia aikaa
tuijottaa karttaa, joka sisälsi noin
40 erilaista taktista merkkiä. Tämän jälkeen kartta peitettiin ja ryhmän piti laatia näkemästään luonnos kahdeksassa minuutissa. Rankaisupisteitä ei jaettu vain vääristä
tiedoista, luonnos piti osata tehdä
myös hiljaa. Kälättäjiä rankaistiin
kovalla kädellä, onneksi älysimme

Pienen karttaanalyysin perusteella
totesimme, että
vihollistoimintaa olisi
tiedossa tällä taipaleella runsaasti, joten
kiersimme kaikki rastit
kylmästi. Paikallisen
laskutavan mukaan
kuittasimme tästä
täydet virhepisteet.
Parhaan suorituksen
tehnyt partio sai
vähiten virhepisteitä.
Partioiden arviointi
on eteläisessä naapurimaassamme toisin
sanoen “käänteinen”
totutusta meikäläisestä systeemistä.

käyttää ääntämme sissimäisesti.
Tältä rastilta saimme keskimääräiset pisteet.
Matkalla kolmannelle rastille saimme imelän aputarjouksen
autokyydistä ja eväistä.Tarjousta
kuitekin himmensi vieressä pörrännyt kompressori ja maastopukuun
sonnustautunut tarjouksen esittäjä.
Tulkitsemme tämän jonkinlaiseksi
ansaksi, emme menneet naruun.
Varsinaisena kolmantena rastitehtävänä oli nostaa ryhmä varusteineen
metrin korkeuteen omavalmisteisella rakennelmalla. Emme ihan onnistuneet tässä, joten virhepisteitä
ropisi aika mukavasti. A-pukkiin nojautuva yrityksemme oli kuitenkin
oikeilla jäljillä.
Neljäs rasti sisälsi kovapanosammunnan. Kaikesta järjestäjien luomasta rastipaineesta, häseltämisestä ja hoputuksesta huolimatta
ammuimme hyvän tuloksen. Ihme
kyllä kaikkien AK4:t toimivat tässä vaiheessa vielä moitteettomasti.
Epäselväksi jäi oliko juuri ennen
ammuntaa pikaisesti puhdistetulla
piipulla vaikutusta aseen toimivuuteen. Patruunat oli muuten jaettu
paikalliseen tapaan jo ennen kisan
alkua, sekä paukkupatruunat että
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kovat. Muutenkin kontrolli oli vähän erilaista kuin täällä, puolen
ryhmän aseita ei tarkistettu lainkaan kovapanosammunnan jälkeen.
Pistoolin patruunoitakin jäi ammunnan jälkeen reppuun vielä kourallinen.
Ennen viidettä rastia ehdimme
huoltaa itseämme kunnolla, kiitos
yhteysupseerin, huollon ja aikataulun. Korjasimme teippauksia, hörpimme kuumaa minkä ehdimme ja
keräsimme voimia. Muilla rasteilla
ehdimme nähdä huoltoa yleensä
noin 10-30 minuutin ajan. Täällä
meillä oli tunti aikaa palautua. Ehkä
hyvän huollon ansiosta rastikin
meni hyvin. Tehtävänä oli tunnistaa
kuudessa minuutissa 60 erilaista käsiasetta. Niistä täytyi tietää valmistaja sekä valmistusmaa. Tunnistuksen jälkeen partiolle pidettiin vielä
varustarkastus. Löysimme repuistamme kaikki pakolliset varusteet,
jopa turhana painolastina olleet makuupussitkin.

Suden suuhun
Kuudennelle rastille suuntasimme
rautatietä pitkin oikaisemalla. Heti
lähdössä pusikosta kuului pahaa ennakoiva laukaus. Pian vastaosasto
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kataipaleen idea oli yksinkertainen,
nopein partio saa vähiten virhepisteitä.
Pikataipaleella taivallettiin Sinimäen rinteitä ylös ja alas. Reitti
oli vedetty toisen maailmansodan
maisemiin, kiritimme niin vanhoissa
juoksuhaudoissa kuin sodan aikaisissa pommikuopissakin. Eräänkin
mäen päällä virolainen valvoja totesi, “näillä kukkuloilla ryssä sai lujasti turpaansa”. Pikataival oli reittinä
melko raskas. Allekirjoittaneellakin
alkoi jossain mäessä jo näkökenttä
tummumaan reunoista, verenkierto
ei meinannut enää riittää aivoihin.
Pieni pysähdys ja taas kevyttä hölkkää eteenpäin. Monttuiseen maastoon vedetty reitti vaati kuitenkin
veronsa. Erään ryhmämme jäsenen
vanha urheiluvamma alkoi oireilla
pahasti. Tämän seurauksena jouduimme keskeyttämään tämän rastin ajanoton kolmannesta partion jäsenestä. Tällä tavalla saimme täysin
edustuskelpoisen ajan. Neljännen
taistelijan saavuttua maalialueelle saatoimme aloittaa välittömästi
huoltotoimet. Matkaa oli takana 90100 kilometriä.

Maalin jälkeen
vauhdilla kotiin

olikin kimpussamme ja jouduimme
luovuttamaan heille kalliit elämälaput, yhteensä neljä kappaletta.
“Kuoleman” jälkeen on 15 minuutin
suoja-aika, jota pääsimme heti hyödyntämään. Saman radan varrella
oli äänistä päätellen toinenkin vastaosasto, jonka saatoimme ohittaa
iloisesti vilkutellen. Päästäksemme
hyödyntämään vartin suoja-aikaamme, täytyi partion tosin harrastaa
hieman sissimäistä reippailua. Suomeksi väännettynä tämä tarkoitti
juoksemista tuli hännän alla.
Ehtiminen kuudennelle rastille
oli todella tiukkaa. Lähtöjärjestyksemme oli 12., mutta silti olimme
vasta neljäs partio ajoissa paikalla!
Rasteja ei saa suorittaa, mikäli niistä myöhästyy. Tällöin saa ainoastaan seuraavan rastin koordinaatit.
Tuloslistan mukaan tämän rastin
suoritti hyväksytysti ainoastaan seitsemän partiota. Muut eivät ehtineet
rastille, epäonnistuivat täysin suorituksessa tai olivat keskeyttäneet kisan. Me kuitenkin ehdimme rastille
ja pääsimme suorittamaan sitä. Sen
aiheena oli yhteyskokeilu tutulla

“venttiseiskalla.” Tällä rastilla teimme lähes puhtaan suorituksen, kiitos siitä sissiradisteillemme Aarnelle
ja Akille.
Seitsemännellä rastilla ryhmällemme kävi pieni suunnistusvahinko. Aivan loppumatkasta suunnistimme harhaan, mikä johti melkoiseen suojuoksuun yrittäessämme
ehtiä rastille. Suossa kura lensi,
kengät kastuivat eikä varmaan voimasanoiltakaan vältytty. Lopulta
saavuimme rastille -10 minuuttia
liian myöhään. Sen verran saimme
kuitenkin tiedusteltua, että tämän
rastin aihe olisi ollut jonkinlainen
muistipeli. Tuloslistan mukaan
myös tällä rastilla oli käynyt kato,
ainoastaan muutama partio oli saapunut ajoissa.

Väsymys ja
valopistoolimies iskevät
Sydänyöllä, matkalla kahdeksannelle rastille alkoi ryhmässämme
esiintyä kaikenlaisia väsymyksen
merkkejä. Kisaa oli osaltamme kestänyt yli 24 tuntia ja takana oli noin
70-80 kilometriä siirtymistä marssi-

en. Vastaosastoja oli kierretty, metsien kautta oli oikaistu ja suossa oli
juostu. Ryhmän toimintakunto ei
ollut enää paras mahdollinen, mutta
kukaan tuskin edes ajatteli keskeyttämistä. Väsymyksen aiheuttamien
harhanäkyjen lomassa ammuttiin
olematonta vihollista, katseltiin
olemattomia taajamia ja torkuttiin
kävelyn aikana. Välillä autettiin kaveria kantamalla tämän asetta.
Partiomme marssiessa Itä-Viron
korvessa keskellä pimeintä yötä,
alkoi edestä päin yhtäkkiä lennellä valopistoolin panoksia taivaalle.
Tämä ei ollut ryhmän tuhoamiseksi tarkoitettua ammuntaa, joten
vastasimme siihen lyhyesti kahdella AK4:llä, jotka vielä toimivat
ja jatkoimme taivalta eteenpäin.
Pian ampujaksi osoittautunut vastaosaston mies oli hymyillen meitä
vastassa. Hän ilmoitti ylpeästi rinta
rottingilla tuhonneensa ryhmän valopistoolillaan ja oli käsi ojossa vaatimassa elämälappujamme. Tällöin
esitimme voimakkaan mielipiteemme valorakettien ja kivääriammunnan välisestä yhteydestä. Lopulta
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marssimme eteenpäin ja jätimme
valomiehen nuolemaan näppejään.
Elämälapuista emme luopuneet, valopistoolilla ei ryhmää voi tuhota.
Toisen päivän aamun valjetessa
lähestyimme viimeistä varsinaista rastia. Tällä järjestyksessään
kahdeksannella rastilla tehtäväksi
paljastui yllättäen heittimen kokoaminen. Kukaan partiostamme
ei varsinaisesti ollut heitinmiehiä,
mutta niin vain vastin meni oikein
päin maahan ja putki löysi paikkansa. Pisteissä sijoitumme tällä rastilla
hienosti keskisarjaan. Seuraavaa
kertaa varten aiomme tosin harjoitella heitinasioita.
Rastilta lähtiessä partion piti vielä ylittää 10-15 metriä leveä joki kahta joen yli pingotettua vaijeria pitkin. Tämä sujui meiltä miehekkäästi
eikä kukaan kastellut itseään.
Heitinrastin ja joen ylityksen
jälken seuraava tehtävä oli siirtyä
pikataipaleen aloituspaikalle, jonne matkaa oli noin 3-4 kilometriä.
Tässä vaiheessa askel alkoi painaa
kaikilla eivätkä nämä siirtymäkilometrit olleet ihan helppoja. Itse pi-

Maalissa suoritimme jälleen varustetarkastuksen. Kaikki varusteet
olivat edelleen tallella, virhepisteitä
ei ropissut. Tämän jälkeen saimme
mennä suihkuun. Peseytymistila oli
muuten asiallinen, mutta tiettyä itämaisuutta siinä oli: lämpötila muuttui voimakkaasti naapurin säätäessä vedenpainetta. Suihkun jälkeen
vuorossa oli järjestäjien organisoima ruokahuolto. Keitto maistuikin
taivaalliselta ja olisin mielelläni
hakenut sitä lisää. Pelkäsin kuitenkin nukahtavani soppajonoon, joten
täydennys jäi noutamatta.
Yhteysupseerimme muistamisen,
pienten torkkujen ja muun huollon jälkeen siirryimme paikallisen
suojeluskunnan varastoon. Tänne palautimme täältä saamamme
aseet, kaikki olivat vielä tallella.
Asehuolloin jälkeen suunnistimme
kiiresti Tallinnaan. Automatkasta
ja kiireestä ei yhdelläkään partion
jäsenellä ollut enää mitään hajua.
Partion jäsenet palailivat valvemaailmaan vasta Tallinnassa. Lahden
ylitysvaiheessaherätimme kanssamatkustajissa vielä tiettyä hilpeyttä.
Huolto-osastoa lukuunottamme vaikutimme kuin paremmistakin juhlista palanneilta. Silmät seisoivat ja
askeleet painoivat. Seuraavana yönä
uni kelpasi.
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NARVAN JA SINIMÄKIEN
TAISTELUT 1944
Artikkeli on jatkoa Helsingin Reservin Sanomien numerossa 2/2012 olleeseen artikkeliin.

Teksti: Göran Lindgren

Sinimäet
Sinimäkien geologinen syntyhistoria on harvinainen. Mäkien ytimen
muodostavat alkuperäisestä sijainnistaan 50 metriä ylemmäs nousseet
kalkkikivilohkareet. Syytä siirtymään ei tiedetä, mutta selitykseksi
on tarjottu maanjäristyksiä tai mannerjään valtavaa painetta. Mäkien
pohjoisrinne on paikoittain luotisuora. Jyrkänne on 30 m korkea ja
muistuttaa suuresti meren rantatörmää. Kalkkikivikerrostumat mäkien
sisällä ovat ikään kuin kurtussa. Eri
puolilta lähiympäristöä löytyy vielä matalia pohjamoreenikumpuja.
Koko alueen alla kulkee kallioperän
murtumavyöhyke.

Puna-armeijan
hyökkäys Sinimäkiin
Puna-armeija keskitti uuteen hyökkäykseensä Suomen rintamalta irrotetun ja huolletun 2.Iskuarmeijan
sekä 8.Armeijan. Näitä vastassa oli
yhteensä 25 saksalaista (osa monikansallisia) ja 24 virolaista pataljoonaa. Raskaiden aseiden ylivoima
puna-armeijan eduksi oli kahdeksankertainen ja ilmavoimien osalta
yli 10-kertainen.
Saksalaisten suunnitelmissa oli
vetäytyä kolmen viivytysaseman
kautta hallitusti uudelle puolustuslinjalle 24.7. 1944 alkaen ja tällä
tavoin oikaista rintama. Neuvostojoukkojen 25.7. Narvajoen yli aloittama massiivinen hyökkäys teki
tästä vetäytymisvaiheesta kuitenkin
hyvin vaikean, ja saksalaiset kärsivät raskaita tappiota. Muun muassa
48. Waffen SS:n rykmentti ”General
Seyffard” tuhoutui käytännössä kokonaan.
Jo 24.7. oli puna-armeijan 8. armeija aloittanut hyökkäyksen etelästä Auvereen. Hyökkäys saatiin vaivoin torjuttua eikä se siten kyennyt
estämään saksalaisten vetäytymistä
uudelle puolustuslinjalle. 26.7. alkoi
hyökkäys Lastenkodinmäkeen. Suurista tappioista piittaamatta neuvostojoukot hyökkäsivät aalto aallon
perään voimakkaan tulituen turvin
ja saivat 28.7. haltuunsa koko mäen.
29.7. aamulla alkoi puna-armeijan jatkohyökkäys kohti Krenatöörin
mäkeä ja Tornimäkeä painopisteen
ollessa Krenatöörin mäessä. Hyökkäävää jalkaväkeä oli yhdeksän divisioonaa, jotka tosin olivat raskaista

tappioista johtuen taisteluvahvuudeltaan enää noin 3000- 4000 miestä kukin. Hyökkäystä tuettiin lähes
1700 tykillä tai heittimellä ja 150
panssarivaunulla sekä voimakkaalla
ilma-aseella. Pelkästään tuona päivänä saksalaiset arvioivat puna-armeijan ampuneen Sinimäkien noin
200 hehtaarin alueelle 25 000 tykistön kranaattia.
Saksalaiset onnistuivat kuitenkin
tekemään viimeisillä reserveillään
vastahyökkäyksen ja pakottamaan
neuvostojoukot irtautumaan niiden
saavuttamista asemista. Huolimatta neuvostojoukkojen kahdeksasta
vastahyökkäyksestä saksalaiset pystyivät pitämään Tornimäen ja Krenatöörin mäen. Vastahyökkäyksessä
kunnostautui erityisesti virolaisen
kapteeni Paul Maitlan komentama
45.Rykmentin 1. Pataljoona. Maitla
itse palkittiin rautaristin ritariristillä.
30. ja 31.7. hyökkäys jatkui erittäin rajuna, mutta puolustajat pystyivät torjumaan sen. Vaikka punaarmeijan läpimurto oli torjuttu, ei
Neuvostoliiton Luoteisrintaman
komentaja, marsalkka Govorov antanut periksi, vaan vahvisti hyökkäävien joukkojensa tulitukea lähes 2000 tykkiin ja heittimeen. 2.8.
alkoi uusi hyökkäys voimakkaan
tykistötulen ja ilmavoimien tulen
tukemana. Saksalainen, suomalaisille SS-miehillekin tuttu kenraali
Steiner kuvasi mäkien olevan ”kuin
tulivuoria”. Läpimurrot saatiin kuitenkin äärimmäisin ponnistuksin
lyötyä takaisin ja hyökkäykset torjuttiin. Vielä 3.8. neuvostojoukot
olivat saamaisillaan haltuunsa Krenatöörin mäen, mutta hyökkäykset
saatiin torjuttua ja läpimurrot lyötyä
vastaiskuilla.
Koko elokuun alun puna-armeija
yritti murtaa Sinimäkien puolustusta. Asemat yritettiin myös kiertää
niin etelästä kuin pohjoisesta, mutta
kaikki hyökkäykset torjuttiin. Punaarmeija menetti joka päivä kymmeniä panssarivaunuja ja tuhansia sotilaita.
10.8.1944 hyökkäys Sinimäkiä
vastaan keskeytettiin. Suuria tappioita kärsinyt puna-armeija veti
pääosan joukoistaan huoltoon ja
2.Iskuarmeija siirrettiin Peipsijärven
eteläpuolelle, jossa se hyökkäsi kohti Tarttoa. Kun ei Sinimäkien kautta
päästy, piti yrittää kiertää.

Suomalaisen
Isänmaan puolustajan
viimeinen matka
Teksti: Pikko Koroma
Kuva: Paavo Kohtala
Kalevalan päivänä 28.2.2012
esitti Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen Sirpaleet-kuoro lämminhenkisen päiväkonsertin Kaunialan
sairaalassa. Tällaisesta laulutervehdyksestä sairaalan sotaveteraa-

neille on tullut kuorolle vuotuinen
perinnetapahtuma.
sisällytettiin yllättävä ja juhlava tilaisuus.
Kuoron sotaorvot saivat laulaen
saattaa sotaveteraani Mikko Kallion
viimeiselle matkalleen pitkäaikaisesta hoitopaikastaan Kaunialasta.

Tällä kerralla päivään

Taistelujen ”saldo”
Täysin luotettavia tietoja Sinimäkien taistelujen tappioista ei ole saatavissa, mutta eri lähteisiin perustuen
voidaan molempien osapuolten kokonaistappioiksi arvioida kaikkiaan
noin 200 000 miestä. Tästä punaarmeijan osuus oli noin 90% ja puolustajien noin 10%. Näinkin suurista
tappioista ja merkittävien ampumatarvike- ja materiaalimäärien kulutuksesta huolimatta puna-armeija ei
onnistunut murtamaan Sinimäkien
puolustusta. Niinpä neuvostojoukot
siirrettiinkin pääosin Peipsijärven
eteläpuolelle, jossa ne saavuttivat
menestystä. Tällä tavoin Baltian alueelle jääneet saksalaisjoukot olivat
jäämässä saarroksiin.
Osasyy Saksan irtautumiseen
Baltiasta oli Suomen irtautuminen
sodasta. Suomi oli syyskuun 4. päivä sopinut tulitauosta Neuvostoliiton kanssa. Tämä jatkui sittemmin
aselepona, jonka sopimusehtoihin
kuului saksalaisten joukkojen internoiminen, käytännössä niiden ajaminen pois Suomesta. Saksalaisten
viimeinen yritys Itämeren hallinnan
säilyttämiseksi oli syyskuun 1944
puolivälissä yritetty Suursaaren valtaus, Operaatio Tanne Ost. Siellä
aseveljet, saksalaiset ja suomalaiset
olivat ensi kertaa vastakkain. Saksalaisten pettymykseksi operaatio
epäonnistui surkeasti. Saksa oli jo
aiemmin joutunut luopumaan toisesta Itämeren hallintaan tähtäävästä yrityksestään, Ahvenanmaan
valtaamisesta, joka olisi ollut Operaatio Tanne West. Suursaaren torjuntavoitosta Suomi sai kaivatun
näytön todelliselle halulleen irtaantua sodasta ja katkaista suhteensa
Saksaan.
16.9. Hitler antoi joukoilleen luvan irtautua Virosta. Viimeiset puolustajat jättivät Sinimäet 18.9.1944.
Kun puna-armeija seuraavana päivänä hyökkäsi tulivalmistelun turvin Sinimäkiin, asemat olivat yllättäen tyhjät. Puolustajat olivat onnistuneet irtautumaan huomaamatta.
Nyt oli tie länteen auki, ja 22.9. puna-armeijan joukot valtasivat Tallinnan. Vain vaivoin saksalaiset joukot
onnistuttiin evakuoimaan Virosta,
pääosin meriteitse. Monet Saksan
joukoissa palvelleet virolaiset siirtyivät muiden mukana kohti Saksaa ja
taistelivat sen riveissä puna-armeijaa vastaan sodan loppuun saakka.

Mikko K allio oli syntynyt
7.10.1925 Hämeenkyrössä. Hän
lähti puolust amaan Suomea
vapaaehtoisena 17-vuotiaana.
Kesällä 7.7.1944 hän joutui haavoittuneena sotavangiksi Äyräpäässä. Hän selvisi sotilaana,
sotainvalidinä ja sotavankina
sodan koettelemuksista, Tämän
vuoden helmikuussa 14.2. hän
kuoli Kaunialan sairaalassa ja
siirtyi 28.2. haudanlepoon Helsingin Hietaniemeen. Hän oli
yksi niitä Suomen poikia, joka
oli selvinnyt takaisin kotimaahan ja voinut toimia muun muassa rakennusurakoitsijana Yhdysvalloissa.

Lastenkodin mäki 1944.

Lastenkodin mäki 2011.

Osa virolaisista jäi kotimaahansa ja
jatkoi maanalaista toimintaa miehittäjiä vastaan ”metsäveljinä”.
Suomen kannalta Sinimäkien
taistelujen merkitystä ei ole tarpeeksi korostettu, sillä ne antoivat

merkittävää lisätukea puolustustaistelullemme 1944. Suomi ei näin
joutunut torjumaan etelästä tulevia
maihinnousuja. Siihen Kannaksella
kiinni olevat voimavaramme tuskin
olisivat riittäneetkään.

Sirpaleet-kuoro esiintyi Kalevalan päivänä luonnollisesti värikkäissä kansallispuvuissaan. Kuoroa johti kanttori Tomi Kujansuu. Arkun äärelle hiljennyttiin herkin
mielin laulamaan Veteraanin iltahuutoa. Sen laulun soolo-osaa ei kukaan osaa
tulkita niin kuin Sirpaleet kuoron solisti Arvo Isohanni ja sotaorpojen kuorolaulajien
on oikeutetusti helppo yhtyä kertosäkeeseen.
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SENIORIUPSEERIEN MATKA
ITÄ-VIROON 18.–19.9.2012

PRINTEC HOBBY

Aseliike Espoon Kauklahdessa

Smith & Wesson M&P-15 .223Rem 1350€
-kivääriä saatavana myös modifioituna

Dillon Precision progressiiviset latauspuristimet

alkanut idän sotaretki oli aluksi menestyksekäs.
Pohjoinen armeijaryhmä valtasi
nopeassa tahdissa Baltian maat ja
eteni Leningradin porteille. Sen
etelä- ja kaakkoispuolella se valtasi
Pihkovan, Novgorodin ja hetkeksi myös Tihvinän. Samanaikaisesti
Suomen joukot etenivät Laatokan
Karjalassa Syvärille ja valtasivat
syyskuun alkuun mennessä takaisin
Karjalan kannaksen. Leningradin
saartoa ei kuitenkaan koskaan saatu
täysin pitäväksi. Tammikuussa 1943
puna-armeija mursi sen Laatokan
eteläpuolella avaten maayhteyden
saarrettuun kaupunkiin, ja vuotta
myöhemmin saksalaiset heitettiin
lopullisesti Leningradin ympäristöstä. Rintamalinja jähmettyi tämän
jälkeen pitkäksi aikaa Narvajoki -tasalle.
Senioriupseerien matkan pääkohteena ovat juuri Narvan ja Sinimäkien taistelut ja niiden suuri vaikutus Suomen kohtaloihin. Lisäksi
käsitellään JR 200:n eli Suomen
poikien sotatietä, Viron kartanoita
ja Viron tärkeintä energian lähdettä,
palavaa kiveä.
Matka alkaa 18.9. kello 06.30
tilausliikenteen pysäkiltä Mannerheimin ratsastajapatsaan ja Kiasman tuntumasta Vihdin Liikenteen
sinivalkoisella turistibussilla. Bussi
vie matkalaiset Länsiterminaaliin,
missä matkatavarat jätetään bussiin
ja siirrytään terminaalirakennuksen toiseen kerrokseen. Passin tai
poliisiviranomaisen matkustusta
varten myöntämän henkilökortin
tulee olla mukana. Terminaalissa
matkanjohtaja jakaa kaikille maihinnousukortit. Tämän jälkeen siirrytään laivaan, Eckerö Linen M/S
Nordlandiaan ja siellä 9. kannen kokoustiloihin.
Kello 08.00 M/S Nordlandia lähtee kohti Tallinnaa. Kokoustilassa
matkaopas käy läpi matkan ohjelmaa ja pitää alustuksen Narvan ja
Sinimäkien taistelujen merkityksestä Suomen kohtaloille.
Kello 09.15 nautitaan runsas buffet -aamiainen laivan ravintolassa,
minkä jälkeen tilaisuus jatkuu kokoustiloissa 9. kannella.
Kello 11.00 saavutaan Tallinnaan,
siirrytään bussiin ja ajetaan kau-

RL550B 470€
XL650 .223Rem 630€
XL650 .308Win 630€

Saksan 22.6.1941

Lead Extrusions kuparipinnoitetut käsiaseluodit
9mm
9mm
9mm
9mm
9mm
.38
.38
.40
.40
.44
.45

-

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

RN
RN
RN
RN
RN
WC
FP
FP
FP
FP
RN

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

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

73€
62€
76€
94e
99,5e
76,5€
86€
92€
100€
58€
62€

Sellier & Bellot sp pistoolinalli 1000 kpl 28€
Magtech sr kiväärinalli 1000 kpl 29€
erä Mosin Nagant 91/30, hyväkuntoisia 200€
erä Tokarev TT33 7,62Tok, hyväkuntoisia 175€
erä Nagant M1895 7,62mm, hyväkuntoisia 210€
Leader 7,62x39 patruuna 250kpl 53€
Leader 7,62x54R patruuna 200kpl 60€
erä savikiekot 200 kpl & kiekkopatruuna 250 kpl yht 65€
Hiojankuja 2 b Espoo

pungin läpi Metsäkalmistuun, missä käydään Suomen poikien muistomerkillä laskemassa kukkalaite.
Tämän jälkeen matka jatkuu itään
kohti Narvaa. Matkalla tutustutaan
lyhyesti Palmsen ja Sagadin kartanomiljöihin ja juodaan retkikahvit.
Ohjelmassa on myös käynti Sillamäen kaupungissa, joka on hyvä
esimerkki neuvostoarkkitehtuurista
parhaimmillaan. Neuvostoaikana
Sillamäki oli virolaisilta kielletty salaisen teollisuuden kaupunki.
Sillamäen jälkeen tullaankin sitten Sinimäkien taistelualueelle, tutustutaan tapahtumiin maastossa ja
käydään Sinimäkien Vaivaran museossa. Narvassa majoitutaan Hotelli
Ingeriin kaupungin keskustassa.
Päivän päätteeksi nautitaan illallinen hotellin ravintolassa.
Keskiviikkona 19.9. lähtö kello
9.00 hotellista, matkatavarat bussiin ja sitten kiertoajelulle kaupungissa. Kohteina ovat Viron ja Venäjän raja ja runsaat historialliset kohteet ja muistomerkit kaupungissa
sekä Narvan linnan piha.
Kaupunkikierroksen jälkeen matka jatkuu Narvajoen vartta Narva
Joensuuhun, vehreään huvilakaupunkiin. Matkan varrella riittää
nähtävyyksiä ja muistomerkkejä.
Sitten onkin aika suunnata kohti
Tallinnaa. Matkalla juodaan vielä
retkikahvit.
Kello 15.30 bussi vie matkalaiset

Milcon Oy
Tuotantolinja 4
36220 KANGASALA
010 239 2170

www.printecase.fi

0503703360

Tallinnan satamaan. Terminaaliissa
matkanjohtaja jakaa maihinnousukortit ja sitten siirrytään laivaan,
tuttuun M/S Nordlandiaan. Kello
17.00 M/S Nordlandia lähtee kohti Helsinkiä. Perillä ollaan kello
20:30. Länsiterminaalista siirrytään
bussiin, joka palauttaa matkalaiset
lähtöpisteeseemme Mannerheimin
ratsastajapatsaalle.
Matkanjohtajana ja asiantuntijaoppaana on sotahistorian tutkija,
KTM, ylil res Göran Lindgren. Vastuullisena matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat, rekisteritunnus 4074/00/MjMv.
Matkan hinta on 259 e /henkilö
kahden hengen huoneessa. Yhden
hengen huoneen lisämaksu on 20 e.
Matkan järjestäjällä on vakuutus,
mutta matkalaisille suositellaan sellaisen matkavakuutuksen hankkimista, joka sisältää peruutusturvan
sairauden sattuessa.
Sitovat ilmoittautumiset matkalle viimeistään 31.5.2012. Mukaan
ovat ensisijaisesti tervetulleita Senioriupseerien kerhon jäsenet puolisoineen ja seuralaisineen. Muutkin
asiasta kiinnostuneet voivat osallistua, mikäli tilaa on. Ilmoittautumisia matkalle ottaa vastaan Tuulikki
Lehtimäki, VL-Matkat, puhelimella
numerossa 09-444774 ja sähköpostitse osoitteessa tuulikki.lehtimaki@
vihdinliikenne.fi.

Lomalinja Oy
Holiday Tours Ltd
Aleksanterinkatu 32
33100 TAMPERE
010 289 8111
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Puolustusvoimauudistus – jatkuva
prosessi
Teksti ja kuva: Veikko Luomi

z

Keskustelu puolustusvoimauudistuksesta on ollut kovin kapea-alaista. On keskitytty lähinnä varuskuntiin ja niihinkin vain alue- ja kielipoliittisin perustein. Rauhan ajan ja
sodan ajan puolustusvoimien yhteys
sekä turvallisuusympäristön muutokset on julkisuudessa sivuutettu.
Puolustusvoimien muutos on
jatkuva prosessi, johon vaikuttavat
monet seikat, erityisesti turvallisuusympäristömme muutokset ja taloudelliset resurssit. Viimeisten vuosikymmenten suuria muutoksia oli
Neuvostoliiton ja sen johtaman sotilasblokin (Varsovan liitto) romahdus seurauksineen. YYA-sopimuksen raukeaminen ja Suomenlahden
etelärannikon vapautuminen miehityksestä mahdollistivat suurten
muutosten toteuttamisen puolustusjärjestelyissämme. Venäjän meneillään oleva puolustusvoimareformi
taas pakottaa suuriin muutoksiin.
Näitä muutoksia on toteutettu sodan ajan puolustusvoimissamme
järjestelmällisesti, vaikka niistä ei
olekaan pidetty paljon melua.
Eräs suuri muutos on ollut, ettei
varusmiesjoukoillamme enää ole
valmiustehtävää ”nopean toiminnan
joukkoina”. Aiemminhan niin oli,
minkä vuoksi mm. palvelukseenastumis- ja palvelusaikajärjestelyt
olivat toiset. Puolustusvoimissa oli
aina vähintään neljä kuukautta kou-

lutettuja, ainakin välttävästi taistelukelpoisia varusmiehiä. Nykyiset
maavoimien varuskunnat ovatkin
ensisijaisesti koulutuskeskuksia.
Meneillään olevan puolustusvoimauudistuksen tarve todettiin
jo vuoden 2009 turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen selonteon valmistelussa, joten heti vuonna 2010
puolustusvoimissa asetettiin laaja, kenraalimajuri Seppo Toivosen
johtama työryhmä valmistelemaan
muutoksia. On aihetta arvioida, että
suunnitteluprosessi on ollut hyvin
perusteellinen ja siinä on arvioitu
radikaalejakin vaihtoehtoja, kuten
siirtymistä värvättyyn, ns. palkkaarmeijaan.
Vuoden 2011 eduskuntavaalien
jälkeisten vaikeiden hallitusneuvottelujen tulos asetti puolustushallinnon erittäin hankalaan asemaan.
Perussuomalaisten kieltäydyttyä
hallitusvastuusta pääsi puolustusnihilismi sanelemaan hallitusohjelmaan puolustusmäärärahojen välittömän ja skandaalimaisen jyrkän
leikkauksen.
Sinänsä tarpeellinen puolustusvoimien muutos ja rahoituksen
dramaattinen, ennakoimaton lasku
joudutaan nyt toteuttamaan samanaikaisesti, mikä on väistämättä johtanut vaikeuksiin.
Varuskuntien sijainti on koulutuksellisesti tärkeä
Tarvitsemme sodan ajan joukkoja kovin erilaisiin tehtäviin. Pääkau-

punkiseudun joukot on järkevintä
kouluttaa Helsingin tunneliverkostossa, arktisen sodankäynnin joukot
Lapissa, rannikkojääkärit niillä linnakkeilla ja satamissa, joihin heidän
suunnitellaan tekevän vastahyökkäyksiä, raskasasejoukot tarvitsevat
ampumakenttiä jne. Varuskuntien
sijainti määräytyy myös näiden näkökohtien mukaan.
Julkinen keskustelu on asettanut
vastakkain Dragsvikin rannikkojääkärikoulutuksen ja Kontiorannan
varuskunnan, jossa Pohjois-Karjalan
Prikaati kouluttaa jalkaväkeä alueellisiin joukkoihin. Keskustelu on
ollut lähes täysin kieli- ja aluepoliittinen, eikä sitä ole juuri häiritty
sellaisilla pikkuseikoilla kuin sodan
ajan meri- ja rannikkopuolustuksen
joukkotarpeilla tai sillä, että sodan
ajan kokoonpanoistamme poistuvat
juuri ne alueelliset joukot, joihin
Kontioranta on kouluttanut. Sekin
on unohtunut, etteivät varuskunnat kouluta pelkästään alokkaita ja
miehistöä, vaan myös ryhmänjohtajia, upseerikokelaita ja reserviläisiä

(vaikkakin kertausharjoitukset on
nyt jouduttu lähes lopettamaan).
Alokkaiden jalkaterien välinen
kulma voidaan toki opettaa missä
tahansa, mutta erikois- ja johtajakoulutus vaati oikean ympäristön.
Varusmiesajan lyhyyden vuoksi on
myös miehistön erikoiskoulutus
aloitettava jo peruskoulutuskauden
aikana.

Politrukit määränneet
ennenkin
Puolustusvoimien poliittinen ohjaus
on ollut esillä keskustelussa. Ilmiö
ei ole uusi, vaan sitä on tehty jatkuvasti. Ohjaus on parlamentaariseen demokratiaan kuuluvaa, joskin
puolustusvoimissa ollaan varmasti
aiheestakin nyreissään siitä, että
alue- ja työllisyyspolitiikka, eli vaalitaktiikka, ovat estäneet järkevät
muutokset, kuten tarpeettomien
varuskuntien lakkautukset ennen
taloudellista pakkoa, ja aikaansaaneet vähemmän järkeviä muutoksia,
kuten maavoimaesikunnan sijoituksen epätarkoituksenmukaisesti ja

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU JA SUOMEN SOTATIETEELLINEN SEURA JÄRJESTÄVÄT

Kevättalkoot ja
tutustumiskäynti
Spjutsundin
piirimajalla 10.5.

S TATIETEIDEN PÄIVÄT
2012

MUUTOS - SYITÄ, RATKAISUJA JA SEURAUKSIA

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRISSÄ JA
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN
HUHTI-TOUKOKUUSSA MM. SEURAAVAT KURSSIT:

23. – 24.5.2012
Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina

Osallistumismaksu on 20 euroa hengeltä, mihin sisältyvät
lounaat ja vastaanotto. Ohjeet ilmoittautumisesta ja
tarkemmat tiedot osoitteesta
www.pv.fi/sotatieteidenpaivat2012.
www.pv.fi/sotatieteidenpaivat2012

taannoisen Kotkan Rannikkoalueen
supistamisen pieneksi, vähämerkitykselliseksi pataljoonaksi.
Noin sivumennen: puolustusvoimain komentaja toi poliittisen
ohjauksen erittäin selvästi esille jo
8. helmikuuta, kun puolustusvoimauudistuksesta tiedotettiin julkisuuteen. Jostain syystä ohjaus noteerattiin vasta paljon myöhemmin.
Poliittiseksi ohjaukseksi voidaan
katsoa myös mahdolliset ylipäällikön puolustusvoimalain nojalla tekemät päätökset, ainakin silloin, jos
taustalla on ollut ideologisia vaikuttimia. Historiantutkijat selvittänevät, missä määrin tällaista on tapahtunut. Henkilökohtaisesti arvelen
näin tapahtuneen ja varsinaisen
sotilasjohdon saaneen niellä seuraukset ja ottaa vastaan maanpuolustusväen moitteet ja epäilyt.
Käsitykseni mukaan on nyt meneillä oleva uudistus tehty lähes
puhtaasti puolustusvoimien ehdoin,
ottaen toki huomioon mainitsemani
ankarat talousehdot.

14.4.2012
14.-15.4.2012
13.-15.4.2012
13.-15.4.2012
14.-15.4.2012
14.4.2012
17.4.2012
19.4.2012
20.-22.4.2012
20.-22.4.2012
20.-22.4.2012
20.-22.4.2012
20.-22.4.2012
21.4.2012
22.4.2012
24.4.2012
27.-29.4.2012
27.-29.4.2012
28.4.2012
28.4.2012
28.4.2012
28.4.2012

KoTu/kivääri
Turvallisesti maastossa - Tuusula – Järvenpää
Joukkomuonituskurssi, Tuusula
Lukion turvakurssi Karkkila
Mpviikonlopun johtokurssi (kutsutut), Tuusula
Selviydytkö sähköttä, Tuusula
KoTu/kivääri
KoTU/pistooli
Espoon-Kauniaisten Lukiolaisen turvakurssi
Helsinki 1 Lukiolaisen turvakurssi
Helsinki 2 Lukiolaisen turvakurssi
Vantaan Lukiolaisen turvakurssi
Tarkka-ammunta, kouluttajakoulutus 1, Niinisalo
KoTU/kilpailu perinnekivääri
Reppumarssi 3
KoTu/kivääri
Padasjoen kevätampumaleiri Itä-Helsinkiläisille
Tiedustelu/ Spaning, grundkurs, Tenhola
KoTu/kivääri perinne
Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä
Kuntotesti
KoTu/kivääri normaali

Ilmoittautukaa kursseille MPK:n järjestelmän kautta,
jossa myös paljon muita kursseja tarjolla.

Spjutsundin piirimajan varustetasoon ja
kulkuyhteyksiin on panostettu muutan
vuoden aikana melkoisesti, maja tarjoaa
nykyisellään oivallisen ympäristön
yhdistysten ja jäsenten kokous- ja virkistyskäyttöön.
Pääosa majan kunnossapidosta suoritetaan talkoovoimin ja yhdistykset
kutsutaan taas mukaan kevättalkoisiin
ylläpitämään yhteistä majaamme. Kaikki
talkoohenkiset ovat tervetulleita mutta
erityisesti mukaan toivotaan uusia ja
nuoria tutustumaan majaan ja toisiinsa.
Kevättalkoissa keskitytään erityisesti
piha-alueiden kunnostamiseen ja pieniin
remonttihommiin. Kokoonnumme majalla torstaina 10.5 klo 16.00 alkaen. Piiri
tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan.
Oikeaa muonituksen ja muun varustautumisen suunnittelua varten pyydämme
ilmoittautumiset mukaan talkooporukkaan toimistolle sähköpostitse toimisto@hrup.fi ti 8.5 mennessä. Tarkemmat
ajo-ohjeet saatte ilmoittautumisen
yhteydessä.
Tapaamisiin siis viimeistään
Spjutsundissa.
Pekka Rintala
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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 vuorolle ei ole ilmoittautunut, sille ei myöskään ole mahdollista osallistua. 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).
Ratavuoroista on huomioitava, että jos puolustusvoimat tarvitsee varauksessa olevaa vuoroa, me väistymme. Tästä pyrimme ilmoittamaan heti tiedon saatuamme, joten tarkistakaa
sähköpostinne ampumapäivinä ennen radalle lähtöänne.

Helsingin reserviläispiirien pistoolin
ampumaohjelma – kausi 2012
Huomioikaa HRUP / HELRESP maksettu jäsenmaksu. Vain piirien jäsenet voivat osallistua
sarja – ja mestaruuskilpailuihin Santahaminassa. KAARTJR:n kanssa on sovittu että VAIN alla
oleville vuoroille pääsee näyttämällä portilla jäsenkorttia.
Vapaaehtoisia tarvitaan kauden ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan vetäjille: pist. pika-ammmunta: Seppo Laitakari p. 050 4626780, sot.
pist. pika-ammunta: Veikko Joki 050-4669116.
PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA		
ti 17.4.2012
rata 2 ja 3		
ti
8.5.2012
rata 2		
ti 22.5.2012
rata 2 ja 3		
ti
5.6.2012
rata 2		
ti 19.6.2012
rata 2 ja 3		
ti
3.7.2012
rata 2 ja 3		
ti 17.7.2012
rata 2 ja 3		
ti 31.7.2012
rata 2 ja 3		
ti 14.8.2012
rata 2 ja 3, mest.
ti 28.8.2012
rata 2 ja 3		
ti 11.9.2012
rata 2 ja 3		
ti 25.9.2012
rata 2 ja 3		

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti
10.4.2012 rata 2
ti
24.4.2012 rata 2 ja 3
ti
15.5.2012
rata 2 ja 3
ti
29.5.2012 rata 2 ja 3
ti
12.6.2012
rata 2 ja 3
ti
26.6.2012 rata 2 ja 3
ti
10.7.2012
rata 2 ja 3
ti
24.7.2012
rata 2 ja 3
ti
7.8.2012 rata 2 ja 3, mest.
ti
21.8.2012 rata 2 ja 3
ti
4.9.2012 rata 2 ja 3
ti
18.9.2012
rata 2 ja 3

Mestaruuskilpailut:
pienoispistooli
isopistooli		
pistooli-pika		
sotilaspistooli-pika

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

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

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

Reserviläiset tyrmäävät
armeijauudistuksen
Kevät on edennyt huhtikuuhun. Olemme saaneet helmikuusta
lähtien viikoittain lukea uutisointia varuskunnista, niiden lakkauttamisesta sekä asian ympärillä pyörivästä keskustelusta.
Ajankohta onkin saanut osuvasti ”musta keskiviikko”-nimityksen. Puolustusvoimauudistuksen sisällön julkaisua pantattiin
vaalien jälkeiseen aikaan. Taktisena vetona temppu kyllä
onnistui. Olisiko uudistus vaikuttanut mahdollisesti äänestyskäyttäytymiseen mikäli se olisi tullut esiin ennen vaaleja?
Tosiasiahan on, että maatamme ei puolusteta varuskunnista,
mutta varuskunnissa luodaan edellytykset maamme puolustamiseen. Varuskunnat ovat myös osa yhteiskunnan rakennetta
luoden työpaikkoja. Varuskunnat ovat paikallisten yrittäjien
asiakkaita, samoin kuin niiden henkilökunta ja varusmiehet.
Paikkakunnat joissa varuskuntia on (oli), ovat ylpeitä ”omasta”
joukko-osastostaan, sillä siellä saattaa olla suorittanut varusmiespalveluksen useampi sukupolvi, ja monelle varuskunta on
tarjonnut työpaikan. Tätä ei myöskään pidä unohtaa.
Kuinka vastedes järjestetään MPK:n kursseja ja muita harjoituksia? Matkat niihin kasvavat ja osallistumiskynnys nousee.
Liikkuminen ei ole ilmaista nykyisillä matkakustannuksilla.
Paikkakunnan KH-ja VEH-harjoituksiin kutsuttavien reserviläisten matkat kasvavat myös. Jääkö paikkakunnille tiloja MPK:n
toimintaan ja jotain materiaaliakin varastoihin? Säästöähän
tällä haetaan, vai miten on? Eivät sitten jätä varastojakaan,
vaan kaikki ”lihoiksi”?
Tästä päästään sitten ammunnan harrastamiseen. Miten käy
ampumaratojen joita paikkakuntien reserviläiset ovat saaneet
käyttää? Harrastuksen jatkuminen on vaarassa tai jää pelkästään paikkakuntien metsästysseurojen hallitsemille radoille.
Nämä eivät välttämättä sovellu reserviläisampujan lajeihin
ilman muutostöitä, jotka ovat kalliita, samoin kuin muutokset
ratojen ympäristölupiin. Meillä PK- seudulla on asiat hyvin,
mutta entäs jos asia olisi koskenut myös PK- seutua kovalla kädellä? Muistamme varmaan Hyrylän ampumarata-alueen. Me
olemme ylpeitä omalla alueella toimivasta joukko-osastosta,
joka tulee MPK:n toimintaa ja reserviläisiä niillä resursseilla
kuin kulloinkin pystyy.
Ampumaratatoiminta on pyörinyt alueellamme erinomai-

sesti
alkuvuoden.
Ratavuoroilla on aktiivisesti harrastajia, joten tarpeettomia eivät saamaamme vuorot ole. Piiriemme
alueella on järjestetty turvallisen ampujan ja SRA-ampujan
kursseja, tiedotusta ampuma-aselaista, kilpailuja. Kesällä on
Reserviläisurheiluliiton valtakunnalliset ampumakilpailut.
Kyllä koko maata on puolustettava. Seuraavassa on faktoja
maastamme jota kannattaa puolustaa ja vaalia. Ensimmäiset
200 jääkäriä, isänmaan miestä, lähtivät oppia saamaan vuonna 1915 saadaksemme itsenäisyyden. Kolmen vuoden päästä
tulee siitä kuluneeksi sata vuotta. Suomi itsenäistyi 6. joulukuuta 1917. Viiden vuoden päästä tästä tulee kuluneeksi sata
vuotta. Puolustusvoimat muodostettiin 25. tammikuuta 1918 ja
täyttää heti perässä sata vuotta.
Onko silloin itsenäistä Suomea ja sillä puolustusvoimia jotka
kykenevät puolustamaan koko maata ja sen kansaa? Motivaatio lähtee siitä, että on maanpuolustustahto ja puolustusvoimat, hallitus, eduskunta, kansa ja yhteiskunta sitä tukemassa.
Tarvitsemme puolustusvoimat turvaamaan uskottavasti
rajamme ja koskemattomuutemme, kuten poliisin turvamaan
kansalaisten hyvinvoinnin. Jos nämä eivät ole kunnossa, joku
ulkopuolinen ottaa paikat haltuunsa, sillä maa jossa ei ole
laillista itsenäistä yhteiskuntaa lakkaa olemasta.
Turvallisuutta yhdessä, yhteisen asian puolesta,
Ltn Veijo Rautio, HRUP & HELRESP
ampumatoimikunta

Santahaminan

torstai
torstai
tiistai
tiistai

24.5.2012
31.5.2012
14.8.2011
7.8.2011

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana HRUP / HELRESP v. 2012 jäsenkortti/maksukuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan
ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman radan valvojien toimesta.
Kilpailuaika on klo 17.30 – 20.00. Aloitus klo 17.30. Radalla on oltava 15 min ennen alkua. Kilpailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta klo 17.20. Osallistumismaksu 3 euroa per
kilpailija. Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikat. Sarjajako: H - H50 - H60 - H70
- H80 - D - D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme jäsentä. Joukkue ilmoitetaan
ilmoittautumisen yhteydessä.
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek
kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun.
Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli.
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen
10 laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4. Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase
vähintään cal 7.65, 2 lipasta. Lipastus aina 6+4. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta
per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljännen käännön välissä on lippaan vaihto. Häiriö ei oikeuta uusintaan.
Lajisääntöjä tullaan valvomaan myös aseiden osalta. Kilpailukohtaisesti tarkistetaan ja punnitaan kolmen arvalla valitun ampujan aseet ja niiden liipaisinvastus (min. 1000g). Pistoolin
pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen sarjakilpailun
siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen.
Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan sarjakilpailuun. Samoin joukkueiden kolme tulosta osallistuu joukkueiden kisaan. Ampumaterveisin,
ylil Tomi Alajoki HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

ampumavuorot
Ampumavuorot
Santahaminassa
Vuoro
HUHTIKUU
KoTu/pistooli
KoTu/kivääri
KoTu/kivääri
KoTu/pistooli
KoTu/kivääri
KoTu/pistooli
KoTu/perinnekiv.
KoTu/kivääri
TOUKOKUU
Kotu/kivääri
Kotu/pistooli
KoTu/ perinnekiv
Kotu/kivääri
Kotu/kivääri
Kotu/pistooli
KoTu/perinnekiv.
Kotu/kivääri
Kotu/kivääri
KoTu/pistooli
KoTu/kivääri
Kotu/kivääri
Kotu/pistooli
KoTu/kivääri
Kotu/kivääri
KESÄKUU

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

14.4.2012
14.4.2012
17.4.2012
19.4.2012
24.4.2012
26.4.2012
28.4.2012
28.4.2012

klo 9-12
klo.12-16
klo.17-21
klo.17-21
klo.17-21
klo.17-21
klo.9-12
klo.12-16

pist1
mpkk150m
mpkk150m
pist2
mpkk150m
Pist2
300m
150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Ke 11.4
Ke 11.4
Ma 16.4
Ke 18.4
Ma 23.4
Ke 25.4
Ke25.4
Ke25.4

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

2.5.2012
3.5.2012
5.5.2012
5.5.2012
8.5.2012
10.5.2012
12.5.2012
12.5.2012
15.5.2012
16.5.2012
19.5.2012
22.5.2012
24.5.2012
26.5.2012
29.5.2012

klo.17-21
klo.17-21
klo.9-12
klo.12-16
klo.17-21
klo.17-21
klo.9-12
klo.12-16
klo.17-21
klo.17-21
klo.9-16
klo.17-21
klo.17-21
klo.9-16
klo.17-21

150m
pist2
300m
150m
150m
pist2
300m
150m
300m
pist2
mpkk150m
150m
pist2
mpkk150m
150m

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

Ke 25.4
Ke 25.4
To 3.5
To 3.5
Ma 7.5
Ke 9.5
Ke 9.5
Ke 9.5
Ma 14.5
Ma 14.5
Ke16.5
Ma 21.5
Ke 23.5
Ke 23.5
Ma 28.5

0400 12 12034
0400 12 12036
0400 12 12094
0400 12 12040
0400 12 12095
0400 12 12096
0400 12 12097
0400 12 12098
0400 12 12099
0400 12 12100
0400 12 12101
0400 12 12102
0400 12 12103
0400 12 12104
0400 12 12105

Koko kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi
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Järjestyksenvalvojakurssi

Meiltä:
Roll-up telineet
Pop-up telineet
Messutiskit
Banneritelineet
Kangastelineet
Lipputangot
ym.
Maxibit Finland Feelfree Oy
Atomitie 5 f 00370 Helsinki
www.maxibit.fi

Piirien nettisivut uudistuivat
Teksti ja kuvat: Ossi Ikonen

Esitelmätilaisuus maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa, os. Töölöntorinkau 2
maanantaina 23.4. klo 18.00
Puhujana majuri Marko Maaluoto,
Kaartin pataljoonan komendantti
Kaikki kerhot tervetulleita, järjestäjänä
Töölön reserviupseerit.

Reserviupseeripiirin ja
Helsingin Seudun Reserviläispiirin
nettisivut uudistuivat helmikuun
puolivälissä. Jatkossa vanhat tutut
osoitteet www.hrup.fi ja www.helresp.fi vievät yhteiselle portaalisivulle, jonka alta löytyvät molempien
piirien omat sivut.

Helsingin

Huomio veneilevät
upseerit ja
reservinupseerit!

Sivuston sivukartta on seuraava:
Yhteinen etusivu
• Uutiset
• Helsingin Reservin Sanomat
• Kalenteri

Rajoitettu erä
viirejä myynnissä
tulevalle veneilykaudelle.

Piirien yhteiset sivut
• Ampumatoiminta
• Sotilasliikunta
• Helsingin Reservin Sanomat
Helsingin Reserviupseeripiiri
• Jäseneksi
• Kalenteri
• Toimintakalenteri
• Hallintokalenteri
• Kerhot
• Aselajikerhot
• Aluekerhot
• Piiri
• Piirihallitus
• Toimikunnat ja edustukset
• Kokoustilat
• Asiakirjat
• Yhteystiedot
• Yhteydenottolomake
Helsingin Seudun Reserviläispiiri

KAARTIN
PATALJOONA
200 VUOTTA

RUK:n käyneet upseerit sekä kadettiupseerit voivat lunastaa itselleen UPSEERIN VENEVIIRIN
MSK:n käyneet Helsingin Reservimeriupseerit ry:n jäsenet ovat oikeutettuja
lunastamaan itselleen MERIUPSEERIN
VENEVIIRIN
Ilmoitathan tilatessasi RUK/MSK:n
kurssinumerosi!
Hinta 45 e sisältäen postituskulut.
Tilaukset puhelimitse 0400-401345 /
Juha Tenhunen

•
•
•
•

Jäseneksi
Yhdistykset
Saunapirtti
Piiri

•
•
•
•

Piirihallitus
Kalenteri
Yhteystiedot
Yhteydenottolomake

Kurssi sisältää järjestyksenvalvojista
annetussa laissa (533/1999)
tarkoitetun järjestyksenvalvojan koulutuksen, joka toteutetaan sisäasiainministeriön koulutusaineiston ja annetun
säädöstön mukaisesti.
Kurssin tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet
toimia järjestyksenvalvojana. Kurssiin
sisältyy kirjallinen loppukoe.
Koulutuksesta annetaan todistus ja sen
hyväksytysti suorittanut voi hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi omalta
poliisilaitokseltaan. Kurssi edellyttää 18
vuoden ikää ja hakijan tulee olla sekä
luotettava ja rehellinen että soveltuva
järjestyksenvalvojan tehtäviin. Koulutusmateriaaliin voi etukäteen tutustua
osoitteessa www.yritysturvallisuus.fi
Sitovat ilmoittautumiset Helsingin
Seudun Reserviläispiirin toimistoon (09)
4056 2080 tai kari.talikka@helresp.fi.
Kurssin hinta on 138,- euroa. Maksuohjeet toimitetaan ilmoittautuneille.
Koulutustiloina on Maanpuolustusjärjestöjen kokoushuone I, Döbelninkatu 2 ja
samassa rakennuksessa sijaitseva dojo.
Kurssiaikataulu:
7.6 to klo 17 – 22 6 t
8.6 pe klo 17 – 22 6 t
9.6 la klo 10 – 18 8 t
11.6 ma klo 17 – 22 6 t
12.6 ti klo 17 – 22 6 t
Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksesta vastaa sisäasiainministeriön
hyväksymänä kouluttaja Jori Ala-Keturi.

VIERAILU
RUOTSALAISEEN
VARUSKUNTAAN
Töölön reserviupseerit järjestää
22. - 25.5.2012 käynnin Bergassa
sijaitsevaan Amfibieregementet
-yksikköön. Kaikkien kerhojen
jäsenet ovat tervetulleita. Paikkoja
rajoitetusti, ilmoittaudu nopeasti.
Jyrki Ratia 040-5829127
mratia@welho.com
Tarkemmat tiedot, kts. Töölön
kerhopalsta.

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Kaapelit pohjoisiin olosuhteisiin

optiset ja kupariset telekaapelit, instrumentointikaapelit sekä valokaapelitarvikkeet

www.nestorcables.fi

Nestor Cables Oy
Myynti ja markkinointi:
Miestentie 1
02150 Espoo

Tehdas:
Mittarikuja 5
90620 Oulu
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Liikuntatoimintaa
Liikekannallepano Hakunilassa-Jukolan viesti
Saatoit huomata HRS:n edellisestä numerosta artikkelin jossa kerrottiin ensi kesän Jukolan
Viestistä. Kilpailukeskus sijaitsee Hakunilan Urheilupuistossa ja kilpailumaasto on Sipoonkorvessa. Tapahtuma on näin ollen poikkeuksellisen helposti saavutettavissa pääkaupunkiseudun reserviläisille.
Puolustusvoimat on yksi tapahtuman pääsponsoreita ja reserviläisiäkin on runsaasti mukana.
Tänä vuonna osallistumiskynnystä on vielä alennettu, HRUP ja HELRESP ovat päättäneet koota mahdollisimman monta 7 hengen joukkuetta mukaan.
Suunnistuskokemusta et juuri tarvitse, vaatimustaso ei juuri eroa iltarastien tasosta, toki
matkat ovat hieman pidempiä. Myös naiset ovat tervetulleita Jukola-joukkueisiin. Keväällä
järjestetään muutama harjoitus iltarastien yhteydessä, joissa voit kerrata suunnistuksen
perusteita.
Piiri tukee osallistujia kokoamalla reserviläishenkiset joukkueet ja maksamalla puolet 40
e osallistumismaksusta, lisäksi joukkueet varustetaan piirin hankkimin yhtenäisin paidoin.
Myös omaa huoltoa tullaan tarjoamaan huoltopisteellä kisakeskuksessa. Piiri tarjoaa myös
emit-leimasimet.
Osuuksien pituudet vaihtelevat 8 – 15 km välillä. Kilpailu alkaa lauantaina 16.6. klo 22.30 yhteislähdöllä. Kahdella ensimmäisellä osuudella suunnistetaan hämärässä/pimeässä ja loput
on valoisaa. Tarkoitus ei ole, että jaksaisit juosta koko osuutta, vaan riittää että pystyt kulkemaan sen maastossa ja löydät oikeat rastit hajontojen joukosta. Viimeiset osuudet lähtevät
matkaan yhteislähdössä sunnuntaiaamuna.
Joukkueiden muodostamista varten kysymme osallistujilta myös cooper-tuloksen (tai oman
arvion tämänhetkisestä tuloksesta). Lisäksi voit esittää toivomuksen osuuden suhteen, mutta
kaikkien toiveita ei välttämättä voida toteuttaa jotta joukkueet saadaan koottua. Kahdella
ensimmäisellä osuudella olisi hyvä olla aiempaa yösuunnistuskokemusta, toki tätä ehtii vielä
ennen kesäkuuta hankkia.
Tule mukaan edustamaan omaa kerhoa sekä kokemaan ainutlaatuisen hieno massatapahtuma hienon urheilulajin ja samanhenkisten kavereiden parissa. Oma jännityksensä liittyy myös
siihen kuka pääsee juoksemaan torni-logo rinnassaan, usein se on löytynyt ankkurisosuuden
numerolapusta.
Ilmoittaudu nettilomakkeen kautta 15.5. mennessä. Joukkueille järjestetään ennakkotapaaminen to 24.5. klo 18. Paikka Töölöntorinkatu 2B – auditorio.

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Tule mukaan Jukolaan ja Kesäyön
marssiin Santahaminaan
Reserviläisen kenttäkelpoisuuteen kuuluvat
oleellisina osina sekä suunnistus- että
marssitaidot. Näitä kumpaakin tarvitaan, kun
joukkoja johdetaan ja siirretään paikasta
toiseen. Kummastakin tapahtumasta lisää
tässä lehdessä.
Jukolan viesti Vantaalla ja Kesäyön marssi
Santahaminassa tarjoavat pääkaupunkiseudun reserviläisille mahdollisuuden arvioida
omia taitojaan. Lisäksi Kesäyön marssi
tarvitsee toimihenkilöitä onnistuakseen,
järjestelytehtävät toteutetaan seuraavina
MPK:n Helsingin kursseina:
Kesäyön marssi, huoltotehtävät
(kurssino 0400 12 13042)
Kesäyön marssi, marssitoimisto
(kurssino 0400 12 13041)

Sotilasliikuntatoimikunnan kevään tarjonta
on löydettävissä osoitteissa www.hrup.fi tai
www.helresp.fi

NÄMÄ KAIKKI PALVELUT ON TARKOITETTU
SINULLE ARVOISA JÄSEN, KÄYTÄ NIITÄ
HYVÄKSESI!

Tarjolla mm.
reserviläisten kenttäkelpoisuuspäivä
28.04. (MPK:n kurssino 0400 12 12033)
geokätköily 09.05.
parkour –treenitilaisuus 22.5.
Kesäyön marssi 09.06.
Jukolan viesti 16.-17.06.

Muista merkitä kaikki kuntoilusi sähköiseen
kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi/
kuntokortti

Kevät on myös kuntoliikunnan aikaa, onhan ulkona yhä paremmat mahdollisuudet virkistäytyä ja liikkua vaikkapa jalan tai polkupyörällä
liikkuen. Lisäksi piireillä on yhteisesti neuvoteltu sopimus SATS-kuntosaliketjun kanssa,
saleja on eri puolella pääkaupunkiseutua.

Mikäli sinulla on hyviä ideoita syksyn tarjontaamme, niin ota yhteyttä, puh. 040 036
8111, sähköpostiosoite on tarkiainenrist@
elisanet.fi
LIIKUNNALLISTA KEVÄTTÄ!
Risto Tarkiainen

MARSSIAMMUNNAN
SARJAKILPAILU
2012
Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja
HelResP) marssiammunnan sarjakilpailu
järjestetään KaartJR:n pistooliradalla
(rata 1) Santahaminassa seuraavasti:
Kevään osakilpailut:

Piirien joukkueisiin ilmoittautuminen: http://www.hrup.fi/jukola/
Lisätietoa piirien sivuilla: http://www.hrup.fi/component/ohanah/valio-jukola-2012?Itemid=306
Tapahtuman nettisivut: http://www.jukola.com/2012/

ke 9.5, ke 23.5, ke 30.5, ke 6.6 ja ke 20.6
Muutokset kilpailuohjelmaan ovat
mahdollisia. Syksyn kilpailuohjelma
ilmoitetaan myöhemmin.

Maa on sula, maanantaimarssit käyntiin
Aloitamme 16.4. jälleen säännöllisen kävely-/marssiharjoituksen keskuspuistossa.
5km/1h ja 10 km/2h lenkit. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa.
Lähtökynnys ylitetään klo 17.00, teemme ensin 5 km/1h lenkin ja palaamme parkkipaikalle
noutamaan klo 18 saapuneet mukaan ja marssimme 5 km lisää. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikkumaan. Tervetuloa maanantaimarssille! Saku Väliahde, majuri, HRUP:n puheenjohtaja
040-725 2096

Parkour-treenit 22.5.2012 klo 17-19
Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat parkouriin ja saada osallistujilta palautetta toiminnan
edelleen liittämiseksi osaksi reservipiirien tarjontaa niille jäsenille, joita laji kiinnostaa. Varustuksena ulkoliikuntavarusteet. Ilmoittautumiset 8.5. mennessä osoitteeseen ossi.ikonen@
hrup.fi .
Osallistumismaksu 12 e suoritetaan ilmoittautumispäivään mennessä Helsingin Reserviupseeripirin tilille, tilinumero on FI22 1022 3000 1031 80. Treenipaikka osoitteessa Sörnäisten
rantatie 13, Helsinki.
Lisäinfoa lajista: Juho Kallio, puh. 044 032 0060, sähköpostiosoite on juho.kallio [ät] dash.
fi nettisivut osoitteessa www.parkour.fi

Geokätköily–kurssi 9.5.2012 klo 18-21
Tavoitteena on että sallistujat saavat perustiedot harrastuksen aloittamiseen. Geokätköilyssä
etsitään toisten harrastajien piilottamia kätköjä GPS-satelliittinavigaattorin tai karttojen
avulla. Kurssilla tutustutaan nykyaikaiseen aarteenetsintään ja GPS-laitteiden käyttöön myös
käytännössä ja etsitään harjoituskätköjä. Paikkana on maanpuolustusjärjestöjen auditorio,
os. Töölöntorinkatu 2.
Hinta: 30 e/henkilö Suomen Ladun jäsenille, muille 45 e, alle 15 v lapset aikuisen seurassa
ilmaiseksi.
Kurssi sisältää opastuksen, kurssikalvot ja GPS-laitteen kurssin ajaksi. Ilmoittautumiset 25.4.
mennessä osoitteeseen ossi.ikonen@hrup.fi. Osallistumismaksu suoritetaan ilmoittautumispäivään mennessä Helsingin Reserviupseeripiirin tilille, tilinumero on FI22 1022 3000 1031 80.

Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on
oltava 15 min ennen kilpailun alkua.
Osallistumismaksu on 4 euroa/osakilpailu tai 20 euroa/koko sarjakilpailu (kevät
ja syksy).
Santahaminaan pääsee näyttämällä siltavartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdistyksen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla, mihin tilaisuuteen on menossa.
Lupa koskee vain tätä kilpailua.
Marssiammunta suoritetaan sarjoissa H,
H40, H50 ja juniorisarjoissa siten, että
ensin juostaan n. 2,5 km:n lenkki, jonka
jälkeen ammutaan 10 laukausta koulutauluun. Ammunnan jälkeen juostaan n.
1,5 km:n lenkki, ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan vielä lyhyempi lenkki.
Kokonaisjuoksumatka on n. 5,5 km. H60
sarjassa juostaan kolme lyhyttä lenkkiä,
jolloin juoksumatka on yhteensä n. 4,5
km. H70 ja H75 sarjoissa juostaan kaksi
lyhyttä lenkkiä (juoksumatka n. 3 km) ja
maaliin tullaan suoraan toisen ammunnan jälkeen.
Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10
laukausta koulutauluun. Kilpailussa
käytettävä ase on .22 cal vakiopistooli.
Ammunnassa on sallittua käyttää
tukena niskahihnaa. Asetta ei kanneta
juostessa. Kilpailijan tulos muodostuu
juoksuajasta ja siihen lisättävästä
ammunnan sakko-osuudesta. Sakko
on 10 sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun
lasketaan mukaan kunkin kilpailijan 6
parasta osakilpailutulosta.
Yhteyshenkilö: Harry Haapanen p. 040
- 7520063

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki
(09) 478 999
www.skal.fi

TURVAA
TULOSTUS- JA
KOPIOINTIRATKAISUNNE

Ricoh Finland Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
p. 0207 370 300
www.ricoh.fi
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Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmäilta 24.4.2012 klo 19, prikaatikenraali Harri Ohra-aho: Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä.
Kauniaisten kaupungintalo
Ekskursio 12.5.2012 Marskin
Maja, lähtö Kauniaisten kaupungintalon parkkipaikalta klo 08:30,
paluu n. klo 16, osallistumismaksu
50 e /hlö/pers sisältäen matkat,
opastukset ja lounaan ilman juomia
sekä myös tutustumisen valimomuseoon Karkkilassa. Ilmoittautuminen viimeistään 25.4. arvo.kari@
kolumbus.fi tai puh. 050 4095 521.
Maksu kerätään käteisenä bussissa,
tasaraha!
Ekskursio: Dresden - Wittenberg
– Berlin 4.-7.10.2012. Tarkemmat tiedot arvo.kari@kolumbus.fi tai puh.
050 4095 521. Tilaisuudet ovat avoimia yleisölle.

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Skytte
Skytte på Tölös inomhusbana fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. Vapen och annan nödvändig
utrustning kan lånas på plats. Meddela gärna innan att du är på kommande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller
050 506 0991 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.
mpk.fi. Det finns ofta möjlighet att
låna vapen under dessa turer.
Besök till Stockholm i november
Reservofficerssällskapet i Stockholm (ROSIS) ordnar sin vinterbal
den 24.11.2012. Notera gärna datumet redan nu. En delegation från
HSRK kommer att åka till Stockholm.

Kanta-helsinki
Järjestämme yhdistyksen kevätretken Etelä- Viroon pe ip 18.5. – su

20.5. Tiedustelut Sakari Väliahde p.
040 725 2096. Ilmoittautuminen ja
maksu 60 euroa kerhon tilille viimeistään 15.4. Tilinumero kerhon
nettisivuilla.
Järjestämme ajankohtaisen esitelmän Islam ja Lähi-itä 8.5.2012 klo
18 Katajanokan Kasinolla Karimosalissa. Esitelmöitsijänä on Anssi
Kullberg. Hän on ollut Lähi-idässä ja
tuntee alueen ja islamin eri suunnat
hyvin kuten myös Syyrian tilanteen
taustat. Tilaisuus on avoin kaikkien
kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta pe 4.5.2012 mennessä
kerhon sihteerille.
Pidämme hallituksen ja jäsenistön yhteisen suunnittelukokouksen
30.5. piirin Spjutsundin majalla.
Mukaan mahtuu 10 rivijäsentä. Ilmoittautumiset sihteerille 28.5 mennessä. Osin on mahdollista tulla
ilman omaa ajoneuvoa. Keskeinen
teema on maanpuolustusjärjestöjen
kuva ja siitä on oma alustus.
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. Kullakin kerralla
vuorolle tullessanne, ilmoittautukaa
ennakkoon laittamalla viesti ampumupseerit@khru.net osoitteeseen.
KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti:
khru@khru.net.
Puheenjohtaja: pekka.appelqvist@hut.fi, p. 050 368 4141; sihteeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com,
p. 040 510 8513;
ampumaupseerit: antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029;
pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050
349 5921; sampo.siitari@pp.inet.fi,
p. 044 206 1717.

munkkivuori
Munkkivuoren Reserviupseerien
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3. Katajanokan Kasinolla.
Kokous hyväksyi kuluneen vuoden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
Urheilutalon tämän kevään viimeinen 22-vuoro ammutaan perjantaina 20.4. johtuen pääsiäisen
sijoittumisesta. Töölöntorinkadun
ampumaradalla on mahdollista
harjoitella sotilaspistoolin pikaammuntaa 28.4. kello 9.30 -1200.
Samalla on mahdollisuus harjoitella myös SRA-ammuntaa varten.
Ilmoittautuminen Timo Mikkoselle
edeltävän perjantain puoleen päivään mennessä. timo.mikkonen@
luukku.com tai 0400 607590. Nämä
ammunnat jatkuvat kevät- ja kesätauon jälkeen lokakuussa.

Kevätkausi on alkanut, samoin
ammunnat ulkoradoilla. Kalvolassa
ammutaan perinteisin kuvioin 21.4,
5.5. ja 2.6. On mahdollista ampua
sekä pistooli- että kiväärilajeja.
Kivääripoolin 300 m vuorot on
lähetetty sähköpostilla osoitteensa ilmoittaneille. Muut halukkaat,
ottakaa yhteyttä tarpeen mukaan.
Huomioikaa myös muut Santahaminan ammunnat.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

keskukseen 26.4. klo 17.30. Osoite
on Rantatie 66, Tuusula.
Kansallisena veteraanipäivänä
27.4. on lipunnosto klo 9.00 veteraaniaukiolla Tikkurilassa ja valtakunnallinen juhla Espoon Barona- areenalla klo 13.00.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! 3.5 on
ilma-asekilpailu Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla
Lisätietoja antaa ampumaupseeri
Jukka Luotola puh.0500 455474.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.3. AEL:n tiloissa Malminkartanossa. Kokouksessa mm. vahvistettiin tilinpäätös
ja viime vuoden toimintakertomus
sekä myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Kokouksen puheenjohtajana toimi maj.res. Jaakko Valve.
Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous
Malmilla 17.4. klo 18.30.
Miinalaiva Pohjanmaa
Yhdistys tekee vierailun miinalaiva Pohjanmaalle 24.4.2012. Kimppakuljetukset Upinniemeen lähtevät
Malmin Teboililta klo 16.45. Oppaana toimii aluksen päällikkö. Kaikki
mukaan tutustumaan alukseen ja
kuulemaan esitelmä Adeninlahden
meriliikenteen turvaamismatkasta!
Ampumaleiri
Perinteinen ampumaleiri Padasjoella 4.-5.5. Tarkemmat tiedot myöhemmin tässä lehdessä.
Tule Luolaan ampumaan
Ampumavuoromme Luolassa,
Töölössä jatkuvat jokaisen parittoman viikon perjantaina. Seuraavat
ampumavuorot ovat 13.4., 27.4.,
11.5. ja 25.5. 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.
Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle: 0400
430632, jouko.kylmala@kolumbus.
fi
Kesäyön marssi
Kesäyön marssi lauantaina
9.6.2012 klo 12.00 Santahaminassa. Matkat ovat 8, 16, 24, 32 ja 40
km oman valinnan mukaan. Vauhti
oman kunnon mukaan. Varustus on
vapaa siviiliasu. Ilmoittautumiset
urheilu-upseerille, Peter Korvensyrjälle p. 0456748754, cossu541@saunalahti.fi.
Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan,
sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari
050 4640050 kkupari@gmail.com;
sihteeri Jaakko Nick, 050 3498111
paalu.pojat@elisanet.fi. Tiedotus
Jorma Loimukoski 040 3433400 jorma.loimukoski@finpro.fi

Tikkurila
Kuukausikokous 26.4. ei ole ”Karjatalolla”, vaan sen sijaan teemme
yritysvierailun MPKK:n koulutus-

Töölö
Toiminta on alkuvuonna jatkunut
perinteisissä merkeissä. 17.3. järjestimme sotaveteraanikeräyksen Töölön torilla ja Lauttasaaressa hyvällä
menestyksellä aurinkoisena kevätpäivänä. Keräysvastaavana toimii
Antero Jauhiainen, 050 368 3539.
Häneltä saa tietoja tulevista keräyksistä. Ampumavuorot ovat jatkuneet
normaaliin tapaan Töölön ampumaradalla tiistai-iltaisin. Myös keilailuharjoitukset ovat jatkuneet ja
kerhon mestaruuskilpailut tasoituksin järjestettiin Ruusulan keilahallissa 15.3. Mestaruuden vei Markku
Pennanen, hopeaa sai Jyrki Ratia ja
pronssia Hans Gabrielsson. Kerhon
joukkue osallistuu reserviläiskeilailun SM-kisoihin Keravan keilahallissa 12.4. klo 12.00 alkaen. Tervetuloa
kannustamaan!
Kerhon kevätkokous pidettiin
26.3. Katajanokan kasinolla. Normaalin tili- ja vastuuvapauden
myöntämisen lisäksi hyväksyttiin
maj Risto Piekan ansiokkaasti laatimien mallisääntöjen pohjalta
kerhon uudet säännöt ja palkittiin
muutamia kerhon ansioituneita jäseniä ansiomitaleilla. Risto Piekan
ja Pertti Elvilän muodostama mitalitoimikunta hoitaa asiaa tulevaisuudessa. Vuoden 2011 kerholaiseksi
valittiin Sampo Martiskainen. Reserviupseeripiiri oli tilojen lisäksi
järjestänyt kaikille mainittuna iltana
kevätkokouksen järjestäneille kerhoille yhteisen esitelmän. SLMPA:n
ilmapuolustuspäällikkö kaptl Atte
Löytönen piti erittäin mielenkiintoisen esityksen aiheesta "Merivoimien
ilmapuolustus ja toiminta osana
suurkohteen suojaamista".
Suurilukuinen yleisö oli innostunutta ja kysymyksiä riitti. HRUP:n
Padasjoella 10. - 11.3. järjestettyyn
kerhotapahtumaan, jossa käsiteltiin
mm. kerhojen välisen yhteistyön lisäämistä osallistui edustajanamme
Antero Jauhiainen.
Ampumavuorot jatkuvat Töölöntorin ampumasuojassa tiistaisin
klo 19.00 - 21.30. Pienoispistooliharjoitukset ovat 15.5. ja 12.6. ja
valinnaiset harjoitukset 17.4. ja 29.5.
Muistakaa Kevytkuulakisa! Kerholla on ampumaharrastusvakuutus
ja kerhon aseet ovat jäsenistön käytettävissä. Ammunnoista saa tietoja
ampumavastaavalta Raimo Ahokkaalta, 050 5114123, raimo.ahokas@
gmail.com.
Muistutetaan vielä ruotsalaiseen
sotilasyksikköön (Amfibieregementet) Bergaan Tukholman lähelle
tehtävästä vierailusta, jolle voivat
myös muiden kerhojen jäsenet osallistua (ks. ilmoitus). Paikkoja on

rajoitetusti, pitäkää kiirettä. Lähtö
on tiistaina 22.5. klo 17.30 Katajanokalta Vikingin lautalla, keskiviikkoaamuna 23.5. satamasta kuljetus
rykmentin bussilla Bergaan, päivällä vierailu sotilaslounaineen, illalla
rykmentin bussikuljetus Tukholman
keskustan "sotilashotelliin" (Drottning Victorias Örlogshem Hotell).
Torstaina 24.5. on vapaata ohjelmaa
Tukholmassa, mutta suosittelemme käyntiä sotamuseossa. Klo 16.45
lähtee Vikingin lautta Helsinkiin,
saapuminen perjantaiaamuna 25.5.
klo 10. Matka on avec-matka ja maksaa 100 - 150 e/retkeilijä hyttikategoriasta riippuen. Tarkempi vierailuohjelma toimitetaan osallistujille.
Joudumme tänä vuonna järjestämään oman Kesäyön marssimme,
koska perinteiset virolaiset vieraamme eivät erinäisistä määräyksistä
johtuen ole tervetulleita tämän
vuoden tapahtumapaikkaan Santahaminaan. Vieraiden yöpyminen
on järjestetty Spjutsundin majalle,
muusta ohjelmasta kerrotaan myöhemmin.
Majuri Marko Maaluoto Kaartin
pataljoonasta pitää 23.4. klo 18.00
piirin auditoriossa, os. Töölöntorinkatu 2, esitelmän aiheesta "Kaartin
pataljoona 200 vuotta". Tervetuloa
kaikki kiinnostuneet myös muista
kerhoista.
Esitelmän jälkeen käymme tutustumassa samassa kiinteistössä sijaitsevaan Helsingin suojeluskuntapiirin perinnehuoneeseen.
26.4. saamme Suomen poikia Virosta vieraiksi Barona-areenalla klo
18.00 järjestettävään veteraanikonserttiin.
Vieraat saapuvat Viking Linen
lautalla klo 10.30 länsisatamaan,
mistä heidät aluksi viedään Viron
suurlähetystöön. Kuljetusapua kaivataan, ilmoittautukaa Hans Gabrielssonille, 040 9523062.
5.5. kerho järjestää jo viime vuoden puolella tehdyn sopimuksen
mukaisesti perinneammunnat Virojoella sekä kivääreillä että pistooleilla. Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Sampo Martiskainen 040 7098459,
sampo.martiskainen@tapiola.fi.
Muut kuin ammuntaan osallistujat, huomioikaa piirin samana
päivänä 5.5. järjestämä "Reservi tutuksi" -teemapäivä Mauno Koiviston
aukiolla Kampissa.
Tiistaina 8.5. klo 15.30 alkaen
kerho vierailee eduskunnassa kansanedustaja Kari Tolvasen kutsumana. Hän pitää esitelmän käsiteltävänä olevasta rikoslain uudistuksesta.
Ilmoittautumiset Jyrki Ratia, 040
5829127, mratia@welho.com.
Kannustamme voimakkaasti jäseniämme osallistumaan myös piirin varsin aktiivisesti järjestämiin
erilaisiin toimintoihin kuten parkourharjoituksiin, geokätköilykurssille 9.5, sähköisten työkalujen käyttökoulutukseen 8.4 sekä erilaisille
KoTun kursseille.
Edelleen muistutetaan sähköisen kuntokortin käyttämisestä, os.
www.resul.fi/kuntokortti.
Kerhon toimintaa koskevat ehdotukset ja kysymykset voi osoittaa
puheenjohtajalle Jyrki Ratialle, 040
5829127, varapuheenjohtajalle Sampo Martiskaiselle, 040 7098459,
sampo.martiskainen@tapiola.fi tai
sihteerille Kerkko Kinnuselle, 0400
705181, kerkko.kinnunen@gmail.
com. Muistakaa, että kerho on
myös Facebookissa.
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Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla Puotilantie 1 parillisten viikkojen torstaina
klo 18 - 20.
Ruutiaseammunnat jatkuvat
Töölön radalla parittomien viikkojen torstaina klo 19. - 21. Lisätietoja
ammunnoista antavat Juhani Hartela p. 040 834 2839, Lauri Haimakainen p. 050 370 6060 ja Esko Sillankorva p. 040 756 3340. Pysäköinti
on kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalle.
Padasjoen ampumatapahtuma
27. - 29.4. Padasjoen leirialueella
n. 170 km Helsingistä. Ilmoittautuminen MPK järjestelmän kautta
25.4. mennessä tai suoraan tapahtuman johtajalle 24.4. mennessä.
Leirin johtajana toimi Klaus Koivu
p. 050 5623211 kakoivu@gmail.com
. Huollosta vastaa Soini Hyttinen,
soinimarkkuhyttinen@elisanet.fi ,
ruokailu maksaa 20,- . Paikalla on
laina-aseita ja a-tarvikkeita omakustannushintaan.
Herrasmieskilpailu pidetään
torstaina 10.5. alkaen klo 17. Tukikohdan maastossa Puotilantie 1.
Kaatuneitten muistopäivää vietetään sunnuntaina 20.5. klo 12.
Kulosaaressa Leposaaren sankarihaudoilla. Itä-Helsingin maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöt osallistuvat tilaisuuteen ja muodostavat
sankarihaudoille
lippulinnan. Yhdistyksemme
laskee Itä-Helsingin Reserviläisjärjestöjen kukkalaitteen kaatuneitten
muistomerkille. Leposaareen pääsee Kulosaaren metroasemalta kävellen Leposaarentietä.
Yhdistyksen hallitus suosittelee
jäsenilleen Reserviläisurheiluliiton
sähköisen kuntokortin käyttöönottoa osoitteessa: www.resul.fi/kuntokortti .
Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani
Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 050 5436214.

Aselajikerhot

AUTOkerho
Sääntömääräinen kevätkokous
pidettiin Katajanokan Kasinolla
26.3.12 klo 18 alkaen. 21.4.12 MPK:n
perinneasekurssin jatko-osa Santahaminan Perinnetalossa.
Jäsenet tervetulleita. Ilmoittautumiset Heikki Heikkoselle p. 0400
776 294 kahta päivää aikaisemmin.
Häneltä saa tarkemmat tiedot asiasta.
12.5.12 Autokerhon vuosipäivän
vietto Spjutsundin majalla, alkaen
klo 12 saunomisen ja makkaranpaiston merkeissä. Helsingin Reserviupseeripiirin edustajat ovat
lupautuneet kertomaan ajankohtaisista asioista. Ilmoittautumiset
4.5.12 mennessä sihteerille p. 040
593 1175.

Ilmailukerho
Ti 8.5. Helsingin Suomalainen Klubi
klo 18. Vesa Palm: ”Siviili-ilmailun
ennaltaehkäisevä turvallisuustyö ja
tutkinta”.
22.5. ti pidetään haulikkokisa
Hymas:n radalla Hyvinkäällä. Kokoontuminen Hyrylän linja-autoasemalla klo 16:00. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Martti Eerola, puh
050 9114 933.
Ilmailukerhon internet-sivut ovat
osoitteessa http://ilmailukerho.
suntuubi.com/. Sivuilla on yleiskuvaus
ilmailukerhon toiminnasta ja v
2012 kerhoiltojen ohjelma. Sivuilta
voi myös tilata reserviläissolmioita
ja uutena myyntiartikkelina ”Sotalentäjät” – DVD-videoita, kesto 1h 22
min. Videon sisältöesittely on nettisivuilla.

Pioneeriosasto
Pioneeriosaston kevätkokouksessa
26.3. Katajanokan Kasinolla käytiin
läpi sääntömääräiset asiat, hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin
hallitukselle vastuuvapaus. Lisäksi
hyväksyttiin Pioneeriosaston uudet
säännöt. Kokouksen jälkeen kuulimme mielenkiintoisen esitelmän ”Merivoimien ilmapuolustus ja toiminta
osana suurkohteen suojaamista”,
jonka piti SLMEPA:n ilmapuolustuspäällikkö kaptl Atte Löytönen.
Ammunnat Töölöntorinkatu 2:n
luolassa ovat keskiviikkoisin klo 1921.30 viikoilla 12, 16, 20, 24, 28, 32,
36, 40, 44, 48 ja 52 ja lauantaisin
klo 9.30-12. viikoilla 10, 14, 18, 22,
26, 30, 34, 38, 42, 46 ja 50. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22
cal ja 10 kpl/kerta/9 mm, kullekin
enintään viideltä kerralta vuodessa. Paikalla on myös aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet
mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu
edelliseen iltaan mennessä ampumaupseerille.
Glock- pistoolikurssi lauantaina
5.5. osaston ratavuorolla. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset tommi.laakkonen@porvoo.fi
Pioneeriosaston kevätretki järjestetään keskiviikkona 2.5. Kohteena
on Componenta Högforsin metallivalimo Karkkilassa. Ilmoittautumiset sihteerille 25.4. mennessä.
Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry
ja Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta
ry järjestävät perinteisen Pioneerijotoksen 28.-29.7.2012 Parolannummella. Tapahtuma järjestetään puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena, Panssariprikaati tukee
jotoksen järjestelyä. Pioneeriosasto
osallistuu jotokselle joko omalla
joukkueellaan tai yhteisjoukkueella Pioneerikillan kanssa, riippuen
osallistujien määrästä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot sihteeriltä.
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, antti.j.korhonen@
aalto.fi; ampumaupseeri evl evp
Matti Mähönen, 040 570 3718, matti.mahonen@pp.inet.fi; urheiluupseeri ltn Toni Teittinen, 050 321
6237, toni.teittinen@iki.fi
www.pioneeriosasto.org

RESERVIMERIUPSEERIT
26.3.2012 Katajanokan Kasinolla
pidetty HRMU:n kevätkokous hyväksyi vuoden 2011 toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen
keskustelun jälkeen ilman muutoksia sekä tili- ja vastuuvelvollisille
myönnettiin vastuuvapaus. Kiitokset mukanaolleille!
HRMU:n alustoimikunta aktivoituu jälleen tänä keväänä. Mikäli
olet kiinnostunut purjehdustoiminnasta kerhon h-veneellä ja haluat
mukaan, otathan yhteyttä Pekka
Aarnisaloon 044 5844831 (pekka.
aarnisalo@gmail.com).
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 ammukset,
kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat
jäsentemme käytettävissä. Ilmoita
tulostasi aina vähintään vuorokautta etukäteen ampumaupseeri Harri
Pakariselle gsm. 040 517 9834.
Ilmoittautumalla varmistat osallistumisesi ja kuulet mahdollisista
poikkeusjärjestelyistä.

Viestiosasto
Kokoukset: Pidimme kevätkokouksen 26.3. Katajanokan Kasinolla
yhdessä muiden Helsingin Reserviupseeripiirin kerhojen kanssa.
Kokouksessa esitelty toimintakertomuksemme vuodelta 2011 löytyy
verkkosivuiltamme www.viestiosasto.net.
Koulutus: Vuonna 2012 MPK järjestää seuraavaa koulutusta: 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 tar-

vitaan 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: Osallistumme Kesäyön
marssiin 9.6. Suunnittelemme osallistumistamme myös Jukolan Viestiin 16.-17.6. – tule muodostamaan
Viestiosaston omaa joukkuetta!
Ilmoita kiinnostuksesi liikuntaupseerillemme Lauri Tolvakselle - yhteystieto kotisivuiltamme www.viestiosasto.net, kohdassa Yhteystiedot.
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 Linke-

dIn-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
Tiistaina, 15.5, tekee Senioriupseerien Kerho avec kevätretken Kaakkois-Suomen Rajavartiostoon Immolaan. Kokoontuminen on Marskin patsaalla klo 7.30. Tutustumme
Rajavartiolaitokseen ja sen Raja- ja
Merivartiokouluun sekä Rajamuseon toimintaan. Rajavartiolaitos
tarjoaa kahvit sotilaskodissa, lounasta syömme Immolassa. Takaisin
Helsingissä lienemme joskus klo
20 maissa. Matkan hinta sisältäen
aterian on 50 e/osallistuja. Ilmoittautumiset matkalle tulee tehdä viimeistään 10.5 mennessä: arne.lindholm@kolumbus.fi tai puhelimitse
050 500 4138.
Retkelle voivat osallistua kaikkien HRUP:n kerhojen jäsenet avec,
tosin Senioriupseerien kerhon jäsenet saavat tässä jonossa vähän
etuilla.
Syysretken tekevät Senioriupseerit avec Itä-Viroon 18. - 19.9.2012.
Matkalla tutustutaan Sinimäen ja
Narvan taistelupaikkoihin ja vuoden1944 taisteluiden historiaan sotahistorian tutkijan, res ylil Göran
Lindgren'in opastamana. Lisäksi
käsitellään JR 200:n eli Suomen
poikien sotatietä, Viron kartanoita ja Viron tärkeintä energianlähdettä, palavaa kiveä. Tallinnassa
menomatkalla liittyy seuraamme
JR 200:n sotatien kulkija, Suomenpoika, SA res vänr Hans Alviste joka
kertoo kokemuksistaan sodassa ja
Siperian pakkotyöleirissä.
Tämän retken järjestelyt Senioriupseerit tilaavat Vihdin Liikenne
Oy:ltä, joka siis toimii vastuullisena
matkanjärjestäjänä.
Tämän retken ohjelma ja muut
tiedot selviävät tässä lehdessä julkaistusta erillisestä ilmoituksesta.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja, arne.lindholm@kolumbus.
fi, 0505004138; Pentti Uosukainen,
sihteeri, pentti.uosukainen@kolumbus.fi, 0408406296, Heikki Kaakinen, jäsenasiat, heikki.kaakinen@
kolumbus.fi, 0505895375

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Tällä kertaa Helsingin Reserviläiset
ry:n kevätkokousta ei pidetä esitel-

mäiltana, vaan torstaina 26.4. klo
17:00 alkaen Döbelninkatu 2:ssa.
Kokouksessa käsitellään normaalit
tilinpäätös- ja toimintakertomusasiat. Tervetuloa!
Ampumatoiminta
Vuonna 2012 ratavuorot ovat
maanantaisin klo 19:00 -21:30 viikoilla 17, 21, 25, 29, 34, 39, 43, 47 ja
51. Mahdollisista muutoksista kesä-
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lomakautena tiedotetaan yhdistyksen sivuilla www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit/sivustot/helsingin_reservilaiset tai sitten voi soitella ja
kysyä. Yhdistyksen jäsenillä, joilla ei
ole omaa asetta, on mahdollista ampua yhdistyksen .22 pistooleilla. Yhdistys järjestää tarvittavat patruunat. Osallistujilla täytyy olla omat
suojalasit ja kuulosuojaimet sekä
voimassa oleva vakuutus (esim. Reserviläisen ampumaturva), mukaan
myös voimassa oleva Reserviläisliiton jäsenkortti. Ilmoittautumiset:
tomi.sarilahti@iss.fi ratavuoropäivänä klo 12:00 mennessä. Osallistujia mahtuu rajoitettu määrä ja
osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja antaa asevastaava Tomi Sarilahti puh. 040
594 9673.
Kesäyön marssi ja kuntotestit
Kalenteriin on hyvä jo nyt merkitä varaukset seuraaville tapahtumille. Lauantaina 28.4. on Santahaminassa Reserviläisen kenttäkelpoisuuspäivä MPK:n kurssina.
Testipäivään kuuluu lihaskuntotesti
ja 12 minuutin juoksutesti ("Cooperin testi"). Lisätietoa saa MPK:n sivuilta www.mpk.fi, Helsinki ja Tomi
Sarilahdelta, jonka yhteystiedot
ovat alla.
Kesäyön marssi on tällä kertaa
päiväsaikaan, tarkemmin sanottuna
lauantaina 9.6. iltapäivällä Santahaminassa. Matka on 8, 16, 24, 32
tai 40 km, lisäinfoa www.kesayonmarssi.fi. Harjoittelu kannattaa
aloittaa ajoissa. Ainakin Espoossa järjestetään harjoitusmarsseja
MPK:n kurssina. Helsingin Reserviläiset ry maksaa jäsentensä osallistumismaksun.
Yhteystiedot
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm. piirin
muiden yhdistysten tapahtumista.
Noin 70 yhdistyksemme jäsenellä
on MPY:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä väärä sähköpostiosoite. Jos
sinulla on sähköpostiosoite, johon
haluaisit saada tietoa ”nopeista lähdöistä”, mutta et tähän mennessä
ole saanut, ilmoita se Timo Elolähteelle.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Tomi
Sarilahti, puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi tai helsinki@helresp.fi ja sihteeri Timo Elolähde,
puh. 040 830 4097, timo.elolahde@
hsl.fi.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Itä-Helsingin Reserviläiset ry:n
50-vuotisjuhlapäivää vietetään lauantaina 5. toukokuuta 2012 Herttoniemen kirkon seurakuntasalissa
alkaen klo 10:00. Halukkaat yhdistyksemme jäsenet ja yhteistyökumppanit ovat tervetulleita. Tämä ei
koske jo erikseen kutsun saaneita,
esim lipun naulaajia. Ohjelmassa
mm yhdistyksemme lipun naulaus,
siunaaminen ja luovutus. Sitovat
ilmoittautumiset ke 18. 4. 2012 mennessä yhdistyksen sihteerille Erik
Katajalle, email: erik.kataja@gmail.
com tai gsm: 050 - 540 8145.
Yhdistyksen juhlavuoden hallitus: puheenjohtaja Aatos Ahlsten,
email: reservilaiset_itahelsinki@
yahoo.com, gsm: 044 - 926 9241 sihteeri Erik Kataja, email: erik.kataja@gmail.com, gsm: 050 - 540 8145,
jäsenet Timo Hietala (varapuheenjohtaja), Juha Enlund, Henry Hänninen, Caj Ingman
Hallitus toivottaa jäsenille isän-

maallista alkanutta juhlavuotta.
Osallistutaan runsaslukuisesti erilaisiin reserviläis- ja maanpuolustustapahtumiin sekä tietenkin omiin
kerhoiltoihimme!
Toukokuun kerhoilta Pirtillä 8. 5.
-12 klo 18:30 alkaen
Kevättalkoot Pirtillä 11.- 13. 5. -12.
(pe-su)
Pirtin ympäristöineen laittamista "kesäterään", sauna ja muonitus
ohessa. Tervetuloa! Ilmoittautumiset Soini Hyttinen, email: soinimarkku.hyttinen@elisanet.fi, puh:
050 369 5305
IHRU/IHRes ampumaleiri Padasjoella 27.- 29. 4. -12.
Pidetään avoimena MPKY: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 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoa antaa sekä ilmoittautumisia
vastaanottaa kurssin vääpeli Soini
Hyttinen, puh: 050 369 5305, sähköposti soinimarkku.hyttinen@elisanet.fi

tusta reserviläisten keskuudessa.
KMP-toimitus on pitänyt 10-vuotisjulkaisun toimituskokouksen, jossa julkaisun toimittajaksi valittiin
Kari Saviniemi.
Asiasta kiinnostuneet jäsenet
voivat ottaa yhteyttä Kariin tai pj/
vpj:kokonaismaanpuolustus@helresp.fi
Kevätkokous on 24.4. klo18 paikkana Döbelninkatu 2, 6. krs.
Kevätkokouksen alustaa ajankohtaisista reserviläisasioista kapteeni Jarmo Rytinki puolustusvoimista.
Alustus on avoin kaikille res. ja
res.ups. jäsenille.
Vuorot Töölön radalla jatkuvat
jäsenille ilmoitetun mukaisesti kerran kuussa sunnuntaisin vuonna
2012. Ilmoittautumiset kokonaismaanpuolustus@helresp.fi
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta:
http://www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/
kokonaismaanpuolustus/
Vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta kokonaismaanpuolustus@helresp.fi
VÄ

Vantaan
reserviläiset
Taistelunäytös Santahaminassa
23.4.2012 klo 14.45 Vantaan Reserviläisillä on mahdollisuus päästä tutustumaan Kaartin Jääkärirykmentin TST-näytöksen kovapanosammuntoihin taisteluampumaradalla
ja kalustoesittelyyn Santahaminassa. Ilmoittautumiset Olli Korkalainen 050 3028308 tai olli.korkalainen @vantaanreservilaiset.fi

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" på våren 2012 varje parlös veckas torsdag kl. 17.0019.00. Följande skytten är 11.4, 26.4,
10.5, 24.5.
Triangel kampen 2012
25.4 terränglöpning Kasaberget
Grankulla kl. 18.30, 29.8 pistolskytte
och miniatyrgevärsskytte Ingå skjutbana kl. 17.30. 20.10 Triangelkampens avslutningsfest, Dragsvik
Övriga evenemang.
5.5
G e n t l e m a n n a t ävl i n g ,
Syndalen,deltagaravgift, 13.8 Tammet tävling, Baggby skjutbana, deltagaravgift 5 e/person
22.9 Skogsstigen,Ramsholmen
Ekenäs, deltagaravgift 5 eur/person
14-15.9 RES-URSUS-MARSCH, Syndalen
www.reservilaisliitto.fi/hsru,
ordförande Markus Liesalho, Tel.
0400 421 002, email. svenska@helresp.fi

ÄPE

LIKIL
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Vääpelikilta
Vääpelikilta ry järjestää vierailun
Mannerheim-museoon (Kalliolinnantie 14, Helsinki) lauantaina
28.4.2012 klo 11-12. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Erkki Joukainen,
puh. 050 5471 336, erkki.joukainen@gmail.com
Vääpelikilta ry osallistuu 5.5.2012
järjestettävään Reservi tutuksi -tapahtumaan Helsingin keskustan
Mauno Koivisto -aukiolla. Yhdistys
myy kenttäkeittiöllä valmistettua
hernekeittoa yleisölle. Muonitus- ja
esittelytehtävistä kiinnostuneet voivat ilmoittautua Lassi Paavonkalliolle, yhteystiedot alla.
Vääpelikilta ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään Töölöntorinkadun auditoriossa 15.5.2012
klo 18.00. Lisätiedot: sihteeri Timo
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.
Tutustuminen Santahaminan
sotilassaaren historiaan ja nykypäivään 26.5.2012. Omakustanteinen
ruokailu. Myös perheenjäsenet mukaan. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Erkki Joukainen, puh. 050 5471
336, erkki.joukainen@gmail.com
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.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja ope-

S-Ryhmän
reserviläiset
S-Ryhmän Reserviläiset ja SOK:n
Maanpuolustuskerho järjestävät

ampumatapahtuman tukeutuen
Vantaan Reserviläisten osaamiseen
Lopella 21.5 alkaen klo 16.00. Kulkeminen paikalle omalla tai kimppakyydillä. Kimppakyytiä Ässäkeskukselta tarjoavat tai tarvitsevat voivat
ilmoittaa asiasta oman ilmoittautumisensa yhteydessä jotta saadaan
kartoitettua kyydin tarjoajat ja tarvitsijat.
Käytössämme Lopella on 150 m
kiväärirata sekä pistooli/haulikk
monttu kuten aikaisempinakin vuosina.. Tänä vuonna pyritään määrältä samanlaiseen asearsenaaliin kuin
aikaisempinakin vuosina. Hinta: 25
e sisältää patruunakustannukset.
Ilmoittautumiset 7.5. mennessä
Juha Dahlman juha.dahlman@sok.
fi 0107687720. Mukaan mahtuu 25
nopeinta.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä.
Yhteystietoja: puheenjohtaja
sami.keino@sok.fi 050 3096210, I
varapuheenjohtaja ja sihteeri teemu.mallinnen@sok.fi 050 3884665,
II varapuheenjohtaja ari.vieno@
sok.fi 050-9115941, varainhankintajohtaja manuelmanner@hotmail.
com 040 7055668, toiminnanjohtaja makinen.teuvo@gmail.com 050
3385636 (ei hallituksessa)

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Autojoukkojen Helsingin kilta järjestää vuosittaisen kevätretken keskiviikkona huhtikuun 25 päivä klo.
14.00. Tällä kertaa menemme tutustumaan kuljetusliike SE Mäkinen
Oy:n toimintaan osoitteeseen Lamminsuontie 1, Vantaa. Tampereen
moottoritietä pohjoiseen ja esim.
Klaukkalantien rampista vanhalle
Hämeenlinnantielle ja siinä se pian
on oikealla.
Nyt jo perinteeksi muodostuva
varusmiesten kiltamme toimintainfo pidettiin lauantaina helmikuun18
päivä. Päivä aloitettiin Pasilassa tutustumalla liikenteenohjauskeskukseen ja sen jälkeen pidettiin tiivis
toiminnan esittelytilaisuus Santahaminassa kuljetuskomppanian luokkatiloissa.
Kevään ja kesän ampumavuoroista ei vielä ole tullut infoa mutta
seurataan tilannetta.
Automiesten ammuntailta on
taas suunniteltu kesäkuun alkuun
viikolle 23. Seuraa ilmoittelua asiasta.

jaksi on lupautunut komentaja evp.
Ove Enqvist. Ekskursion jälkeen on
mahdollisuus ruokailuun Upseerikerholla. Tilaisuus aloitetaan klo
1500 Suomenlinnassa, päälaiturilta.
Osallistujia pyydetään saapumaan
Suomenlinnaan omatoimisesti
Kauppatorilta (Lauttojen aikataulut
muuttuvat 29.4.2012, joten niiden
kesäaikataulu ei ole vielä tiedossa.)
Suomenlinnassa on Veteraaneille
järjestetty autokuljetus kohteille.
Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle
tai Killan sihteerille. Yhteystiedot
alla. HUOM, tilaa voi olla rajoitetusti. Jos retki täyttyy, on etusija Sotiemme Veteraaneilla.
Timo Niiranen, puheenjohtaja.
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com , sihteeri: Edward Breitenstein
044 333 1027 edward.breitenstein@
gmail.com

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Pioneeriosasto tekee tehdasvierailun ke 2.5. Componentan metallivalimolle Karkkilaan. Kulkeminen
kimppakyydeillä ja kokoontuminen
kohteella klo 17.30. Kiltalaiset ovat
tervetulleita. Ilmoittaudu puheenjohtajalle järjestelyjä varten (0400
757048).
Killan perinneaseammunta pystykorvalla Karkkilassa la 2.6. klo 10
– 13. Haastamme Pioneeriosaston
kisaan, ja voitamme ainakin ampujien määrässä! Radasta lisätietoja
www.kovelonrata.fi. Lisätietoja
killan sihteeriltä martti.passi@saunalahti.fi.
Pioneerijotos on tänä vuonna Parolassa. Katso ilmoitus Hakusta tai
www.pioneeriaselajinliitto.net.
Pioneeripuukkoa on edelleen
saatavilla Ilpo Ervastilta, joka vastaa myös killan aseasioista. (ilervasti@gmail.com).
Ampumavuorot jatkuvat yhteistyössä Pioneeriosaston kanssa Töölön radalla keskiviikkoisin klo 1921.30 viikoilla 16, 20 ja lauantaisin
klo 9.30 – 20 viikoilla 18, 22. Paikalla ohjausta, aseita ja 50 patruunaa/
kerta killan jäsenille. Ilmoittaudu
edellisenä päivänä tommi.laakkonen@porvoo.fi tai 0400 757048.
Viikon 18 vuorolla mahdollisesti pistoolikurssi, joten ilmoittautuminen
kannattaa!

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt

Helsingin
Ilmatorjuntakilta
Vuosikokous pidettiin 29.03.2012
Töölöntorinkadulla. Kiitokset Mikolle kiinnostavasta esitelmästä!
Hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa ja kiittää luottamuksesta.
Tutustumisretki Suomenlinnaan
Perjantaina 18.5.2012 teemme
retken tutustumaan sotien aikaiseen
Ilmapuolustuksen ja Ilmavalvonnan
aluekeskukseen Suomenlinnaan.
Isäntänämme toimii Suomenlahden
Meripuolustusalue, ja asiantunti-

Kevätretki Lappeenrantaan ja Lemille 8.5.2012
Viipurin sk-piirin perinnekilta
kutsuu "Stadin Sytskareita mukaan"
kevätretkelle Lappeenrantaan ja
Lemille. Lähtö 8.5.2012 klo 7.30
Mannerheimin ratsastajapatsaalta
Kiasman edestä. Lappeenrannasta
lähdemme Faro-laivalla Saimaan
kanavaristeilylle Mälkiän ja Mustolan suluille ja takaisin. Mälkiän
sulku on Saimaan kanavan korkein
sulku. Risteily kestää noin kaksi
tuntia, laivalla on kahvila, jossa on
A-oikeudet.
Risteilyn jälkeen opastettu kier-
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toajelu Lappeenrannassa, josta
matka jatkuu Lemille Säräpirtti
Kippurasarveen. Saamme lounaaksi
Lemin Särää ja jälkiruoaksi "makiaa
soppaa". Paikalla kerrotaan myös
särästä ja sen valmistuksesta. Lemiltä palaamme Helsinkiin toista
reittiä. Matkan hinta on 70 e/henkilö sisältäen yllä olevan ohjelman
kuljetuksineen.
Sitovat ilmoittautumiset HETI
Pirjo Halmeelle (puh. 045 134 9141)
tai Jyrki Tuoviselle (puh. 0400 603
774).

Helsingin
Rauhanturvaajat
Hallitus 2012: Tapani Forsström
(pj), Kari Kaiponen, Mirva Brola,
Harri Sinisalo, Poro Varhimo, Juha
Salonen, Tom Asplund, Kalle Ahonen ja Mika Raatikainen.
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
Veteraanitukitoiminta: MarjaLeena Pihlajamaa p. 040 724 0223,
ml.pihlajamaa@gmail.com
Liiton veteraanituen päivystävä
puhelin: 0207 698 111
Messi-illat: Toukokuu: ti 8.5.2012
klo 19 alustaja varmistuu myöhemmin. HUOM: paikkana Virgin Oil
(Zetoria vastapäätä). Epävirallinen
Wappurieha ti 1.5. klo 18 alkaen Zetorissa.
Tule mukaan! Yhdistys kaipaa
vapaaehtoisia tekijöitä moneen
tapahtumaan. Laita päivämäärät
kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan
(kari.kaiponen@pp.inet.fi)!
- Maailma kylässä -tapahtuma
26.-27.5. esittelijöitä kaivataan!
- Kansallisen veteraanipäivän
seppeleenlasku Marskin patsaalla
27.4. klo 9
- YK:n kansainvälisen rauhanturvaajien päivän seppeleenlasku 29.5.
Hietaniemessä klo 12. Nobel-muistoristien jako klo 14 Zetorissa.
- Reservi tutuksi -tapahtuma 5.5.
esittelijöitä kaivataan!
Yhteiskuljetus järjestetään näihin tapahtumiin, jos lähtijöitä 30
henkeä. Ilmoittaudu Kaiposelle.
- Liiton kevätkokous Järvenpäässä 19.5. Katso ohjelma Rauhanturvaaja-lehdestä.
- Kostianvirran taistelut 15.-17.6.
Pälkäne
- Liiton kesäpäivät 4.-5.8. Porvoossa. Katso ohjelma Rauhanturvaaja-lehdestä.
Tule paraatiin! Valtakunnallinen
lippujuhlapäivän paraati järjestetään tänä vuonna Helsingissä 4.6.
Rauhanturvaajat marssivat omana
osastonaan. Ilmoittaudu ja ota mukaan kaverisikin: kari.kaiponen@
pp.inet.fi. Tehdään yhdessä näyttävä paraatiosasto!
Järjestyksenvalvontaa: Vapaaehtoisia järjestyksenvalvojia tarvitaan
yhdistyksen varainhankintaan. Ilmoittaudu Juha Saloselle puh. 040
722 9804 ja juhasalonen1959@luukku.com. Keikkoja mm. jääkiekon
MM-kisoihin ja Madonnan konserttiin! Jos ei ole jv-korttia, koulutus
tarjotaan!
Facebook: Yhdistys omalla nimellään nyt myös Facebookissa.
Tule mukaan!

Sissikerho
Sissiosasto

Sissiosasto 50 vuotta
Lauantaina 26.5. Santahaminan Maanpuolustuskerholla Sissit, Sissittäret ja
ystävänsä juhlivat osaston puolivuosisataista taivalta. Maittavan saaristolaispöydän ja hyvän Sissihengen siivittäminä. Katso tarkemmin Sissisanomat.
Vuosikokous
Stadin Sissien vuosikokoukset pidettiin maanantaina 26.3. Katajanokan Kasinolla. Normaalienvuosikokous asioiden, toimintakertomuksen ja tilien hyväksynnän jälkeen palkittiin Sissiansiomitalilla soljen kera Kimmo Karila ja
Christer Mikkonen. Ilman solkea mitalin saivat Petteri Lakkamäki, Kimmo
Lohman ja Matti Riikonen. Onnittelut.
Maastotoimintaa
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. Kurssin sovellettu viikonloppu
20.-22.4.
Sissitaitokilpailu Lopella
toukokuun 12.-13. Tämä on 1 1/2 vuorokautta kestävä kilpailu missä sissitaitojasi ja kuntoasi testataan vaativassa maastossa. Lisää tietoa ja ilmoittautuminen kilpailun johtajalle s-posti arto.vesamo@gemail.com
Maastotoiminnasta lisätiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 050
5722 873.
Ampumatoiminta
Ampumaharjoitukset Luolassa Töölöntorinkadulla ma16.4; su 22.4.; ma
30.4.; su 6.5.ma 14.5.; su 20.5. Maanantain vuoro klo 19 alkaen ja sunnuntain vuoro klo 14.30 alkaen. Ole täsmällinen. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuudet toisaalta tässä
lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden Ampumatoimintaa
sivulta.
Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius lauri.helenius@welho.com
tai Eki Monni 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
Yhteystiedot Sisien 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

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset
www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Perinnetoiminta
Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla pidetään tänä vuonna Espoossa
perjantaina 27.4. Päivän ohjelman ja aikataulut löydät parhaiten osoitteesta
http://www.kansallinenveteraanipaiva.fi/
Liikunta
Kevätkauden seuraavat marssit ovat: Reppumarssi 3, 25 km, Espoo, su
22.4.2012, MPK kurssinro 0400 12 12025.
Harjoitusmarssi 5, 25 km, Espoo, su 6.5.2012, MPK kurssinro 0400 12
12037. Harjoitusmarssi 6, 25 km, Espoo, su 27.5.2012, MPK kurssinro 0400 12
12039. Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot:
juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Ammunta
Töölöntorinkadun 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. puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi
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
Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja

muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat rekisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/> muuta jäsentietoja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj ja tiedotusvastaava: ltn
res panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja alik res henri.jacobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj
kers res Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 212 252.

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Tapahtunutta:
Tykistönpäivä 6.3.2012
Suomen tykistönpäivää juhlistettiin tiistaina 6.3. Päivällä yhdistykset asettivat kunniavartion tykistönkenraali V.P. Nenosen haudalle. Iltajuhla pidettiin
ravintola Tekniskassa. Osallistujia illan juhlallisuuksissa oli noin 40 henkeä.
Illan kuluessa seurattiin tykistön tarkastajan Eversti Esko Hartikaisen esitys
puolustusvoimauudistuksen vaikutuksista, palkittiin tykistöllisessä toiminnassa ansiokkaasti mukana olleita, kuultiin puheita sekä nautittiin maittava
illallinen. Tykistönpäivä 6.3. on kenraali Nenosen syntymäpäivä ja on näin
muodostunut suomalaisen tykistö perinnepäiväksi. Toinen tärkeimmistä perinnepäivistä on Barbara-juhla jota vietetään joulukuun 4. päivä.
Perussuunta 2012 kilpailu pidettiin Virossa, Tapan varuskunnan alueella
29.3.-1.4.2012. Osallistujia kilpailussa oli yhteensä 14 joista suomalaisia oli
seitsemän. Perussuunta-kilpailu järjestettiin tänä vuonna jo seitsemättä kertaa.
Tapahtuman aikataulu noudatteli edeltävien vuosien kaavaa: Suomalaiset saapuivat Tapan varuskuntaan perjantai-iltana. Lauantaipäivä kului
rastikoulutuksen merkeissä ja opitut asiat testattiin soveltavissa tehtävissä
sunnuntain kilpailussa. Lauantailta sujui illanvietossa Viron tykistökoulun
henkilökuntaan, kadetteihin, upseerikokelaisiin sekä Viron reserviläisiin
tutustumisen merkeissä. Sunnuntain kilpailureitti oli pituudeltaan noin
kahdeksan kilometriä ja rastitehtäviä reitin varrella oli kuusi kappaletta.
Varsinaisten tehtävärastien lisäksi pisteitä jaettiin suunnistusajasta. Rastien
aiheina tämän vuoden kilpailussa olivat: tykistön TT-sääsanoman oikeellisuuden tarkastaminen ja mahdollisten virheiden tunnistaminen, tulenjohto
NATO-menetelmin, oman paikan määrittäminen, NH-70 haupitsilla ajo pujotteluradalla, kaluston tunnistaminen sekä suuntakehän käsittely.
Tapahtuman järjestelyt olivat jälleen niin koulutuksen, kilpailun kuin illanvieton osalta erittäin onnistuneet. Virolaisten viedessä kilpailun voiton
sekä toisen sijan, parhaana suomalaisena kolmanneksi sijoittui Jarmo Keto.
Tulevat tapahtumat:
Hedberg-kilpailu 5.-6.5. Niinisalossa
Lähde mukaan päivittämään tykistöllinen osaamisesi Niinisalossa järjestettävään koulutustapahtumaan. Hedberg-tapahtuma on Tykistökoulun järjestämä koulutustapahtuma tykistön reserviläisille.
Kadettikurssi 96 kenttätykistölinjan kadetit opettavat lauantaina rastikoulutuksena tehtävät, joista sunnuntaina on pienimuotoinen kilpailu.
Maastossa kuljettavan reitin varrelle on sijoitettu edellisenä päivinä opituista aiheista rastitehtäviä; usein on päästy myös ampumaan. Kuljettu matka
on perinteisesti ollut 5 kilometrin luokkaa. Tapahtuma on viikonloppuna
5.-6. toukokuuta Niinisalossa. Matkaan lähdetään jo perjantai-iltapäivällä
kimppakyydein, joiden kustannukset jaetaan autokunnittain. Lauantaina
ohjelmassa on illanvietto Varuskuntakerholla kadettien kanssa ja perinteisesti jonkinlainen iskuryhmä on lähtenyt hakemaan kisasuoritukseen
viimeistä terää Kankaanpään yöstäkin. Kerää mukaan esimerkiksi varusmiesaikainen kaveriporukka ja lähde muistelemaan menneitä ja oppimaan
uutta. Ilmoittautumiset 17.4. mennessä: Riina Markkula, riina.markkula@
gmail.com, 0400 516 097. Ilmoita nimesi, syntymäaikasi ja paikkakunta,
mistäpäin olet lähdössä mukaan. Mpky:n järjestelmästä kurssi löytyy numerolla 0400 12 12028.
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Janne Hänninen puheenjohtaja@ktkerho.fi, varapuheenjohtaja Oskari Matilainen, Oskari.Matilainen@gmail.com, sihteeri Patrick
Hjelt sihteeri@ktkerho.fi, Lohjan patterin päällikkö Tero Merjomaa Tero.
Merjomaa@nordea.com

RESERVI TUTUKSI 5.5.2012
Klo 10—17 Helsingin Kampissa Mauno Koiviston aukiolla
Tule paikalle verestämään muistoja ja tutustumaan reserviläistoimintaan.
Laserammuntaa
Kalustoesittelyjä
Toiminnallisia rasteja
MP-myymälä
Soppatykki myy hernekeittoa
Klo 12—15 PASI-panssariajoneuvo

Vapaa pääsy

22

13. 4. 2012 < 3 | 2012

Reserviläiskierroksen kiertopalkinnon Ampumaharjoittelu —
Kuinka pääsen mukaan,
luovutus Kainuuseen

mitä minun pitää tietää?

Teksti: Jorma Hotanen

2010
kunniaksi käynnistyi kymmenen
(10) vuoden hanke reserviläisten ja
heidänperheenjäsenten terveyden
kohentamiseksi - Reserviläiskierros. Tavoitteena oli laaja osanotto
omaehtoiseen terveydestä huolehtimiseen. Kierrokseen osallistuivat
vuoden 2010 sähköisen kuntokortin
täyttäjät. Tätä oli tarkoitus laajentaa
myös niille jäsenille, joilla sähköinen kuntokortti ei ole mahdollinen.
Kierrosta varten tehtiin säännöt
mm. puolustusvoimain kanssa, jotka RESUL:n hallitus hyväksyi vuonna 2009.
Reserviläiskierrosta hallinnoi
RESUL:n hallitus ja sen toiminnasta vastasi arviointiryhmän puheenjohtaja Jorma Hotanen. Kierroksen
ensimmäinen kilpailuvuosi oli 2010.
Kolme parasta sähköisen kuntokortin palauttanutta piiriä valittiin tammikuun alussa 2011. Arvioinnit suoritti EFQM-mallin perusteella kokenut arviointiryhmä, joka arviointien
perusteella valitsi yksimielisesti Reserviläiskierroksen voittajapiirin.
EFQM- mallin käytöstä oli sopimus Suomen Laatuyhdistyksen johdon kanssa ja Metso Oyj:n johdon
kanssa oli tehty sopimus kiertopalkinnosta ja siitä riittävä näkyvyys
kilpailusääntöjen pohjalta.
Vuoden 2010 voittaja palkittiin
Metso Oyj:n kiertopalkinnolla ja
RESUL:n vuosipalkinnolla 9.4.2011.
Kaikki arvioitavat kolme piiriä saivat oman palauteraportin ja
kunniakirjan. Piirin tulosten pohjalta tekivät pääarvioijat kaikkien
piirien tulosten pohjalta yhteisen
loppuraportin RESUL:n hallitukselle ja Maanpuolustuksen Kannatussäätiölle. Palkitsemiset suoritettiin
RESUL:n kevätkokouksessa Helsingissä.
Palkitsemistilaisuuden jälkeen
arviointiryhmän puheenjohtaja teki
yhteistyössä taustavoimiensa kanssa kirjoituksen Reserviläinen lehteä
varten. Kirjoituksen tavoitteena oli
tiedottaa loppuraportin tuloksista
RESUL:n jäsenliittojen RUL ja RES
johtoa sekä niiden jäsenistöä jo alkaneesta kilpailuvuodesta 2011.
Koska Reserviläiskierroksesta
vastuuhenkilöiden, keskeisten toi-

RESUL:n 40. juhlavuoden

mijoiden ja kumppanien esitykset
eivät olleet edenneet sääntöjen ja
sopimusten mukaisesti vuodesta
2010 lähtien oli Reserviläiskierroksen arviointiryhmän puheenjohtajan tehtävä Reserviläiskierroksen
jatkuvuudesta vakava kirje RESUL:n
hallituksen kokoukseen 30.8.2011.
RESUL:n hallituksen puheenjohtaja
ilmoitti 15.9.2011 vain sähköpostilla
arviointiryhmän puheenjohtajalle ”Reserviläiskierros päättyy”.
Arviointiryhmän puheenjohtaja
käynnisti eo. tiedon saatuaan neuvottelut keskeisten taustavoimien
Pääesikunnan henkilöstöosasto,
kiertopalkinnon lahjoittaja Metso
Oyj ja useat kumppanit. Yhteinen
päätös oli, että Metso Oyj:n kiertopalkinto voidaan luovuttaa v. 2010
voittajalle Kainuun Reserviupseeripiiri ry:lle Kajaanin kaupungintalolla 1.2.2012 reserviläisten ja yrittäjien
yhteisessä tilaisuudessa. Ohjelmassa oli Kajaanin kaupunginjohtajan
katsaus yritysten ja puolustusvoimien toimintaan, Kainuun Prikaatin
komentajan sijainen käsitteli Kainuun Prikaatin koulutustoimintaa.
Omassa esityksessä Jorma Hotanen
tarkasteli yrittäjien ja reserviläisten
Työ- ja Elämänkuntoisuutta sekä
esitti aitoja tavoitteita Kainuuseen.
Tilaisuudessa palkittiin Kainuun
RUP Metso Oyj:n kiertopalkinnolla,

jonka luovuttivat Kainuun Prikaatin
evl Vesa Happonen ja Jorma Hotanen. Piiri sai täydellisen Reserviläiskierroksen ”Nousu ja Tuho vv. 19892011 raportin” (jaettu keskeisille toimijalle n.12 kpl).
Muista palkittavista mainittakoon; Kajaanin kaupunki ja Kainuun Prikaati saivat muistolaatalla
hopeisen 1941 maaottelumarssimerkin sekä Liikkeenjohdon Konsultit
LJK ry:n 50v. juhlajulkaisun. Tilaisuudessa saivat kunniakirjan neljä
Raatteentie/Kainuu veteraania ja
Kainuun Prikaatista majuri Ari Kajanus.
Lisäksi keskeisiä toimijoita palkittiin Reserviläiskierros-mitalilla ja
jaetulla lisäaineistolla.
Vaikka Reserviläiskierros on
kiertopalkinnon osalta päättynyt ei
omaehtoinen hyöty- ja kuntoliikunta saa jäsenistöltä unohtua vaan
sitä tulee hyödyntää kehdosta viimeiseen paitaan asti. Reserviläisten
tarpeeseen valmistui 2.9.2011 Työ-/
Elämänkuntoisuus kirjanen, josta
annan tarvittaessa hyödyllistä tietoa reserviläisille ja muille toimijoille. Kirjanen liittyi osana vuosi 2019
--”Reserviläiskierroksesta uusi Nokia 2019”.
Yhteystiedot, 0500-102930 ja
jorma.hotanen@kolumbus.fi

Yhteysupseerikurssi
5.5.2012
Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

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

Sininen Reservi ry järjestää
yhdessä MPK/Meripuolustuspiirin
kanssa kurssina lauantaina 5.5.
klo 8:30-16:00 Suomenlinnassa
Merisotakoululla yhteysupseerikurssin
Kurssi on ensisijassa tarkoitettu henkilöille,
jotka eivät vielä ole toimineet mutta ovat
kiinnostuneita toimimaan yhteysupseereina
alusvierailuilla tai suurissa merellisissä tapahtumissa kuten Tall Ships Race. Kurssille
pääsy ei edellytä suoritettua varusmiespalvelusta
Kurssilla käydään läpi merivoimien perinteitä ja etikettiä, alusvierailun valmistelut
sekä yhteysupseerina toimiminen. Toimiminen yhteysupseerina edellyttää em asioiden

Tässä tietopaketti ampumaasioista. Katso vuorot oheisesta
kalenterista. Piirien jäsenille tarkoitetut ampumavuorot järjestetään
Santahaminassa. Ampujalla tulee
olla henkilökohtainen ampujanvakuutus, vakuutuksen saat sivujen
kautta www.reservilaisliitto.fi/
ampumavakuutus. Kaikki ammunnat ovat johdettuja ja ammuntojen
alkupuhuttelussa käydään läpi
turvallisuusmääräykset sekä ammuntojen kulku.
Varusteet. Jokaisella ampujalla tulee olla omat
kuulosuojaimet
ja suojalasit. Kiväärilajien makuuammunnoissa ota mukaan
oma makuualusta. Pukeudu sään
mukaisesti, ota
mukaan omat
paikkatarrat ja
aseenpuhdistusvälineet, eväitä ja juotavaa
unohtamatta.
Huomaa, että Pääesikunnan Henkilöstöosasto on kieltänyt käskyssään
1.11.2010 ulkomaisten asevoimien
sotilaspukujen käytön puolustusvoimien alueilla. Aseet. Yleisillä
harjoitusvuoroilla voi vuorokohtaisesti ampua millä tahansa pistoolikalustolla. Kiväärikaluston käyttöä
rajoittaa kaliiperimääräys. Maksimikaliiberi on .338 Lapua Magnum
(8,6*70 mm).
HELMPP KOTU kivääri ja pistooliammunnat. Helsingin maanpuolustuspiirin Koulutus- ja tukiyksikön ammunnat ovat ulkoradalla
pidettäviä ohjattuja ja valvottuja
ammunnan harjoittelutilaisuuksia.
Aseina käytetään yleensä pienoispistooleita ja 9mm pistooleita. Jos
käytät omia aseita, pidä aseluvat
mukanasi. Lainakaluston ja patruunoiden maksut selviävät ilmoittautuessa. Ilmoittautuminen vuoroille tapahtuu MPKY:n järjestelmän
kautta www.mpky.fi > koulutuskalenteri > Helsinki). Ilmoittautumisen jälkeen saatte hyväksynnän ja

lisätiedot sähköpostiin. Ilmoittautuminen vaatii rekisteröitymisen
MPKY:n järjestelmään. Osallistujilla
on oltava joka kerta mukana, ampumavakuutus, jäsenkortti ja henkilöllisyystodistus.
Kilpailut. Piirien alueella järjestetään kilpailuja seuraavissa lajeissa: sotilaspistoolin ja pienoispistoolin pika-ammuntojen sarjakilpailut,
perinneasekilpailu, SRA – kilpailu, pistoolin
ja kiväärin palvelusasekilpailu.
SRA kilpailuihin
osallistuminen
edellyttää SRA
kurssin hyväksyttyä suorittamista. Kevätkauden eri lajien
karsintakilpailuiden perusteella
määrittyvät Piirien nelihenkiset
edustusjoukkueet SM-kilpailuihin. Lähetämme joukkueet
esim. ilma-ase,
perinnease, palvelusase, SRA sekä RUL:n ja RES:n
mestaruuskilpailuihin. lajikohtaiset säännöt löydät osoitteesta
www.resul.fi
Töölön pistooliradalla HRUP &
HELRESP yhdistysten omat vuorot pyörivät läpi vuoden. Edellytys
vuoroille pääsyyn on ko. kerhon
jäsenyys. Jokainen vuoro on yhdistyksen ratavastaavan henkilön
johtama. Rata on 6-paikkainen ja
sen ilmastointi on hyvä. Radan ampumaetäisyys on 12,5 m. Käyttäjät
vastaavat itse radan siivouksesta
jokaisen ratavuoron jälkeen. Selvitä
oman yhdistyksesi sisäratavuorot
yhdistyksesi ampumavastaavalta.
Töölön 10 m. ilma-aserata. 8-paikkaisella radalla voi ampua ilmapistoolilla tai kiväärillä. Lisää ampumatietoa oman yhdistyksesi ampumavastaavalta tai puheenjohtajalta
sekä nettiosoitteista: www.resul.
fi, www.hrup.fi, www.rul.fi, www.
reservilaisliitto.fi, www.mpky.fi,
www.toiminta-ampujat.fi ja www.
eralle.net.

tuntemista sekä kohtuullista suullista
englanninkielen taitoa. Kaikki muu kielitaito
on eduksi.
Kurssin käynnistä on etua kun
rekrytoidaan yhteysupseereita
2013 heinäkuussa Helsingissä
järjestettävään Tall Ships Races
-tapahtumaan.
Lisätiedot:
Kurssinjohtaja Robin Elfving, 040 8544 251
Kurssin pursimies Arno Hakkarainen, 050
3835 486
Ilmoittautumiset:
MPK:n järjestelmän kautta, kurssi on listattu Meripiirin kurssikalenterissa

Kuljetus
H.Mattila
Metsontie 2 C 12
04320 TUUSULA
040 546 3648
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
Karjalan
Osuuspankki

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

Velarium Oy
Koskenporras 10
55100 IMATRA
(05) 688 200

Karjalantie 943
23100 MYNÄMÄKI

Hovila Oy
Sinimäentie 8
02630 ESPOO
(09) 525 9750

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

Jalkaväkimuseo
Jääkärinkatu 6-8
50100 MIKKELI

Tähtikuljetus Oy
Läntinen Teollisuuskatu 3
02920 ESPOO
0400 423 155

Sähkösuunnittelutoimisto Forssell
Kullervonkatu 20
00610 HELSINKI
0400 736 652

Lasihemmo Oy
Kyttäläntie 6
00390 HELSINKI
0400 575 025

Berner Oy
PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Oy Tammesvirta Ab

Martela Oy

Pa-Hu Oy

Elannontie 5
01510 VANTAA
020 728 9880

Takkatie 1
00370 HELSINKI
010 34 550

Teollisuustie 2
02880 VEIKKOLA
0207 891 000

Goodmill Systems Oy
Sinikalliontie 10
02630 ESPOO
040 734 0462

VARATTU

Intrum Justitia Oy

Vanhustyön
Keskusliitto
Malmin Kauppatie 26
00700 HELSINKI
(09) 350 8600

Oy Mechelin
Company Ab

Katajanokan
Huolto Oy

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI
(09) 696 2480

PL 170
00811 HELSINKI
(09) 2291 1600

Sam-Systems Oy
Hevoshaantie 3
06450 PORVOO
045 633 7067

Popin Peltityö
Ojakulmantie 353
04660 NUMMINEN
0400 456 713

Harvialan Taimimyymälä
Jokinen & Maunula
1330 HARVIALA
0400 415 882

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

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11
28100 PORI
(02) 641 8540

Franke Finland Oy
76850 NAARAJÄRVI
(015) 34 111

www.pikkusitomo.fi

Profecons Oy

Insinööritoimisto
JS-Suunnittelu Oy

Lai-Mu Oy

Kantakaupungin
Isännöinti Oy

Karhulan Pesuliike

Porin
Putkirakentajat Oy

Audit Team Finland Oy

Girafe

TO Tilikirja

PL 38
04251 KERAVA

Kontionkatu 19
08100 LOHJA
(019) 326 090

Energico Oy

JPS Maalaus Oy

Lastenkodinkatu 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

Finnparts

Lehtisaarentie 1
00340 HELSINKI
(09) 480 822

Sumetek Oy

Kurimontie 21-23
89600 SUOMUSSALMI
(08) 713 300

T:mi Rajaprint
Risteentie 177
32830 RISTE
(02) 546 2212

Indepro

Eerikinkatu 27
00180 HELSINKI
(09) 695 550

Pirkanmaan
Keittiökaluste
Teollisuustie 8
33470 YLÖJÄRVI
0400 788 444

Twinputki Oy
Myllynummentie 2
04250 KERAVA
(09) 279 7810

Puusepäntie 25
04360 TUUSULA
(09) 385 8151

Karjalankatu 5
28130 PORI
(02) 630 1800

Ylötie 10
33470 YLÖJÄRVI
(03) 347 6940

Eltete TPM Oy
PL 94
07901 LOVIISA
(019) 51 031
www.eltete.com

Arkkitehtitoimisto
Pohjanpelto
Kruunuvuorenkatu 1
00160 HELSINKI
(09) 177 044

Helsingin Ortodoksinen
Seurakunta
Liisankatu 29 A
00170 HELSINKI
020 722 0600

KT-Tilipiste Oy
Punavuorenkatu 2 B
00120 HELSINKI
(09) 665 933

PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650

Niittaajantie 9
26820 RAUMA
(02) 8387 2400

T:mi H.Nyström
Pornaistentie 235
07230 MONNINKYLÄ
0400 215 813

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

Kiinteistö Oy
Opintanner

Turvaykköset Oy

Yhtyneet Insinöörit Oy

Lohjan Ase ja Osa

Oy Johnson Metall Ab

Rakentajat Piippo &
Pakarinen Oy

Selkä-Center Oy

Eckes-Granini
Finland Oy Ab

Ab Fennopress Oy

A-Laatutarvike

Centaurea Oy

Topi-Kalustaja Oy

Brain Atlet

Merclean Oy

Helsinki-Santahaminan
sotilaskotiyhdistys ry

Autokoulu E.Nygård

Suomen
Teollisuusmerkintä

Vesijohtoliike
J.Laitinen Oy

Maanrakennus Lassi
Kaiponen Oy

Kluuvukatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Malminkaari 5
00700 HELSINKI
0400 439 070

Kauppamäki 3
02780 ESPOO
(09) 812 036

Kaivosvoudintie 1 A
01610 VANTAA
(09) 530 8840

Haapapurontie 75
02880 VEIKKOLA
0400 406 081

VARATTU

Lagerblad Foods Oy
www.lagerbladfoods.fi

Virsumäentie 32
48600 KARHULA
(05) 262 118

Kutojantie 1
02630 ESPOO
(09) 452 0600

Salomonkatu 17 A
00100 HELSINKI
(09) 694 0611

PL 89
60101 SEINÄJOKI
(06) 421 2400

Santahaminantie 13
00860 HELSINKI
(09) 684 6368

Olarinluoma 11
02200 ESPOO
0108 327 700

R.C.M Kiinteistöapu
Raaseporintie 3 B 18
00900 HELSINKI
040 549 7935

Aleksis Kivenkatu 26
33200 TAMPERE
(03) 225 3000

Vehka-Ahontie 33
03100 NUMMELA
(019) 335 135

PL 411
20101 TURKU
0207 207 300

PL 46
85101 KALAJOKI
(08) 469 5500

Mannerhemintie 36
00100 HELSINKI
(09) 495 979

Tapolantie 13
03400 VIHTI
0400 472 294

Rakennus Oy Isotalo
Kaupintie 11 B
00440 HELSINKI
010 617 6000

Hallituskatu 13
45100 KOUVOLA
(05) 535 3400

Turkkirata 14
33960 PIRKKALA
(03) 342 7700

Arabiankatu 12
00560 HELSINKI
(09) 612 9650

Nukarinkuja 6
00730 HELSINKI
(09) 346 2506

Sirrikuja 3 A
00940 HELSINKI
(09) 342 4000

Matinkylän Huolto Oy
Matinkatu 22
02230 ESPOO
(09) 804 631

www.matinkylanhuolto.fi

Isännöintipalvelu
Tapanainen
Punavuorenkatu 20
00150 HELSINKI
(09) 174 300
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Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

Helsinki Santahamina
lauantai 9.6.2012
www.kesayonmarssi.fi

Tule Kesäyön marssille
9.6.2012 Santahaminaan
Teksti: Janica Varjo
Kuva: Antti Nieminen / MPK
Viidettätoista kertaa järjestettävä marssitapahtuma vie osallistujat tänä vuonna Santahaminan
sotilasalueelle. Tapahtuma on kaikille Suomen kansalaisille avoin
ja osallistua voivat yksittäiset henkilöt, kaveriporukat, ryhmät sekä
joukko-osastojen joukkueet.
Marssireitit kiertelevät Santahaminan saarta, ja reitti on pituudeltaan 8, 16, 24, 32 tai 40 kilometriä.
Perheillä on mahdollisuus kävellä 5
tai 10 kilometriä. Osallistujat saavat
marssin päätteeksi kunniakirjan ja
mitalin. Osallistumismaksu on 40
euroa henkilöltä, ja alle 15-vuotiaat
voivat osallistua marssin perhematkoille maksutta aikuisen seurassa.
Marssi on monelle ainutker-

tainen mahdollisuus tutustua
vuosisatoja asuttuun Helsingin
kaupunginosaan. Santahaminan
historiallisuus ja luontoaarteiden
monipuolisuus yllättää myös monet
vakituiset kävijät. Saarella riittää
nähtävää ja kuultavaa useammallekin käynnille. Santahaminassa on
muun muassa Pääkaupunkiseudun
vanhin puusto. Kesäyön Marssin
reitillä ohitetaan paikoin 100-200
-vuotiaita metsiä. Luonnon säilymistä ovat edistäneet tiukat liikkumisrajoitukset, 1700-luvulta lähtien
toistuneet pommitukset ja tarve
suojata saaren sotilaita katseilta.
Puissa olevat sirpaleet ovat estäneet puiden hyötykäytön.
Santahaminan ikiaikaiset metsät, lehtoalueet ja rannat ovat poikkeuksellisen runsaslajisia. Siellä

liikkuu 28 eri nisäkästä. Hyvällä
onnella marssija voi nähdä vilahduksen piisamista tai kärpästä. Matelijoiden ja hyönteisten ystävälle
Santahamina on Helsingin parhaita pongauspaikkoja. Harvinainen
punainen verikorento on kaunista
katseltavaa. Saarella on tavattu 264
lintulajia. Marssireitti ohittaa Likolammen, jossa monet vesilinnut
kasvattavat poikasiaan.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
on ensimmäistä kertaa vastuussa
marssin järjestelyistä. Reserviläisurheiluliitto, Puolustusvoimat,
Suomen Latu, Naisten Valmiusliitto, Helsingin Reserviupseeripiiri ja
Helsingin Seudun Reserviläispiiri
ovat myös mukana tapahtuman järjestämisessä.
Tule mukaan ja ilmoittaudu
osoitteessa www.kesayonmarssi.fi

Kokouskutsut
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n vuosikokous, Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
kevätvuosikokous.
Kokoukset pidetään maanantaina 14.5.2012 kello 18.00 alkaen Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1. Tilaisuus alkaa kello 18.00 yhteisellä esitelmätilaisuudella, jossa Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Pertti Laatikainen esitelmöi ajankohtaisista asioista.
Kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat tervetulleita esitelmätilaisuuteen.
Esitelmän jälkeen pidetään varsinaiset kokoukset, joissa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. HELRESP:n vuosikokouksessa ja HRUP:n kokouksessa äänioikeutta käyttävät yhdistysten valtuuttamat edustajat.
Piirihallitukset

