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Reservin ylennyksistä

P

uolustusvoimain lippujuhlapäivänä ylennettiin jälleen sekä
kantahenkilökuntaan
kuuluvia että reserviläisiä. Marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä
vietettävä puolustusvoimain lippujuhlapäivä on toinen päivä vuodesta, jolloin
sotilaita ylennetään. Toinen on tietenkin
itsenäisyyspäivä.
Reserviläisten keskuudessa ylennyksiä
pidetään palkitsemiseen liittyvänä toimenpiteenä. Näin ei kuitenkaan ole. Reserviin kuuluvan asevelvollisen ylentämisen tarkoituksena on sodan ajan esimiesjärjestelmän luominen ja ylläpitäminen.
Reservinjohtaja ylennetään siksi, että sodanajan joukot tarvitsevat uusia esimiehiä
riveihinsä.
Totta kai ylennys lämmittää mieltä,
koska se on osoitus siitä, että puolustusvoimat ovat todenneet reserviläisen kyvykkääksi hoitamaan uutta ja vaativampaa johtajan tehtävää. Suomen järjestelmä poikkeaa siinä esimerkiksi Tanskan
järjestelmästä, että Tanskan Hjemmeväernetin sotilastehtäviin nimitettäessä re-

serviläinen saa tehtävään kuuluvan sotilasarvon. Sotilasarvo otetaan häneltä pois
tehtävästä luovuttaessa. Suomalainen
järjestelmä kuvaa paremmin koulutusta ja
kokemusta, joka reserviläisellä on.
Reserviläisten osalta sotilasesimiesasema edellyttää tiettyä osaamista, niin sotilasosaamista kuin siviilistäkin hankittua
osaamista ja kokemusta. Reserviläisille se
tarkoittaa käytännössä riittäviä kertausharjoitusmääriä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kun ylennykseen vaadittavat kertausharjoituspäivät on saavutettu,
olisi ylennys automaattinen.
Valitettavasti ylennykset ovat sidoksissa järjestettäviin kertausharjoitusten määriin. Lähitulevaisuudessa kertausharjoitus
määrät supistuvat voimakkaasti ja tämä
valitettavasti näkyy ylennysten määrissä.
Toki vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus auttaa hieman tilannetta. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus sekä muu
sotilaallista valmiutta tukeva koulutus
voidaan osin rinnastaa kertausharjoituskoulutukseen. Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen kannattaa tämän
vuoksi hakeutua.
Miehistöä ja aliupseereita voidaan

ylentää myös sotilasläänien perinnepäivänä 24.2. ja YK-päivänä 24.10. Miehistöön
kuuluva voidaan ylentää reservissä enintään alikersantin arvoon. Poikkeuksena
ovat kuitenkin ne asevelvolliset, jotka ovat

Reserviin kuuluvan
asevelvollisen ylentämisen tarkoituksena on sodan ajan
esimiesjärjestelmän
luominen ja ylläpitäminen. Reservinjohtaja
ylennetään siksi, että
sodanajan joukot
tarvitsevat uusia
esimiehiä riveihinsä.

palvelleet kriisinhallintajoukoissa tai puolustusvoimissa aliupseerin virassa ja osoittanut kyvykkyytensä esimiehenä. Hänet
voidaan ylentää kersantiksi.
Pääesikunta on määritellyt kertausharjoitusten minimimäärät, milloin reserviläinen voidaan ylentää seuraavaan sotilasarvoon.
Pääperiaatteena on, että edellisestä
ylennyksestä on kulunut vähintään viisi
vuotta ja asevelvollinen on saanut tehtäväänsä kertausharjoituskoulutusta.
Vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön
liittyvistä ansioista voidaan 45-vuotias
asevelvollinen ylentää yhden kerran ilman jatkokoulutusta. Edellytyksenä on
kuitenkin se, että häntä ei ole ylennetty
aikaisemmin kertaakaan.
Viiden vuoden määräaika ei riitä kapteenin ja majurin ylennyksiin. Kapteenin
ylennykseen vaaditaan, että edellisestä
ylennyksestä on kulunut vähintään kuusi
vuotta. Majuriksi ylennettävän edellisestä
ylennyksestä tulee olla kulunut vähintään
7 vuotta.
Helsingin Reservin Sanomat onnittelee
kaikki lippujuhlapäivänä ylennettyjä reserviläisiä.
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New York Times:
Baltian maat ja osa Suomea luvattu
Neuvostoliitolle.
Berlini, sunnuntaina
Berlinin lehdet käsittelevät tänään laajasti englantilais-venäläis-amerikkalaisia sopimuksia. Päähuomio kiinnitetään Neuvostoliitolle annettuihin lupauksiin. Huolimatta amerikkalaisista tiedoista, että Roosevelt torjui kaikki alueelliset myönnytykset
Atlantin-sopimuksen vastaisina, Berlini on vakuuttunut siitä, että Neuvostoliitolle on
annettu myös alueellisia lupauksia.
Sitä paitsi eivät Englanti ja Yhdysvallat siinä tapauksessa, että Neuvostoliitto voittaisi
sodan, kykenisi estämään sen alueellisia laajentumisia vaikka ne tahtoisivatkin. Tämän käsityksen tueksi esitetään englantilaisia ja amerikkalaisia lehtilausuntoja.
Niinpä viitataan Timesin tiedoitukseen, jossa sanotaan: Mitä strategisia rajoja Neuvostoliitto pitäneekin välttämättöminä sodan päättymisen ja järjestetyn rauhan välistä aikaa varten, ei tämä tiedä Euroopan kurjistumista.
New York Times lausuu asian vielä selvemmin kirjoittaen: Neuvostoliitto ei antaudu
minkäänlaisiin keskusteluihin Baltian maiden kysymyksestä sodan jälkeen.
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Viestintä — tärkeää
mutta usein vaikeaa

Kansainvälinen
yhteistyö

toimikunnissa on viime aikoina puhuttu paljon viestinnästä. On keskusteltu siitä mitä viestintä on,
mitä sen pitäisi olla ja varsinkin kenelle se
suunnataan. Vastauksia, kuten olemme saanut kokea eri tilanteissa, on varmasti yhtä
monta kun keskustelijaakin.
Vapaaehtoistoiminnassa viestinnän tärkeys korostuu. Myös viestinnän monimuotoisuus ja monimutkaisuus korostuvat kun
kyse on asioista, jotka osallistujat pääosin
hoitavat vapaa-ajallaan. Kysymys siitä kenelle viestintä pitää kohdistaa ja kuinka
usein, on ehkä kaikista tärkein. Lopullisia
vastauksia tähän ei varmasti ole, mutta
muutaman näkemyksen tai mielipiteen voisi
tarjota.
Kuten tälläkin palstalla on huomioitu,
piiriämme vaivaa jäsenkato. Uskoisin, että
ainakin osaksi tämä johtuu myös siitä, että
jäsenet eivät oikein tiedä mitä toiminnasta
voisi saada irti, ja toisaalta eivät koe saavansa jäsenmaksulleen vastinetta. Näistä toinen
on toki korjattavissa järjestämällä hyviä tapahtumia ja ohjelmaa, mutta sitten niihin
pitää saada myös osallistujia. Tässä kerhojen hallituksilla on tärkeä rooli. Viestintä
jäsenkunnalle on luontevinta tulla omasta
kerhosta. Kerhojen on myös helpompi ylläpitää vastaanottajarekisteriä omista jäsenistä, varsinkin muutoksien osalta, kuin vaikka
piiritoimistolla jonka hallinnoima lista kattaisi kaikki noin 4000 jäsentä.
Toinen tärkeä viestiyhteys on piiritoimiston ja kerhojen johdon välillä. Piiritoimisto
tiedottaa ja sen pitää tiedottaa tärkeistä asioista jotka ovat alueellamme ajankohtaisia.
Samalla piiritoimisto toimii yhdyspisteenä
yhteistyö- ja koordinointiasioissa. Tämä tietysti saattaa johtaa siihen, että kiireellisinä
aikoina piiriltä lähetetään jopa paljon tietoa
kerhoille, tai niiden puheenjohtajille. Silloin
on hyvä muistaa, että vaikka viestien määrä
saattaa tuntua liialliseltakin, piiritoimisto ei
varmasti lähetä mitään viestiä turhaan. Samoin on myös erittäin tärkeää myös vastata
silloin jos kannanottoa on pyydetty. Tämä
koskee yhtä lailla piirihallitukseen, -toimikuntiin tai kerhotoimintaan sitoutuneita.
Vaikka toimimme vapaaehtoistoiminnassa

Olen käynyt seuraamassa kevään aikana Helsingin Seudun Reserviläispiirin ampumajoukkueiden suorituksia sekä Jüriöön
ampumakilpailussa että Baltic Sea Shooting
Cup (BSSC) -kilpailussa, jotka molemmat
järjestettiin tänä vuonna Tallinnassa Männikun erinomaisessa ampumaurheilukeskuksessa. Kilpailuissa oli osallistujia useista
maista sekä Jüriöön kilpailussa lisäksi monia joukkueita eripuolilta Viroa. Piirimme
joukkueet menestyivät hyvin kuten tästä ja
edellisestä lehden numerosta voi todeta.
Kansainvälinen yhteistyö on piirimme
kaltaiselle pienelle toimijalle kallista ja raskasta toimintaa. Olen joutunut monesti
miettimään ovatko kansainväliseen toimintaan uhratut resurssit kohdennettu oikein.
Kannattaako piirin tukea esimerkiksi KeskiEuroopassa järjestettäviin sotilastaitokilpailuihin lähteviä reserviläisjoukkueita,
kun tuki kohdistuu vain harvoihin piirin
jäsenyhdistysten jäseniin? Miksi lennättää
vuosittain piirin kustannuksella muutamia
SRA-ampujia ulkomaisiin kilpailuihin, kun
kotimaassakin on kilpailuja tarjolla?
Perusteluja on useita ja ne ovat piirin
kannalta varsin itsekkäitä. Yhteistä niille
kaikille on se, että kansainvälisen toiminnan kautta voidaan saada jotain sellaista,
jota vain kotimaassa toimimalla jäisi saamatta. Ulkomaisista tapahtumista voidaan
löytää uusia ideoita kotimaisen toiminnan
kehittämiseen. Ideat voivat koskea kilpailutehtäviä, ratoja, järjestelyitä tai valmistautumismenetelmiä, joita voidaan soveltaa omissa tapahtumissamme Suomessa.
Esimerkiksi tänä vuonna Lombardian kansainväliseen sotilastaitokilpailuun lähtevät reserviläiset on jo varattu syksyllä 2013
pääkaupunkiseudulla järjestettävän Reserviläisurheiluliiton syysjotoksen järjestämishenkilöstöön.
Hyvien käytänteiden etsiminen ja oman
toiminnan vertaaminen muiden maiden toimintatapoihin, antaa myös laajemmin mahdollisuuden arvioida omaa toimintaamme.
Aktiivisten jäsenten vähäisyys ja toiminnan
rahoitusongelmat ovat tuttuja myös muiden
maiden vapaaehtoisille maanpuolustustoimijoille. Suomalaisille maanpuolustajille

Piirin eri tilaisuuksissa ja

olemme sitoutuneet siihen ottaessamme
luottamustehtävää vastaan. Näin ollen jäsenet ovat oikeutettuja odottamaan, että
täytämme velvollisuutemme.

Viestintä jäsenkunnalle on luontevinta
tulla omasta kerhosta.
Kerhojen on myös
helpompi ylläpitää
vastaanottajarekisteriä omista jäsenistä,
varsinkin muutoksien
osalta, kuin vaikka
piiritoimistolla jonka
hallinnoima lista kattaisi
kaikki noin 4000
jäsentä.

caspar@vonwalzel.com

on hyödyllistä tutustua niihin menetelmiin,
joilla ongelmia on lähdetty muissa maissa
ratkaisemaan ja mitä virheitä kannattaa
välttää. Vertailu muihin maihin auttaa myös
tunnistamaan ne asiat, jotka meillä ovat hyvin ja joita kuuluu arvostaa.
Paikka piirin edustusjoukkueessa voi
toimia yksittäiselle reserviläislajeja harrastavalle henkilölle myös kannustimena.
Vuosittain järjestettävään BSSC-kilpailuun
pyritään ottamaan aina puolet paikallisissa
kilpailuissa menestyneitä ampujia, joilla ei
kuitenkaan ole vielä kokemusta kansainvälisestä tasosta. Kannustimen lisäksi tämä
auttaa ampujaa myös henkilökohtaisesti kehittymään harrastuksessaan.
On mielenkiintoista huomata, että piirin
näkökulmasta motiivit tehdä kansainvälistä
yhteistyötä muistuttavat hyvin paljon niitä
argumentteja, joilla maamme puolustusvoimat perustelee osallistumista kansainvälisiin operaatioihin. Kansainvälistä yhteistyötä ei tehdä vain koska se on kivaa tai
hienoa. Virolaiset ovat sanoneet asian suoraan: he ovat mukana NATO:n operaatioissa korkeista taloudellisista ja inhimillisistä
uhrauksista huolimatta koska toivovat siten
saavansa varmemmin apua jos sitä joutuisivat itse joskus tarvitsemaan.
Toivotan lopuksi piirimme jäsenille ja
yhteistyökumppaneille aktiivista mutta virkistävää alkavaa kesälomakautta. Haluan
myös esittää onnittelut omasta ja piirin puolesta kaikille Puolustusvoimain lippujuhlan
päivänä ylennetyille ja huomionosoituksen
saaneille.
puheenjohtaja@helresp.fi
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Taistelutoverit

Ensimmäiset panssarivaunut

Moni suomalainen muistaa Taistelutoverit-nimisen TV-sarjan. Se
kuvasi totuudenmukaisesti yhtä toisen maailmansodan amerikkalaiskomppanian etenemistä Euroopassa
sodan loppuvaiheessa. Sarjan tuottajina toimivat Tom Hanks ja Steven
Spielberg. Tämä kirjaa kertoo satoihin haastatteluihin perustuen oikeiden taistelutovereiden tarinan. Näin
tositarina E-komppanian toiminnasta toisessa maailman sodassa
tulee kerrotuksi heidän henkilökohtaisten kokemustensa kautta. Kirjaa
voidaan pitää dokumenttina.
Jalkaväen 101.maahanlaskudivisioonan 506.laskuvarjorykmentin
Easy-komppania koottiin koulutukseen kesällä 1942. Koulutuksen jälkeen he osallistuivat Normandian
maihin nousuun 1944 kesäkuussa.
Komppania joutui etenemään kärkijoukoissa läpi Ranskan Hollantiin.
Komppania osallistui myös taisteluihin Reininmaalla ja Ardenneilla.
Lopulta toukokuussa 1945 se sai olla
ensimmäisenä valtaamassa Hitlerin
Kotkanpesää. Saksan antautuessa
komppania oli siis edelleen Kotkanpesässä ja osallistui muun Euroopan
kanssa voiton juhlintaan.
Komppania purettiin heinäkuussa 1944. Sen tappiot kolmen vuoden
aikana olivat noin 150 %. Upseereista vain kapteeni Winters oli koko sodan ajan Easy-kompaanissa. Hän oli
komppanian viimeinen päällikkö.
Stephen E. Ambrose haastatteli
kirjaansa varten sodassa eloon jää-

Toisen

Stephen E.Ambrose, Taistelutoverit
ISBN 978-951-1-25715-8, Otava 2011, 317 sivua

neitä tuntikausia. Komppanian miehistä 48 kaatui ja yli sata haavoittui,
yksi peräti neljä kertaa. Sodan jälkeen joukon miehet pärjäsivät hyvin. Suuri osa heistä suoritti yliopistotutkinnon, osin sotakokemuksiin
perustuvan päättäväisyyden ansiosta.
Teos on omistettu ”kaikille Yhdysvaltojen maavoimien laskuvarjojoukoissa vuosina 1941-1945 palvelleille sotilaille, joille Purppurasydän
ei ole kunniamerkki vaan virkatunnus.”

maailmansodan panssarivaunuista on kirjoitettu hyllymetreittäin kirjoja. Ensimmäisen
maailmansodan vaunuista on tehty
yllättävän vähän tutkimuksia ja esittelyjä. Panssariase syntyi ja kehittyi
ensimmäisessä maailmasodassa. Sodan loppuun mennessä panssariase
oli löytänyt muotonsa tekniikan ja
taktiikan osalta.
Tähän teokseen on sisällytetty
kaikki ensimmäiseen maailmansodan aikana sarjatuotantoon päätyneet vaunutyypit. Esittelyssä on
myös merkittäviä prototyyppejä,
koska ne esittelevät usein merkittäviä rakenneratkaisuja, jotka myöhemmin päätyivät sarjatuotantomalleihin.
Ensimmäisen kerran panssarivaunu esiintyi rintamaolosuhteissa Sommessa 15.9.1916. Tosin sekä
tekniikan ja taktiikan kehittymättömyyden vuoksi taistelu ei ollut kovinkaan menestyksekäs. Ensimmäiseen panssarihyökkäykseen koottiin
kaikkiaan 49 vaunua. Vain 32 pääsi
teknisten ongelmien vuoksi hyökkäystasalle saakka. Hyökkäyksen
alkaessa osa vaunuista myöhästyi
lähdöstä, osa juuttui mutaan ja osa
hajosi ennen vihollisen kohtaamista. Lopulta vain 14 vaunua pääsi etenemään. Niistä saksalaiset tuhosivat
viisi tykistön tulella, mutta yhdeksän vaunua saavutti tavoitteen.
Panssarivaunua nimitetään puhekielessä myös tankiksi. Englanti
tilasi Mark I-vaunuja kahdelta teh-

Ensimmäisen
maailmansodan
vaunuista on
tehty yllättävän
vähän tutkimuksia ja esittelyjä. Panssariase
syntyi ja kehittyi
ensimmäisessä
maailmasodassa.
Mika Vuolle, Ensimmäisen
maailmansodan panssarivaunut
ISBN 978-952-5877-16-8, Apali Oy 2012, 215 sivua.

taalta. Hanke oli erittäin salainen.
Rakenteilla olevia vaunuja esiteltiin
vedenkuljetustraktoreina. (water
carrier). Pian nimi lyheni muotoon
tank eli vesisäiliö. Näin tankki-sana
vakiintui yleiseen käyttöön, kun puhutaan panssarivaunuista.
Vaikka Englanti aloitti vaunujen rakentamisen, päättivät sekä
Ranska että Saksa nopeasti aloittaa
uuden aseen kehittämisen. Ranska
perusti jo lokakuussa 1916 koulutuskeskuksen Chanplieuhun. Siellä
koulutettiin sotilaita panssarivau-

nuihin kevääseen 1918 saakka. Ranskalainen Renault FT 17-vaunu oli sikäli merkityksellinen myös Suomelle, että Suomeen hankittiin näitä
vaunuja jo 1919. Panssarirykmentti
perustettiin Santahaminaan samana
vuonna.
Teos on ensimmäinen suomeksi
kirjoitettu kirja ensimmäisen maailmansodan vaunuista. Se antaa hyvä
kuvan vaunujen kehityksestä eri
maissa sekä niistä teknisistä ongelmista, joihin suunnittelijat törmäsivät. Kirjan kuvitus on hieno ja monipuolinen. Kirja sopii erittäin hyvin
ensimmäisestä maailman sodasta ja
tekniikasta kiinnostuneille lukijoille.

Yhden toivon tie

Mannerheimin 75-vuotispäivät ja Hitler

Toiveet voivat olla vaaralli-

4.

Havasteen kirja kertoo Lapin
sodasta, jossa sairaanhoitaja Oili
on toiminut saksalaisessa silmäsairaalassa hoitajana. Kemissä eletään
Berliinin aikaa, työ saksalaisessa
sotilassairaalassa on innostavaa ja
ystävät pitävät suomalaistytölle seuraa. Tärkein on kuitenkin Horst, komea saksalainen sotilas, joka on luvannut hankkia avioliittoluvan itse
Hitleriltä ja viedä Oilin mukanaan.
Sodan ollessa aivan loppuvaiheessa, karu totuus alkaa selvitä Oilille.
Itselleen hän uskottelee vielä, että
saksalainen sotilas ei muilta kiireitään ehdi häntä tavata.
Oili päättää lähteä Rovaniemen
kautta kohti pohjoista muiden suomalaisnaisten kanssa kohti Jäämerta ja Saksaa. Syksyisissä olosuhteissa matka ei ole helppo eikä vaaraton. Yksinäistä matkaajaa vaanii
sekä saksalaiset sotilasosastot että
suomalaiset Lapin asukkaat. Heidän
suhtautuminen saksalaisten palveluksessa olleisiin suomalaisnaisiin
on muuttunut nopeasti vähintäänkin nuivaksi.
Toisaalta kirjassa luodaan kuva
myös Etelä-Suomen kotirintaman
olosuhteista maaseudulla, jossa
Oilin sisko Anna elää perheensä
kanssa, kun hänen miehensä on
rintamalla. Elämä on puutteenkin
keskellä rauhallista ja suhteellisen
seesteistä.
Oilin kohtalo ei ollut sotien jälkeisessä Suomessa mitenkään ainutlaatuista. Hänellä oli PohjoisSuomessa tuhansia kohtalotoverei-

sia.

Paula Havaste, Yhden toivon tie
ISBN 978-951-20-8977-2,
Gummerus 2012, 446 sivua

ta. Heitä kohdeltiin suomalaisten
keskuudessa osin julmasti. Vain ani
harva suomalainen pääsi saksalaissotilaan kanssa Saksaan. Tosin Saksassa sodan jälkeen olosuhteet eivät
olleet kovinkaan paljon Suomea
paremmin, vaikka suomalaisilla oli
paratiisinomainen kuva tulevasta
kotimaastaan.
Yhden toivon tie on tarina sokeasta uskosta, sisaruusrakkaudesta
sekä suomalaisten naisten ikiaikaisesta sinnikkyydestä. Raju selviytymistarina on itsenäinen jatko-osa
vuonna 2010 ilmestyneelle romaanille Kaksi rakkautta.

kesäkuuta 1942 Marsalkka
Mannerheim vietti 75-vuotissyntymäpäiväänsä ja sai yllätysvieraaksi
Adolf Hitlerin. Vierailu oli kunnianosoitus Mannerheimille ja Suomelle, mutta taustalla oli myös Hitlerin
pyrkimys sitoa Suomi tiukemmin
Saksan sotaponnistuksiin. Kolme
viikkoa myöhemmin Mannerheim
teki protokollan vaatiman vastavierailun Hitlerin luokse. Jukka Partanen valottaa ainutlaatuisessa kuvateoksessa Mannerheim ja Hitler
laajoihin lähde- ja kuva-aineistoihin
pohjautuen molempien vierailujen
taustoja, vaiheita ja vaikutelmia.
Hitlerin ja Mannerheimin suhde
oli ristiriitainen: Anglofiilina tunnettu marsalkka tunsi syvää vastenmielisyyttä kansallissosialistien
harjoittamia juutalaisvainoja kohtaan ja suhtautui kriittisesti Hitlerin Saksan laajentumispolitiikkaan.
Hitler alkoi ihailla Suomea talvisodan jälkeen: Suomi oli pieni sankarillinen kansa, joka oli sitkeästi
puolustanut itsenäisyyttään. Saksan
Suomi-myönteisyyden seurauksena
Mannerheim alkoi suhtautua positiivisemmin Hitleriä kohtaan ja sanoi
Hitlerillä olevan ”maailman paras
armeija ja sotilasjohto”. Kun Suomi
liittyi yhteiseen rintamaan Saksan
kanssa, piti Hitler suomalaisia kaikkein urhoollisimpina Saksan asetovereista ja Mannerheimia etevänä
ylipäällikkönä. Hitler halusi antaa
muun muassa Leningradin ja ItäKarjalan suomalaisten haltuun ja innosti Suomea tavoittelemaan Neuvostoliiton alueita laajemminkin.

Hitler alkoi ihailla
Suomea talvisodan
jälkeen: Suomi oli
pieni sankarillinen
kansa, joka oli
sitkeästi puolustanut
itsenäisyyttään.

Jukka Partanen, Mannerheim ja
Hitler
ISBN 978-951-20-8722-8,
Gummerus 2012, 108 sivua

Mannerheim juhli syntymäpäiväänsä 4. kesäkuuta 1942 Ruokolahdella junavaunussa lähellä Immolan
sotilaslentokenttää. Juhlavieraiden
suureksi yllätykseksi paikalle saapui
myös Adolf Hitler. Hitlerin olemus
teki vaikutuksen useisiin paikalla
olijoihin, mutta Suomessa toimineita Kolmannen valtakunnan edustajia Hitlerin mielenosoituksellinen
käytös ei miellyttänyt. Mannerheim
itse kuvaili Hitlerin antaneen huolettoman kuvan ja ”heidän olleen
täynnä luottamusta sodan kehityksen suhteen”.

Vastavierailu Hitlerin luokse oli
marsalkalle epämieluisa mutta propagandatarkoituksessa suuri menestys. Lehdistö Suomessa ja Saksassa
uutisoi Mannerheimin matkasta
ylistävään sävyyn. Vierailu herätti
marsalkassa kuitenkin aivan toisenlaisia tuntemuksia kuin mitä lehtikirjoittelusta saattoi päätellä: hän ei
uskonut hetkeäkään, että Saksa tulisi voittamaan sodan Neuvostoliittoa
vastaan. Mannerheim piti vierailunsa jälkeen Hitleriä arvaamattomana
hysteerikkona, mutta säilytti muodollisen kohteliaisuuden ulospäin.
Kun Suomi irtautui sodasta 1944,
alkoi Hitler pitää Mannerheimia
heikkona miehenä, joka oli ajanut
maansa onnettomuuteen.
Teoksen kuvitus on hienoa ja
pääosin ennen julkaisematonta tai
ainakin harvemmin esillä ollutta.
Tosin teoksen lähdeluettelossa ei ole
mainittu kuvalähteitä.
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Генерал армии Н. Е. Макаров
uutisaalto . f i

H e rr a

Ar m e i j a k e n r a a l i ,

Meillä Suomessa on vanhana hyvänä tapana, että sotilasarvoltaan
nuorikin upseeri voi tietyissä tapauksissa ohittaa virkatien ja kirjoittaa korkea-arvoisellekin sotilaalle.
Teen nyt Teidän kohdallanne samoin.
Asiani koskee puhettanne Helsingin yliopistolla. Uskon, että
olette älykäs ja sivistynyt mies sekä
hyvä sotilas, muuten tuskin olisitte
nykyisessä tehtävässänne. Hyvänä
sotilaana puhuitte epäilemättä joko
ylipäällikkönne nimenomaisesta
käskystä tai ainakin hänen hyväksymänään. Älykkäänä ja erityisesti
historian osalta sivistyneenä ymmärsitte varmasti jo etukäteen,
mikä vaikutus puheellanne on Suomessa.
Esiintymisenne toi suomalaisten
mieliin Euroopan jaon etupiireihin.
Kansamme muisti on pitkä, meillä on suuri epäluulo siitä, mitä voi
seurata, jos meidät lasketaan Venäjän etupiiriin kuuluvaksi. Uskon teidän ymmärtäneen etukäteen, mitä
suomalaiset tulevat ajattelemaan
puheenne jälkeen: meidän on vahvistettava puolustustamme.
Puolustusvoimauudistuksemme
tehostaa kykyämme, mutta halli-

Puolustusvoimauudistuksemme tehostaa
kykyämme,
mutta hallitusneuvotteluissamme sovitut
määrärahaleikkaukset vaikuttavat toiseen
suuntaan.

Kesän vartioparaateissa
merkkivuoden tunnelmaa
Vartioparaatit tuovat sotilassoittokunnat Helsingin keskustaan nyt 200-vuotisjuhlien merkeissä. Vartioparaatipäivinä
Espan lavalla järjestetään myös viihteellinen MILEspakonsertti.
Alkavan kesän vartioparaateissa juhlistetaan historian
merkkivuosia. Tänä vuonna Helsinki on ollut maamme
pääkaupunkina 200 vuotta. Samoin suomalaisen sotaväen
perustamisesta on kulunut 200 vuotta, kun Kaartin
Pataljoona perustettiin ensimmäisenä suomalaisena
joukko-osastona.
Vartioparaatit noudattavat pääosin tuttua reittiä Senaatintorilta Kasarmintorille. Kaikki vartioparaatit alkavat
Senaatintorilta kello 12.30, jota edeltää viihdemusiikkiesitys.
Paraatireitti kulkee Senaatintorilta Unioninkadun
kautta Esplanadille ja Päävartioon, missä tapahtuu vartionvaihto. Pääosa vartioparaateista kulkee Esplanadin puiston
ympäri ja Kasarmikadun kautta Kasarmitorille.
Osa paraateista päättyy tutun Kasarmintorin sijaan
jollekin muulle Helsingin kantakaupungin vanhoista kasarmialueista. Näitä ovat Merikasarmi, Turun kasarmi ja
Uudenmaan kasarmi.

tusneuvotteluissamme – tuntenette
niiden kiristyksenomaiset tapahtumat paremmin kuin meikäläinen
julkisuus – sovitut määrärahaleikkaukset vaikuttavat toiseen suuntaan.
Siten ainoa realistinen, tepsivä keino puolustuksemme tehostamiseen
on jakaa puolustuksen taakka muiden maiden kanssa entistä enemmän, toisin sanoen liittoutuminen.
Teidän on täytynyt etukäteen
ymmärtää, että puheenne pikemminkin lähentää kuin loitontaa
Suomea ja Natoa. Siksi en täysin
ymmärrä puhettanne kapteenin-järjelläni, mutta viittaan venäläiseen
perinteiseen ja hyvään psykologisten operaatioiden ja maskirovkan
taitoon. En suinkaan pidä puhettanne tuulahduksena kylmän sodan
ajalta, kuten jotkut ovat esittäneet,
vaan ymmärrän puheenne kyllä
suuntautuvan tulevaisuuteen.
En usko, että Te tai Venäjän muu
johto todellisuudessa koette Natoa
uhkaksi. Venäjällä tunnetaan Naton
yksimielisyyttä vaativa päätöksentekomekanismi, joka tosiasiallisesti
tekee hyökkäyssodan aloittamisen
tai sillä uhkaamisen Natolle täysin
mahdottomaksi. Pidän myös aiempia esiintymisiänne osin kotiyleisöllenne suunnattuna retoriikkana.

Erästä osaa puheessanne pidin
erittäin tervetulleena. Varoititte
Suomea Nato-jäsenyydestä. Puheenne tämä kohta teki tyhjäksi ne
Suomessa esitetyt väittämät, ettei
Natolla olisi suorituskykyä ja merkitystä Suomen puolustamisessa, mikäli Suomi olisi Nato-jäsen.
Puhuitte myös siitä, että Suomi
pitää sotaharjoituksia itäosissaan.
Sotilaana tiedätte, että sotilaan tehtävä on varautua myös huonoihin

vaihtoehtoihin. Niin mekin teemme,
eikä siitä sen enempää, kuin että
pienen maan, joka on suuren naapuri, on aina oltava huolissaan turvallisuudestaan..
Pyydän toivottaa Teille ja läheisillenne terveyttä sekä Venäjän
vaikutuspiiriin kuuluville kansoille
menestystä.
Veikko Luomi
kapteeni Suomen
puolustusvoimien reservissä

MILEspa-konsertit viihdyttävät yleisöä vartioparaatipäivinä
Espan lavalla klo 14.00 alkaen.
Vartioparaatien aikataulu:
18.5. Kaartin Soittokunta
25.5. Rakuunasoittokunta ja Karjalan Sotilassoittokunta
(Turun kasarmille)
1.6. Panssarisoittokunta
8.6.Laivaston Soittokunta (Merikasarmille)
15.6. Pohjan, Kainuun ja Lapin Sotilassoittokunnat
29.6. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta (Uudenmaan
kasarmille)
6.7. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
13.7. Satakunnan ja Savon Sotilassoittokunnat
20.7. Pohjan Sotilassoittokunta ja Kaartin Soittokunta
27.7. Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta
3.8. Ilmavoimien Soittokunta ja Pohjanmaan Sotilassoittokunta
10.8. Panssarisoittokunta
17.8. Kaartin Soittokunta (Merikasarmille)
24.8. Kaartin Soittokunta
31.8. Kaartin Soittokunta
Lue lisää kesän vartioparaateista:
http://bit.ly/vartioparaatit2012

SOTAMUSEO

Kruununhaka
Suomenlinna

VL-matkojen sota- ja kulttuurihistoriallisia
teemamatkoja 2012

ELÄYDY SUOMEN SOTAHISTORIAAN HELSINGISSÄ

Talvisota 1939–1940
– Kunniamme päivät sekä
Jatkosota TK-piirtäjien silmin
Liisankatu 1 (Kruununhaka)
00170 Helsinki
avoinna 31.12.2012 asti
ti–to 11–17, pe–su 11–16
p. 0299 530 259
Liput 5 / 3 / 12 euroa

Autonomiasta Atalantaan
– näyttely Suomen sotahistoriasta
Sotamuseon Maneesi
Iso-Mustasaari, Suomenlinna
00190 Helsinki
avoinna 12.5.–31.10.2012
päivittäin 11–18
p. 0299 530 261

Sukellusvene Vesikko
– suomalainen sukellusvene 1930–40-luvulta
Tykistölahti, Suomenlinna
00190 Helsinki
avoinna 12.5.–31.8.2012
päivittäin 11–18
p. 0299 530 260

www.sotamuseo.fi

25.–29.7.

Liettuan pääkaupungit

Pentti Lehtimäki

30.7.–4.8.

Normandian maihinnousu

Sampo Ahto

3.–5.8.

Pietari ja Leningradin saarto

Juhani Vakkuri

425 €

7.–11.8.

Sotahistoriallinen Itä-Karjala

Juhani Vakkuri

529 €

10.–12.8

Viipurin taistelut ja Saimaan kanava

23.–27.8./29.8.–2.9.

Vanha Venäjä

Eeva Tammi

425 €
1248 €

441 €

Pentti lehtimäki

575 €
379 €

8.–10.9.

Torjuntavoitto Kannaksella

Göran Lindgren

23.–25.9.

Loiren laakson linnat ja historia

Sampo Ahto

4.–11.10.

Armenian matka

5.–8.11.

Berliinin nähtävyydet

1307 €
1350 €

Sampo Ahto

Ilmoittautumiset 09-444774 tai vihdin.liikenne@clarinet.fi

770 €
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Baltic-kisa
Tallinnassa
Helsinki toinen
Teksti: Ilkka Koljonen
Baltic shooting cup 2012 käytiin
tänä vuonna Tallinnassa 2.kesäkuuta, Viron kodinturvajoukkojen
ampumaradalla Männikun kaupunginosassa. Puitteet radalla olivat
erinomaiset ja rata-alue suomalaisiin ratoihin verrattaessa kateutta
herättävä. Mukana kilpailussa olivat joukkueet Suomesta, Ruotsista,
Tanskasta, Liettuasta sekä isäntämaa Virosta. Suomesta kilpailuun
osallistui neljä ampujaa pk-seudun
eri yhdistyksistä, Juha Parkkonen
piirin virallisena edustajana sekä
Seppo Siimeslehto joukkueen huoltajana. Kilpailussa ammuttiin viisi
eri osuutta jotka olivat 25m pistooli
(H&K USP 9mm), kivääri kolmiasento 100m (Galil AR 5.56mm),
kivääri 300m (M14 7,62x51mm
NATO), kivääri practical (Galil AR)
ja pistooli practical (H&K USP).
Retkikuntamme aloitti siirtymisen kohteeseen kilpailua edeltävänä päivänä purjehtimalla Suomenlahden yli veljeskansamme
vieraaksi. Tallinnaan päästyämme
vastassa oli Kaitseliitin kuljettaja,
joka kyyditsi meidät eteenpäin kilpailupaikan lähellä olevalle hotellille jossa leiriydyimme kilpailun
ajan. Seuraavana aamuna klo.8.50
oli Kaitseliitin kuljettaja odottamassa meitä tukikohtamme ulkopuolella, josta otimme suunnan
kilpailupaikalle. Kilpailu alkoi käyttökoulutuksella kilpailussa käytettäviin aseisiin. Seuraavaksi jaettiin
kullekin joukkueelle aloitusrastit.
Joukkueemme aloitti kivääri kolmiasento rastilta, jossa ammuttiin 10
lks, makuulta, polvelta ja pystystä.

Tarkimmin joukkueestamme rastin
ampui K.Savolainen tuloksella 262
pistettä. Seuraavaksi siirryimme
kivääri practical rastille jonka parhaiten ampui T.Vehviläinen, ollen
myös koko kilpailun paras kyseisellä
rastilla. Rastilla Vehviläisen siivitti
voittoon satumainen onni, koska
hän ei omien sanojensa mukaan
nähnyt edes kaikkia tauluja. Rastilla
ammuttiin kolmesta eri ampumaaukosta 100m oleviin IPSC-tauluihin. Aukot olivat sijoitettu siten, että
niistä joutui ampumaan pystystä,
polvelta ja makuulta. Haastavan
rastista teki se, että ruskeat taulut
olivat sijoitettu ruskeaa taustaa vasten ja siten erittäin vaikeita erottaa.
Kolmantena oli vuorossa kivääri
300m, jonka voiton vei suvereenisti
S.Kaseva, ollen myös paras kilpailusta ko. rastilla. Rastilla ammuttiin ensiksi viisi laukausta, jonka
jälkeen meille kerrottiin radiolla
osumat. Seuraavaksi ammuttiin 20
ls ja tähän oli varattu 20 min aikaa,
jota tosin kukaan joukkueestamme
ei käyttänyt kokonaan. Seuraavaksi ammuttiin pistooli 25m, jonka
joukkueestamme tarkimmin ampui
I.Koljonen, ollen kuitenkin vasta
viides kokonaiskilpailussa kyseisellä
rastilla. Rastilla ammuttiin ensiksi 5
ls ja osumien tarkastamisen jälkeen
vielä 10 ls normaaliin pistoolikoulutauluun. Viimeiseksi ammuttiin pistooli practical jonka voiton vei jälleen Vehviläinen, ollen myös kilpailun paras rastilla. Rasti lähti siten,
että ase ja käytettävät lippaat olivat
pöydällä ja äänimerkin jälkeen ladattiin ase ja ammuttiin taulut vapaassa järjestyksessä. Taulut olivat
n.1m—15m etäisyyksillä ja aseesta

oli vaihdettava lipas kerran, jotta
sai kaikki taulut ammuttua. Kovasta
yrityksestä huolimatta jouduimme
myöntämään virolaiset paremmiksi
heidän voittaessa kilpailun, meidän
jäädessä toiselle sijalle. Epäonnistumisemme kivääri practical-rastilla
käänsi kilpailun voiton selkeästi virolaisille. Rasti oli meille koko kilpailun selkeästi vaikein ja saimme
rastilta ainoastaan yhden pisteen,
kiitos Vehviläisen, meidän muiden
sijoittuessa rastin tuloslistan loppupäähän. Kilpailun kolmannen sijan
ampuivat tanskalaiset. Ruotsalaiset
sijoittuivat neljänneksi ja liettualaiset viidenneksi. Kilpailu päättyi
illalla palkintojen jakoon ja päätösjuhlaan ampumaradalla. Seuraavaksi päiväksi oli järjestetty opastettu kierros miehitysmuseoon, jossa
opas kertoi Neuvostoliiton aikaisesta elämästä miehitetyssä Virossa.
Museon jälkeen käyskentelimme
vanhassa kaupungissa tovin, jonka
jälkeen oli vielä lounas Kaitseliitin päämajassa Tallinnassa. Tämän
jälkeen kuljettajamme ajoi meidät
satamaan, josta suoritimme paluun
Helsinkiin. Kaiken kaikkiaan reissu
oli erittäin onnistunut. Minulle reissun parasta antia oli tutustuminen
ja ampuminen uusilla aseilla, erityisesti M14:lla, jota en ennen ollut
päässyt kokeilemaan. Practical-rastit sinänsä olivat melko yksinkertaisia, mutta osoittautuivat kuitenkin
riittävän haastaviksi. Karvas tappio
virolaisille jäi harmittamaan, mutta
ensi vuonna Suomessa järjestettävässä kilpailussa tullaan asia varmasti korjaamaan.

Kilpailijat tutustumassa aseisiin.

Ilkka Koljonen lipastaa ennen suoritusta.

Männikun ampuradalla esitellään virolaista ampumaurheiluhistoriaa.

Suomalaiset vastaanottamassa toista palkintoa.
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Kaksi partiota
Lombardiassa
Teksti: Jyri Vilamo
Kuva: Heikki Onnela
HRUP:n ja HelResp:n jäsenistä
koostunut nelihenkinen partio sijoittui Lombardia 2012 sotilastaitokilpailun reserviläissarjassa toiseksi
ja yleiskilpailussa kolmanneksitoista. Kilpailu järjestettiin 25-27.6 Ternatessa, Italiassa. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 54 partiota 11 eri maasta. Piirien partioita osallitui tähän
vuosittain järjestettävään tapahtumaan jo kuudetta kertaa. Kilpailu
on tarkoitettu niin ammattisotilaille,
sotilasoppilaitoksille kuin myös reserviläisiläisille.
Kehystarina, jonka ympärille tehtävät rakentuivat, oli rajavalvonta ja
partiointi kahden kuvitteelisen valtion (Orange- ja Brownland) välillä.
Orangelandin vallasta syöstyn diktaattorin joukot tekivät iskuja kotimaahansa Brownlandin maaperältä
käsin. Kilpailijapartiot toimivat Nato
joukkoina Orangelandissa. Tehtävänä oli löytää ja tuhota NBC asekätköt, suojata siviilien kuljetuksia,
sekä tarvittaessa tuhota vihollisen
partiot.
Kilpailussa oli yhteensä 21 eri
tehtävää, joilla mitattiin monipuolisesti eri sotilastaitoja. Reitin pituus oli n.45km, joka suoritettiin
vaihtelevassa maastossa ja -säässä.
Kilpailun alkaessa, lauantain vastaisena yönä, jylisi ukkonen ja satoi
vettä. Yön kääntyessä päiväksi saivat osallistujat nauttia myös auingon paisteesta. Suomalaiset olivat
kahden partion voimin matkassa ja

mukana olleista kahdeksasta kilpailijasta peräti viisi oli ensikertalaisia.
Partioiden jäsenet tulivat kahdesta
HRUP:n ja kahdesta Helresp:n jäsenyhdistyksestä. Uutta oli myös se,
että osallistujia oli haettu avoimen
kirjeen avulla piirien lehdessä n. 5kk
aiemmin. Alkuun näytti, että olisimme saaneet kolmannekin joukkueen
matkaan mutta erilaisten loukkaantumisten ja työesteiden vuoksi yksi
partio putosi pois.
Millä eväillä kilpailussa pärjätään? Ideaali partio koostuu eri
aselajitaustaisista jäsenistä. Tehtävät on laadittu siten, että melkein
kaikkia maavoimien aselajioppeja
on hyvä tunteä tavalla tai toisella.
Oman haasteensa tuo myös se, että
kaikki on Nato-järjestelmien mukaista. Ainakin näin meille, jotka
emme ole käyneet varusmiespalvelusta tämän vuosituhannen puolella. Yleisesti ottaen Suomalaisten
vahvuuksia ovat suunnistus ja tasainen suoriutuminen eri tehtävissä.
Parannettavaa löytyy myös. Osittain
kielimuurin takia on rasteilla keskityttävä ylikorostuneesti siihen mitä
rastilla pitää oikeasti tehdä. Osin
omaan ja osin järjestäjien piikkiin
meni muutama epäselvyys, joka
pudotti ykköspartion aivan yleiskilpailun kärkikahinoista. Pienellä
tarkkuudella paikka kymmenen joukossa olisi ollut varma ja mitalisija
yleiskilpailussa myös mahdollinen.
Syy hätäilyyn ja epätarkkuuksiin on
selvä: kiire, väsymys ja kilpailupaine. Jälkiviisastelu on tosin helppoa,
hyvä tulos näinkin.

Suomalaispartio etenee italialaisessa maastossa.

Tulokset:
Partio 1 (Vilamo kapt res, Mäkirinta ylil res, Saariluoma ylil res,
Onnela vänr res) yleiskilpailun 13,
reserviläissarjan 2.

Partio 2 (Heimala ylil res, Koskipahta vänr res, Honkanen kers res,
Kumlin alik res) yleiskilpailun 42,
reserviläissarjan 9.
Kilpailun voitti edellisvuoden

tapaan Sveitsiläinen, aktiiviupseereista koostunut ’Assu Lugano Hellvetics’ partio. Lisätietoja kilpailusta
löytyy verkosta osoitteesta: www.
italianraidcommando.it

Onnittelemme
Kesäkuu
16.6. Tuottaja-ohjaaja, vääpeli Veikko Hiiri (Santahaminan Pataljoonasaunassa)
20.6. Eläkeläinen, luutnantti Carl Christian Alfthan
20.6. Koulutussuunnittelija, sotilasmestari Paavo Martikainen (perhepiirissä)
23.6. Hallintoedustaja, majuri Raimo Kinnaslampi

50 v
90 v
75 v
70 v

Heinäkuu
2.7.
3.7.
4.7.
10.7.
12.7.
14.7.
16.7.
18.7.
19.7.
29.7.
29.7.
29.7.
31.7.

Rehtori, vänrikki Eero Henell
85 v
Professori, majuri Mikko Viitasalo (perhepiirissä)
70 v
Yhteiskuntatieteiden maisteri, yliluutnantti Raino Aaltonen (perhepiirissä)75 v
Liikenneopettaja, alikersantti Lasse Lahtinen
75 v
Hallituksen puheenjohtaja, majuri Veikko Vuoristo (matkoilla)
60 v
Professori, lääkintäyliluutnantti Pentti Rokkanen
85 v
Työnjohtaja, kersantti Kalevi Mäkinen
75 v
Lentokapteeni, yliluutnantti Jussi Ekman
50 v
Emeritusprofessori, luutnantti Kari Lumme
70 v
Paloesimies, alikersantti Heikki Hurme
75 v
Johtoryhmän jäsen, kapteeni Olli Vihavainen (matkoilla)
70 v
Toimitusjohtaja, alikersantti Kai Lehti (matkoilla)
60 v
Diplomi-insinööri, kapteeni Lauri Olkinuora (ei vastaanottoa)
90 v

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

Elokuu
3.8.
3.8.
7.8.
10.8.
14.8.
21.8.
23.8.
23.8.
25.8.
26.8.
28.8.
30.8.

Ylimeteorologi, yliluutnantti Markku Seppänen (perhepiirissä)
Edustaja, luutnantti Risto Tuikka (matkoilla)
Rehtori, majuri Petri Fihlman (perhepiirissä)
Arkkitehti, vänrikki Anders Jansson (matkoilla)
Lentokonemekaanikko, alikersantti Toimi Savolainen (matkoilla)
Ammattikoulun opettaja, vänrikki Koit Loss
Graafikko, luutnantti Rolf O.Berger
Koulutuspäällikkö, kapteeni Ilari Langinkoski (perhepiirissä)
Laadunvalvontapäällikkö, vänrikki Boris Lindström (perhepiirissä)
Diplomi-insinööri, yliluutnantti Arto Sirma (matkoilla)
Ylipalomies, alikersantti Harri Hiipakka
Kanslianeuvos, luutnantti Pentti Grönberg

60 v
60 v
50 v
70 v
80 v
90 v
85 v
75 v
75 v
75 v
60 v
70 v

Yhteydenotot ja lisätiedot sähköpostilla:
Myynti@mlworks.fi
GSM: 044-3777255
www.mlworks.fi
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Valtakunnallinen paraati Helsingissä
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö:
”Suomen puolustusjärjestelmän kulmakivi on
itsenäisen Suomen puolustusvoimien koko olemassaoloajan ollut yleinen asevelvollisuus. Vain

yleisen asevelvollisuuden kautta voimme turvata
sodan ajan joukkojemme riittävyyden ja sitä
kautta koko maan puolustamisen”. Presidentti
Niinistö suoritti Senaatintorilla paraatikatselmuksen ja otti vastaan ohimarssin.

Vapaaehtoisjärjestöjen lippulinnaa johti Aaro Mäkelä.

Paraati keräsi jälleen runsaasti yleisöä.

Leopard II.

Midnight Hawk -ryhmä esitti ennen paraatia lentonäytöksen.

122 panssarihaupitsi vm. 1974.
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Victorinox SwissTool
3.0323.3CN on Suomen
Puolustusvoimien käyttämä
monitoimityökalu.

VOITTAMATON
V ST M

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

Simuilmo 95x125_Simu 28.3.2012 10.13 Sivu 1

Messerschmitt Bf 109 G

simulaattori
Vapaaehtoisjärjestöjen liput osallistuivat paraatiin.

Lennä

ässien siivenjäljillä
ja koe omakohtaisesti
jatkosodan ilmataisteluiden
vauhti ja jännitys!
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

Tietotie 3, 01530 Vantaa, puh. (09) 8700 870 www.ilmailumuseo.fi

Kaartin Jääkärirykmentin motorisoitua osastoa komensi UUDJP:n komentaja evl Tuomo Repo.

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

BUK M1.

Untitled-3 1

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

3/23/2012 12:20:55 PM
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Alajoesta kapteeni

Luutnantti Maiju Isomaa ja kapteeni Atte Lonkari.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä
ylennettiin majuriksi Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula,
Tapiolan Reserviupseereiden Kimmo Oila
ja IT-Kerhon Risto Valtonen. Kapteeneiksi
ylennettiin mm. Tapiolan Reserviupseereiden Tomi Alajoki, Suomen
Reserviupseeriliiton 1. varapuheenjohtaja

Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat Helsingin Aluetoimiston reservin upseerit 4.6.2012

EVERSTILUUTNANTTI
Kaukinen Juha Kalevi (Vantaa)

MAJURI
Kuuluvainen Arto Kalevi (Espoo),
Muhonen Tuomo Juhani (Espoo),
Oila Kimmo Ensio (Espoo), Saharinen Mikko Pekka (Helsinki), Salmi
Aku Aunus (Vantaa), Sulamaa Pekka Batu (Helsinki), Valtonen Risto
Tapio (Espoo)

KAPTEENI
Alajoki Tomi Juhani (Espoo), Alanko Markku Tapio (Espoo), Erkkilä
Pekka Tuomas (Espoo), Fagerström
Jorma Antero (Helsinki), Karila Jorma Kalevi Samuel (Helsinki), Lonkari Atte Valtteri (Helsinki), Lukkarinen Timo Olavi (Helsinki), Markkula Kari Ilmari (Helsinki), Mäntylä
Jari Juha Wiljam (Espoo), Poulsen
Kim Peter (Espoo), Rosendal Jari
Mikael (Espoo), Saastamoinen Hannu Heikki (Helsinki), Saikku Sakari
Klaus Kristian (Helsinki), Sarhimaa
Mika Pekka (Espoo), Smolander
Petri Sakari (Helsinki), Torstila Mikko Petteri (Espoo), Tuominen Tatu
Joonas (Helsinki), Tuominen Tomi
Juha Petteri (Espoo), Tötterman
Lars Mikael (Espoo)

KAPTEENILUUTNANTTI
Hollstein Jarmo Asser Ilari (Helsinki)

YLILUUTNANTTI
Aminoff Philip Gustav (Helsinki),
Arvela Sakari Mikael (Vantaa), Hario Pasi Sakari (Helsinki), Heinola
Tauno Henrik (Espoo), Helin Matti Juhani (Espoo), Hiltunen Ismo
Olavi (Vantaa), Holmlund Ralf
Juhani (Helsinki), Horneman Veli
Matti (Espoo), Huttunen Jani Markus (Helsinki), Ilmonen Anu Piritta (Helsinki), Jääskeläinen Oskari
(Helsinki), Kaakinen Mikko Antero (Helsinki), Kahila Martti Anton

Yliluutnantti Kari Kuusisto

Mikko Halkilahti ja IT-Kerhon Sakari
Saikku. Yliluutnanteiksi ylennettiin
mm. Töölön Reserviupseereiden Marko
Klemetti, Tapiolan Reserviupseereiden
Kari Kuusisto ja Kanta-Helsingin Reserviupseereiden Erkka Pälä.
Helsingin Reserviupseeripiirin 4.6.2012
ansiomitalein palkitut

(Helsinki), Kaski Jukka Antti Aukusti (Vantaa), Kilpiniemi Tuomas Erik
(Vantaa), Kivistö Martti Tapani (Espoo), Klemetti Marko Juhana (Espoo), Knuuttila Juha Eljas Antinpoika (Helsinki), Korhonen Ilpo Tapio
(Espoo), Kotola Jyrki Tapio (Espoo),
Kulmala Tuomas Paavali (Helsinki),
Kuusisto Kari Kristian, Kuusla Karri
Matti Tapio (Espoo), Lahdenperä
Kari Pekka (Espoo), Lehtinen Pekka
Tuomas (Vantaa), Linnanto Tuomo
Tapio (Vantaa), Loimaranta Ville
Henrikki (Helsinki), Lukkarinen
Timo Juhani (Helsinki), Manner
Markku Tuomas (Espoo), Mustakallio Juhana Jaakko (Espoo), Mäkiranta Ari Markus (Helsinki), Mänttäri Mika Samuli (Vantaa), Niemelä
Jaakko Rikhard (Helsinki), Niemi
Petri Juhani (Vantaa), Nummela Harri Tapani (Espoo), Paavilainen
Juha Pekka (Ulkomaat), Penttilä
Teemu Henrik (Espoo), Peuhkurinen Jussi Aulis (Helsinki), Pihlman
Juho Viljo Ilmari (Helsinki), Pitkänen Jyri Ville (Vantaa), Platan Peter
Juhani (Espoo), Pohjanvirta Olli Mikael (Helsinki), Pottonen Nina Maria Elina (Vantaa), Putkiranta Juha
Kalevi (Espoo), Pälä Erkka Petteri
(Espoo), Raatikainen Jussi-Pekka
Kalevi (Vantaa), Rajakaltio Kai Juhani (Espoo), Ritanoro Jouni Peter
(Helsinki), Ropponen Jani Markus
(Helsinki), Räsänen Simo Pekka
(Helsinki), Saari Tuomo Tapani (Espoo), Sarpila Jukka Antero (Espoo),
Sormunen Janne Esa Tapio (Vantaa), Suomalainen Tomi Tapio (Espoo), Suominen Tomi Juhani (Espoo), Tapionlinna Antti Ossi Ilmari
(Espoo), Uosukainen Jukka Paavo
Juhani (Espoo), Vanhatalo Jarno
Petteri (Helsinki), Vuorio Marko
Tuomas (Helsinki), Vuorio Seppo
Antero (Espoo), Wik Jan-Anders Mikael (Kauniainen), Ääri Veli-Pekka
(Helsinki)

LUUTNANTTI
Aaltonen Riku Kristian (Espoo),
Ahokallio Lauri Kaarle Tapio (Helsinki), Ahokas Matti Juhani (Helsin-

Kapteeni Sakari Saikku

Suomen Leijonan ritarimerkki: Kapteeni
Marko Puumalainen (TARU). Suomen
Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen kera: kapt Sampo Martiskainen
(TÖÖLÖ), kapt Jukka Rusila (Pionos), kapt
Jukka Knuuti (EKRU), ltn Pekka Nikkanen
(EKRU) ja ltn Raimo Korhonen (PHKI).
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen

ki), Airas Aleksi Pekka (Helsinki),
Allonen Antti Henrik Ilmari (Espoo), Antila Matti Juhani (Espoo),
Anttila Juho-Pekka Valtteri (Helsinki), Apostolakis Tomi Nicolas (Helsinki), Armanto Jussi Pekka (Espoo), Arpia Patrik Oskar (Helsinki),
Blomqvist Reima Juhani (Helsinki),
Eskola Veikko Oskari (Helsinki),
Forma Mikko Juhani Simon (Helsinki), Fågel Kalle Petteri (Espoo),
Gerdt Mikko Petteri (Helsinki),
Hacklin Kristian James (Espoo),
Halttunen Arsi Tapani (Espoo), Harju Jukka Risto (Espoo), Heinonen
Riku Matti Johannes (Helsinki),
Heinämäki Juha Kalevi (Helsinki),
Helsky Petri Olavi (Espoo), Hietala
Mikko Juhani (Helsinki), Hietamäki
Ari Markus (Helsinki), Hietikko Lasse Johannes (Helsinki), Hopmans
Nils Jakob Sebastian (Espoo), Husa
Martti Johannes Helmer (Helsinki),
Huusko Juho Markku (Helsinki),
Hynninen Yrjänä Tuomas Eevertti
(Helsinki), Hyvärinen Juuso Kunto Johannes (Helsinki), Hänninen
Olli Pekka (Helsinki), Inha Jyri Arvi
Väinämö (Kauniainen), Isomaa Tytti Maiju Marjukka (Helsinki), Jaakonaho Mika Markus (Helsinki),
Joensuu Antti Juhana (Helsinki),
Juntunen Mika Olavi (Vantaa), Jutila Janne Tapio (Helsinki), Juurinen
Juho Taneli (Espoo), Jälkö Veli-Matti Juhana (Helsinki), Järvinen Lassi
Sakari (Helsinki), Jäske Tommi Petteri (Espoo), Kajala Jussi (Vantaa),
Kangasharju Aki Johannes (Espoo),
Karenius Jaakko Kalevi (Helsinki),
Keskitalo Jaakko Ilmari (Espoo),
Kiiskilä Jani Matti (Helsinki), Kilo
Aki Teemu Kristian (Helsinki), Kilpeläinen Juuso Jyrki (Helsinki),
Kirsi Eetu Juhani (Helsinki), Kivekäs Lauri Antero (Espoo), Kiviniemi
Perttu Juhani (Helsinki), Kivisaari
Eino Antero (Espoo), Kivistö-Rahnasto Eero Juhani (Espoo), Klaavuniemi Janne Henrik (Helsinki),
Kolu Vesa Olavi (Vantaa), Korhonen
Jouko Juhani (Vantaa), Korja Miro
Juhani (Helsinki), Koskinen Kimmo Mikael (Ulkomaat), Kukkonen

Kapteeni Tomi Alajoki

ansiomitali: maj Kai Haatainen (TARU),
ylil Timo Karén (LVRU), ylil Heikki Lehtinen (LVRU), ltn Seppo Kulmala (LVRU),
ltn Jouko Kylmälä (PHKI) ja ltn Antti
Pyylampi (LVRU). Reserviläisurheiluliiton
kultainen ansiomitali: ltn Kari Wuokko
(TARU).

Heikki-Harri (Espoo), Kuorikoski
Joonatan Harri Matias (Helsinki),
Kupsanen Timo Antero (Helsinki),
Kytömaa Jouni Juha Mikael (Espoo), Lagerström Markus Werner
(Helsinki), Lahtela Tomi Erik (Helsinki), Lappalainen Markku Tapani
(Helsinki), Laukkanen Janne Sakari
(Espoo), Lavonen Antti Tapio (Espoo), Lehtoranta Ari Tapio (Espoo),
Leinonen Lauri Henrik (Espoo),
Lepojärvi Kosti Olavi (Helsinki),
Leppä Johannes Markus (Helsinki), Lunden Aapo Antti Aleksanteri
(Helsinki), Lähdekorpi Laura Katri
Anneli (Helsinki), Lääveri Ilkka Tapani (Helsinki), Mac Donald-Thomé
Rasmus Stephan Andreas (Helsinki, Mankki Lauri Artturi (Helsinki),
Merjama Juha Mikko (Espoo), Meyer Erik Friedrich (Helsinki), Moilanen Heikki Esa Oskari (Espoo),
Murto Rami Asko Aleksi (Helsinki),
Mutru Juha Pertti (Espoo), Mäkelä
Rami Antero (Helsinki), Mönkkönen Jukka Olavi (Vantaa), Nevala
Matti Kalevi (Helsinki), Niemi Matti
Sakari (Vantaa), Nilakari Antti Markus Kristian (Helsinki), Nisu Pekka
Heikki (Helsinki), Nuottimäki Jukka Veli Pekka (Vantaa), Nurmi Mikko Tapio (Helsinki), Nyberg Robin
Kasper (Helsinki), Nylund Jarkko
Emil (Espoo), Nyman Samuli Artturi (Helsinki), Ojala Konsta Johannes (Helsinki), Oksa Olli Kullervo
(Vantaa), Oksanen Olli-Pekka Alarik (Helsinki), Orkovaara Mikael
Ilmari (Helsinki), Parvinen Petri
Mika Tapani (Helsinki), Pelli Antti
Elias (Helsinki), Peteri Juha Kalevi
(Vantaa), Peussa Yrjö Olli Tapani
(Espoo), Piippo Juha Petri (Espoo),
Piirainen Keijo Olavi (Helsinki), Pitkänen Matti Antero (Helsinki), Pohjonen Petri Juhani (Espoo), Puisto
Ari Matias (Espoo), Pulkki Tomi
Johannes (Espoo), Pöntinen Timo
Ville Tapani (Helsinki), Rantanen
Jussi-Pekka (Helsinki), Rantanen
Miikka Matti (Helsinki), Rasi Lauri
Jaakko Matias (Helsinki), Rauhio
Pertti Ilmari (Helsinki), Ravinen
Marko Juhani (Helsinki), Riikonen

Lauri Oskari (Helsinki), Riikonen
Pauli Antero (Helsinki), Rinne
Jesse Fabian (Vantaa), Rissanen
Kari Juhani (Helsinki), Routa Yrjö
Tuomas (Espoo), Rouvinen Henri
Kristian (Helsinki), Rytsölä Reima
Juhana (Kauniainen), Räsänen Junno Tuomas (Vantaa), Räsänen Raimo Henrik Juhani (Helsinki), Räty
Markus Tapio (Helsinki), Sailas Olli
Samuli (Espoo), Salakka Ari Juhani
(Espoo), Salmi Kalle Sakari (Helsinki), Sapman Timo Lauri Antero
(Vantaa), Schauman Jan Otto Alexander (Helsinki), Seppänen Mikko
Jaakko (Helsinki), Sihvola Tuomo
Sakari (Espoo), Siliämaa Veli-Matti
Eerik (Espoo), Sirén Jaakko Aki Jalmari (Helsinki), Soriola Mikko Oskari (Helsinki), Strömmer Joonas
Olli Einar (Helsinki), Sundström
Knut Rasmus (Helsinki), Suopanki
Erkka Juhani (Helsinki), Syvänen
Lauri Pietari (Kauniainen), Teittinen Mikko Juhani (Espoo), Tenhola
Tommi Taneli (Espoo), Tikanmäki
Heikki Johannes (Espoo), Tinkanen
Juha Seppo Oskari (Helsinki), Tolvi
Markku Sakari (Helsinki), Torniainen Heini Maria (Espoo), Tuomi
Tomi Petteri (Vantaa), Turunen Antti Olavi (Espoo), Turunen Joonas
Jukanpoika (Helsinki), Tätilä Jaakko Juhani (Espoo), Tötterman Max
Mikael (Helsinki), Vatén Asko Kalevi (Vantaa), Vedenkannas Antti Jonne (Espoo), Vehmaskoski Teemu
Petteri (Helsinki), Virolainen Teemu Antti Antero (Espoo), Välimäki
Petri Martti (Vantaa), Vänskä Arto
Mikael (Helsinki), Vänskä Mika Tapio (Espoo), Wahlström Erik Matias
(Helsinki), Wasenius Niklas Viking
(Helsinki), Yrttiaho Tuomas Vesa
Henrikki (Helsinki), Zitting Heikki
Antero (Kauniainen)

LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Hakkarainen Antti Johannes (Helsinki), Ojala Marko Juhani (Espoo),
Simberg Niklas Henrik (Espoo)
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Kaijansinkosta sotilasmestari

Sotilasmestari Harri Kaijansinkko, ylivääpeli Pauli Rautio ja vääpeli Tomi Sarilahti.

Ylikersantti Petri Juutilainen

komentaja on ylentänyt seuraavat Helsingin Aluetoimiston reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat
4.6.2012

Sebastian (Helsinki), Jåfs Gustav
Alec (Espoo), Karinen Jukka Tapani (Helsinki), Kekäle Mikko Antero,
Kemppainen Tapio Henrik (Espoo),
Kivinen Heikki Hannu (Helsinki),
Kivinen Heikki Tapani (Vantaa),
Koski Jari Tapio (Vantaa), Koskinen Matti Lauri Johannes (Espoo),
Kuokkanen Harri Antero Johannes
(Helsinki), Kuparinen Janne Tapani
(Vantaa), Kuronen Vesa Matti (Vantaa), Känninen Mikko Teppo Johannes (Helsinki), Kåll Simon Frans
Anders (Helsinki), Laitinen Juuso
Tatu Samuli (Espoo), Langenskiöld
Jan Karl Wilhelm (Helsinki), Lanteri Juha Sakari (Espoo), Lattu Jussi
Tapio (Espoo), Latvala Timo Artturi
(Helsinki), Laurikkala Jorke Henrik
(Espoo), Lehtonen Tommi Tapani
(Helsinki), Lehtoranta Jarkko Martti Henrik (Espoo), Leskinen Joonas
Arttu Jalmari (Helsinki), Leskinen
Martti Johannes (Espoo), Lindblom
Ida Eleonoora (Helsinki), Lindholm
Antti Tapani (Helsinki), Lindqvist
Niklas Henrik (Helsinki), Liukkala
Jaakko Johannes (Vantaa), Lundell Robert Andreas (Espoo), Lunden Janne Timo Petteri (Vantaa),
Luokkamäki Toni Mikael (Espoo),
Lähteenmaa Jaakko Risto Eerikki
(Helsinki), Löfstedt Robin Sebastian (Helsinki), Löksy Tuomas Mikael (Helsinki), Lönnqvist Tom Caijus
(Helsinki), Mac Donald-Thomé Lars
Joachim Fredrich (Helsinki), Marttila Esa Eemeli (Helsinki), Meskanen
Heikki Jaakko Ilmari (Helsinki),
Metsäranta Markku Tapani (Espoo),
Miiluvaara Jukka Antero (Helsinki), Miiluvaara Vesa Tapio (Vantaa),
Mikkola Juhana Henrikki (Vantaa),
Mustonen Annu-Maaret Kristiina
(Helsinki), Mäenpää Pasi Juhani (Espoo), Mäkelä Pekka Samuli
(Espoo), Mäkinen Tapani Antero
(Helsinki), Möller Henrik Carl Gustaf (Helsinki), Nelimarkka Jaakko
Eemeli (Ulkomaat), Niemelä Kuisma Veli-Pekka Kalervo (Helsinki),
Nieminen Pekka Juhani (Helsinki),
Niskanen Sami Markus (Espoo),
Nummelin Mikael Valter (Helsinki), Paajanen Sasu Otto Tuomas
(Helsinki), Paasonen Tuomas Topi
Sakari (Helsinki), Pakarinen Jukka Veikko Tapani (Helsinki), Palmu
Tuomo Tapani (Helsinki), Partanen
Valtteri Matias (Espoo), Pasanen
Petrus Joonatan (Espoo), Paunonen Matti Oiva Nikolai (Helsinki),

Etelä-Suomen Sotilasläänin

SOTILASMESTARI
Kaijansinkko Harri Martti Sakari (Helsinki), Lilja Jorma Kalervo
(Helsinki)

YLIVÄÄPELI
Rautio Pauli Antero (Espoo)

VÄÄPELI
Hietala Juha Pekka (Vantaa), Hyvärinen Esa Antero (Espoo), Kiviniemi
Jarmo Pasi (Vantaa), Kopra Antti
Juhani (Vantaa), Kämäräinen Timo
Mikael (Espoo), Lehtinen Pasi Tapio
(Helsinki), Liukku Jari Matti (Helsinki), Lukus Juha Petteri (Helsinki), Puoliväli Seppo Mikael (Helsinki), Pyhältö Tuomo Tapani (Helsinki), Sarilahti Tomi Petteri (Vantaa),
Siuko Jaakko Tapio (Vantaa), Timonen Jorma Viljo Kalevi (Helsinki)

YLIKERSANTTI
Aavaharju Lari Miikkula (Vantaa),
Haavisto Jarkko Mikael (Helsinki),
Haavisto Sami Santeri (Lempäälä),
Heikkinen Juuso Matias (Helsinki),
Heini Miika Peter (Espoo), Holmila
Eero Otto Manasse (Helsinki), Holopainen Kimmo Johannes (Espoo),
Häkkinen Janne Mikael (Vantaa),
Ikonen Pekka Petteri (Vantaa), Ilmonen Mikko Pekka (Vantaa), Immonen Janne Johannes (Espoo),
Juutilainen Petri Antinpoika (Vantaa), Järvinen Tuukka Sipi Armas
(Helsinki), Karvo Jouni Tapani
(Espoo), Kauppinen Jorma Juhani (Helsinki), Kivelä Teppo Jaakko
Antero (Helsinki), Kontola Juha
Aleksanteri (Helsinki), Kuhmonen
Timo Arvo Petteri (Espoo), Kuukso
Arttu Mikael (Espoo), Laine Jarno
Juhani (Helsinki), Laurén Christian Karl Mikael (Vantaa), Lehtosaari
Timo Johannes (Espoo), Levo Elias
Iivari (Helsinki), Luostarinen Tommi Tapani (Espoo), Montonen Risto
Matti Kalevi (Helsinki), Mutikainen Sami Petteri (Helsinki), Mutta
Jaanek (Helsinki), Mäki Janne Ari
(Vantaa), Mälkiä Petri Olavi (Espoo), Nermes Ari Olavi (Vantaa),
Nieminen Juho Matti Arvid (Helsinki), Nikola Kalle Markus (Espoo),
Oljemark Kim Johan (Helsinki), Pa-

lola Antti-Petteri (Espoo), Palosaari
Jukka Tapani, Pasanen Antti Ville
(Helsinki), Pelkkikangas Martti Kustavi (Espoo), Peltola Tuomo Eero
Antero (Helsinki), Pöyry Mika Pentti (Helsinki), Rainiala Petri Eero,
Rautanen Jaakko Kalevi (Espoo),
Reponen Juho Niklas (Helsinki),
Rimali Ville Sakari (Espoo), Ripatti Pasi Petteri (Espoo), Ruuskanen
Markus Olavi (Vantaa), Ryynänen
Jussi Matias (Helsinki), Saarela
Rossi Eino (Helsinki), Saaristoranta
Tommi Kalevi Nurmijärvi, Salenius
Tomi Mikael (Helsinki), Salokangas Mikko Markku Sakari (Espoo),
Saurila Jouni Juhani (Vantaa), Sauros Ari Mikko (Espoo), Siira Olli
Samuli (Espoo), Sinkkonen Juha
Iivari Olavi (Helsinki), Sipilä Riku
Petteri (Helsinki), Sivonen Jani Juhani (Helsinki), Stenström Mikko
Rainer (Helsinki), Talala Tero Matti
Tapani (Helsinki), Teperi Juha Kristian (Espoo),Valkeinen Jonas Kristian (Helsinki), Vesalo Tommi Pekka Juhani (Espoo), Vierimaa Ville
Tuomas (Helsinki), Viljanen Klaus
Patrik (Helsinki), Yrjölä Ari Juhani
(Espoo)

KERSANTTI
Aaltonen Juho Erik (Helsinki), Aaltonen Vesa Juhani (Vantaa), Alahäivälä Antti Antero (Espoo), Astevirta
Matti Ilmari (Helsinki), Aunila Tuomas Viktor (Helsinki), Björkqvist
André Karl Herrman (Helsinki),
Dillemuth Jan Markus (Espoo), Eirola Martti Eino (Helsinki), Eklund
Joonas Jussinpoika (Helsinki), Ekman Simo Kristian (Vantaa), Grotenfelt Johan Allan Gustaf (Helsinki), Gröhn Jani Kristian (Vantaa),
Grönlund Pekka Juhani (Helsinki),
Gustafsson Ville Juhani (Vantaa),
Haapanen Ville-Mikko (Helsinki),
Halmela Kari Juhani (Vantaa), Hautanen Jaakko Antero (Helsinki),
Heikinmäki Toni Petteri (Espoo),
Heinonen Olli Tapio (Helsinki), Heinonen Pekka Erik (Helsinki), Hiltunen Timo Sakari (Vantaa), Honkanen Tomi Tapio (Helsinki), Hyvönen
Pekka Juhani (Helsinki), Jaakkola
Antti Taneli (Espoo), Jalonen Lauri-Henrik (Helsinki), Jansson Tom
Erik Tapio (Helsinki), Jaronen Ari
Pekka (Helsinki), Juhala Otto Ilmari (Helsinki), Junkkari Marko
Tuomas Kalevi (Helsinki), Junno
Markku Tapio (Espoo), Jylhä Mikko

Helsingin Sissiosaston
pitkäaikain aktiivijäsen Harri
Kaijansinkko ylennettiin sotilasmestariksi. Hän toimii tällä
hetkellä Uudenmaan Koulutusja tukiyksikön päällikkönä.
Ylivääpeliksi ylennettiin Espoon
Reserviläisten aktiivi Pauli
Rautio. Helsingin Reserviläisten
puheenjohtaja Tomi Sarilahti
ylennettiin vääpeliksi. Ylikersantin sotilasarvon sai Vantaan
Reserviläisten Petri Juutilainen.
Kersantiksi ylennettiin mm.
S-Ryhmän Reserviläisten
Kuisma Niemelä. Alikersantiksi
ylennettiin Manuel Manner
myös S-Ryhmän Reserviläisistä.

Lippujuhlapäivänä palkittiin
runsaasti niin reserviläisiä kuin
ammattisotilaistakin kunniamerkeillä. Majuri Antti-Jussi
Väinölälle myönnettiin Suomen
Leijonan ritarikunnan 1.luokan
ritarimerkki. Kapteeni Mikko
Nenoselle myönnettiin Suomen
Valkoisen Ruusun ritarimerkki.
Kapteeni Jarmo Rytinki ja
Jukka-Pekka Tuominen puolestaan saivat Suomen Leijonan
ritarimerkin. Sotilasansiomitali
myönnettiin Sinisen Reservin
Arno Hakkaraiselle sekä Reserviläisliiton puheenjohtajalle
Markku Pakkaselle.

Peltoniemi Pyry Anton (Helsinki),
Pesonen Teemu Ilmari (Helsinki),
Pulkkinen Simo Tapio (Helsinki),
Pyhälä Marko Lauri (Vantaa), Ramberg Frans Thomas Christian (Helsinki), Randell Petri Kalle Juhani
(Vantaa), Rantanen Miikka Johannes (Vantaa), Rantanen Ville Veikko
(Espoo), Rauhala Jorma Antero (Espoo), Reponen Esa Juhani (Vantaa),
Rinta Seppo Jouko Tapani (Espoo),
Rostedt Erik Gustav (Espoo), Räsänen Jussi-Pekka Antero (Helsinki), Saarela Jaakko Kalevi (Espoo),
Santos Eeva-Leena Matilda (Helsinki), Silvennoinen Jarko Juha Tapani (Espoo), Simola Teemu Tapani
(Helsinki), Sjöberg Tuomas Nikolas
(Helsinki), Somppi Joonas Juhani
(Espoo), Suontakanen Teppo Ilari (Helsinki), Taipale Kyösti Väinö
Matias (Espoo), Taipale Matti Juhani (Helsinki), Tanttu Tommi Kalevi
(Vantaa), Tauriainen Antti Kalervo
(Helsinki), Tegengren Jens Jakob
(Kauniainen). Tervaniemi Tomi
Tapio (Espoo), Tiainen Antti Tapio
(Helsinki), Tiira Joona Antti (Vantaa), Tilander Jorma Ilkka Heikki
(Helsinki), Toivio Juha-Pekka (Helsinki), Tolonen Niko-Alexi Nantte
(Vantaa), Tolvanen Simo Antti (Helsinki), Ukonaho Kalle-Valtteri (Espoo), Uuttana John-Matias Kristian
(Ulkomaat), Veteläinen Tomi Eero
Matias (Vantaa), Viljanen Tuomas
Aleksanteri (Helsinki), Virkkunen
Jussi Samuli (Helsinki), Voutilainen Matti Juhani (Espoo), Vuorenpää Kalle Aleksanteri (Helsinki),
Vuorinen Teemu Samuli (Helsinki),
Välilä Teemu Juhani (Espoo), Värri Jukka Matias (Espoo), Wiio Kim
Mikael (Espoo), Wuoma Timo Olavi
(Espoo), Yli-Koski Kalle Taneli (Helsinki), Öhman Carl Petter Lennart
(Helsinki)

Tapio (Helsinki), Pennanen Jyrki
Heikki (Helsinki), Rajamäki Jaakko
Arttu Olavi (Helsinki), Siukosaari Jukka Reino (Helsinki), Tiainen
Pekka Antero (Vantaa), Tollman
Niko Mikael (Helsinki), Tuisku Vesa
Petteri (Vantaa), Tyni Jarmo Jaakko
(Espoo), Vanhala Petri Veli Tapani
(Helsinki), Wikström Jonas Bengtsson Johannes (Helsinki)

ALIKERSANTTI
Arola Jussi Eero Ilmari (Helsinki),
Eronen Juha Erkki (Helsinki), Fjäder Sture Roger (Helsinki), Häyrinen Harry Veli (Vantaa), Karvonen
Ari Juhani (Helsinki), Kelo Lauri
Jarmo Juhani (Helsinki), Kivi Samu-Petteri (Espoo), Lagerström Jani
Albert (Helsinki), Leivo Tatu Sami
Matias (Helsinki), Manner Manuel
(Vantaa), Määttä Ari Jouni Sakari
(Helsinki), Naukkarinen Lasse Heikki Kalevi (Espoo), Nousiainen Pasi
Juhani (Vantaa), Pakarinen Risto

KORPRAALI
Aho Jani Johannes (Vantaa), Ahola
Toni Petteri (Vantaa), Gallen-Kallela-Sirén Jorma Janne (Helsinki),
Haapa-aho Olli Ensio (Helsinki),
Hankkila Ari-Matti August (Vantaa),
Havela Mikko Kalervo (Helsinki),
Hedberg Jukka Petteri (Helsinki),
Heikkinen Pauli Kullervo (Vantaa),
Juuti Anssi Juhani (Espoo), Karhila Pietari (Helsinki), Karila Tomi
Petteri (Helsinki), Kellosaari Tuomas Hermanni (Espoo), Kiiveri Pasi
Tapio (Vantaa), Kimiläinen Mikko
Martti Oskari (Helsinki), Kolehmainen Harri Tapani (Vantaa), Korjus
Toni Matias (Helsinki), Kukkonen
Vesa Olavi (Vantaa), Köppä Sampsa
Antti Tapio (Espoo), Laitinen Markus Johannes (Espoo), Lemberg
Lasse Markus (Espoo), Mehtonen
Anssi-Pekka Tapio (Vantaa), Murtoniemi Jussi Sakari (Helsinki), Mäkelä Jari Tapio (Helsinki), Nuotto
Antero Juhani (Helsinki), Näppä
Markus Juhani (Vantaa), Ojala Topias Arto Henrik (Helsinki), Outinen
Martti Juhani (Helsinki), Pajunen
Jani Rikhart (Helsinki), Papunen
Jarkko Juhani (Espoo), Piippo Ari
Samuli (Espoo), Piippo Iiro Samuli (Helsinki), Pylkkänen Iiro Seppo
Ilmari (Helsinki), Pärssinen Matti
Antero (Espoo), Rauhala Esa Antero (Espoo), Riihimäki Miikka Keijo
Kalevi (Helsinki), Rintala Tuukka
Kalevi (Helsinki), Riuttalahti Antti Salomon (Vantaa), Salonen Ilpo
Olavi (Espoo), Severinkangas Pasi
Mikael (Espoo), Vaajoensuu Hannu
Antti (Helsinki), Verho Kim Erik Mikael (Helsinki), Vesala Martti Kalevi
(Helsinki), Wilkman Jaakko Johannes (Helsinki)

YLIMATRUUSI
Saarinen Ilkka Kalle (Helsinki)
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Colt Double Eagle vuodelta 1991. Tämä ase vastaa kooltaan Government-mallia. Ase on ruostumatonta terästä ja siinä on mustat muovikahvat. Tämän aseen kaliiberi on epätavallinen 9 mm luger,
yleensä tätä asetta tavataan kaliiberissa .45 acp.

Colt 1911 Government sata vuotta 2011
Teksti ja kuvat: Mauri Routio

esiteltiin
Enhanced -tyyppiset aseet sekä mallisarja 1991. Edellisissä aseissa oli
tehty modernisointeja jälkimmäisen ollessa enemmän perinteinen.
Modernisointeihin kuului mm. leikkaus sormea varten liipaisinkaaren alla ja kahvan edestä kiertävät
kumikahvat sekä viritysurien kallistaminen ja uudenmallinen rengashana. Jälkimmäisissä aseissa oli
musta muovikahva, joka muistutti
50- ja 60-lukujen ruskeaa muovikahvaa. Vuonna 1992 .45 acp:n lipaskapasiteettia nostettiin yhdellä
patruunalla. Nyt lippaaseen mahtuu
kahdeksan patruunaa aikaisemman
seitsemän sijasta. Ulkoisilta mitoiltaan lipas pysyi muuttumattomana.

Vuoden 1991 tienoilla

Osa 2/2

Vuodesta 1994 alkaen kaikissa aseissa käytettiin vain kumikahvoja, pois
lukien Custom Shopin erikoisaseet.

Colt Commander
Vuonna 1949 uutena mallina tuotiin markkinoille Colt Commander.
Tämä ase oli lyhennetty ja kevennetty versio Government-mallista.
Piipun pituus oli 4 ¼ tuumaa Governmentin 5 tuuman sijasta ja runko kevytmetallia. Tämän materiaalin käyttö oli yleistynyt toisen maailmansodan aikana ja sitä ryhdyttiin

käyttämään myös asevalmistuksessa. Commanderia sai kolmessa
kaliiberissa 9 mm luger, .38 super
ja 45. acp. Commander oli varustettu rengashanalla eroten myös tältä
osin Goverment-mallista.
Vuonna 1969 Commanderista esiteltiin teräsrunkoinen versio
nimeltään Combat Commander.
Tämä erosi vakio Commanderista
vain runkonsa materiaalin osalta.
Myöhemmät Commander-mallin
muutokset vastaavat Governmentmalliiin tehtyjä muutoksia pois lukien jousitettu suuholkki.

Colt Gold Cup
Vuonna 1957 tuotiin säätötähtäiminen tarkkuusversio takaisin
valmistukseen, nimellä Gold Cup
National Match. Ase oli nyt varus-

tettu Elliason-tyyppisellä säätötähtäimellä. Aluksi sitä sai vain.45 acp
kaliiberisena. Vuonna 1960 tuotiin
valmistukseen .38 special wadcutter patruunaa ampuva versio, tunnetaan myös nimellä .38 Midrange.
Tätä valmistettiin vuoteen 1971 asti,
valmistusmäärän jäädessä noin
7000 kappaleeseen. .38 kaliiberinen
versio on toimintatavaltaan massasulkuinen eroten .45 kaliiberisesta
versiosta. Gold Cup aseet erosivat
vakiomallista tähtäimen ja liipaisimen osalta. Tehtaan esitteiden mukaan valmistuksessa oli tehty myös
tarkkuutta lisääviä toimia

Colt Officer’s ACP
ja Defender
Jo kuusikymmentäluvulla asesepät
olivat tehneet yksittäiskappaleina ja

pieninä sarjoina Colt Commanderia
pienempiä aseita. Detonics -yhtiö
toi markkinoille vuodesta 1976 alkaen teollisesti valmistettuja pieniä
pistooleja, joissa piipun pituus oli
vain 3 ½ tuumaa ja patruunakapasiteetti 6 patruunaan kaliiberissa .45
acp. Colt vastasi tähän haasteeseen
mallilla Officer’s ACP, joka tuotiin
markkinoille vuonna 1985. Tämä
ase oli pienempi kuin Commander
piipunpituuden ollessa 3 ½ tuumaa
ja patruunakapasiteetin ollessa yhtä
vähemmän eli kuusi. Tätä asetta
valmistettiin vuoteen 1997 asti.
Vuonna 1998 malli Defender korvasi Officers ACP-mallin. Siinä oli
vain 3 tuuman piippu ja erittäin voimakkaat sormiurat kahvan editse
kiertävissä kumikahvoissa. Lisäksi
ase on varustettu Novak-tyyppisellä
takatähtäimellä. Aluksi asetta sai
vain kaliiberissa .45 acp, tällä hetkellä myös kaliiberissa 9 mm luger.

Colt-tehtaan historiaa

Colt Commander vuodelta 1967. Tämän aseen kaliiberi 9 mm luger. Huomatkaa
aseen ruskeat muovikahvat. Tätä kahvatyyppiä käytettiin -50 ja -60 luvuilla myös
Government mallissa.

Colt Combat Commander vuodelta 1977. Tässä Series 70 –sarjaan kuuluvassa
aseessa on karhennetut puukahvat, joissa on pyöreä metallinen orivarsalogo.
Aseen kaliiberi on 9 mm luger. Combat Commander on teräsrunkoinen ase.

Maailman sotien välisenä aikana
Colt ei ollut niin ahtaalla kopioijien
kanssa kuin myöhemmin. Suurimmassa määrin Colt Governmentin
kopioita tehtiin vain Espanjassa.
Suuremmat ja arvostetummat valmistajat eivät suostuneet valmistamaan kilpailijansa kopioita vaan
tyytyivät omaan mallistoonsa. Vasta
toinen maailmansota synnytti varsinkin Amerikan markkinoilla nostalgian tätä asemallia kohtaan, joka
mahdollisti laajamittaisen kopiointitoiminnon.
Toisen maailman sodan päätyttyä Coltin siviilituotanto palasi
normaaliksi neljäkymmentäluvun
lopulla. Sodan jäljiltä olevat yli-
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Colt Government Series 80.
Tätä harvinaista asetta on
valmistettu vain muutamia
tuhansia kappaleita vuoden 1997
aikana. Aseen kaliiberi 9x23mm.
Tämä kaliiberi ei ole saavuttanut
kovinkaan suurta suosiota. Tämä
ase on Enchanced (parannettu)
-ominaisuuksilla varustettu.
Liipaisinkaaren alapuolelle on
tehty leikkaus, joka mahdollistaa
matalamman otteen. Luistin viritysurat on kallistettu eteenpäin
ja aseessa on uudenmallinen
rengashana.

Colt Gold Cup Stainless vuodelta 1988. Aseen mustat kahvat ovat maalattua puuta.
Aseen pintakäsittely on satiinipinnalle harjattua ruostumatonta terästä. Aseen
kahvoissa on pyöreä, metallinen orivarsalogo.

jäämävarastot vähensivät aseiden
kysyntää, mikä heijastui myös Coltin toimintaan. Colt ei ollut tehnyt
sanottavasti tuotekehitystä vaan
käsiasemallisto perustui vuosisadan
alun mallistoon, joka vielä 50-luvulla käyttökelpoista ja kilpailukykyistä.
Vietnamin sota työllisti Coltin
tehtaita erityisesti M16-rynnäkkökiväärin valmistuksessa. Käsiaseiden
kehitykseen ei satsattu ja 70-luvulla
mallisto alkoi olla jo vanhentunutta. Vuonna 1970 S&W esitteli mallinsa M59, jossa oli kaksirivinen 14
patruunan lipas ja kaksitoiminen
laukaisukoneisto. Näin syntyi ns.
”wonder nine” -tyyppisten aseiden
rynnistys siviili- ja palvelusasemarkkinoille. Coltilla ei ollut mallistossaan mitään asetta, jolla olisi voinut
vastata laajaan kysyntään. Colt tehtaiden vaikeudet alkoivat kasaantua. Revolveripuolella tehtiin malliston modernisointia näihin aikoihin. Lisäksi M1911 tyyppisille aseille
alkoi ilmaantua runsaasti muitakin
valmistajia, mikä lisäsi kilpailua ja
kustannuspaineita.
Vuodesta 1984 itävaltalainen
Glock-pistooli oli aloittanut polymeerirunkoisten DAO-aseiden
voittokulun. Glock aiheutti Coltille
huomattavia markkinaosuusmenetyksiä viranomais-markkinoilla.
Coltin pahin takaisku 1980-luvulla
oli kuitenkin häviäminen Yhdysvaltain sotavoimien pistoolitesteissä,
jonka voitti Beretta malli 92F. Coltilla oli tarjota kisaan kohtalaisen
hyvä ruostumaton 9 mm pistooli,
SSP. Tätä asetta ei ryhdytty valmistamaan kaupallisille markkinoille. Polymeeriasemarkkinoille Colt
toi vasta vuonna 1992 mallinsa All
American 2000, joka osoittautui

täydelliseksi flopiksi. Tämän jälkeen Colt tyytyi tekemään pieniä
viilauksia perinteiseen 1911 -pohjaiseen mallistoonsa ja kehitteli lyhyt
aikaisia taskuasemalleja.
Coltin 70-luvulla alkaneet vaikeudet johtivat useisiin pitkiin lakkoihin ja muihin hankaluuksiin. Colt
muutti perinteisestä Hartfordin
kiinteistöstä pois, paikan kohtalo
vastaa jokseenkin Tourulan kivääritehtaan kohtaloa. Tämän lisäksi
yhtiö jakautui kahteen osaan: Viranomaisaseita valmistavaan osaan
ja siviiliaseita valmistavaan osaan,
Colt LLC ( Limited liability company). Siviiliasevalmistuksen toiminta
perustuu kolmeen perinteiseen malliin: Single Action Army (vuodelta
1873), M1911 ja AR15-kiväärit. Mallin 1911 osalta on palattu perinteisempiin malleihin kuin 90-luvulla
valmistetut aseet. Laatukin tuntuu
parantuneen. Vanhemman malliston aseista on valmistettu ns. replika-aseita; esim. näköispainokset 1.
maailmansodan ja 2. maailmansodan aikaisista armeijalle valmistetuista pistooleista.
Pintakäsittelystä niklaus jäi pois
80-luvun puolivälissä, kun ruostumattomat aseet otettiin tuotantoon.
Nykyiset pintakäsittelyt ovat: Sinistys, harjattu ruostumaton, kirkas
ruostumaton ja duo-tone.
2000-luvulla kilpailu 1911 aseiden kohdalla on lisääntynyt. Melkein jokaisella käsiasevalmistajalla
on tällainen ase valmistuksessa.
Ase on erittäin suosittu urheilu- ja
kilpa-ammunnassa. Eräät US-viranomaistahot ovat palanneet takaisin
kaliiberiin .45 acp ja valinneet käsiaseekseen M1911 tyyppisen aseet,
mm. eräiden poliisilaitosten SWATtiimit. Coltin ainoa valtti tässä kil-

Colt Officer’s ACP. Tämän aseen valmistusvuosi on 1987. Tämä ase on Commanderin pienennetty versio. Piipun pituus on lyhentynyt 4 ¼ tuumasta 31/2 tuumaan.
Tämä puukahvainen ase on alkupään valmistuksesta. Myöhemmissä aseissa
käytettiin kumikahvoja.

pailussa on se, että Colt on alkuperäinen valmistaja. Coltin menneiden vuosien pahin kilpailija S&W on
myös valmistamassa M1911 aseiden
kopioita. Samuel Colt sanoi aikanaan, että kopiointi on vilpittömin
imartelun muoto.
Mallina M1911-aseilla menee
edelleen lujaa, mahdollisesti vuonna 2111 vietetään vielä 200-vuotisjuhlia. Valmistajana Colt on ehkä
selvinnyt pahimmasta ahdingosta
mutta on kuitenkin pudonnut kokoluokaltaan alas verrattuna menneiden vuosien loistoon. Mallistossa
katse on käännetty taaksepäin ja
mallisto perustuu mitä suurimmassa määrin nostalgiaan. Uusien

innovaatioiden tekemisestä ovat
viimeaikoina saaneet vastata muut
valmistajat. Sata vuotta sitten asiat
olivat toisin. Pilven takaa pilkahtaa
kuitenkin valoa. Vuoden 2012 SHOT
show:ssa Las Vegasissa Colt:illa oli
iso osasto myös käsiseita varten ja
toiminnassa sekä laadussa oli huomattavissa virkistymistä useiden
muidenkin vanhojen mallien herättyä henkiin.

Lähteet:
Potocki, John: The Colt Model 1905
Automatic Pistol, Andrew Mowbray
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Ezell, Edward, C, Handguns of
the world, Arms and Armour Press,

1981
Bady Donald, B, Colt Automatic
Pistols, Borden Publishing Company, 1973
Wilson, R, L, The book of Colt
firearms, Blue Book Publications,
2008
Goddard, William; The Government Models, Andrew Mowbray
Publishers, 1998
Sheldon Douglas, Colt’s Super
.38, Quick Vend inc., 1997
Palokangas, Markku: Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918 – 1988, osa
3, Suomen Asehistoriallinen Seura,
1991
Colt tuoteluettelot ja Internet sivut

M1911 pistoolin vakiokaliiberit Coltin tuotannossa			
kaliiberi

luodinpaino g

V0 m/sek.

E0 Joule

.45 acp
14,9
259
500,3
.38 super
8,42
390
638
.22 2,6
349
158
9 mm luger
8,04
341
500,3
10 auto
13
365
865
Arvot Remington 1970/71, 10 mm auto Norma			

Teknisiä tietoja eri malleista						
Malli

paino pituus piippu

Government
1108
National Match
1108
Ace
1080
Commander
753
Gold Cup
1108
Officers ACP
682
Defender
639
.45 acp arvot		

tähtäin

patruunakapasiteetti Huom.

216
5”
kiinteä
.45 7kpl, 9/38 9 kpl
.45 8 kpl -> 94
216
5”
säädettävä .45 7kpl, 9/38 9 kpl
216
5”
säädettävä .22 10 kpl
203
4 ¼”
kiinteä
.45 7kpl 9/38 9 kpl
kevytmetalli r.
216
5”
säädettävä .45 7kpl 9/38 9 kpl
184
3½”
kiinteä
.45 6 kpl
kevytmetalli r.
172
3”
kiinteä
.45 7 kpl
kevytmetalli r.
5” = 127 mm, 4 ¼” = 108 mm, 3 ½” = 89 mm, 3” = 76 mm

Yksi Colt Government pistoolin monista klooneista, Smith&Wesson tehtaan malli SW911. Aseen kaliiberi on .45 acp. Alun perin
S&W valmisti alihankintana muille yrityksille eräitä Government-pistoolin osia. Koska markkinoilta oli helppo ostaa puuttuvat
osat, syntyi helposti kokonainen ase.
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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.

Saksat, Neuvostoliitto ja
Jugoslavia
historiadokumentteja tulee ainakin minulle mieleen, että meidän aikanamme ei ole
tapahtunut mitään vastaavaa. Tarkoitan lähinnä viime vuosisadan kahta
maailmansotaa. En kirjoita tätä siinä mielessä, että toivoisin uutta maailmansotaa.
Kun sitten alkaa miettiä, mitä kaikkea me kuitenkin olemme saaneet
kokea, kuulla ja osin nähdäkin niin kyllähän paljon on viime vuosien ja
vuosikymmenten aikana tapahtunut. Otsikossa on mainittu neljä valtiota joita ei enää ole. Runsaassa parissakymmenessä vuodessa on valtioita
yhdistynyt ja hajonnut.

Lukiessa, kuunnellessa tai katsoessa vanhoja

Saksasta kaksi valtiota
eli länteen kuulunut Saksan liittotasavalta ja Neuvostoliittoon ja ItäEurooppaan suuntautunut Saksan demokraattinen tasavalta eli DDR.
Näissä maissa alettiin varmaankin 1980-luvun lopulla valmistella tulevia
50-vuotisjuhlia. Toisin kuitenkin kävi.
Saksojen jälleenyhdistymistä vauhditti Euroopan rajojen avautuminen kesällä 1989. Itä-Saksasta siirtyi länteen joukoittain ihmisiä ja kevään 1990 vaalien jälkeen aloitettiin neuvottelut maiden yhdistymisestä.
Virallinen yhdistyminen tapahtui 3. lokakuuta 1990.

Toisen maailmansodan tuloksena saatiin

Erkki Puumalainen ja Kerkko Kinnunen

Tikkurilasta vuoden kerho

Neuvostoliitto ehti ennen ha-

lähes 70-vuotiaaksi.
Kommunistit saivat vallan Venäjällä jo vuoden 1917 vallankumouksessa ja Neuvostoliitto perustettiin
30.12.1922. Päätös Neuvostoliiton
lakkauttamisesta tehtiin lokakuussa 1991 ja virallisesti Neuvostoliitto
lakkasi olemasta 26. joulukuuta
1991. Hitlerin Saksasta ei tullut
tuhatvuotista ja kovin vanhaksi ei
päässyt Neuvostoliittokaan.
Toisen maailmansodan tuloksena syntyi Jugoslavian sosialistinen tasavalta. Valtion johtajaksi
tuli entinen partisaanijohtaja Josip
Broz Tito, joka sai erimieliset osavaltiot ja erimieliset kansat elämään yhdessä. Titon Jugoslaviasta
tuli yksi maailman johtavista liittoutumattomista maista. Kaikki
näytti olevan hyvin.

joamistaan

Tätä kaikkea
olemme me
nuoremmatkin eli
sotiemme aikana ja
jälkeen syntyneet
saaneet kokea ja
nähdäkin kuten
edellä kirjoitin.
Parin viime vuoden
aikana on televisiomme esitellyt
kiitettävällä tavalla
näitä lähihistorian
tapahtumia.

Teksti ja kuvat: Ossi Ikonen

ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin kevätkokoukset pidettiin 14.5.2012 Katajanokan Kasinolla. Tilaisuus alkoi Kenraalisalissa palkitsemisella. Helsingin Reserviupseeripiirin
hallitus valitsi vuoden 2011 vuoden kerhoksi
Tikkurilan Reserviupseerit ja vuoden nuoreksi upseeriksi aliluutnantti Kerkko Kinnusen Töölön Reserviupseereista.
Tikkurilan kerho valittiin vuoden kerhoksi nyt ensimmäistä kertaa. Perusteluina
mainittiin erityisesti kerhon ansiokas työ veteraanien perinnön vaalimisessa sekä laadukas perustoiminta.
Vuoden nuori upseeri Kerkko Kinnunen
puolestaan on toiminut Töölön kerhon nuo-

Helsingin Reserviupseeripiirin

risoupseerina aktiivisesti, vastaten muun
muassa nuorten upseerien toiminnan kehittämisestä ja ollut vetämässä Kaartin Pataljoonan kokelastilaisuuksia. Kinnunen on
ollut aktiivinen myös ammunta- ja muiden
tilaisuuksien järjestelyissä sekä toiminut
kerhon sihteerinä.
Alun kokousesitelmä oli piirien kokousosallistujille yhteinen. Esitelmöitsijä
prikaatikenraali Pertti Laatikainen kertoi
puolustusvoimauudistuksesta sekä puolustusvoimain säästöistä. Laatikainen painotti
erityisesti, että nämä ovat kaksi eri asiaa.
Esitelmän jälkeen käydyissä kevätkokouksissa vahvistettiin toimintakertomukset ja
tilinpäätökset vuodelta 2011 sekä myönnettiin hallituksille vastuuvapaudet. Illan päätti
totuttuun tapaan maukas kerhopala.

Tito kuoli vuonna
1980 ja heti kohta alkoivat erimielisyydet ja yhtenäisyys rakoilla. Vuonna 1989 tuli Slobodan Milosevic valtaan ja serbit alkoivat muiden kansanryhmien alistamisen. Pian oltiin taisteluissa ja sodassakin. Entiset
liittotasavallat alkoivat tavoitella itsenäisyyttä. Pisimpään jatkuivat sotatoimet Bosnia-Herzegovinassa ja sinne saatiin jonkinlainen rauha vasta
vuonna 1996. Vuonna 2006 sitten tapahtui lopullinen Jugoslavian
hajoamisprosessin osa kun Montenegro erosi Serbian kanssa muodostetusta valtiounionista.
Nyt suuri osa entisen Jugoslavian osavaltioista on jo Euroopan unionin ja Natonkin jäseniä. Vakautta alueelle ei ole kuitenkaan onnistuttu
luomaan ja nykyinen talouskriisi ei ollenkaan paranna tilannetta.

Vanhan partisaanin kuolema muutti kaiken.

eli sotiemme aikana ja jälkeen syntyneet saaneet kokea ja nähdäkin kuten edellä kirjoitin. Parin
viime vuoden aikana on televisiomme esitellyt kiitettävällä tavalla näitä
lähihistorian tapahtumia.
Kaikilla meillä on muistikuvia Länsi- ja Itä-Saksasta, mutta kovin
monelta ovat jo unohtuneet nuo vuoden 1990 tapahtumat, kun Saksat
jälleenyhdistyivät. Kun liittokansleri Angela Merkel esiintyy televisiossa
emme heti muista hänen tulevan entisestä Itä-Saksasta. Merkel oli syntynyt Hampurissa, mutta hänen vanhempansa muuttivat Itä- Saksaan
Angelan ollessa muutaman viikon ikäinen.

Tätä kaikkea olemme me nuoremmatkin

Vladimir Putin ja Dmitri Medvedev ovat Neuvostoliitossa syntyneet
ja kasvaneet. Nyt he johtavat uutta Venäjää ja ehkäpä tavoittelevat sille
sitä samaa suuruutta, joka Neuvostoliitolla oli. Aika näyttää miten meidän itänaapurimme kehittyy.
Jos Saksan ja Venäjän tilanne tuntuukin vakaalta niin sitä samaa ei
voi sanoa entisen Jugoslavian kaikkien osien osalta. Jännitteitä on ja niitä tulee varmasti lisääkin.
Olemme sittenkin saaneet elää mielenkiintoista aikakautta. Tulevaisuudellakin saattaa olla paljon mielenkiintoista tarjottavaa.

HRUP:n palkitut
Helsingin Reserviupseeripiirin 4.6.2012
ansiomitalein palkitut:
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen
ansiomitali soljen kera: kapt Sampo Martiskainen (TÖÖLÖ), kapt Jukka Rusila (Pionos), kapt Jukka Knuuti (EKRU), ltn Pekka
Nikkanen (EKRU) ja lnt Raimo Korhonen
(PHKI).

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen
ansiomitali: maj Kai Haatainen (TARU),
ylil Timo Karén (LVRU) ylil Heikki Lehtinen (LVRU), ltn Seppo Kulmala (LVRU), ltn
Jouko Kylmälä (PHKI) ja ltn Antti Pyylampi
(LVRU).
Reserviläisurheiluliiton kultainen ansiomitali: ltn Kari Wuokko (TARU).
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Saaristokurssi Kuivasaaressa
On taas se aika vuodesta,
kun Naisten valmiusliiton
Helsingin seudun alueneuvottelukunta yhteistyössä MPK:n
meripuolustuspiirin kanssa
järjesti naisten, Turvallisesti
saaristossa I–peruskurssin, Helsingin edustalla sijaitsevassa
Kuivasaaressa.
Teksti ja kuvat: Jani Malmberg

johtajana
toimi Ninamaija Toivonen, Jaana
Kiverän toimi kurssin varajohtajana. Organisaatio koostui Suomenlinnan Rannikkotykistökillan kokeneista kouluttajista ja huoltajista.
Tänä vuonna kurssille osallistui 26
naista. Huoltoporukka oli saapunut
saareen jo aikaisemmin paria päivää ennen valmistelemaan kurssia.
Saaressa sijaitsevan vanhan kasarmin tilat järjestettiin majoituskuntoon talven jäljiltä. Ensimmäiseksi
kaikki kurssilaiset varustettiin asiaan kuuluvalla maastovaatetuksella, ja ohjattiin ruokalarakennukseen
alkuinfoa varten. Heille tarjottiin
maittava aamukahvitus täytettyine
leipineen, jonka jälkeen näytettiin
MPK:n toiminnasta esittelyvideo.
Kouluttajien esiteltyä itsensä kurssilaisille heidät otti huomaansa koulutusvastaava Timo Liusvaara, joka
ojensi sananmukaisesti koko porukan kolmijonossa ATS – ajoneuvon
vierellä olevalle aukealle.
Moni kurssilainen sai ensikosketuksensa ”sotilaskoulutukseen”;
heidät opetettiin heti kättelyssä
tekemään käskyjen mukaisesti,
unohtamatta pientä pilkettä silmäkulmassa. Koulutuspäivä kului
rattoisasti, erilaisten koulutustapahtumien parissa. Tänä vuonna
koulutusaiheina olivat ensiapu,
merimiestaidot, turvallisuus, sotilasoppi, maastotaidot ja viestintä.
Kurssilaiset pääsivät tutustumaan
ohjatusti myös ”Wanhaan rouvaan”,
kaliiperiltaan 305 mm:n Obuhov,
järeään tykkiin. Heille näytettiin
myös, minkälaisissa tiloissa sotilaiden on pitänyt toimia kaikissa
olosuhteissa. Kurssilla vieraili myös
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen leirisotilaskoti kahveineen ja munkkeineen. Munkit näyttivät maistuvan
kaikille. Muutkin tuotteet tekivät
hyvin kauppaansa. Makean tauon

Tällä kertaa kurssin

Tänä vuonna
koulutusaiheina
olivat ensiapu,
merimiestaidot,
turvallisuus,
sotilasoppi,
maastotaidot ja
viestintä.

jälkeen kurssilaiset jatkoivat motivoituneina kouluttautumista. Jotkut pääsivät kokeilemaan erätaitojaan oikeilla metsätyökaluilla. Puun
sahaaminen näytti luonnistuvan hyvin, vaikka saha ei olekaan monellakaan päivittäisessä käytössä.
Raskaan kurssipäivän päätteeksi
oli mukava lähteä saunomaan saaren upeassa rantasaunassa, joka sai
monet naiset innostumaan uintiaikeista, vaikka merivesi olikin vasta
muutaman asteen lämpimän puolella. Saunan jälkeen grillattiin mahtavia herkkuja, jotka keittiön pääkokki
oli loihtinut valmiiksi. Ilta huipen-

Opetusavoneliö

tui yllätykseen, sillä aikaisemmilla
kursseilla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua saaren eteläpäässä
olevaan ykköstykkiin ja upeisiin
kalliokirjoituksiin. Nämä kalliokirjoitukset ovat syntyneet varusmiesten taukojen aikana kun eteläpäässä
on ollut ammuntaharjoitukset. Osa
kirjoituksista on hyvinkin vanhoja ja
vuosiluvut menevät 30 –luvun alkupuolelle.
Kurssin toinen päivä perustui
toiminnallisempaan koulutukseen,
jossa kurssilaiset pääsivät kokeilemaan osaamistaan käytännön harjoitteissa. Tässä vaiheessa oppilaat
joutuivat käyttämään kaikkea sitä
tietoa, mikä oli opetettu ensimmäisen kurssipäivän aikana. Vaativin
rasti oli palokaluston käyttäminen
palon sammuttamisessa. Moni kurssilainen tarttui innolla paloletkuun
ja suuntasi vesisuihkun kohti palavaa kohdetta. Toiminnalliseen harjoitukseen kuului tietenkin ”oikeat”
uhrit, jotka evakuoitiin onnettomuuspaikalta ja heille annettiin tarvittava ensiapu. Kurssilaiset arvostivat tämän fyysisesti rankimman
osuuden monipuolisuutta ja sitä,
että teoriassa opittuja taitoja sai soveltaa käytännössä.
Kurssi huipentui yhteiseen loppukahvitukseen, jossa kurssin johtaja Ninamaija Toivonen jakoi kaikille
todistukset kurssiin osallistumisesta
ja kiitti hyvistä suorituksista. Myös
itse kurssinjohtaja ja varajohtaja
saivat pienen muiston ansiokkaasta
työstä kurssin suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Kurssilla opeteltiin pelastamaan henkilöitä vedestä.

Solmujentekotaito on välttämätön.

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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Tutkimus aseiden määristä
H A M M A R S T R Ö M P U H A K K A PA RT N E R S
erikoistunut olennaiseen

Kapteeni (res) Ville Maijasen
tuore tutkimus osoittaa, että
pääkaupunkiseudulla on
väkilukuun suhteutettuna huomattavasti vähemmän ampumaaseita kuin muualla Suomessa.
Maijasen tutkimuksessa ovat
mukana pääkaupunkiseudun
kuntien Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lisäksi myös
kehyskunnat Kirkkonummi,
Vihti, Nurmijärvi, Tuusula,
Järvenpää, Kerava ja Sipoo.

www.hpplaw.fi
Teksti: Ossi Ikonen

on
ollut metropolialueen selvästi kuihtunut ampumarataverkosto. Aiemmin toimineita ampumaratoja on
lopetettu, eikä uusia ole rakennettu
tilalle. Nykyään metropolialueella
on käytettävissä ainoastaan Sipoon
Savijärven ja Espoon Lahnuksen rata-alueet. Kuitenkin Helsingin sekä
Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten alueilla on rekisteröity
yhteensä 240 000 luvallista ampuma-asetta.
Tutkimuksen lähtökohtana on
ollut tuottaa uutta tietoa metropolialueen ampumaratatarpeiden
arvioinnin perusteeksi. Tutkimuksessa on selvitetty ampuma-aseita
hallussaan pitävien henkilöiden
määrä, ampuma-aseiden määrä,
laatu ja sijainti kaupungeittain ja
kunnittain metropolialueella sekä
analysoitu tätä aineistoa. Ensimmäistä kertaa on mahdollista tarkastella aseen hallussapitoluvan
omaavien henkilöiden ja ampumaaseiden lukumääriä sekä tyyppejä
kaupunki- ja kuntatasolla. Aiemmin
näitä tietoja ei ole ollut saatavissa,
koska Suomen ampuma-aserekisteri
on poliisilaitoskohtainen, ei kuntakohtainen.
Tutkimustulokset osoittavat metropolialueella olevan yhteensä noin
62 600 aseiden hallussapitoon oikeutettua henkilöä. Ampuma-aseita
alueella on yhteensä lähes 170 000.
Tarkastellulla alueella asuu noin
24 prosenttia koko maan väestöstä, mutta aseiden määrä suhteessa
koko maan aseiden määrään on
kuitenkin vain noin 11 prosenttia.

Tutkimustarpeen taustalla

KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

Aseiden suhteellinen osuus
metropolialueella
on huomattavasti
muuta maata
alhaisempi,
keskimäärin 13
asetta sataa
asukasta kohden.
Aseiden suhteellinen osuus metropolialueella on huomattavasti muuta maata alhaisempi, keskimäärin 13
asetta sataa asukasta kohden. Koko
Suomessa aseita on tällä hetkellä
keskimäärin noin 29 kappaletta sataa henkilöä kohden.
Metropolialueella omistetaan
huomattavasti enemmän lyhyitä aseita, keskimäärin noin 27 %,
kun koko maan vastaava arvo on
noin 16 %. Kunnissa pitkien aseiden osuus on suurempi kuin kaupungeissa. Keskimäärin metropolialueen aseenomistaja omistaa 3,1
asetta, useammasta kuin yhdestä
aseluokasta. Helsingin osuus koko
metropolialueen asekannasta on 41
% ja kolmen suurimman kaupungin
yhteensä noin 73 %.
Verrattaessa metropolialueen
asetyyppien kokonaislukumääriä
vastaaviin valtakunnallisiin
lukui13

hin, havaitaan merkittävä ero lyhyiden ja pitkien asetyyppien suhteellisissa osuuksissa. Lyhyitä aseita on
metropolialueella noin 27 prosenttia
kun koko maan vastaava luku on
noin 16 prosenttia. Vielä suuremmaksi ero kasvaa tarkasteltaessa
vain metropolialueen kolmen suurimman kaupungin Helsingin, Espoon ja Vantaan suhteellisia osuuksia suhteessa koko maan lukuihin.
Näiden kolmen kaupungin alueella
lyhyitä aseita on hieman yli 28 prosenttia. Pitkien aseiden suhteellinen
osuus kasvaa, kun siirrytään kaupungeista kuntiin. Selitys asiaan voi
olla se, että kehyskunnissa metsästysmahdollisuudet ovat paremmat
kuin pääkaupunkiseudulla.
Ampumaratojen määrä ja saavutettavuus eivät ole riittävät suhteessa ampuma-aseen hallussapitoon
oikeutettujen henkilöiden ja aseiden
lukumäärään nähden tutkimuksessa tarkastellulla metropolialueella.
Urheiluammunnan harrastajat tarvitsevat harjoittelupaikkoja, jotta
eri ammuntalajien kansallinen ja
kansainvälinen kilpailumenestys
voidaan turvata. Maanpuolustuskyvyn jatkuva ja uskottava ylläpito
edellyttää riittävästi reserviläisille
soveltuvia ammunnanharjoittelumahdollisuuksia. Metsästäjien on
välttämätöntä pitää yllä hyvää ampumataitoa, jotta saaliseläinten pyytäminen voidaan suorittaa eettisesti
kestävällä tavalla, mahdollisimman
vähän tarpeetonta tuskaa tuottaen.
13.6.2011 voimaan astuneen uuden ampuma-aselain edellytykset
on kyettävä täyttämään myös metropolialueella. Lain käsittelyn yhteydessä eduskunnan hyväksymä
hallintovaliokunnan HE 106/2009
– Lausuma 1 kuuluu: ”Eduskunta
edellyttää hallituksen edistävän
käytettävissä olevilla eri keinoilla
riittävän kattavan ampumarataverkoston toteuttamista.”
Metropolialueella on huutava
tarve kattavalle ampumarataverkostolle. Tällöin alueella vallitseva
pysyvä ja merkittävän suuri harrastuspaine voidaan suunnata tapahtuvaksi laillisissa, valvotuissa ja ympäristö- sekä käyttöturvallisuusnäkökohdat huomioivissa olosuhteissa
julkisilla ampumaradoilla.
Tutkimus kokonaisuudessaan
on julkaisuvapaa ja saatavilla osoitteesta http://www.saunalahti.fi/
villemai/

Asetyyppien määrät metropolialueella
60 000

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

54590

50 000

39864

40 000
26336

30 000
20 000

26089

18773

10 000

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100

1051

0

120

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

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

Asetyyppien %-osuudet kaikista aseista

2922
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Perinneasekilpailu
Mikkelissä pidettiin
26.—27.5. kesän 2012 ensimmäiset reserviläisjärjestöjen
SM-ampumakilpailut.
Teksti: Veijo Rautio

kilpaan osallistui eri sarjoihin yhteensä 17 reserviläisampujaa.
Perille saavuimme hyvissä ajoin
klo 7.10, joten aikaa oli mukavasti
niin asetarkistukseen kuin ilmoittautumiseenkin. Kilpailu avattiin
lipunnostolla klo 8.00. Kilpailun
johtaja Pirkka Juntunen piti avauspuheen, Savon reserviläispiirin
toiminnanjohtaja esitti terveiset ja
päätteeksi oli kenttäjumalanpalvelus.
Kilpailu alkoi kahdella radalla
(150 m ja 300 m) yhtä aikaa. Lauantain pistoolilajeihin tarjosi Kyrönpellon ampumarata-alue erinomaiset
puitteet. Loistava esimerkki siitä,
miten puolustusvoimat on pitänyt
rata-alueen täydellisessä toimintakunnossa, vaikka Savon Prikaatin
lakkauttamisesta on aikaa vuosia.
Helsingin piirien ampujat jakautuivat eri radoille valmistautumaan
suoritukseensa. Sääolosuhteet
olivat hyvät, sää oli aurinkoinen
ja puolipilvinen lämpötilan ollessa noin 17 astetta. Tämän jälkeen
emme toisiamme juurikaan nähneet, paitsi hetkellisesti osuntaa
kysyen. Näin päivä eteni klo 15:een
saakka, jolloin meistä viimeiset pääsivät ampumaan 300 metrin matkan.
Ensimmäisten erien jälkeen tulokset näyttivät hienoilta, mutta
vain ensimmäisten. Kokonaistuloksissa ei kuitenkaan hassummin

Helsingin piirien alueelta

Åke Smolander
voitti sarjansa
perinneasekilpailussa Mikkelissä.

mennyt. Osallistuminen ja muiden
samanhenkisten tapaaminen rehdissä reissuhengessä on asian ydin,
menestyminen kilpailussa on tietysti plussaa. Eihän näistä mitään tule
naama rutussa kansakilpailijoita
haukkumalla, kaikki ovat samalla
viivalla. Siitä vaan pilkku kohdalleen ja liipaisu.
Kilpaillussa voi sattua mitä tahansa, kuten pieniä ennakoimattomia aserikkoja, minkä allekirjoittanut karvaasti totesi. Ensi vuonna
uudestaan, sellaista se on vanhoilla
monet hetket nähneillä aseilla ampuminen, lannistua ei pidä.
Kilpailun taso oli korkea. Osallistujamäärä oli vajaa kaksisataa
ampujaa. Kovin tulos ammuttiin Hsarjassa 150 m kolmiasento 276 Etelä-Pohjanmaalta. Parhaat meidän
miehet olivat Timo Airema ja Mikko
Pasanen, mutta H50-sarjassa Åke
Smolander toi Helsinkiin kirkkaimman mitalin ja taisi kyseessä olla
myös ResUL:n ennätys H50-sarjassa.
Tässä kaikki Helsingin ampujat

yhdessä ilman erittelyä H, H50, H60
sarjoihin tarkempia yksityiskohtia
voi tarkastella kuten myös pistoolituloksiin joissa myös oli ampujiamme www.resul.fi > Tulokset > 2012
Kotimatka sujui leppoisissa merkeissä. Kerrattiin päivän tapahtumia, syitä ja seurauksia, sekä paikkoja joissa olisi parantamisen varaa.
Kiitokset kilpailun järjestäjille
Savoon! Oli hienoa taas piipahtaa
”entisellä” kotipaikalla sekä myös
Jalkaväkimuseossa pikaisesti.
Osallistuminen aktiivisesti ampumatapahtumiin on asian a ja o. Me
kaikki piiriemme reserviläiset luomme kuvan meistä reserviläisistä rehteinä ja suoraselkäisinä.
Hyvää kesää ja tarkkoja osumia
tuleviin kisoihin!
Kilpailun lomassa oli aikaa vaihtaa ajatuksia.

Kivääri 150 m 10+10+10 ls
Mikkeli 26.5.2012		

Kivääri 300 m 30 ls		
Mikkeli 26.5.2012		

			
1
Kapt
Smolander Åke
10 Kers
Airema Timo
10 Ylil
Pasanen Mikko
23 Ltn
Ukkonen Marko
29 Alik
Ripatti Konsta
14 Ylil
Ellilä Lauri
16 Vänr
Tammenmaa Heikki
20 Ylik
Kurjenniemi Eero
20 Ltn
Rautio Veijo
22 Ltn
Wuokko Kari
24 Sotmest Korhonen Tatu
49 Alik
Nieminen Markku
52 Kapt
Salmenpohja Markus
27 Korpr
Mokkila Jorma
55 Alik
Liesimaa Timo
33 Jääk
Partanen Pentti
41 Ylik
Sihvo Kari

			
7 Kapt
Smolander Åke
20 Kers
Airema Timo
7 Ylil
Ellilä Lauri
8 Vänr
Tammenmaa Heikki
25 Ylil
Pasanen Mikko
Alik
Ripatti Konsta
Ltn
Ukkonen Marko
Alik
Nieminen Markku
16 Korpr
Mokkila Jorma
18 Jääk
Partanen Pentti
Ltn
Wuokko Kari
24 Sotmest Korhonen Tatu
51 Kapt
Salmenpohja Markus
30 Ylik
Kurjenniemi Eero
34 Ltn
Rautio Veijo
58 Alik
Liesimaa Timo
41 Ylik
Sihvo Kari

Tulos
270 H50
259
259
252
248
243H60
241H60
238H50
238H50
236H50
232H50
231
227
226H50
223
222
196

Tulos
236H50
229
229H60
228H60
224
220
220
219
211H50
209
204H50
199H50
197
191H50
178H50
161
149H50
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Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta
ampumatoimikunta@hrup.fi

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

Aselain vuoden siirtymäaika
Aikamääre 13.6.2012 umpeutui. Muistiko kukin käydä
luvittamassa uuden aselain myötä rungot (pistooli/
kivääri), rullat, sulkukappaleet ja lukonkehykset?
Lisätietoja löydätte sivuilta www.hrup.fi ja www.poliisihallitus.fi. Homma on ollut maksutonta 13.6. saakka,
nykyinen hinta on 21 euroa.
Muistettava on myös, että sotilaskivääreiden
lukonkehykset ovat luvanvaraisia. Yksinkertaisesti
mikä tahansa aseen runko on luvitettava, niin yläkuin alakerrat (pistooli ja revolveri, luisti, kahva,
runko).
Äänenvaimennin on herättänyt kysymyksiä,
asia menee yksinkertaisesti näin. Jos sinulla on
hallussapitolupa jollekin aseelle, voi sinulla olla
myös äänenvaimennin. Jos sinulla jostakin syystä
on äänenvaimennin mutta ei asetta, olet esimerkiksi
myynyt sen pois, niin sinun täytyy luvittaa hallussasi
oleva äänenvaimennin. Hyvä, jos näin olet toiminut.

Seuraavaan asiaan haluan myös hieman paneutua. Minulta on usein kysytty miksi Santahaminaan ei
voi mennä ampumaan milloin haluaa. Santahamina
on sotilasalue, jolla ei liikuta oman mielen mukaisesti. Ampumaradoille ei ole mitään asiaa, jos ei ole
ratavarausta. Santahaminan radoilla laukaukset on
merkittävä ratakirjaan, tämän hoitaa puolestanne
vuorolle asetettu valvojamme, jolle ilmoitatte lähtiessänne ammutut laukaukset ja kaliiperin.
Mikäli vuoro peruuntuu PV:n tarpeiden vuoksi,
pyrimme toki siitä ilmoittamaan heti mahdollisuuksien mukaan. Harvoin näitä onneksi sattuu, niinä muutaminakin kertoina ampumarata on ollut varoalueella ammuttaessa esim. Apilaksella. Yleensä ottaen
saamme tiedon vasta radalle mentäessä. Tämäkään
ei aiheuta periaatteellisia keskusteluja eikä soittoja
kenenkään taholta esim. aluevalvomoon. Olemme
alueella vieraita, emme isäntiä.

Joka ei pysty noudattamaan sovittuja sääntöjä,
voi harrastaa paikoissa, jossa ei ole määräyksiä ja ohjeita. Tällainen harrastaja ei kuulu
silloin joukkoomme suoraselkäisenä ja esimerkillisenä reserviläisharrastajana. Asia on tehty helpoksi piirimme ammunnan harrastajille.
Lehdessämme toimintamallit on ilmoitettu
useaan kertaan. Ilmoittaudu, me hoidamme
loput!
Vuoden SM-kisakausi on alkanut. Ensimmäisenä
olivat perinneasekilpailut Mikkelissä 26.5. Kilpailusta
H50-sarjassa kirkkaimman mitalin tuloksella 270 pistettä kolmiasento 150 m ampui Åke S. Hänelle ja kaikille muillekin piireistämme osallistuneille terveiset!
Ensi vuonna sitten yritämme uudestaan. Tärkeää
on osallistuminen hyvään reserviläishenkeen, jota
osoittivat esimerkilliset järjestelyt. Kilpailuun kuului
leppoisaan tyyliin vedetty kenttähartaus Savon

piirin Pirkka
Juntusen johdolla.
Seuraavia
tapahtumia
odottaessa toivotamme niin hyviä osumia kuin reserviläishenkeä, edustatte isoa piiriä ja sen harrastajia, olkaa reiluja kilpailijoita.
Turvallisuutta yhdessä - Rehdissä joukossa Rehtiin henkeen.

Ampumavuorot Santahaminassa

Ilmoittaudu www.mpk.fi > Helsinki > Koulutuskalenteri > XXtapahtuma
KESÄKUU
Kotu/kivääri
Kotu/pistooli
Kotu/kivääri
Kotu/pistooli
HEINÄKUU
KIVÄÄRI 150M
PISTOOLI 2
PISTOOLI 2
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
PISTOOLI 2
ELOKUU
PISTOOLI 2
PISTOOLI 2
PISTOOLI 2
PISTOOLI 2

pvm
19.6.2012
21.6.2012
26.6.2012
28.6.2012

klo
klo.17-21
klo.17-21
klo.17-21
klo.17-21

rata
Mpkk150m
pist2
150m
pist2

tapahtuma
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

ilmoittaudu
Ma 18.6
Ke 20.6
Ma 25.6
Ke 27.6

Numero
0400 12 12112
0400 12 12113
0400 12 12115
0400 12 12116

10.7.2012
12.7.2012
14.7.2012
17.7.2012
18.7.2012
28.7.2012

KLO.17–21
KLO.17–21
KLO.9-12
KLO.17–21
KLO.17–21
KLO.9-12

150M
2
2
2
150M
2

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

9.7.klo.16
11.7.klo.16
11.7.klo.16
16.7.klo.16
16.7.klo.16
25.7.klo.16

0400 12 12164
0400 12 12165
0400 12 12166
0400 12 12167
0400 12 12168
0400 12 12169

4.8.2012
11.8.2012
18.8.2012
25.8.2012

KLO.9-12
KLO.9-12
KLO.9-12
KLO.9-12

2
2
2
2

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

1.8.klo.16
8.8.klo.16
15.8.klo.16
22.8.klo.16

0400 12 12170
0400 12 12171
0400 12 12172
0400 12 12173

Huomioi seuraavat: Perinnekiväärin syyskilpailu, ”piirin mestaruus” 23.9.2012. Ilmoittaudu 19.9. mennessä, numero 0400 12 12152.
Palvelusaseen syyskilpailu, ”piirin mestaruus” 6.10.2012 (pistooli / kivääri). Ilmoittaudu 3.10. mennessä, numero 0400 12 12153.
Kokonaiskilpailu josta muodostuu piirin mestari ja kaksi luokkaa aseissa joista molemmissa palkitaan. Puolustusvoimien käyttämä
kaliiperi 762x39 ja muut.
”Jääkärin yö”-ampumatapahtuma partiokilpailuna 13.10.2012 (pistooli, kivääri ym). Ilmoittaudu 7.10. mennessä, numero 0400 12 1247.
Kerää kamuista 4 hengen ryhmä! Tähän täytyy ilmoittautua hivenen Syndalenin leirien hengessä vaikka tapahtuma onkin Santahaminassa.
Tapahtuman kesto klo 9-21 kuten viime syksyn jääkäripäiväkin. Nyt ammumme tehtäviä myös pimeään aikaan klo 17–21. Tarkemmat ohjeet
osallistujille. Huom. jos ei ole omaa kalustoa, se ei ole este osallistumiselle. Maks. 40 osallistujaa. Ruokailut ja tehtävät kuuluvat asiaan.

Liikuntatoimintaa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Hemmottele itseäsi liikkumalla kauniissa luonnossa
Aktiiviselle liikkujalle kesäinen Suomi tarjoaa paljon mahdollisuuksia, ovathan järvet ja joet luoneet
talvipeitteensä ja tarjoavat oivan mahdollisuuden
niin soutuun, melontaan kuin uintiinkin. Lisäksi
kesälomalla on aikaa itselle ja läheisille myös liikunnalliseen yhdessä oloon.
Kevään aikana järjestämiimme liikunnallisiin
aktiviteetteihin emme saaneet houkuteltua piiriemme jäseniä mukaan, toivottavasti olette itse kukin
hoitaneet omaan liikuntanne parhaaksi katsomallanne tavalla ja merkinneet suorituksenne sähköi-

seen kuntokorttiin. Sähköinen kuntokorttihan on
Sinun mielipiteitäsi piiriemme liikuntatoiminnan
jäsenetu ja sen löytää osoitteesta www.resul.fi/
edistämiseksi, joten ole aktiivinen ja anna palautetkuntokortti
ta piiritoimistoihin, puhelimitse numeroon 040 036
Kesän aikana toki pitää rentoutua ja nauttia
8111 tai sähköpostitse osoitteeseen tarkiainenristäysin siemauksin luonnosta ja mukavasta yhdessä
to@elisanet.fi
olosta hyvässä seurassa, joten nauttikaamme
täysin siemauksin suomalaisista kesäherkuista ja
LIIKUNNALLISTA KESÄÄ!
–juomista!
Sotilasmestari Risto Tarkiainen
Sotilasliikuntatoimikunta kokoaa syksyksi uutSotilasliikuntatoimikunnan puheenjohtaja
ta tarjontaa ja viestittää siitä tässä lehdessä sekä
piirien verkkopalvelujen kautta. Tarvitsemme myös
Koko kalenteri osoitteessa: www.hrup.fi

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

19

5 | 2012 > 15. 6. 2012

Toimintakalenteri
Helsingin
Reserviupseeripiiri

Helsingfors svenska
reservofficersklubb
Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19 fram till midsommar, då det
blir paus tills medlet av augusti. Om
intresse finns kan skytte i Tölö möjligen arrangeras under sommaren.
Vapen och annan nödvändig utrustning kan lånas på plats. Meddela
gärna innan att du är på kommande
samt om du har intresse för skytte
inomhus under sommaren. 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. Lagen kräver två års
bevisad aktivitet/intresse för att ett
tillstånd ska kunna beviljas.
Klubben strävar efter att arrangera skytte utomhus (gevär/hagelgevär/pistol) under sommaren.
Ytterligare information följer på
klubbens webbsida hsrk.fi. Kontakta Jussi (jussi@hsrk.fi eller 050 506
0991) om du har intresse för detta. HSRK:s medlemmar har också
möjlighet att utöva skytte utomhus
inom ramen för de skytteturer som
arrangeras av MPKY. Mera information på www.mpky.fi. Det finns
ofta möjlighet att låna vapen under
dessa turer. Under sommaren arrangerar också Helsingfors Reservofficersdistrikt flera pistolskyttetillfällen och -tävlingar i Sandhamn.
Ytterligare information på www.
hrup.fi
Ampumatoiminta.
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.
E-postadresser
Helsingfors Reservofficersdistrikt har förnyat sin e-postkommunikation till medlemmarna i distriktets klubbar. Bl.a. skickas ett
månatligt nyhetsbrev ut. Om du
inte fått detta nyhetsbrev betyder
det antagligen att du har en felaktig eller icke-giltig e-postadress införd i medlemsregistret. Alternativt
saknas din e-postadress helt. För
att korrigera detta kan du skicka epost till HSRK:s sekreterare Mathias Björklund (mathias@hsrk.fi) så
förs din korrekta e-postadress in i
systemet. Det skulle vara viktigt att
alla medlemmar har en giltig e-postadress i medlemsregistret, då detta
även underlättar HSRK:s möjligheter att på ett smidigt sätt nå sina

medlemmar.
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida: www.hsrk.fi Facebook: http://
www.facebook.com/hsrk.fi
Vi önskar alla en skön sommar!

Kanta-helsinki
Järjestämme perinteisen Padasjoen ampumatapahtuman elokuun
kolmas viikonloppu 18.-19.8. Leirin
ampumaohjelma painottuu toiminnalliseen ammuntaan; mahdollisuus ampua useilla eri tyyppisillä
aseilla. Se soveltuu niin aloittelijoille kuin myös ammuntaa enemmän
harrastaneille. Arvio leirin hinnasta
on 60 eur. Valmisteluosasto lähtee
jo perjantai-iltana ja ilmoita halukkuudestasi lähteä jo silloin. Muut
siirtyvät paikalle omilla ajoneuvoilla
lauantaiaamuna. Sovimme kuljetuksista ja ilmoittakaa, jos haluatte
tulla mukaan jonkun kyydissä. Ilmoittautumiset ampumaupseereille
tai sihteerille 8.8. mennessä. Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilla ja ampumaupseereilta.
Yhdistyksen ammunnat Töölön
sisäradalla pitävät taukoa 20.6 jälkeen. Sitä seuraava ammuntavuoro
on 29.8 ja sen jälkeen parittomien
viikkojen keskiviikkona klo 16:30
– 19:00. Uudet harrastajat ovat tervetulleita ratavuoroille; radalla on
tarjolla opastusta sekä tarvittaessa
yhdistyksen laina-aseita. Ottakaa
yhteyttä ampumaupseereihin ennen
ensimmäistä kertaa tuloa. 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.

LÄNSI-VANTAA
Kesällä 2012 on tarkoituksena uusia
mm. majan ulkovuoraus. Varsinainen remontti alkaa elokuun alkupäivinä. Sellaiset jäsenet, joilla on
mahdollisuus avustaa hankkeessa
joko omalla työllä tai junailemalla
materiaaleja, roskalavoja ym. talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan
joko Olli Pusalle (p. 0400-403415 ;
olli.pusa@pusa.fi) tai Heikki Linnalle (040-5189122 ; heikki.i.linna@
gmail.com)
Kaikki sellaiset, joilla on aineis-

toa kerhon toiminnan eri ajanjaksoilta pyydetään ottamaan yhteyttä
Olli Pusaan. Aineistoa tarvitaan kerhon 40 v. historiikkiin.
Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai
olli.pusa@pusa.fi
Huomatkaa syksyn Padasjoen
leiri 5.-7.10.2012. Sen yhteydessä
ratkaistaan kerhon ampumamestaruudet. Ilmoittautuminen MPK-järjestelmän kautta.
Töölön pistooliradalla on vakioampumavuoromme parittomien
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja
parittomien viikkojen lauantaisin
klo 14:30-17:00.
Tikkurilan Urheilutalon radalla
on ampumavuoro perjantaisin klo
15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Kaikkiin
ampumatilaisuuksiin Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P: 040 586
9252.
Kerhon hallitus toivottaa kaikille jäsenille hauskaa ja rentouttavaa
kesää.

munkkivuori
Hallitus toivottaa jäsenille hyvää ja
aktiivista kesää reserviläistaitoja kohottavan toiminnan parissa. Lomakauden jälkeen jatketaan perinteistä
ampumatoimintaa.
Tulevaa ampumatoimintaa:
Kalvolassa ammutaan perinteisin
kuvioin 1.9. Mahdollisuus ampua
sekä pistooli- että kiväärilajeja.
Santahaminan ja muista piirin
ammunnoista tämän lehden muissa
ilmoituksissa. Tavataan siellä ammunnan ja kesän merkeissä.
Jos et ole saanut lähiaikoina
sähköpostia yhdistykseltämme ja
haluat sähköpostilistalle, lähetä sähköpostiosoitteesi tänne: mauri.routio@sci.fi
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous
Malmilla 30.8. klo 18.30.
Tule Luolaan ampumaan
Ampumavuoromme Luolassa
Töölön radalla jatkuvat jokaisen
parittoman viikon perjantaina.
Seuraavat ampumavuorot ovat
6.7.,20.7., 3.8., 17.8, 31.8. ja 14.9. klo
16-19. Ammunta-aikaa siis 3 tuntia.
Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh:
(09) 40562040 tai tilaa Reserviläisliiton kotisivulta: http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
ja tule mukaan. Aseet ja patruunat
yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@kolumbus.fi
Ampumaleiri
Perinteinen ampumaleiri Padasjoella 31.8.-1.9. Tarkemmat tiedot
myöhemmin tässä lehdessä.
Kevätsauna
Kevään pölyt saunottiin runsaiden antimien kera 30.5.2012 Santahaminassa, Villen saunassa ja parannettiin maailmaa aidossa reser-

viläishengessä.
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
Vieraile myös yhdistyksen kotisivuilla: www.rul.fi/Pohjois-Helsinki
Yhdistys toivottaa kaikille erinomaista kesää!

Tikkurila
Verlan matka lauantaina 11.8.2012
Tikkurilan Reserviupseerikerhon
(TiRUK) hallitus on päättänyt järjestää tänä vuonna tutustumismatkan Verlan tehdasmuseoon. Museo
on maailmanperintökohde, joka on
UPM:n hallinnoima. Tehdasmuseo
sijaitsee entisen Jaalan pitäjän alueella, joka on nykyisin Kouvolaa.
Matkan tarkoituksena on tutustua
tehdasmuseoon sekä alueen muihin
nähtävyyksiin. Vielä ei ole tiedossa,
mihin sotahistorialliseen kohteeseen paluumatkalla tutustuttaisiin.
Tästä asiasta ilmoitetaan myöhemmässä tiedotteessa. Tehdasmuseosta löytyy matkaa varten ennakkotietoa netistä asiasta kiinnostuneille:
www.verla.fi.
Lähtö bussilla Vantaalta Myyrmäen asemalta kello 08.30, Martinlaakson asemalta kello 08.40,
Tikkurilasta uimahallin edustalta
kello 09.00 ja Korsosta Hirvitieltä
klo 9.15.
Matkustamme Reissu-Ruotin
bussilla, jolla siirrymme Verlaan,
jossa alkaa tehdasmuseokierros kello 11.00. Lounaan nautimme heti
tehdaskierroksen jälkeen n. kello
13.00. Paluu samojen pysähdyspisteiden kautta Vantaalle, jossa olemme illalla n. kello 18.00.
Kulut Verlassa ovat 25,00 euroa
henkilöltä, joka sisältää opastuksen
ja lounaan. TiRUK maksaa jäsentensä bussimaksun ja VETRES maksaa
veteraanien bussimaksun. Muilta
kerätään matkan aikana bussimaksu max 10 euroa (osallistujamäärästä riippuen) Matka on tarkoitettu
ensisijaisesti vantaalaisille veteraani- ja reserviläisyhteisöjen edustajille sekä puolisoille. Mukaan otetaan
myös muita, jos paikkoja bussissa
riittää. Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset 31.7.2012 mennessä: Eero
Salminen, p. 0500 451 249 tai eero.
salminen@safe-team.fi. Ilmoittautuneille lähetetään viimeistään elokuun alussa tiedote.
Ammunnoista lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.
Hallitus toivottaa kaikille hyvää
kesää!

Töölö
Kerhon toiminta on jatkunut entiseen malliin ammuntoineen ja muine aktivitteetteineen. Kesätauon jälkeen ampumaharjoitukset jatkuvat
21.8.
Suunnitelman mukaisesti kerhon
lippu nähtiin 1. kerran julkisuudessa
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän

paraatissa 4.6. Senaatintorilla. Juhlavampaa päivää on vaikea löytää,
koska kyseessä oli Puolustusvoimien 200-vuotisjuhlaparaati.
10.5. kerholaisia osallistui Spjutsundin majalla piirin järjestämiin
kevättalkoisiin, joissa osallistujia oli
harmittavan vähän. Tarvittavat työt
saatiin kuitenkin ainakin pääosin
tehdyiksi.
Piirin kevätkokouksessa Katajanokan Kasinolla 14.5. palkittiin
viime vuoden ansioituneita suorittajia. Vuoden nuoreksi upseeriksi
oli valittu kerhomme sihteeri Kerkko Kinnunen. Parhaat onnittelut!
Samassa yhteydessä onnittelemme
myös kerhon edellistä puheenjohtajaa, nykyistä varapuheenjohtajaa
Sampo Martiskaista, joka sai 4.6.
Puolustusministerin myöntämän
RUL:n kultaisen ansiomerkin soljen
kera. Hienoa!
Kuten tiedetään, kerhon piti järjestää oma Kesäyön marssi, kun
perinteisesti mukaan kutsutut virolaiset eivät ulkomaalaisina päässeet
Santahaminaan, missä varsinainen
marssi järjestettiin. Virolaisia tuli
yhdeksän ja heidät vietiin kerhon
järjestämän 20 km:n nk. kahdeksan
sillan marssin (Töölö-LauttasaariOtaniemi-Lehtisaari-KuusisaariTöölö) jälkeen yöpymään Spjutsundin majalle, jossa oli perinteistä
ohjelmaa.
Suomen pojat-reserviupseerit
ovat ystävällisesti kutsuneet kuusi
kerhomme jäsentä seuralaisineen
Tallinnaan 16.6. perinteiseen kesäkokoukseensa ja sen jälkeen päivälliselle ja sinne ovat kaikki kutsutut
lähdössä.
Kerho kannustaa jäseniään
osallistumaan 29.6. - 1.7. Luumäen, Miehikkälän ja Virolahden reserviläisjärjestöjen järjestämään
Salpavaellukseen Miehikkälässä.
Lisätietoja saatte netistä: www.salpavaellus.net tai tiedottajalta Terho
Ahoselta, 040-504 0293, terho.ahonen@haminetti.net.
Suositellaan myös piirien 17. 19.8. suunnittelemaa sotahistoriallista matkaa Valgaan.
Piirin järjestämät Pirkkolan urheilupuistosta lähtevät maanantaimarssit jatkuvat jälleen syyskuussa.
Muistakaa myös muut piirin järjestämät tilaisuudet, kurssit ym.
Käyttäkää sähköistä kuntokorttia
os. www.resul.fi/kuntokortti.
Kerhon toimintaan liittyvät ehdotukset ja kysymykset voi osoittaa puheenjohtajalle Jyrki Ratialle,
040-5829127, mratia@welho.com,
varapuhenjohtajalle Sampo Martiskaiselle, 040-7098459, sampo.martiskainen@tapiola.fi tai sihteerille
Kerkko Kinnuselle, 0400-705181,
kerkko.kinnunen@gmail.com. Kerho on myös facebookissa.
Hyvää kesää kaikille!

Aselajikerhot

AUTOkerho
Omaistenpäivä Santahaminassa
14.-15.7.2012. Jäsenet tervetulleita
toimitsijaksi tai tutustumaan tapahtumaan.
Automiesten ammuntailta viikolla 37 pitkällä aseella.
Sääntömääräinen vuosikokous
26.10.12.
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Ilmailukerho
Ilmailukerhon 60 v juhlakokous
pidetään perjantaina 7.9.2012 Suomenlinnan Upseerikerholla alkaen
klo 17 (HUOM. Pitopaikka muuttunut). Tumma puku tai paraatipuku,
kunniamerkit. Juhlaesitelmä kenrl
Heikki Nikunen: Richard Lorenz
- hävittäjäilmailumme isä. Juhlakokousta ennen samana päivänä
7.9.2012 on klo 15 Hietaniemen hautausmaan Alppilentäjien haudalla
seppeleen lasku.
Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston
jäsenet ilmoittautuvat juhlakokoukseen maksamalla Ilmailukerhon
tilille Sampo FI 07 8000 1370 8583
76 illallisen hinnan 50 euroa (sis.
alkudrinkki, alku- ja pääruoka, 1
kaato viiniä, kahvi, pöytiintarjoilu),
maksuun viite: juhlakokous, maksu
viimeistään 24.8.2012.
Lisätiedot tarvittaessa Aarne Paukku atte.paukku(at)elisanet.fi tai 040 7578353 ja valto.
ottovainen(at)kolumbus.fi tai 040
7423097.

Jääkärikerho
Hyvää alkanutta kesää, pidämme
seuraavan kerhoillan 7.8.klo 17.00
alkaen löylyjen ja grillaamisen merkeissä
Santahaminan Kiltasaunalla.
Kerhon yhteystiedot: Puh.joht.
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM
0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo,
puh. 349 3162, GSM 050 344 5635.
Jääkärikerhon kotisivu: http://
www.rul.fi/jaakarikerho/

Pioneeriosasto
Puolustusministeri on 4.6. myöntänyt osaston puheenjohtajalle kapt
Jukka Rusilalle Reserviupseeriliiton
kultaisen ansiomitalin soljen kera.
Onnea kaikille 4.6. ylennetyille ja
palkituille.
Ammunnat Töölön radalla ovat
keskiviikkoisin klo 19-21.30 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/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään viideltä kerralta vuodessa. Paikalla on
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat
kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan
mennessä ampumaupseerille.
Piirin ja MPK:n ammunnat Santahaminassa jatkuvat kesän aikanakin.
Pioneeriosasto osallistuu vähintään yhdellä joukkueella Reserviurheiluliiton syysjotokselle, joka
järjestetään tänä vuonna Jurvassa
14.-16.9. Ilmoittautumiset ja lisätiedot sihteeriltä.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä
ja pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
Pioneeriosaston nettisivut on
uudistettu! Käy katsomassa pio-

neeriosasto.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
HRMU:n hallitus onnittelee
4.6.2012 Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä ylennettyjä kerhomme
jäseniä.
Kaikkia kerhon H-veneen käytöstä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Reima Mäkeläiseen
0500440731 tai Pekka Aarnisaloon
0445844831.
HRMU:n ohjatut pistooliammunnat jäävät kesätauolle ja käynnistyvät jälleen syksyllä 2012.
Hyvää Kesää ja suotuisia veneilytuulia.

Viestiosasto
Kokoukset ja tapahtumat: Tervetuloa viettämään Viestimiespäiviä
11.- 12. elokuuta 2012 merelliseen
Upinniemeen. Viestimiespäiviä
isännöi Suomenlahden Meripuolustusalue ja tapahtuman suojelijana on maavoimien viestitarkastaja,
eversti Juha Mattila. Järjestelyistä
huolehtivat Uudenmaan Viestikilta,
Viestiupseeriyhdistys, Helsingin Reservinupseeripiirin Viestiosasto ja
Lohjan seudun Reservinaliupseerit.
Tapahtuma on yhteinen ja avoin
kaikille toimijoille viestiaselajin
vapaaehtoisessa ja ammatillisessa
kentässä.
Viestimiespäivillä tutustumme
ainutlaatuiseen Porkkalaan ja meripuolustukseen unohtamatta iloista yhdessäoloa. Viestimiespäivät
alkavat lauantaina 11.8. ilmoittautumisella ja majoittumisella, jonka
jälkeen seuraavat avajaiset, Suomenlahden Meripuolustusalueen
esittely ja viestiaiheinen esitelmä.
Iltapäivällä tutustumme merivoimien aluksiin ja Upinniemen varuskuntaan sekä nautimme sotilaskotisisarten tarjoamat munkkikahvit,
jonka jälkeen lähdemme maastoon
suoriutumaan rastiratakilpailun
vaihtelevista ja mielenkiintoisista
tehtävistä.
Leppoisan kisailun jälkeen maistuu sauna. Ilta kuluu vapautuneissa
tunnelmissa varuskuntakerholla,
jossa nautimme illallisen, seurustelemme ulkona kesäillassa tai sateen
sattuessa sisällä.
Sunnuntaina 12.8. lähdemme aamiaisen nautittuamme viestimiesten jalanjäljissä Porkkalan vuokra-aluekierrokselle tutustumaan
nähtävyyksiin, jotka muistuttavat
Porkkalan vuokra-ajasta ja viestimiesten ponnisteluista yhteyksien
aikaansaamiseksi alueen palautuksen jälkeen vuonna 1956. Oppaana
on eversti evp. Seppo Uro.

Tervetuloa viestimiespäiville
viettämään mukava kesäviikonloppu yhdessä vanhojen ja uusien tuttujen kanssa!
Koulutus: Vuonna 2012 MPK
järjestää seuraavaa koulutusta:
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.
Elektronisen sodankäynnin kurssin
ELSO-J todennäköinen ajankohta
marraskuun toinen viikonloppu.
Tarkemmat tiedot löytyvät MPK:n
kotisivuilta www.mpk.fi.
Jos haluat toimia kouluttajana
tai apukouluttajana jollain viestikurssilla, niin ota yhteyttä toimialajohtaja Jyri Putkoseen tai kurssinjohtajaan. Lisäksi vuoden aikana
on erilaisia tukitehtäviä, joissa tarvitaan kokeneiden viestimiesten/
kouluttajien apua. MPK-kalenterissa
myös on koko vuoden kestävä kurssi "Viestikouluttajien kouluttautuminen Pääkaupunkiseutu 0400 12
12132", 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 ja postita
se printattuna piiripäällikkö Mauri Väänäselle. Lomake löytyy tältä
sivulta (www.mpk.fi -> Piirit ->
Etelä-Suomi -> Helsinki -> KOTUyksikkö -> Hae KOTU-yksikköön).
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 puheenjohtajaltamme sekä
www.viestiupseeriyhdistys.fi.
Ampumatoiminta: Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat
parittomien viikkojen tiistaina.
Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Huomatkaa pakollinen ilmoittautuminen päivää ennen
ampumavuoroa ampumavastaavillemme spostitse ampumaupseeri1@
viestiosasto.net tai ampumaupseeri2@viestiosasto.net, tarkemmat
ohjeet ja yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Huomatkaa myös
HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.
mpk.fi.
Tiedotus: Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n
ja jäsenistömme järjestämästä
viestikoulutuksesta, liikuntatapahtumista sekä Viestiosaston ajantasaiset yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme www.viestiosasto.
net. Tiedotamme tapahtumista
jäsenistölle myös sähköpostitse ja
LinkedIn-ryhmässämme Viestiosasto – jos et ole saanut tätä ilmoitusta
sähköpostiisi, niin käy päivittämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi, kohdassa Liity jäseneksi. Voit
myös lähettää sähköpostia sihteerillemme.
Tervetuloa mukaan!

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset
Helsingin Reserviläiset ry:n kevätkokous oli torstaina 26.4. Döbelninkatu 2:ssa. Kokouksessa käsiteltiin
normaalit tilinpäätös- ja toimintakertomusasiat, mutta niiden lisäksi
käytiin hyvää keskustelua yhdistyksemme tulevaisuudesta ja toiminnan kehittämisestä.
Ampumatoiminta
Vuonna 2012 ratavuorot ovat
maanantaisin klo 19:00 -21:30 viikoilla 29, 34, 39, 43, 47 ja 51 (viikolla 25 ei ratavuoroa). Mahdollisista
muutoksista kesälomakautena 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.
Yhteystiedot
Yhdistyksen jäsenistölle on lähetetty sähköpostiviestejä mm. piirin
muiden yhdistysten tapahtumista.
Noin 60 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. Hänelle voi ilmoitta myös
muutokset niin katu- kuin sähköpostiosoitteessasi. Vielä helpommin
se käy Reserviläisliiton nettisivujen
kautta (aloitussivun painike ”tarkista/muuta jäsentietojasi”).
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.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter på hösten 2012 varje parlös veckas torsdag
kl. 17.00-19.00.
Följande skytten är 30.8, 13.9,
Triangel kampen 2012
29.8 pistolskytte och miniatyrgevärsskytte Ingå skjutbana kl. 17.30.

20.10 Triangelkampens avslutningsfest, Dragsvik
Övriga evenemang.
13.8 Tammet tävling, Baggby skjutbana, deltagaravgift 5 eur/person
22.9 Skogsstigen,Ramsholmen
Ekenäs, deltagaravgift 5 eur/person
14-16.9 RES-URSUS-MARSCH,
Syndalen
www.reservilaisliitto.fi/hsru;
ordförande Markus Liesalho, tel.
0400-421 002; svenska@helresp.fi

ILMAILUOSASTO
Ilmailukerhon 60 v juhlakokous
pidetään perjantaina 7.9.2012 Suomenlinnan Upseerikerholla alkaen
klo 17 (HUOM. Pitopaikka muuttunut). Tumma puku tai paraatipuku,
kunniamerkit. Juhlaesitelmä kenrl
Heikki Nikunen: Richard Lorenz hävittäjäilmailumme isä.
Juhlakokousta ennen samana
päivänä 7.9.2012 on klo 15 Hietaniemen hautausmaan Alppilentäjien
haudalla seppeleen lasku.
Ilmailukerhon ja Ilmailuosaston
jäsenet ilmoittautuvat juhlakokoukseen maksamalla Ilmailukerhon
tilille Sampo FI 07 8000 1370 8583
76 illallisen hinnan 50 euroa (sis.
alkudrinkki, alku- ja pääruoka, 1
kaato viiniä, kahvi, pöytiintarjoilu),
maksuun viite: juhlakokous, maksu
viimeistään 24.8.2012.
Lisätiedot tarvittaessa Aarne Paukku atte.paukku(at)elisanet.fi tai 040 7578353 ja valto.
ottovainen(at)kolumbus.fi tai 040
7423097.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Onnittelemme ylennyksen saaneita jäseniämme.
Yhdistys toivottaa kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen:
Hyvää Kesää!
Vuorot Töölön radalla jatkuvat
jäsenille ilmoitetun mukaisesti kesäaikataululla; kerran kuussa keskiviikkona.
Ilmoittautumiset kokonaismaanpuolustus@helresp.fi
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta: http://www.reservilaisliitto.
fi/liitto/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/kokonaismaanpuolustus/
Tai vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta
kokonaismaanpuolustus@helresp.fi
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Vääpelikilta
Vääpelikilta ry onnittelee kaikkia
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä ylennettyjä ja huomionosoituksen vastaanottaneita sekä toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen aktiivista kesää.
Vääpelikilta ry:n koulutuspäivät,
Padasjoki 28.-30.9.2012
Vääpelikilta ry järjestää koulutustapahtuman Padasjoen harjoitusalueella, jossa jäsenillä on mahdollisuus ampua erilaisilla aseilla,
suorittaa ensiapukortteja, tutustua
huollon koulutukseen, tehdä kuntotestejä jne.
Lisätiedot: Ari Hautala, ari.hautala@kolumbus.fi
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.0014.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka.
Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 782, mardes@
kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä,
puh. (09) 753 7837.
Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio,
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Autojoukkojen Helsingin Kilta teki
tämän vuotisen kevätretken logistiikkayhtiö SE Mäkiselle Vantaan
Lamminsuontielle. Yhtiössä meidät
otti vastaan kiltaveli Seppo Sainio,
joka kertoi tulokahveilla jo vuonna
1952 perustetun yhtiön vaiheista ja
nykyisen täydenpalvelun ajoneuvologistiikkakeskuksen rakennusprojektista. Tiloihin tutustumiskierroksella mukaamme liittyi myös yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Tapio
Mäkinen. Kierroksella ja sen jälkeen
kertailtiin myös Tapion ampumaharrastusuraa niin armeija-aikana
kuin edustusurallakin siinä samalla
myös velipoika Timon ralliuraa sivuten. Retki oli mielenkiintoinen ja
vastaanotto yrityksessä todella lämmin. Kiitos vielä kaikkien mukana
olleiden puolesta.
Kaartin Jääkärirykmentin omaistenpäiviä vietetään taas lauantaina
14. ja sunnuntaina 15. heinäkuuta
Santahaminassa. Kaikki kiinnostuneet mukaan. Paikalla taas mukavaa seuraa ja uutta nähtävää.
Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserä 2/2012 vala on Olympia
stadionilla 16.8.2012. Kiinnostuneet
paikalle hienoon ympäristöön.
Perinteinen kiltamme syysretki tehdään tänä vuonna Turkuun
klassikko- ja harrasteajoneuvoyritys
Triangle Motors nimiseen yritykseen 29. syyskuuta. Lähtö Santaha-

minan Perinnetalon edestä klo 8:30,
mukaan ilmoittautumiset Timo
Koukkarille 21.9. mennessä numeroon 040-5643295. Laittakaa retkipäivä ylös kalentereihinne.
Johtokunta toivottaa jäsenistölle
hyvää ja lämmintä kesää.

Helsingin
Ilmatorjuntakilta
Killan hallitus toivottaa kaikille jäsenille sekä sidosryhmille hyvää kesää.
Keväinen retki 18.5.2012 Suomenlinnaan tutustumaan sodanaikaiseen IPAK/IVAK bunkkeriin
keräsi paikalle erinomaisen joukon
veteraaneja ja muita kiltalaisia sekä
vieraita Ilmavoimien viestikillasta.
Suurkiitokset Suomenlahden
Meripuolustusalueelle, Atte Löytöselle sekä Ove Enqvistille ja etenkin
keskuksessa sotiemme aikana palvelleille veteraaneille, joilta saimme
arvokasta omakohtaista tietoa keskuksen toiminnasta ja järjestelyistä.
Ampumavuorot jatkuvat normaalisti läpi kesän. Lisätietoja: Ari
Vaarasmaa, GSM 040 502 3754
Puh.joht. Timo Niiranen GSM
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com; Sihteeri: Edward Breitenstein
GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@gmail.com

Uudenmaan
viestikilta
Viestimiespäivät 11.- 12.8.2012
Meillä on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi viettämään kanssamme
Viestimiespäiviä 11.- 12. elokuuta
2012 merelliseen Upinniemeen.
Viestimiespäiviä isännöi Suomenlahden Meripuolustusalue ja tapahtuman suojelijana on maavoimien
viestitarkastaja, eversti Juha Mattila. Järjestelyistä huolehtivat Uudenmaan Viestikilta, Viestiupseeriyhdistys, Helsingin Reservinupseeripiirin Viestiosasto ja Lohjan seudun
Reservinaliupseerit. Tapahtuma on
yhteinen ja avoin kaikille toimijoille
viestiaselajin vapaaehtoisessa ja ammatillisessa kentässä.
Viestimiespäivillä tutustumme
ainutlaatuiseen Porkkalaan ja meripuolustukseen unohtamatta iloista yhdessäoloa. Viestimiespäivät

alkavat lauantaina 11.8. ilmoittautumisella ja majoittumisella, jonka
jälkeen seuraavat avajaiset, Suomenlahden Meripuolustusalueen
esittely ja viestiaiheinen esitelmä.
Iltapäivällä tutustumme merivoimien aluksiin ja Upinniemen varuskuntaan sekä nautimme sotilaskotisisarten tarjoamat munkkikahvit,
jonka jälkeen lähdemme maastoon
suoriutumaan rastiratakilpailun
vaihtelevista ja mielenkiintoisista tehtävistä. Leppoisan kisailun
jälkeen maistuu sauna. Ilta kuluu
vapautuneissa tunnelmissa varuskuntakerholla, jossa nautimme illallisen, seurustelemme ulkona kesäillassa tai sateen sattuessa sisällä.
Sunnuntaina 12.8. lähdemme aamiaisen nautittuamme viestimiesten jalanjäljissä Porkkalan vuokra-aluekierrokselle tutustumaan
nähtävyyksiin, jotka muistuttavat
Porkkalan vuokra-ajasta ja viestimiesten ponnisteluista yhteyksien
aikaansaamiseksi alueen palautuksen jälkeen vuonna 1956. Oppaana
on eversti evp Seppo Uro. Tervetuloa viestimiespäiville viettämään
mukava kesäviikonloppu yhdessä
vanhojen ja uusien tuttujen kanssa!
1. Ohjelma
Lauantai 11.8.2012: 09.00 alk. Ilmoittautuminen ja majoittuminen,
10.00 Viestimiespäivien avajaiset,
Suomenlahden Meripuolustusalueen ja Upinniemen varuskunnan
esittely, 11.00 Asiantuntijaesitelmä,
12.00 Lounas, 13.00 Tutustuminen
sotasatamaan ja Merikappeliin,
15.00 -18.00 Iltapäiväkahvi ja leikkimielinen rastiratakilpailu, 17.00
alk. Sauna ja valmistautuminen illanviettoon, 19.00 Illanvietto. Sunnuntai 12.8.2012 09.00 Aamiainen,
10.00 Viestimiesten jalanjäljillä
Porkkalassa -kierros, 14.00 Kesäpäivien päättäminen.
2. Ennakkoilmoittautuminen
Viestimiespäivien osallistujilta
vaaditaan ennakkoilmoittautuminen 15.6.2012 mennessä. Mainitkaa
Ilmoittautumisen yhteydessä myös
erityisruokavalion tarpeesta, mahdollisesta liikuntaesteestä tai -rajoitteesta sekä majoituksen tarpeesta jo
perjantaina 10.8.2012. Ilmoittautumisen voi tehdä postitse, sähköpostitse tai puhelimitse ja se on sitova.
Ilmoittakaa sukunimi, etunimet ja
syntymäaika jokaisesta osallistujasta. Tiedot ovat tarpeen kulkuluvan
myöntämiseksi sotilasalueelle. Ilmoittautumiset vain Uudenmaan
Viestikillalle: Carl-Magnus Gripenwaldt, Vanha Turuntie 18, 10420
Pohjankuru, Puhelin: 0400-202091
Sähköposti: cm.gripenwaldt@
gmail.com
3. Osallistumismaksu
Viestimiespäivien osallistumismaksu on 38,- e ja se maksetaan

tilille Sampo 800010 - 1646984
15.6.2012 mennessä. Sen jälkeen ilmoittautuneille osallistumismaksu
on 45,- e myöhäisen ilmoittautumisajankohdan aiheuttamien lisäjärjestelyjen kustannuksista johtuen.
Upinniemessä kesäpäivien alkaessa
käteisellä maksettaessa osallistumismaksu on 45,-e.
Osallistujat saavat kesäpäivätietopaketin ja tunnisteen. Osallistumismaksu sisältää kasarmimajoituksen (ml. vuodevaatteet) ja
saunan, ruokailut, kahvitarjoilut
sekä opastetun retken museovierailuineen. Illanvieton alkoholijuomat
eivät sisälly hintaan.
4. Majoittuminen
Majoittuminen kasarmioloissa tai omassa matkailuautossa tai
-vaunussa. Kasarmimajoitus sisältää
vuodevaatteet. Pitkämatkalaisilla
on mahdollisuus majoittua illalla
10.8. alkaen. Tällöin on tarjolla ainoastaan majoitus ja klo 20.30 asti
mahdollisuus iltapalaan sotilaskodissa omalla kustannuksella. Mainitkaa tarpeesta ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Huomatkaa,
että alkoholijuomien nauttiminen
on sallittua ainoastaan anniskelualueella (varuskuntakerho) ei kasarmi-, majoitus- tai saunatiloissa.
5. Ruokailut
Osallistumismaksu sisältää lauantain 11.8. lounaan, iltapäiväkahvin ja illallisen sekä sunnuntain
12.8. aamiaisen ja päiväkahvin kiertoajelun ja museovierailun yhteydessä. Osallistujia pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan erityisruokavalion tarpeesta.
6. Liikenneyhteydet
Upinniemeen pääsee suoraan
omalla autolla sekä junalla Helsingin ja Turun suunnasta Kirkkonummelle, josta linja-autolla edelleen
Upinniemeen. Viestimiespäiville on
järjestetty viitoitus kantatie 51:ltä
(Helsinki-Hanko-tie). Myös varuskunnassa on viitoitus tapahtumapaikoille.
7. Tiedustelut
Viestimiespäiviä koskeviin kyselyihin vastaavat: Carl-Magnus
Gripenwaldt, 0400 -200 204,
cm.gripenwaldt@gmail.com ja Pekka Kastemaa, 044 -330 5000, pekka.
kastemaa@pp.inet.fi
8. Kartta
Kotkan, Kouvolan, Lahden, Tampereen, Hämeenlinnan ja Porin
suunnasta tulevat ajavat Kehä III
-tietä (tie 50) länteen ja edelleen
Jorvakseen, josta 51-tietä Hangon
suuntaan Kirkkonummelle. Kirkkonummelta ajetaan paikallistietä 1191
kohti Upinniemeä. Kantatieltä 51 on
viitoitus viestimiespäiville Upinniemeen. Navigointilaitteita ja karttasovellusten reittihakuja varten
asetetaan osoitteeksi esim. Upinnie-

Teemme Puhtautta!

Pesupalvelu P.O.Ikonen
puh.0400-714439 Helsingintie 1,Hamina
www.pesupalvelu.fi Itäväylä Kauppakeskus

men rantatie 173, 02470 Upinniemi.
Kunta: Kirkkonummi.

Helsingin
SuojeluSkuntapiirin
PerinnekiltA
Traditionsgillet
för H:fors
Skyddskårsdistrikt
Kuulumisia kesän kynnyksellä
Kevätkauden päätteeksi Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto piti liittokokouksensa
torstaina 31.5.2012 Santahaminan
Perinnetalolla. Kokouksessa oli
edustettuna yli kaksikymmentä
edustajaa eri puolilta Suomea. He
edustivat liiton jäseninä olevia säätiöitä ja järjestöjä ja mukana oli myös
muutama henkilöjäsen.
Liiton hallitukseen valittiin Markus Anaja (puheenjohtaja), Elina
Keino (varapuheenjohtaja), Kari
Kerstinen, Timo Merilahti, Markku
Rauhalahti, Juha Tammikivi sekä
Ilkka Virtanen.
Liiton ja samalla myös Helsingin
perinnekillan tärkeimmäksi hankkeeksi on määritelty verkkosivuston
perustaminen suojeluskuntajärjestön ja Lotta Svärdin historiaa varten. Työt ovat alkaneet ja asiaan palataan kesän jälkeen.
Hallitus toivottaa perinnekillan
jäsenille miellyttävää kesää!

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: Kesän aikana epäviralliset messi-illat joka kuukauden
ensimmäinen tiistai klo 18 Zetorissa.
Tule mukaan! Yhdistys kaipaa
vapaaehtoisia tekijöitä moneen tapahtumaan. Ilmoittaudu mukaan
Kaiposelle (kari.kaiponen@pp.inet.
fi)!
- Rintamanaiset kokoontuvat
kerran kuukaudessa omaan kokoukseensa. HELRT tukee, jotta arvoisat iäkkäämmät daamit pääsevät
kokouspaikalleen. Tarve yleensä 4-5
faitteria. Kokoukset 10.8, 14.9., 9.11,
14.12.
Yhteiskuljetus järjestetään näihin
tapahtumiin, jos lähtijöitä 30 henkeä. Ilmoittaudu Kaiposelle.
- Liiton kesäpäivät 4.-5.8. Porvoossa. Katso ohjelma Rauhanturvaaja-lehdestä.
- Norsupallon MM 10-12.8. Savonlinna
- Falling Plates 10.-12.8.
Järjestyksenvalvontaa: Vapaaeh-
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toisia järjestyksenvalvojia tarvitaan yhdistyksen varainhankintaan. Ilmoittaudu Juha Saloselle puh. 040 722 9804 ja juhasalonen1959@luukku.com.
Keikkoja mm. jalkapallon ja yleisurheilun EM-kisoihin sekä Bruce Springsteenin ja Madonnan konserttiin! Jos ei ole jv-korttia, koulutus tarjotaan!
Huom: Yhdistykselle kuuluvat tavarat kootaan nyt yhteen paikkaan. Jos
sinulla on jotakin yhdistykselle kuuluvaa, ota yhteys Poro Varhimoon, poro.
varhimo@gmail.com.
Facebook: Yhdistys omalla nimellään nyt myös Facebookissa. Tule mukaan!
E-jäsenkirje: Yhdistys lähettää nykyisin tiedotteita sähköpostitse. Jos et
ole vielä jakelussa, ilmoita osoitteesi: kari.kaiponen@pp.inet.fi

Sissikerho
Sissiosasto
Kiitos kaikille Stadin Sissien 50-vuotistaivalta muistaneille
Stadin Sissit
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä,
maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut
vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Maastotoiminta
Onnittelut Sissitiimiläisten menestykselle Lombardia 2012 kilpailussa Italiassa.
Varaudu jo keskikesän tulevaan toimintaan. KAARTJR:n varusmiesten
omaistenpäivän esittelyt heinäkuun 14. ja 15. Lisätietoa Christer Mikkonen.
Sissitoiminnan peruskurssi ja Pahkis valmennus järjestetään 24.-26.8.
Lopella. Lisätietoa ja ilmoittaumiset Alekis Ilmonen puh. 050-9109791 aleksi.ilmonen@gmail.com
Maastotoiminnasta lisätiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh.
050 5722 873.
Pahkis 2012: 21.–23.9. Vekaralla
Sissitoimintaa parhaimmillaan – lähde mukaan! Merkitse jo nyt kalenteriin vuoden kovin maastoharjoitus
Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan ja kerää pisteitä,
jonka lisäksi vihollisosasto häiritsee toimintaa. Harjoituksen tarkoituksena
on ennen kaikkea antaa sissitoimintakoulutusta ja harjaannuttaa sitä käytännössä.
Lisätietoa antavat: Kilpailun johtaja Kimmo Karila puh. 0400 458 133
kimmo.karila@elisanet.fi tai varajohtaja Jani Heimala puh. 050 599 5899
jani@heimala.fi
Ampumatoiminta
Kesätauko alkanut Luolassa. Harjoitukset Luolassa jatkuvat taas elokuussa. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-suojeluskuntatalolla.
Kesän ampumaharjoitukset Santahaminassa ks. toisaalta tässä lehdessä.
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
Salilla kesätauko. Harjoitukset jatkuvat syksyllä täydellä teholla.
Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari.
Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ).
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337 matti.riikonen@elisanet.fi; Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi;
Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@gmail.com

Pidäthän jäsentietosi
ajan tasalla!

Reserviläisjärjestöt/Login.aspx

Voit tarkistaa ja muuttaa omia jäsentietojasi
helpoiten liittojen nettijäsenrekisterissä
osoitteessa https://secure.yap.fi/eAsiointi/

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Ammunta: Espoon Ampumaratayhdistys
Uutuutena Tapiolan Reserviupseerien jäsenillä on mahdollisuus osallistua Espoon Ampumaratayhdistyksen Lahnuksen radan vuoroille jäsenhinnoilla. Lisätiedot: http://espoonampumarata.fi/
Muu ammunta
Töölöntorin pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212
252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet.
Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme muita jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai
.45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona.
Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi,
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservilaisliitto.fi tai www.rul.fi., 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/
ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot
Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa.
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:
Italian Raid Commando 2012 -kisassa mukana Kenttätykistökerhosta olivat Jyri Vilamo ja Aki Mäkirinta osana HRUP:n nelihenkistä partioita. Parhaina suomalaisina tuloksena oli reserviläissarjan toinen ja kokonaiskilpailun 12. sija. Kilpailureitin pituus oli tänä vuonna noin 40km. Aikaa kilpailureitin suorittamiseen HRUP:n partiolta kului yhteensä reilut 18 tuntia.
Tulevat tapahtumat:
Syyskuu
Vierailu Tykistömuseolle ja kummitykkien huolto
Paikka: Tykistömuseo, Hämeenlinna, lisätietoja: Riina Markkula, puh.
0400 516 097, riina.markkula(at)gmail.com
Tykistöhenkilökunnan kunto-ottelu 2012
Paikka: RUK, Hamina, tapahtumaan osallistuu joukkueita myös epäsuoran tulen reserviläisyhdistyksistä. Lisätietoja: Aki Mäkirinta, aki.
makirinta(at)sci.fi
Lohjan seudun reserviläisjärjestöjen kyykkäkilpailu
Paikka: Lohja, lisätietoja: Raine Mönkkönen puh. 0400-400 164
Syysjotos Hiidenmarssi
Paikka: Lohja, lisätietoja: Raine Mönkkönen puh. 0400-400 164
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

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

KUTSU RUK 83 ja
85 kurssilaisille,
retkelle Tuusulaan
12.9.2012
OHJELMA
09.00 Lähtö tilausbussilla Helsingistä
Rautatientorilta ravintola Fennian
edestä.
10.00 Tutustuminen Ilmatorjuntamuseoon Hyrylässä. Museo käsittää mm. kaksi laajaa näyttelyhallia, joista toisessa
esitellään aselajin kehitystä tykistöstä
ohjuksiin. Toisessa esitellään aselajin
toimintaa sodan aikana, erityisesti
Helsingin helmikuun 1944 suurpommitusten aikana. Ulkoalueella on mm.
it-ohjuspatteriston tuliasema tutkineen.
Opastettu tutustuminen it-museoon
kestää n. 1,5 t.
12.00 Lounas ravintola Krapihovissa
Tuusulan Rantatien varrella. Kartanoympäristössä toimiva ravintola on
tunnettu erittäin korkeatasoisesta
pitopöydästä, jonka monipuoliset
antimet on valmistettu puhtaista suomalaisista raaka-aineista. Juomina vesi
ja kotikalja. Ravintolalla on myös täydet
anniskeluoikeudet.
14.00 Tutustuminen Lottamuseoon
Tuusulan Rantatien varrella. Uudistettu ja laajennettu museo tarjoaa
monipuolisen ja havainnollisen kuvan
Lotta Svärd-järjestön toiminnasta
erityisesti sodanaikana. Järjestön
tultua lakkautetuksi sodan jälkeen,
näyttelyssä esitellään sen myöhempää toimintaa toisessa muodossa.
Opastettu tutustuminen kestää n. 1,5
t. Lopuksi tarjotaan kahvit ja museon
kahvilan suosittu korvapuusti.
n. 16.00 Paluu bussilla Helsinkiin.
Retki maksaa 80 euroa ja ilman bussikuljetusta 55 euroa. Ilmoittautuminen
tapahtuu maksamalla 80 tai 55 euroa
Nordean Pankkiin RUK 83:n tilille
numero FI70 2001 1800 1346 10.8.2012
mennessä.
Yhteyshenkilöt Asko Harmia,puh. 0405465719, asko.harmia@hotmail.fi
Raimo Hynynen, 0400-409400,
raimo.hynynen@kolumbus.fi
Mauno Rinne, 040-0442356,
mauno.rinne@kolumbus.fi

Voit olla myös yhteydessä liittojen jäsenrekisterinhoitajiin:

Hyvä jäsen,
On tärkeää että yhteystietosi liittojen jäsenrekisterissä ovat ajan tasalla. Molemmat
piirit tiedottavat jäseniään paperipostin
lisäksi myös sähköpostilla ja toisinaan
tekstiviesteilläkin. Viestit eivät tavoita
sinua, jos jäsentietosi ovat puutteelliset tai
vanhentuneet.

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset

HRUP:n jäsenet
Virpi Kukkonen
09 4056 2011
jasenasiat@rul.fi
HELRESP:n jäsenet
Päivi Ruusuvuori
09 4056 2010
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Maastotaidot,
Pahkis 2012
21.-23.9.
Sissitoimintaa parhaimmillaan – lähde mukaan!
Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan ja kerää pisteitä, jonka lisäksi
vihollisosasto häiritsee toimintaa.

Harjoituksen tarkoituksena on ennen kaikkea
antaa sissitoimintakoulutusta ja harjaannuttaa sitä käytännössä.
Harjoituksessa joukot varustetaan PV:n
materiaalilla ja harjoitus toteutetaan VEH
muotoisena.
Harjoituksessa harjoitellaan mm.
alueelle soluttautumista
tiedustelua ja laskentaa
iskun valmistelua vihollisen johtopaikkaan
häirintä- ja hävitystehtävien suorittamista
vangin sieppausta ja panttivangin vapautusta

Lisätietoja antavat:
Kilpailun johtaja 		
Kimmo Karila		
0400-458 133		
kimmo.karila@elisanet.fi

Varajohtaja
Jani Heimala
050-5995899
jani@heimala.fi

VEH -harjoituksen vuoksi muista ilmoittautua
ajoissa! Pahkis löytyy MPK:n kurssikalenterista www.mpk.fi kohdasta:
Kaakkois-Suomi=> Kymenlaakso=>Kurssi:
Maastotaidot, Pahkis 2012 Pahkajärvi, 0800 12
12019 pvm 21.-23.9.2012
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Berner Oy

Asuntosäätiö
Kiinteistöt Oy

PL 15
00131 HELSINKI
(09) 134 511

Svenka Finland
Folkting
Lönnrotinkatu 3 A 3
00120 HELSINKI
(09) 684 4250

Kalevalantie 6
02100 ESPOO

Hollming Oy

Sek & Grey Oy

PL 14
26101 RAUMA
0204 486 5000

Annankatu 28
00100 HELSINKI
(09) 69 571

K.Jousmaa Oy
PL 90
10601 TAMMISAARI
(019) 241 4488

Goodmill
Systems Oy

Transpap Oy

Tampere

Sinikalliontie 10
02630 ESPOO

Hammaslääkäri
Jussi Kuusisto

Suomen
Teollisuusmerkintä Oy

Kantakaupungin
Isännöinti Oy

TO-Tilikirja

Arkkitehtitoimisto
Stenroos Oy

Audit Team Finland

Konepalvelu Sohlman

Uudenmaan Leipä Oy

Oy Promotor Ab

Geomachine Oy
PL 131
04301 TUUSULA
(09) 274 6710

Kirkkotallintie 4 B 22
02400 KIRKKONUMMI
(09) 298 9796

Kontionkatu 19
08100 LOHJA
(019) 326 090

Kuljetus H.Mattila
Metsontie 2 C 12
04320 TUUSULA
040 546 3648

Sirrikuja 3 A
00940 HELSINKI
(09) 342 4000

Bertel Jungintie 12 C
00570 HELSINKI
(09) 684 9144

ES-Projektit Oy

Saimaan Terminals Oy

Konepaja P & K Oy
PL 72
00521 HELSINKI
(03) 357 5500

Eino Salmelaisenkatu 23
33720 TAMPERE
(03) 318 5654

Finnlatera Oy

Teräsjokeri

Kallion Isännöinti ja
Tilitoimisto Oy ISA

Rentokil Initial Oy

RI-Plan Oy

Energico Oy

Uudenmaan
Tilipalvelu Ky

TEKOPA Oy

Turvaykköset Oy

Vattuniemenkatu 27
00210 HELSINKI
0207 571 600

Lastaajanväylä 22
53420 LAPPEENRANTA
0207 432 760

III Linja 18
00530 HELSINKI
040 347 7000

PL 30
03601 KARKKILA
(09) 225 2280

Tikkurilantie 141
01530 VANTAA
(09) 276 6310

Hallituskatu 13
45100 KOUVOLA
050 590 1401

Insinööritoimisto
Otso Oy

Oyj Tectia

Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
020 500 7000

Vallikatu 17 C 22
02600 ESPOO
0400 508 646

Laippatie 5
00880 HELSINKI

Elannontie 5
01510 VANTAA
0207 289 880

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

Sahaajankatu 41
00880 HELSINKI
(09) 755 2480

Lomalinja Oy
Holiday Tours Ltd

PL 200
02771 ESPOO
(09) 8625 0400

Gühring Oy Ab

PL 69
01801 KLAUKKALA
0500 456 206

Lommilanrinne 3
02770 ESPOO
010 56 916

Oy Tammesvirta
& Co

Tampereen
Kassajärjestelmät Oy
Kaskitie 17
33540 TAMPERE
(03) 254 6100

Veho Group Oy Ab

Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI
(09) 4730 3301

Tapiolan
Seurakunta

Insinööritoimisto
JS-Suunnittelu Oy
PL 123
03101 NUMMELA
(09) 224 2650

Rolls-Royce Ab

Jeesus Kristus
pelastaa

Ilmarinkuja 3
45100 KOUVOLA
0400 558 322

Lastenkodinkuja 1
00180 HELSINKI
(09) 686 6150

Sulantie 28 A
04300 TUUSULA
(09) 275 6063

Laurinkatu 45
08100 LOHJA
(019) 347 272

Pohjolan
Arkistotuho Ky

Oy Mechelin
Company Ab

Asianajotoimisto
Kari Silvennoinen Ky

Finnparts Oy

Karhulan Pesuliike

Kirjansitomo
Haglund Oy

Lapinkatu 14
96100 ROVANIEMI
(016) 318 192

Lehtisaarentie 1
00340 HELSINKI
(09) 480 822

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

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

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI
(09) 755 151

Virsumäentie 32
48600 KARHULA
(05) 262 118

Korkeavuorenkatu 19 A
00130 HELSINKI
010 616 8920

Pohjolankatu 43
00610 HELSINKI
(09) 777 2656

Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Malminkaari 5
00700 HELSINKI
0400 439 070

Kokontie 6
04200 KERAVA
0400 700 622

WEG Oy

Koronakatu 1 B
02210 ESPOO
010 666 1340

Vaisala Oyj

Vanha Nurmijärventie 21
01670 VANTAA
(09) 89 491

Siivouspalvelu
S.Ilvonen Oy
PL 86
00421 HELSINKI
050 569 5924
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Piiritoimisto
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

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

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

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

Eliittitaistelija lähtövalmiudessa

ITÄMERI - KAUPALLINEN MERITIE, RAUHAN MERI - SOTATIE
Harjoituksen johtaja everstiluutnantti Pekka Penttilä ja sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen haastattelevat tauolla olevia reserviläisiä.

Reserviläisen urakehitystä pohditaan
Teksti ja kuvat: Veikko Hiiri

piti
vapaaehtoisen harjoituksen esikunnan sijoitetuille reserviläisille
3.5.2012. Santahaminassa. Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali
Pertti Laatikainen alusti tilaisuudessa kertomalla puolustusvoimauudistuksesta. Pääsanoma oli, että
valtion säästöohjelma ja Puolustusvoimien uudistaminen ovat kaksi
erillistä, mutta rinnakkaista prosessia. Puolutusvoimauudistuksella pyritään säilyttämään ja kehittämään
sotilallista suorituskykyä. Kyse on
toisaalta nykyaikaisen sodankäynnin haasteisiin vastaamisesta
ja toisaalta pienenevien resurssien
tehokkuuden optimoinnista. Sodan
ajan vahvuus olisi n 230 000 sotilasta, jotka jaetaan tehtävien mukaan
operatiivisiin, alueellisiin ja paikalli-

Etelä-Suomen Sotilaslääni

siin joukkoihin.
Sotilasläänin esikunnan operatiivisen osaston päällikkö everstiluutnantti Jukka Parvinen piti tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista ja henkilöstöosaston päällikkö
everstiluutnantti Juho Raulo perehdytti avainreserviläiset maavoimien
uudistettuun taistelutapaan. Uudistetussa taistelutavassa nykyisestä
jäykähköstä alueiden pitämiseen
perustuvasta taktiikasta siirrytään
kohti joustavampaa toimintamallia,
jossa pyritään tuottamaan vastustajalle maksimaaliset tappiot oma toimintakyky säilyttäen. Uudistetussa
taistelutavassa korostuu aktiivisuus,
aloitteellisuus, liike ja joustavuus.
Joukot voivat käyttää samanaikaisesti eri taistelulajeja. Raulon esitys
herätti vilkkaan keskustelun siitä miten uudistetun taistelutavan
periaatteita sovellettaisiin Etelä-

Suomen alueella. Uudistettu taistelutapa otettiinkin innolla vastaan ja
reserviläiset osoittivat vahvaa sitoutumista niin uudistukseen kuin vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.
Kiinnostuneet reserviläiset nostivat esille kysymyksen organisaatiomuutoksen alaisten yksiköiden
henkilöstön sodanajan sijoituksista.
Sotilasläänithän lakkaavat vuoteen
2015 mennessä. Tuleva
joukkorakenne mahdollistaa
reserviläiselle monipuolisen sotilasuran ja haasteellisia tehtäviä. Varusmieskoulutuksen jälkeen sijoitus
on alueellisissa tai operatiivisissa
joukoissa. Sen jälkeen tarjolla
on tehtäviä maakuntakomppanioissa, perustamisorganisaatiossa,
koulutus- ja tukiorganisaatioissa
sekä esikunnissa.
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Itämeri on koko historiansa aikana muodostanut rantojensa asukkaille tärkeän ja ainoan meritien länteen ja on sen vuoksi aina
liittynyt osana myös alueelliseen turvallisuuteen. Itämeren merkitystä nykypäivinä
reunavaltioidensa turvallisuusajattelussa
tarkastellaan eri valtioiden kannalta ITÄMEREN ALUEEN TURVALLISUUSSEMINAARISSA
torstaina 18.10 2012 Katajanokan Kasinon
Kenraalisalissa klo 13.00 - 20.00.
Luennoitsijat:
Kansanedustaja Seppo Kääriäinen, eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja
Kommodori evp Pertti Inkinen
Professori Kari Liuhto, Centrum Balticumin
johtaja
Ministeri Stefan Wallin, puolustusministeriö
Arne Lindholm, Senioriupseerien Kerhon
puheenjohtaja
Seppo Mansukoski, Senioriupseerien Kerhon
maanpuolustustoimikunta
Tilaisuuden ohjelma:
13.00
Tulokahvi ja tervetulotoivotus,
Arne
Lindholm.
13.30 Suomen sotilaspoliittinen asema Itämeren alueella ja puolustusvoimien kehittäminen, Seppo Kääriäinen
14.30Venäjä-näkökulma Itämeren alueen

turvallisuuskysymyksiin, Pertti Inkinen
15.30Tauko
15.45 Baltian maiden turvallisuus – taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna, Kari
Liuhto
16.45 Pohjoismainen, erityisesti Ruotsin ja
Norjan, näkökulma Itämeren alueen turvallisuuskysymyksiin, Stefan Wallin, puolustusministeriö.
17.45 Seminaarin yhteenveto ja päätelmät,
Arne Lindholm ja Seppo Mansukoski
18.00 Iltapala ja vapaata keskustelua
20.00 Seminaari päättyy.
Tilaisuuden järjestää Senioriupseerien
Kerho RUL:n ja HRUP:n tukemana. Tilaisuuteen voivat osallistua kaikkien reserviupseerikerhojen ja kiltojen jäsenet. Tilaisuus
kahveineen ja iltapaloineen on maksuton
osallistujille. Luennoitsijoiden osalta voi
ohjelmaan tulla muutoksia.
Tila- ja ruokailujärjestelyjen vuoksi tulee
osallistujien ilmoittautua 8.10 mennessä:
arne.lindholm@kolumbus.fi tai puhelimitse
050 500 4138.
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

