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Reserviläisille uusia tehtäviä

P

uolustusvoimauudistuksen myötä sodanajan
joukkoja supistetaan
noin 230 000 mieheen.
Supistukset tarkoittavat
myös sitä, että reservinjohtajien määrä tulee
pienenemään. Ilman sodanajan sijoitusta
tulee jäämään runsaasti yli 35-vuotiaita
reserviläisiä, joilla olisi vielä paljon halua
ja kykyä toimia yhteiskunnan hyväksi.
Puolustusvoimien sodanajan joukoista vapautuu tulevaisuudessa entistä nuorempia reserviläisiä. Voi olla, että tulevaisuudessa puolustusvoimien käytössä ollaan
vain noin 35 ikävuoteen saakka. Aivan
poikkeustehtäviä lukuunottamatta.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä
vuodelta 2010 linjattiin erilaisten uhkakuvien todennäköisyyksiä Suomessa. Siinä
todettiin, että yhteiskunnan turvallisuus
on uhattuna paljon todennäköisemmin
jonkin muun kuin sotilaallisen konfliktin
kautta. MPK:n kansalaiskyselyn (2012)
mukaan sen tärkeimpänä tehtävänä on
yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumisen edistäminen.
Vapaaehtoiset järjestöt ovat vuosikym-

menten ajan olleet puolustusvoimien rinnalla tukemassa ja auttamassa parhaan
kykynsä mukaan sotaa varten perustettavien joukkojen rekrytoimisessa sekä
maanpuolustustahdon edistämisessä.
Tehtäväjako on ollut selkeä. Puolustusvoimat on tarvinnut joukkoja ja vapaaehtoisjärjestöt ovat omatoimisesti pitäneet yllä
sotilastaitojaan ja pyrkineet löytämään
sijoitettavia aktiiveja.
Nyt tilanne on muuttumassa ja tähän
tulee järjestöjenkin sopeutua. Reserviläisjärjestöissä jäsenistön keski-ikä lähentelee 50 vuotta, joten sodanajan sijoituksia
on enää ani harvalle puolustusvoimissa
tarjolla. Järjestöillä on nyt hyvä tilaisuus
muuttaa toimintatapojaan ja ajatusmallejaan, jotta aktiivireserviläiset voisivat
osallistua yhteiskunnan eri sektoreiden
häiriötilanteiden vaatimiin tehtäviin.
Osaamista todennäköisesti riittää.
Paikallisten järjestöjen tulee kiteyttää
piireille selkeä rooli toimia linkkinä jäsenistön ja varautumiseen velvoitettujen
eri tahojen välillä ja näin tarjota kanavia
uudentyyppiselle toiminnalle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhteiskunnan eri
varautumiseen liittyvien organisaatioiden

tulee olla valmiita sijoittamaan reserviläisiä poikkeusolojen hallintaan tarvittaviin
tehtäviin.
Kun reserviläisen ”ura” sodanajan joukoissa päättyy aiempaa nuorempana, tarjoaisi uusi järjestelmä uuden uraputken ja
uusia tehtäviä yhteiskunnan poikkeusolojen tarvitsemiin tehtäviin. Selkeitä tehtä-

Reserviläisjärjestöissä jäsenistön
keski-ikä lähentelee
50 vuotta, joten
sodanajan sijoituksia on enää ani
harvalle puolustusvoimissa tarjolla.

viä voisi löytyä kuntien johtokeskuksissa,
raivauksissa, ohjauksissa, kenttätoiminnan johtamisissa, väestösuojelun tehtävissä jne. Haasteena tulee olemaan oikeiden
toimintamallien löytyminen ja saada kunnat ja muut organisaatiot hyväksymään
uusi ajatusmalli.
Haasteita on paljon. Kuinka saadaan
kehitettyä keskitetty varaamisrekisteri?
Mikä viranomainen ottaa sen vastuulleen? Yksi merkittävä tekijä on riittävien
kannusteiden suunnitteleminen toimintaan osallistuville reserviläisille. Onko
mahdollista kehittää järjestelmä kertausharjoitusvuorokausien korvattavuudelle?
Onko eri viranomaistahoilla kiinnostusta
ja muita resursseja ottaa ”varautumisjoukkoja” hoitaakseen? Reserviläisten
kouluttaminen uusiin tehtäviin vaatii
kuitenkin koulutusta ja panostusta. Häiriötilanteessa panostus tarjoaisi kuitenkin
runsaasti resursseja viranomaisten käyttöön.
Varautumisjärjestelmä tarjoaisi keskiikäisille reserviläiselle runsaasti mielekästä tekemistä yhteiskunnan hyväksi. Piirien
ja eri viranomaisten välillä suunnittelu
jatkuu vielä tämän syksyn aikana.
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Bolshevikkien asemat
murtuvat Stalingradissa
Ratkaiseva vaihe alkanut ilmoittaa Moskova.
Moskova, Tukholman kautta, 18.10. (STT) Moskovan radio ilmoitti tänä iltana,
että ratkaiseva vaihe Stalingradin taistelussa on alkanut ja että kaupungin asema on
huonontunut.

Tilanne Stalingradissa on nyt kriitillisempi kuin milloinkaan kaksi kuukautta sitten alkaneen taistelun aikana. Krasnaja
Svedan rintamatiedonannossa sanotaan: Saksalaisten hyökkäys on jatkunut kolme
päivää kaupungin pohjoisosaa vastaan, missä he ovat tunkeutuneet venäläisten puolustusasemien läpi. Saksalaisilla on tuntuva lukumääräinen ylivoima, ja he yrittävät
mihin hintaan tahansa laajentaa murtumaa. Lentokoneet, tykit ja kranaatinheittimet
pommittavat herkeämättä koko lauantaipäivän ajan venäläisiä joukkoja. Tehdasaluetta vastaan on 40 hyökkäysvaunun ja 3 jalkaväkipataljoonan vahvuinen saksalaisosasto ryhtynyt hyökkäämään.
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Varautumisesta
uraputki

Jäsenmaksu
rästissä?

pidettiin piiriseminaari Döbelninkadun auditoriossa. Seminaari oli jaettu kahteen osaan. Aamupäivän
osiossa kuultiin mielenkiintoisia esitelmiä ja
puheenvuoroja reserviläisten ja reserviläisjohtajien tulevaisuuden mahdollisuuksista
toimia yhteiskunnan varautumisorganisaatioissa. Saatiin kuulla mitä suunnitelmia
MPK:lla on varautumiskoulutuksen puolella
tulevina vuosina. Lisäksi kuultiin mielenkiintoiset puheenvuorot Aluehallintoviraston Pelastustoimen ja varautumisen johtaja
Markku Haranteelta varautumisesta häiriötilanteissa sekä Mäntsälän kunnan opetuspäällikkö Janne Mäkiseltä kunnan käytännön työstä turvallisuuden ja varautumisen
alueella. Molemmissa puheenvuoroissa tuli
esille, että reserviläiset ja varsinkin kokeneet reserviläisjohtajat voisivat olla arvokas
resurssi tässä työssä. Kuultiin myös MPK:n
suunnitelmia ja tulevaisuuden näkemyksiä
varautumiskoulutuksen osalta. Tätä työtä
pitää jatkaa. Kuten piirin työryhmän vetäjä
asian esitti, juna on jo liikkeellä. Kysymys on
nyt siitä ollaanko laiturilla, matkustajina vai
itse veturissa?
Puolustusvoimien kesän teemakirjoituksessa verkkosivuillaan kirjoitettiin otsikolla ”Ylennys on osoitus kyvykkyydestä”.
Ja näinhän se on, myös ja varsinkin meille
reserviläisille. Ylennetty reservin upseeri
on todistanut kykynsä toimia ei vain nykyisessä sodan ajan tehtävässään vaan myös
vaativammassa. Ylennyksen myötä monen
sijoitus muuttuu ja vastassa on entistä haastavampi paikka. Tietysti ylennys on myös
osoitus käytännön työstä mitä on tehty,
koska ylennyksille on asetettu ihan konkreettiset ehdot mm. kertauspäivistä. Tässä
piileekin haaste monelle reserviläiselle tänä
päivänä. Jos sodanajan sijoitusta ei ole, eikä
kertausharjoituksia järjestetä, eteneminen
tulee entistä vaikeammaksi. Tässäkin asiassa varautumisorganisaatio saattaa olla mahdollisuus. Jos varautumisorganisaatioissa
toimiminen saa kertausharjoituksiin verrattavan statuksen, ja sen myötä mahdollistaa
ylennyksen, tässä voi olla hyvä reitti monelle kokeneelle reservin upseerille.
Piiriseminaarissa käsiteltiin myös piirin

Reserviläisliiton johto

Lauantaina 6.10.2012

Seminaarissa tuli
esille, että reserviläiset ja varsinkin
kokeneet reserviläisjohtajat voisivat
olla arvokas
resurssi tässä
työssä.
ja kerhojen peruskysymyksiä. Kapteeni J.I.
Mattilan esitys herätti monia kysymyksiä
joita piirissä ja kerhoissa pitääkin aika ajoin
tarkastella ja pohtia. Teemmekö kerhoissa
oikeata asiaa? Tarjoammeko oman kerhon
jäsenille sellaista toimintaa, mitä juuri he
haluavat? Tiedämmekö riittävästi meidän
jäsenistämme ja heidän toiveistaan? Tähän
saatiin monta mielenkiintoista näkemystä ja
kysymystä.
Haluan vielä omalta osaltani kiittää
kaikkia osallistujia, jotka käyttivät aurinkoisen lauantaipäivän yhteisen asian eduksi.
Oli ilo nähdä edustus niin monesta kerhosta
paikan päällä. Kiitos kuuluu myös vieraille
Markku Haranne, Janne Mäkinen, Tom Asplund, Antti Nieminen ja Jyri Putkonen.
caspar@vonwalzel.com

pitää tärkeänä
kasvattaa liiton jäsenmäärää, jotta liiton painoarvo reserviläisiä koskevassa päätöksenteossa kasvaisi ja entistä useampi suomalainen
olisi liiton viestinnän piirissä. 1990-luvun puolivälistä alkanut jäsenkasvu on alkanut hiipua
ja on mahdollista, että vuoden lopussa maksaneiden jäsenten määrä jopa alittaa edellisen
vuoden määrän.
Reserviläisliitossa on viimevuosina tehty
paljon työtä niiden piirien aktivoimiseksi,
jossa jäsenkehitys on ollut heikointa. Liitto
analysoi viimevuoden uudet ja poistuneet
jäsenet jäsenselvityksen avulla. Uusista jäsenistä on yli kolmannes miehistöön kuuluvia reserviläisiä ja 45 prosenttia heistä on
alle 36-vuotiaita.
Jäsenyyden päättyminen ajoittui useimmin vuodenvaihteen molemmin puolin. Yli
puolet jäsenyydestään luopuneista oli aliupseereja. Huomionarvoista on se, että lähes
puolet päättyneistä jäsenyyksistä oli kestänyt vain alle 6 vuotta. Syynä voi olla, että
moni uusia jäsen ei koe saavansa jäsenmaksulleen tarpeeksi vastinetta. Liiton tulisikin
selvittää miten näitä turhia jäsentappioita
voitaisiin vähentää. Jäsenen kuolema on
ollut jäsenyyden päättymisen taustalla vain
joka kahdeksannessa tapauksessa.
Helsingin piirin tilanne on toistaiseksi
ollut varsin hyvä. Uusia jäseniä liittyi piirin yhdistyksiin selvästi liiton keskiarvoa
enemmän. Helsingin piirin etuna on laaja
väestöpohja, josta riittää rekrytoitavia sekä
monipuolinen yhdistysvalikoima, josta löytyy mielenkiintoista toimintaa kaikkien
puolustushaarojen ja aselajien reserviläisille. Pääkaupunkiseudun vaikea ampumaratatilanne saattaa myös ohjata uusia jäseniä
etenkin niihin yhdistyksiin, joissa ammunta
on keskeinen osa yhdistyksen toimintaa.
Toisaalta myös päättyneiden jäsenyyksien
määrä on piirissä suuri ja jäsenkasvu on jakaantunut epätasaisesti piirin yhdistysten
kesken.
Jäsenmäärän kasvu on hyödyllistä yhdistykselle monella tavalla. Toimintaan
saadaan uusia henkilöitä, jotka tuovat
mukanaan uusia ajatuksia ja uutta osaamista. Keskittyminen vain uusien jäsenten

hankintaan kostautuu hyvin nopeasti. Katteettomilla odotuksilla jäseneksi liittynyt
ei jäsenenä kauaa pysy ja jäsenhuollon laiminlyöminen varmistaa myös muilta jäseniltä loppuu lopulta usko yhdistyksen toimintaan. Kestävä, positiivinen jäsenkehitys
vaatii työtä eikä siihen ole oikoteitä. Uusia,
pysyviä jäseniä tulee lisää varmasti vain kun
yhdistyksen toiminta on monipuolista ja
kiinnostavaa, siitä tiedotetaan aktiivisesti,
jäseniä kuunnellaan ja heistä huolehditaan.
Syksy on otollista aikaa sekä hankkia uusia jäseniä että tarkistaa oman yhdistyksen
tilanne maksettujen jäsenmaksujen osalta.
Liitto on lopettanut jäsenmaksun perimisen
uusilta liittyneiltä jäseniltä.
Tässä lehdessä on julkaistu yhdistyskohtainen tilanne, josta näkyy myös kuinka
moni jäsen ei ole vielä maksanut jäsenmaksuaan. Yhdistyksen jäsenvastaava voi hakea tarkemmat tiedot näistä jäsenistä liiton
sähköisestä jäsenrekisteristä tai pyytää ne
piirin toiminnanjohtajalta. Pidän hyvänä
käytäntönä sitä, että esim. yhdistyksen puheenjohtaja tai sihteeri ottaisi puhelimitse
yhteyttä jokaiseen jäseneen, joka ei tähän
mennessä ole jäsenmaksuaan maksanut.
Puhelimessa on helpompi selvittää mistä
syystä jäsenmaksu on edelleen maksamatta,
antaa ohjeita sekä saada suoraa palautetta
jäseniltä yhdistyksen toiminnasta. Kannattaa muistaa, että vanhan jäsenen pitäminen
jäsenenä on huomattavasti helpompaa kuin
lähteä värväämään hänen tilalleen kokonaan uutta jäsentä.
Onko muuten oma jäsenmaksusi jo maksettu?
puheenjohtaja@helresp.fi
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Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Urluksen historia

Lottakenraali

Urlus-säätiö vietti vuonna 2011
perustamisensa 60-vuotisjuhlaa
monin eri tavoin. Historiateos valmistui syyskuussa. Kirja on osoitus
avoimuuden lisääntymisestä säätiön
toimintatavassa. Säätiön toiminnasta on kirjoitettu vuonna 1991 ensimmäinen historia. Sen kirjoitti silloinen majuri (myöhemmin eversti)
Erkki Nordberg.
Nyt julkaistu historia keskittyy säätiön alkuaikoihin ja perustamiseen
sekä avustusten myöntämisiin. Säätiön synty ajoittuu sotien jälkeiseen
suojeluskuntien lakkauttamiseen.
Helsingin suojeluskuntapiiri oli rakentanut toimisto- ja asuintalon
Pohjoinen Hesperiankatu 15 sotien
aikana. Talossa sijaitsi mm suojeluskuntapiirin esikunta. Suojeluskuntien omaisuuden pitämiseksi perustettiin Helsinkiin Osuuskunta Urlus,
jolle Helsingin piirin omaisuus velkoineen siirrettiin yhdessä yössä.
Puolustusministeriö asetti työryhmän, jonka tarkoituksena oli pohtia
omaisuuden siirtojen laillisuutta.
Osuuskunta päätettiin muuttaa
säätiöksi. Lokakuussa 1949 osuuskunnan hallitus lähetti sääntöehdotuksen mm oikeusministeriöön.
Lopulta säätiön perustaminen hyväksyttiin tammikuussa 1951.
Säätiön tarkoituksena on tukea
Helsingin kaupungin liikuntakasvatus- ja urheiluelämää sekä edistää
maanpuolustuksellista ja itsenäisyyttä tukevaa toimintaa.
Ensimmäiset avustukset säätiö

Fanni

Kari Selén, Urluksen
vuosikymmenet
ISBN 978-952-93-0941-1, Kariston
Kirjapaino Oy 2012, 117 sivua.

jakoi huhtikuussa 1953. Avustuksen
saajina olivat helsinkiläisten reserviläisjärjestöjen lisäksi mm partiolaiset, muutamia ampuma yhdistyksiä, mutta myös Sotakorkeakoulu
ja Kadettikoulu. Saajana oli myös
Pääesikunnan koulutusosasto, joka
sai tukea varuskunnan miehistön liikuntakasvatustoimintaan.
Nykyisin säätiö tukee erilaisia
järjestöjä ja hankkeita noin 1,3 miljoonalla eurolla vuosittain. Se onkin
pääkaupungin reserviläisjärjestöjen
merkittävin tukija ja on mahdollistanut näiden järjestöjen toiminnan
tason.

Luukkonen johti Lotta
Svärd-järjestöä vuodesta 1929 sen
lopettamiseen saakka vuoteen 1944.
On yllättävää, että näin keskeisestä
henkilöstä ei ole vielä tehty tutkimukseen perustuvaa elämäkertaa. Yksi tekijä saattaa olla se, että
Luukkonen menehtyi jo vajaa kolme vuotta järjestön lakkauttamisen
jälkeen. Suomen Lotta Perinneliitto
tarttui toimeen, kun vuonna 2009
valmistui Lottien Suomi-tutkimusprojekti. Sarjassa ilmestyi neljä
osaa.
Fanni Luukkonen oli Lotta-järjestön kiistaton keulakuva, josta sotien
alla ja aikana tuli sekä kotimaassa
että ulkomailla tunnettu ja tunnustettu naisten maanpuolustustahdon
symboli. Huolimatta muutamasta
historiasta, on hänen henkilökuvaansa tuonut lisää hänen merkityksensä lottakoulutuksen kehittäjänä,
kansainvälisten suhteiden ylläpitäjänä sekä jossain määrin myös johtajana.

vuonna
1882 helsinkiläiseen perheeseen.
Perhe muutti isänsä töiden perässä
Ouluun, jossa isä sai työpaikan sähkölaitoksen koneenkäyttäjänä. Koulunsa Luukkonen aloitti Oulun suomalaisessa tyttökoulussa. Koulun
jälkeen Fanni Luukkonen opiskeli
Helsingissä suomalaisessa jatkoopistossa, josta valmistui johtajattaria sekä opettajia. Viime vuosisadan
alkuvuosina Luukkonen sai ensim-

Valtakunnallisen Lotta Svärdjärjestön perustava kokous pidettiin Helsingissä maaliskuussa 1921.
Vuoden 1925 vuosikokouksessa
Fanni Luukkonen valittiin järjestön
keskusjohtokuntaan, johon hänet
ohjasi sääntötuntemus sekä yleinen
aktiivisuus. Keskusjohtokunnan
työssä Luukkonen osallistui moniin
tilaisuuksiin eri puolilla Suomea ja
teki näin itsenään tunnetuksi.
Puheenjohtajaksi hänet valittiin
vuonna 1929. Hänen toimikautensa
alkoi rauhan aikana, mutta päättyi
raskaiden sotavuosien jälkeen. Jo
vuonna 1931 järjestön puheenjohtajan tehtävä muutettiin palkalliseksi
tehtäväksi.

Marjo-Riitta Antikainen,
Velvollisuuden kutsu
ISBN 978-951-1-26069-1, Otavan
Kirjapaino Oy 2012, 255 sivua.

Fanni Luukkonen syntyi

mäisen opettajan viran Kerimäeltä,
mutta varsin nopeasti palasi kotikaupunkiinsa Ouluun.
Työskennellessään Sortavalassa
Luukkonen oli perustamassa Sortavalaan omaa Lotta Svärd-yhdistystä
vuonna 1919. Melkein heti Lotta
Svärd-järjestö organisoitiin piireiksi. Sortavalan piirisihteeriksi valittiin Fanni Luukkonen.

Uransa aikana Luukkonen vieraili monissa maissa Suonen lähialueella. Hän oli usein myös emäntänä, kun sisarjärjestöjen edustajia
vieraili Suomessa. Hän oli myös
vakiovieras suojuskuntien eri tilaisuuksissa. Tituleerattinhan häntä jo
vuonna 1936 lottakenraaliksi, mikä
kuvaa osin sitä arvostusta, mitä
häntä kohtaan tunnettiin myös suojuskuntien piirissä. Hänhän johti
noin 230 000 naisten vapaaehtoista
järjestöä.
Sodan jälkeen lakkautetun järjestön entinen puheenjohtaja kärsi
taloudellisista vaikeuksista, koska
hänelle ei myönnetty edes lakkautuspalkkaa eikä eläkettä. Hän menehtyi melko nopeasti järjestön lakkauttamisen jälkeen vuonna 1947.

Päämajan upseeri

Omakustanne vankileireistä

Aladár Paasonen syntyi vuonna
1898. Kadettikoulun hän suoritti
Suomessa kurssilla numero 1 vuonna 1919. Upseerinuransa hän aloitti
Kenttätykistörykmentti 1:ssa. Paasosen ylenemistahti oli kova. Vänrikki 1920, luutnantti 1920, kapteeni
1923, majuri 1926, everstiluutnantti
1929 ja eversti 1937. Sotakorkeakoulun kielitaitoinen Paasonen suoritti
Ranskassa vuonna 1921. 1930-luvun
alussa Paasonen määrättiin sotilasasiamieheksi Moskovaan, jossa
hän pääsi tutustumaan useaan neuvostoupseeriin jo paljon ennen talvisotaa. Hän toimikin juuri ennen
talvisotaa Paasikiven johtamassa
neuvotteluvaltuuskunnassa Moskovassa.

Hans Alviste

Vuodesta 1942 lähtien Paasonen
toimi Mikkelissä Päämajassa tiedustelupäällikkönä. Hänellä oli kenraalimajuri Airon lisäksi ainoana suora
esittelyoikeus Mannerheimille. Ylipäällikkö käytti Paasosta monissa
ulkomaan vierailuissa, koska Paasonen osasi seitsemää kieltä.
Sodan jälkeen Aladár Paasonen
oli organisoimassa Stella Polarisoperaatiota, jossa siirrettiin runsaasti tiedustelutietoa Ruotsiin. Sodan jälkeen vuonna 1945 Paasosen
oli pakko lähteä ulkomaille. Virassaan hän ei olisi missään tapauksessa voinut jatkaa. Hän oli osaltaan
Erik Heinrichsin kanssa avustamassa Mannerhemia Sveitsissä Mannerheimin elämänkerran kirjoittamisessa.

Petri Nevalainen, Marskin
tiedustelija
ISBN 978-952-5989-03-8, Helsinki-kirjat Oy
2012, 255 sivua.

Elämänsä viimeiset vuodet Paasonen hoiti tehtäviä Yhdysvalloissa
CIA:ssa. Hän analysoi erilaisia asiakirjoja CIA:n laskuun. Eläkkeelle
jäämisen jälkeenkin Paasosen perhe
jäi asumaan Yhdysvaltoihin, jossa
Paasonen kuoli vuonna 1974.
Aladár Paasonen on toisen eversti kanssa niitä harvoja Päämajan
eversti-tason upseereista, joita ei
tärkeistä tehtävistään huolimatta
koskaan ylennetty kenraalikuntaan.
Toinen oli Valo Nihtilä.

oli yksi niistä virolaisista, jotka pakenivat Suomeen
vuonna 1943. Hän liittyi tovereineen
vapaaehtoisena Suomen armeijaan.
Joukkoa nimitettiin Suomen-pojiksi.
Joukolla oli kaksi tavoitetta: auttaa
suomalaisia taistelussa yhteistä vihollista vastaan sekä kouluttautua
auttamaan Viroa sotilaallisesti. Tilanteen teki ongelmalliseksi se, että
Saksan lakien mukaan he olivat sotilaskarkureita, mutta Mannerheim
arvovallallaan mahdollisti heidän
liittymisen Suomen armeijaan.
Virolaisia vapaaehtoisia varten
perustettiin JR200, jonka riveistä
Alviste kävi reserviupseerikurssin ja
ylennettiin vänrikiksi Suomen armeijaan yhdessä 173 toverinsa kanssa. Vuonna 1944 Viroon palasi lähes
2000 rykmentin rivivahvuudesta.
Saksan sodan johto antoi karkuruuden anteeksi ja hajautti rykmentin
eri rintamaosille taistelemaan venäläisiä hyökkääjiä vastaan.
Neuvostoarmeijan miehitettyä
Viron uudelleen, pidätti se joukon
jäseniä ja tuomioistuimissaan langetti 10-15 vuoden pakkotyöleirirangaistuksia Suomen-pojille. Hans
Alviste tuomittiin 15+5 vuoden rangaistukseen. Tuomiosta 15 vuotta oli
pakkotyöleiriä ja 5 vuotta asumispakkoa pohjoisalueella. Tuomio tuli
neljästä syystä: syytetty oli mennyt
vapaaehtoisena Suomen armeijaa,
saanut upseerikoulutuksen, taistellut puna-armeijaa vastaan sekä
taistellut Saksan armeijassa punaarmeijaa vastaan. Tuomioistuin

Joukolla oli kaksi
tavoitetta: auttaa
suomalaisia taistelussa yhteistä
vihollista vastaan
sekä kouluttautua
auttamaan Viroa
sotilaallisesti.

Hans Alviste- Antti Henttonen,
Kolyman verinen kulta
ISBN 978-952-235-286-6,
Mediapinta 2011, 123 sivua

sijaitsi Tallinnassa sijaitsevassa Paterein vankilassa. Vankila on nykyisin museona ainakin kesäkaudella.
Rakennus näkyy hyvin Tallinnan satamaan saapuvista aluksista Koplin
puolella rannalla.
Tuomitut kuljetettiin Kolyman
pahamaineiselle vankileirille. Matka kesti härkävaunuissa lähes puolitoista kuukautta. Moni ei selvinnyt
edes matkan rasituksista. Uusille
vangeille annettiin ohjeeksi, että
jos kestätte täällä ensimmäiset 3
vuotta, ette pelkää enää 60 asteen

pakkasia ettekä kuolemansairauksia
ettekä vanginvartijoita.
Vangit työskentelivät Kolymassa
kultakaivoksilla, jossa vankijoukko
teki kaksi 12 tunnin vuoroa ympärivuorokauden. Vuoron vaihtuessa
työvälineet vaihdettiin lennossa.
Leirin leipäannos riippui tehdyn
työn määrästä.
Hans Alvisteen pelasti se, että
hänet pestattiin leirin pääkokiksi
1950-luvun alussa. Pienetkin lisäravinnon palaset auttoivat selviytymään uudelleen kaivokseen joutunutta Alvistetta. Myöhemmin hänet
koulutettiin traktorinkuljettajaksi.
Alviste vapautettiin vuonna 1955 ja
hän pääsi muuttamaan Paideen.
Hans Alviste on eläkepäivinään
kirjoittanut muistiin asioita sodan
ja vakileirin ajalta. Antti Henttonen avusti häntä saattamaan nämä
harvinaiset muistelman kirjan muotoon.
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Kaarnakarin tuorein:
Operaatio Finljandija
Ville Kaarnakarin Operaatiosarja on saanut jatkoa. Übung
-42:n ja Chevalierin seuraaja,
Operaatio Finljandija, käsittelee liittoutuneiden salaista
sopimusta Suomen kohtalosta
sodan jälkeen. Teoksen luettuani tuli väistämättä mieleen
kulunut sanonta siasta ja
juoksun paranemisesta. Tuore
kirja on hiotumpi ja juonen
käänteiltään vielä onnistuneempi kuin edeltäjänsä.
Teksti: Veikko Luomi

juonen
kulkua tapahtuneiden tosiasioiden
ja sotatoimiin oikeasti osallistuneiden henkilöiden ympärille. Lukija
tietenkin tunnistaa selvät historialliset tosiseikat ja selvän fiktion, mutta ainakin minun oli kovin vaikea
huomata, missä toden ja sepitteen
raja kulkee. Niin siitä huolimatta,
että pidän itseäni [omahyväisesti?]
ainakin jossain määrin sotahistoriaa
tuntevana.
Juonen suuri kaari ulottuu venäläisten Petrovski Jamin huoltokeskuksen vuoden 1942 alussa tapahtuneesta tuhoamisesta kesän 1944

Kaarnakari kehittelee

Ville Kaarnakari: Operaatio
Finljandija
Tammi 2012, ISBN 978-951-31-6851-3,
459 sivua.

suurhyökkäykseen. Nämä äkikseltä
ajatellen toisistaan kovin riippumattomat tapahtumat on kirjailija
onnistunut nivomaan yhteen hyvin
yllättävällä tavalla, jonka nyt ymmärrettävästi jätän kertomatta.
Kesän 1944 suurhyökkäys on
aiheuttanut paljon jälkispekulaatioita ja jälkiviisauttakin. Operaatio
Finljandijassa tuodaan esiin venäläisten hyvin hallitseman maskirovkan merkitys; suomalaiset pyrittiin saamaan siihen luuloon, että
päähyökkäys tapahtuisi Laatokan
pohjoispuolella Karjalan kannaksen
asemesta. Tämän harhautusoperaation kuvaus on kirjan herkullisimpia
osia, venäläiset eivät kaihda omienkaan uhrausta kokonaisuuden hyväksi.
Ville Kaarnakari on onnistuneesti
kehittänyt sotakirjallisuuden uutta
lajityyppiä, jossa koko toisen maailmansodan suuret tapahtumat otetaan huomioon erityisesti niiltä osin
kuin ne vaikuttavat Suomen kohtaloon. Kaarnakari ei tyydy pelkkään
yksittäisen miehen konepistoolin rä-

Ville Kaarnakari
on onnistuneesti
kehittänyt sotakirjallisuuden uutta
lajityyppiä, jossa
koko toisen maailmansodan suuret
tapahtumat otetaan
huomioon.

tinään. Juonen kulku pitää mielenkiinnon yllä kirjan alusta loppuun.
Toivoa sopii, että thrillerimäisyys
ja laaja-alaisuus saa lukijoiksi myös
heitä, jotka jostain syystä eivät ole
aiemmin lukeneet sotiamme käsitteleviä teoksia.
Uskallankin suositella tuoretta
Operaatio Finljandijaa niin jännityksen kuin sotahistorian ystäville.
Lukuelämystä ei pahasti haitanne,
vaikka historian yksityiskohdat eivät olisikaan tuttuja entuudestaan,
mutta toki historian eksperteille
teos avautuu hieman toisella tavalla.
Lukemisen iloa.

Ville Kaarnakari — Kolmen Operaation mies
Haastattelu: Veikko Luomi

majuri,
rauhanturvaaja Ville Kaarnakari, on
tarttunut kynään tanakalla otteella.
Viiden vuoden aikana on syntynyt
yhdeksän kirjaa, mitä voidaan pitää
melkoisena saavutuksena. Mitä on
tapahtunut?
Kysytäänpä asiaa Kaarnakarilta
itseltään:
- Teen harrastuksena kirja-arvosteluja. Kuutisen vuotta sitten
olin tekemässä arviota Muukalaislegioonassa palvelleen Karl Petersin
kirjasta, jonka oli kirjoittanut hänen
sisarenpoikansa. Kustantaja soitti ja
kysyi haluaisinko tavata Petersin eli
Kyösti Pietiläisen. Addis Abebassa
asuva legioonan veteraani oli käymässä Suomessa.
Sovimme tapaamisesta ja istuimme nenät vastakkain puoli vuorokautta Garden-hotellissa. Siinä
ajassa ehtii jo puhua monestakin
asiasta. Yksi asia oli se, että huomasimme olleemme Beirutissa samoihin aikoihin kesällä 1982. Israel
toteutti Rauha Galileaan -operaatiota, jonka yhtenä seurauksena oli
se, että Jasser Arafat ja PLO kärrättiin ulos Libanonista. Osa joukosta
poistui laivoilla Beirutin satamasta.
Legioona oli noussut maihin suojaamaan tätä ruudinkäryistä poistumista. Itse olin alueella tuotuamme
joitakin tarvikesaattueita kaupunkiin Syyrian puolelta.
Tästä syntyi ystävyyssuhde, jonka seurauksena Pietiläinen toi seuraavana kesänä laatikollisen käsin-

Eniten mieltä
lämmittävät
kysymykset siitä,
että onko jokin
kirjan yksityiskohta tai juonen
käänne totta.

Aktiivireserviläinen,

kirjoitettuja muistiinpanoja ja sanoi,
että ”tee tuosta kirja”.
Siitä se lähti. Paperikasasta syntyi Legioonan isku Kolweziin. Tänä
syksynä ilmestyi jo viiden Pietiläisen kokemuksista kertova kirja Aavikon kettu. Työn alla on jo seuraavakin, joka kertoo Sarajevosta.
- Mistä syntyi ajatus tehdä omia
kirjoja? Tänä syksynä ilmestyi jo
kolmas romaani Operaatio Finljandija.
- Olen aina ollut kiinnostunut
sotahistoriasta. Sissikerhon puheenjohtajana sovimme Päämajan kaukopartio-osasto Marttinan kanssa
perinneyhteistyöstä. Silloin tutustuin näihin todellisiin partiomiehiin
ja sisseihin. Mielessä liikkui ajatus
kertoa heidän toimistaan kirjan si-

vuilla. Asia jäi muun toiminnan alle,
kunnes aika oli nyt sitten kypsä siihenkin hommaan. Pietiläisen kirjat
myös opettivat kirjan tekemisen
mekaniikan, samalla paljastui miten
hemmetinmoinen ponnistus se on.
- Olet kirjoittanut nyt kolme
Operaatio-kirjaa. Onko se jokin oma
konseptisi sotakirjoille?
- Kun pohdin, että millaisen sotakirjan haluaisin kirjoittaa, niin aika
nopeasti ymmärsin, että ei kannata kirjoittaa samanlaista kuin on jo
moneen kertaan tehty. Hyvä koulutus varusmiehenä ja reservin kertausharjoituksissa auttoi pohtimaan
asiaa laajemmasta näkökulmasta.
Halusin liittää maastossa liikkuvan
tiedustelijan selvästi osaksi suurempaa kokonaisuutta. Nyt liikutaan

myös Päämajan tasolla ja jopa ulkomaisten tiedusteluorganisaatioiden
huoneissa. Haluan tällä tuoda näkyviin sen kokonaisuuden, missä Suomi oli vain yksi pelaaja.
- Olet sijoittanut kirjoihisi todellisia niissä tehtävissä sodan aikana palvelleita henkilöitä kuten
Paasosen, Hallamaan, Marttinan,
Mannerheim-ristin ritarit Honkasen
ja Vorhon ja monia muitakin. Miksi
näin?
- Pyrin rakentamaan kirjani todellisen tapahtuman päälle. Monille
tutut henkilöt helpottavat tarinan
istuttamista todellisuuteen. Itse asiassa paljastan sotahistoriamme vaiettuja totuuksia. Niistä ei tosin ole
enää todistusvoimaista dokumenttia
tallella.
- Mikä niissä kirjoissa on sitten
totta ja mikä on keksittyä?
- Suurin osa tapahtumista voidaan todentaa tapahtuneeksi, osa
olisi voinut tapahtua – ja on ehkä
tapahtunutkin.
- Selvä. Ota tuosta nyt sitten selvää. Kirjoissasi on paljon sotahistoriaa. Ovatko ne kirjoitettu sotahistorian friikeille?
- Ei tarvitse tuntea lainkaan sotahistoriaa, jotta voi Operaatio-kirjoja
lukea. Ne ovat sotatrillereitä, joiden tarkoituksena on saada lukija
hengästymään ja nauttimaan jännittävistä käänteistä. Jos tuntee sotahistoriaa, niin saa kirjoista bonuselämyksen. Minulla on lukijoina palautteesta päätellen myös naisia.
- Ensimmäinen Operaatio
Übung-42 paljasti suomalaisen tie-

dustelun salaisimman operaation,
Operaatio Chevalier paljasti sodanaikaisen maanalaisen organisaation
juonet, Finljandija kertoo, mitä suomalainen tiedustelu todellisuudessa
tiesi ennen suurhyökkäystä kesällä
1944. Mistä vielä löytyy paljastettavaa?
- Vielä on kertomatta muun muassa totuus asekätkennästä ja maassa toimineen salaisen armeijan toiminnasta.
- Mistä oikein ammennat tarkat
tietosi? Mistä nämä tarinat oikein
syntyvät?
- Minulla on ollut se onni, että
olen tuntenut henkilöitä, joilta
olen saanut käyttööni kiinnostavaa
materiaalia. Lisäksi olen lukenut
varmaan suurimman osan suomalaisesta sotakirjallisuudesta. Siitä
on kertynyt jonkinlainen pohja. Pirullinen mieli yrittää sitten hakea
asioita, joita voi yhdistellä uudella
tavalla. Hyvänä esimerkkinä panssarilaiva Ilmarisen uppoaminen illalla kahdeksan jälkeen, kuusi tuntia
myöhemmin Katajanokan laiturissa
räjähti kolme saksalaista miinanraivausalusta. Kukaan ei ole koskaan
ennen yhdistänyt näitä tapahtumia
toisiinsa. Samalla metodiikalla ratkesi myös Huhtiniemen vainajien
arvoitus. Ja moni muukin ennestään
tuntematon tapahtuma.
Kysytäänpä vielä, mistä kirjan tekijä saa nautintonsa?
- Eniten mieltä lämmittävät kysymykset siitä, että onko jokin kirjan
yksityiskohta tai juonen käänne totta.
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Ampumaradat ja kuntavaalit 2012
Teksti: Sampsa Olkinuora,
Vantaan Reserviläiset ry, pj.

ampumarata-asiat olivat laajalti esillä kuntavaalien alla. 2008 oli tiedossa
että uusi aselaki oli valmisteilla ja
ampumarata-tilanne oli katastrofaalisen huono, silloinkin. Pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskus-hankkeestä käytiin vilkasta
keskustelua ja tämä käynnistikin
selvityshankkeen. 22.10.2010 valmistui Ramboll:n tekemä Helsingin
seudun ampumarata-alueiden esiselvitys, selvityksessä todettiin että:
"Pääkaupunkiseudun ja sen lähiympäristön alueen ampumaharrastusmahdollisuudet eivät ole riittävät
ja alueelle tarvitaan ampumaurheilukeskus, joka on iso kokonaisuus ja
tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet."
Selvityksessä tarkasteltiin Puolustusvoimien rata-alueita, Sipoossa
sijaitsevia yksityisiä SMYn ja SSGn
ampumaratoja sekä Lahnuksen tilannetta ja uusina mahdollisina rata-alueina Kirkkonummen Kauhalaa
sekä Vantaan Petikkoa. Pääkaupunkiseudun reserviläisillä ratatilanne
oli viime vaalien aikaan kiristynyt
kun Viikin ampumaradan loppumisesta oli juuri toivuttu ja sitten loppui Hyrylän Varuskunnan ampumarata, lopulta vielä selvisi ettei Viikin
korvaavaa rataa rakenneta Kivikkoon. Jäljelle oli jäänyt ainoastaan

Neljä vuotta sitten,

Santahamina. Puolustusministeriön
10. päivänä marraskuuta 2005 julkaisemassa selvityksessä Santahaminan asemasta todetaan että:
” Santahaminan ampumaratojen
käyttökapasiteetti on jo tällä hetkellä täytetty. Tämän vuoksi ampumaratojen avaaminen laajemmalle
siviilikäytölle ei ole mahdollista.”
Santahamina on kiinnostava
kohde myös asuntorakentamiselle. Helsingin Sanomat kirjoitti
30.11.2010 ”Santahamina halutaan
asuinkäyttöön”, yli puolet Helsingin
kaupunginvaltuutetuista oli allekirjoittanut aloitteen Santahaminan
muuttamiseksi asuin- ja virkistyskäyttöön. Ensimmäisinä allekirjoittajina olivat mm. Osmo Soininvaara
(vihr), Eero Heinäluoma (sd), Paavo
Arhinmäki (vas) ja Nils Torvalds (r).
Kuntavaalien jälkeen oli myös
reserviläistoimintaan ja ampumaharrastukseen myönteisesti suhtautuvia uusia kunnanvaltuutettuja
ja se poiki myös valtuustoaloitteita. 17.8.2009 Vantaan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan
Johannes Niemisen (ps) tekemää
valtuustoaloitetta koskien Vantaan
osallistumista pääkaupunkiseudun
ampumaurheilukeskus-hankkeeseen. Myyrmäen aluetoimikunnan
kokouksessa 13.10.2009 Henrik
Gripenberg (sdp) jätti eriävän mielipiteen toimikunnan päätöksestä.
Eriävässä mielipiteessä Gripenberg
toi esiin huolensa ampumaratatilan-

teesta:
”Lisäksi haluaisin tuoda esille
että nykyaikainen ampumaurheilukeskus on turvallinen eikä aiheuta
ympäristölle vaaraa. Se ei myöskään sulje pois Petikon lähivirkistys- ja retkeilyalueen käyttöä vaan
osaltaan täydentää Petikon alueen
toimintaa. Täten se soveltuisi hyvin
Petikkoon ja toisi tärkeän vaihtoehdon käyttöön pääkaupunkiseudun
harrastajille.”
Nurmijärvellä Jari Ahokkaan
(kok) valtuustoaloite esitti että
Nurmijärven kunta osallistuisi ampumaurheilukeskuksen totetuttamiseen pääkapunkiseudulla. Nurmijärven päätös asiaan oli että:
”Kuntakehitystoimikunta esittää, ettei aloite anna aihetta muihin
toimenpiteisiin ja että se todetaan
loppuun käsitellyksi.” Esitys hyväksyttiin.
Vuonna 2013 Helsingin Seudun
Reserviläispiiri järjestään valtakunnallisen Reserviläisurheiluliiton
syysjotoksen 20-22.9.2013. Lauri
Törnin mukaan nimetty Törni-Jotos
2013 sijoittuu Vantaalle. Vantaan
ampumaratatilanteen vuoksi jotoksen ampumaosuudet joudutaan
suorittamaan tilapäisillä ampumapaikoilla, edes naapurikaupungissa
toimiva Lahnuksen ampumarata ei
tarjoa mahdollisuutta ampumiseen
koska Lahnuksen ampumaradan
ympäristölupa kieltää kyseisenä
ajanakohtana kaiken muun ampu-

misen kuin lakisääteiset ampumakokeet.
Kuntavaalit järjestetään jälleen
28.10.2012 ja tällöin on jälleen mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen.
Ehdolla on paljon vuoden 2008
vaaleista tuttuja nimiä, mutta myös

uusia hyviä ehdokkaita. Reserviläisjärjestöjen jäseniä on runsaasti ehdokkaina eri kuntien valtuustoihin.
Äänestäjien kannattaa antaa äänensä ehdokkaalle, joka osaa suhtautua
pääkaupunkiseudun ampumaratatilanteeseen positiivisesti.

sujunut ongelmitta. Mutta ei ollut
pakolaisleirejä tai vastaavia, joista
luemme uutisista päivittäin. Suomi hoiti omansa. Se on hieno asia,
mitä ei pitäisi unohtaa.
Suomen itsenäisyyspäivien viettäminen vuonna 1940 oli mielenkiintoinen tapahtumasarja. Linnan
juhlia ei pidetty, mutta päivien
teemana olivat seuraavat: yhteenkuuluvuus, aseveljeys ja luottamus
tulevaisuuteen. Merkittäviä sanoja.
Paavo Rantasen kirjaa lukiessani mietin, kumpi kirjoista uuden
lukijan tulisi aloittaa. Vuosi 1944
vaiko vuodet 1940 -41. Monen pohdinnan jälkeen aloittaisiin vuodesta 1944. Sitten lukisin tämän. Mutta molemmat pitää lukea.

Vanha kreikkalainen filosofia
lähtee lopputuloksesta. Kirja 1944
kertoo siitä, tämä uusi kirja kertoo perustelut. Suomen kannalta
lopputulos on ollut erinomainen.
Suomi on itsenäinen. Pitää aina
muistaa, että toiseen maailmansotaan osallistuneista eurooppalaisista valtioista kolmen pääkaupunkia ei vallattu: nämä kaupungit
olivat Lontoo, Moskova ja Helsinki.
Kun mietitte hyvää joululahjaa
läheisillenne taikka palkkiota hyvästä reserviläistoiminnasta, niin
antakaa lahjaksi Paavo Rantasen
kirjat. Suomen historian tosiasioiden tuntemuksen kertominen on
meidän jokaisen maanpuolustushenkilön perustehtävä.

Suomi kaltevalla pinnalla
Teksti: Risto Piekka
Kesäkuu 1940. Liettuan ulkoministerin tapaaminen Neuvostoliiton
ulkoministeri V. Molotovin kanssa.
Tuolloin Molotov ilmoitti seuraavaa: ”Teidän täytyy katsoa totuutta silmiin ja ymmärtää, että pienet
kansakunnat tulevat häviämään tulevaisuudessa. Teidän Liettuanne ja
muut Baltian maat, Suomi mukaan
luettuna pakotetaan liittymään Neuvostoliittoon, tähän kansojen kunniakkaaseen perheeseen.”
Sitaatti on entisen ulkoministerin
ja pitkäaikaisen vaikuttajan Paavo
Rantasen kirjasta ”Suomi kaltevalla
pinnalla”. Kirja käsittelee välirauhan aikaa 1940-41. Se on jatkoa hänen viime vuonna ilmestyneelle kir-

jalleen ”Vaikea tie rauhaan” , joka
käsitti Suomen rauhanneuvottelut
1944.
Paavo Rantanen toteaa tapansa
mukaan vaatimattomasti, että hän
ei esitä mitään ennen kuulumatonta. Mutta hän tekee erään asian: sitoo Suomen tapahtumat Euroopan
poliittisiin muutoksiin ja laajemminkin maailmanhistorian polkuihin.
Loogisuudessaan hänen kirjansa on
nautinnollinen.
myös suomalaisten halua olla suomalaisia
ja osana suomalaista yhteiskuntaa.
Tästä erinomaisena esimerkkinä
on 430 000 Karjalan evakon siirtyminen pelastetun Suomen puolelle
ja heidän asuttamisensa. Ei sekään

Kirja myös korostaa
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DC-3:lla Viroon

Teksti ja kuva: Sampo Martiskainen
Reserviupseerit teki
21.9. pitkään suunnitteilla olleen
matkan DC-3:lla Viroon Hiidenmaalle. Pieni jännitys vatsanpohjassa matkustajaryhmä kerääntyi
perjantai aamuna Malmin lentokentälle hyvissä ajoin ennen lentoonlähtöä. Paikalle oli saatu kerhon ”karttaupseerin” hankkima
vuoden 1997 UK Military Survey:n
Baltian ja Venäjän lentokartta, josta selvisi, minne oltiin lentämässä.
Lennon purseri tosin mainitsi, että
ko. karttaa ei tarvita, koska lentäjät
olivat varustautuneet lennolle puhelinluettelosta otetuilla kartoilla.
Koneen kapteenin, Töölön RU:n
jäsenen, Pentti Niemen lämmitellessä OH-LCH:ta kamerat räpsyivät
jo melkoisesti ja se enteili sitä, että
kuvia tulisi matkan aikana vielä
runsaasti lisää. Sujuvien kenttämuodollisuuksien jälkeen siirryttiin
koneeseen. Kone ottaa 19 lentomatkustajaa ja koneessa on neljän hengen miehistö; kapteeni, perämies,
teknikko ja purseri. Kannuspyörän
ollessa maassa matkustamossa on
lentoonlähdön tunnelma. Tilanne normalisoituu jo lähtökiidossa
kun kone pääsee lentoasentoon.
Istujan vieressä käyvien moottorien murina ja potkurien kajo tuntuu
rauhoittavalta. Joku lentoviisas on
sanonut, että potkurit tuulettavat
lentäjiä ilmavirrallaan ja kun ne pysähtyvät, heille pukkaa heti hikeä
pintaan. Vaikka alkumatkasta jouduttiin kiertämään ukkosrintamaa,
oli lento yllättävän tasaista. Fasten
seatbelts -valon sammuessa matkustajat saivat käydä seuraamassa
lentäjien toimintaa ja ohjaamon näkymiä. Myös vilkaisu koneen ulkopuolelle onnistui eikä tukka mennyt

Töölön

Kone ottaa 19
lentomatkustajaa
ja koneessa on
neljän hengen
miehistö;
kapteeni, perämies, teknikko
ja purseri.

sekaisin kupuikkunan suojatessa.
Matkalentokorkeus oli reilut 300 m
joten sään paranemisen mukanaan
tuomat kirkastuneet näkymät sekä
merelle että matkan varrella oleviin
saariin olivat häikäiseviä. Kun matkan tekoa oli kestänyt 55 minuuttia,
laskeuduttiin pehmeästi Kärdlan
lentokentälle.
harvinaisen passien
leimaamisen jälkeen kentällä odotti
bussi sekä Hiidenmaan suojeluskunnan varapäällikkö Urmas Selirand,
joka toimii myös Hiidenmaan Sotamuseon johtajana ja monitoimimiehenä. Siirryimme siis paikalliseen
sotamuseoon, jossa Selirand yksityiskohtaisesti kertoi sodan ajan ja
sen jälkeisen neuvostomiehityksen
tapahtumista sekä museon kehityskulusta itsenäisyyden palautumisen jälkeen. Töölön Reserviupsee-

Nykyään

DOUGLAS DC-3 OH-LCH «Hotelli»

rit muistivat Selirantaa ja museota
kerhon kunniakilvellä. Kerhon kilpi
luovutettiin myös lentokapteeni
Pentti Niemelle mm. hänen ansiokkaasta osallistumisestaan sotaveteraanitoimintaan.
Kuten tavallista museoon tutustumiseen ja Selirandin mielenkiintoisiin, omakohtaisiin juttuihin hupeni sen verran aikaa, että pikaisen
Kärdlan kaupungin tutustumiskierroksen, lounaan ja ostoksien jälkeen palasimme lentokentälle, josta
Dakotamme nousi kevyesti ilmojen
teille takaisin Malmille. Varman
laskeutumisen jälkeen matkustajien maireat hymyt ikuistettiin vielä
70-vuotiaan lentokoneveteraanin
kyljessä.

DC yhdistyksen kone rakennettiin Douglas Aircraft Companyn tehtaalla
Kalifornian Santa Monicassa ja se valmistui jouluaattona 1942. Koneen
oli tarkoitus mennä matkustajakäyttöön, mutta sodan vuoksi se otettiin
asevoimien palvelukseen ja sen palveluspaikkana oli Kuljetuslennoston
Pohjois-Atlantin osasto ja tukikohta Mainen osavaltiossa. Syksyllä 1943
kone siirrettiin Eurooppaan. 1944 kone siirtyi Yhdysvaltain 8.ilma-armeijan alaisuuteen ja sotatoimien loputtua säilytettäväksi Oberpfaffenhofenin varikolle Saksassa. Sieltä se ostettiin Suomen valtiolle ja rekisteröitiin 19.6.1948 tunnuksella OH-LCH Aero Oy:n palvelukseen. Lentotunteja kertyi joulukuuhun 1960 mennessä 22137, jolloin kone purettiin
varaosiksi.
Finnairiksi nimensä muuttanut Aero tarvitsi kuitenkin rahtikoneita ja
ison rahtioven asennuksen jälkeen uudelleen koottu kone rekisteröitiin
25.6.1963 entisellä tunnuksella. Kone myytiin Ilmavoimille 5.3.1970 ja
sai tunnuksen DO-11. Tavanomaisten rahti- ja laskuvarjohyppylentojen
lisäksi koneella huhutaan olleen myös salaisia tehtäviä. Vuonna 1985
Ilmavoimien kolmoset siirrettiin eläkkeelle. Osa siirtyi museoon, osa ulkomaille ja kaksi koneista Air-veteran Oy:lle 15.1.1986. Koneen tunnukseksi tuli taas alkuperäinen OH-LCH.

DC-3 teknistä tietoa
Kärkiväli
Wing span

Pituus
Length

Korkeus
Height

Maksimipaino
Maximum weight

Moottorit
Engines

28,96 m

19,65 m

5,16 m

11450 kg

2 x Pratt&Whitney
R-1830-92 1200 hp

Kulutus
Matkanopeus
Fuel consumption Cruising speed

Lakikorkeus
Ceiling

Toimintamatka
Range

Miehistö / matkustajat
Crew / seats

350 - 400 l/h

7315 m

2575km

3
19 (32)

260 km/h
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Kolumni
Lauri Väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Saarista kiistellään, mutta
on niistä sodittukin
Syksyn uutisia on ollut Japanin ja Kiinan välinen saarikiista.
Itä- Kiinan merellä, lähellä Taiwania sijaitsevat asumattomat saaret ja niiden läheiset merialueet saattavat sisältää luonnonvaroja. Siksi Japani ja Kiina kiistelevät saarten omistuksesta. Nyt on
ilmoitettu myös Taiwanin osoittaneen kiinnostuksensa saariin.
Voidaan aiheellisesti kysyä miten pitkälle kiistely etenee? Voisiko
saarikiistasta syttyä sotakin? Esimerkkejä kyllä riittää.
Suomen ja Ruotsin välillä on ollut kiistoja Ahvenanmaasta.
Saarilla on ollut sotaväkeä, mutta taisteluja ei ole sentään käyty.
Heti Suomen itsenäistyttyä oli Ahvenanmaalla monenlaisia sotilaita. Siellä oli venäläisiä, punakaartilaisia, Uudenkaupungin
suojeluskuntalaisia ja ruotsalaisiakin. Ruotsalaiset pakottivat suojeluskuntalaiset luopumaan aseistaan ja sitten suojeluskuntalaiset
ja heidän aseensa erikseen
siirrettiin Ruotsiin ja edelleen pohjoiseen. Torniossa
Lähellä Taiwania
suojeluskuntalaiset saivat
aseensa ja ehtivät sitten Sasijaitsevat
takunnan rintamalle sotiasumattomat
maankin. Maaliskuussa 1918
Ahvenanmaalle tuli saksalaisaaret ja niiden
sia joukkoja, jotka pakottivat
läheiset merialueet
saarelaisia auttamaan tulleet
ruotsalaiset pois. Eli asiat
saattavat sisältää
selvitettiin rauhanomaisin
luonnonvaroja.
keinoin. Nykyisin Ahvenanmaa on demilitarisoitu.

Siellä asuu
runsaat 2000 asukasta, joista 60 prosenttia on norjalaisia ja 40
prosenttia venäläisiä ja ukrainalaisia. Tärkeimpänä toimeentulon
lähteenä on työskentely kaivostoiminnassa. Huippuvuorten asemasta on määrätty kansainvälisellä sopimuksella ja se saattaisi
olla sopiva esimerkki myös muille saarikiistoille.
Kolmekymmentä vuotta sitten eli maalis- kesäkuussa 1982 käytiin britti- ja argentiinalaisjoukkojen välillä Falklandin sota. Sitä
on myös nimitetty maailman turhimmaksi sodaksi. Falklandinsaaret sijaitsevat Argentiinan itäpuolella ja kuuluvat Yhdistyneille
kuningaskunnille. Argentiina oli pitkään vaatinut itselleen saarten
omistusoikeutta.
Argentiinan sotilashallitus yritti valloittaa saaret. Britannia
kuitenkin puolusti saariaan ja aiheutti siten Argentiinan hävitessä
taistelut sotilashallinnolle vallan menetyksen. Falklandin sodassa
kaatui 255 brittiä ja 633 argentiinalaista. Taistelujen kovuutta kuvaa se, että molemmat osapuolet kärsivät suuret kalustotappiot.
Eri tietolähteet kertovat Falklandin sodan sotilaiden traumoista. Brittien sotaveteraaneista oli 20 vuoden aikana tehnyt itsemurhan 264 eli enemmän kuin sodassa kaatui. Argentiinalaisveteraaneista sanotaan itsemurhaan päätyneen jopa 400.

Huippuvuoret on Norjalle kuuluva saaristo.

ei tähän mennessä ole käytetty vesitykkejä merkittävämpiä aseita. Toisaalta
sekä Japanissa että Kiinassa on osoitettu mieltä ja jopa mellakoitukin. Erityisesti japanilaistuotteita valmistavat tehtaat Kiinassa
ovat olleet maalitauluina. Siksi yritykset ovat jopa keskeyttäneet
joidenkin tehtaiden toiminnan.
Sekä Japani että Kiina ovat hakeneet historiallisia todisteita,
joilla voitaisiin osoittaa saarten omistusoikeus. Kiinalaisilla on
asiakirjoja jopa 1500- ja 1600-luvuilta, jotka kiinalaisten mielestä
kiistatta osoittavat saarten kuuluvan Kiinalle. Japani liitti saaret
alueeseensa vuonna 1895, mutta joutui toisen maailmansodan jälkeen luovuttamaan niiden hallinnon Yhdysvalloille. Vuonna 1971
Yhdysvallat palautti saaret Japanille. Samoihin aikoihin merenpohjasta alkoi löytyä öljyä ja kaasua. Perusteet omistuskiistalle olivat siten olemassa.

Japanin ja Kiinan nykyisessä saarikiistassa

Uutisista saimme lukea syyskuussa kiinalaisten uudesta lentotukialuksesta. Alus on vasta rakenteilla ja tuskin ehtii tähän nykyiseen saarikiistaan mukaan. Osaltaan se kuitenkin osoittaa Kiinan pyrkimyksiä saavuttaa tasapaino muiden suurten sotilasmahtien kanssa. Japanillakin on oma lentotukialuksensa.
Kirjoittaessani tätä tekstiä syyskuun lopulla olemme tilanteessa, josta voidaan esittää arvio, että Japani ja Kiina varmasti välttelevät saarikiistan ajautumista sotilaalliseksi välien selvittelyksi.
Yhdysvallat, Japanin liittolaisena, on avainasemassa tässäkin kriisissä.

Suomalaisjoukkueet
menestyksekkäitä EROK-kisassa
Teksti: Mathias Björklund
Jokavuotinen Viron Reserviupseeriliiton järjestämä ampumakilpailu International Shooting Cup of the Reserve Officers Association of
Estonia kisattiin tänä vuonna kolmattatoista
kertaa 28.-30 syyskuuta Tallinnan lähistöllä sijaitsevassa Männikun ampumaurheilukeskuksessa. Suomesta oli mukana kolme nelihenkistä joukkuetta: Tapiolan Reservinupseerien,
Helsingin Reserviupseeripiirin sekä Helsingin
Reserviläispiirin joukkueet. Tämänvuotiseen
kilpailuun osallistui 29 joukkuetta Virosta, Suomesta, Tanskasta, Norjasta, Latviasta, Saksasta,
Espanjasta ja Puolasta, yhteensä 119 kilpailijaa.
Joukkueet saapuivat Tallinnaan perjantai iltana. Hotelliin majoittumisen jälkeen ilta sujui
mukavan illanvieton parissa. Hyvin nukutun yön,
aamupalan ja bussikyydin jälkeen oli vuorossa
tutustuminen kilpailupaikkaan sekä kilpailussa
käytettäviin aseisiin. Paikalliset kouluttajat perehdyttivät kilpailijat M14 -kiväärin, Galil-rynnäkkökiväärin, Heckler & Koch USP -pistoolin,
AK4-rynnäkkökiväärin sekä mini-Uzin saloihin.
Eri maiden joukkueiden välille syntyi heti mielenkiintoisia keskusteluja aikaisemmista kokemuksista kyseisten aseiden käytöstä sekä niiden
ominaisuuksista. Varsinkin ensikertalaisille myös
itse ampumaurheilukeskukseen tutustuminen
oli jo kokemus sinällään, ja hienot puitteet jäivät
elävästi mieleen. Hotellille paluun jälkeen oli
vuorossa leppoisa ilta ja päivällinen. Illan aikana
ainakin suomalaisjoukkueet hioivat taktiikoitaan
tulevia kilpailurasteja varten.
Sunnuntaina oli vuorossa itse kilpailu. Tuhdin aamupalan jälkeen joukkueet siirtyivät kilpailupaikalle. Päivä alkoi juhlallisella tykinlau-

kauksen siivittämällä kilpailun avauksella ja tervehdyksillä. Tämän jälkeen kilpailun johtaja piti
alkupuhuttelun jonka jälkeen joukkueet siirtyivät
omille aloitusrasteilleen.
kahdeksasta ampumarastista. Rastit vaihtelivat 300 metrin M14
-kiväärillä suoritettavasta makuuammunasta
joukkueena viestimäisesti suoritettavaan SRAtyyppiseen ammuntaan mini-Uzilla. Rastit olivat
kaikki selkeitä ja sopivan vaihtelevia. Hyvät osumat olivat ensiarvoisia, mutta monilla rasteilla
myös mahdollisimman ripeä suoritus oli tärkeää.
Moni kilpailija ei aiemmin ollut ampunut kilpailuissa käytetyillä aseilla, mikä tietenkin myös oli
omiaan luomaan painetta. Kaikki suomalaisjoukkueiden jäsenet tosin ovat sen verran kokeneita
ampujia että ongelmia ei tässä suhteessa esiintynyt.

Kilpailu koostui yhteensä

suomalaisoukkueen osalta
kisa sujui varsin mallikkaasti. Tapiolan Reserviupseerit joukkueella Mikko Pasanen, Arto Pulkki, Veijo Rautio ja Kari Wuokko sijoittui yhteistuloksissa kuudenneksi. Helsingin Reserviläispiirin
joukkue Markku Nieminen, Anne-Ly Matinheikki,
Kosti Kallunki ja Kari Savolainen oli yhdeksäs ja
Helsingin Reserviupseeripiirin joukkue Petri Tillander, Antti Kokkola, Jukka Mattila ja Mathias
Björklund kymmenes. Kaikki suomalaisjoukkueet
siis kymmenen parhaan joukossa! Henkilökohtaisessa kisassa onnistuimme myös samaan kolme
suomalaista kymmenen parhaan joukkoon Kosti
Kallungin ollessa kilpailun viides, Mathias Björklund kuudes ja Arto Pulkki kymmenes.
Ensi vuonna uudestaan ja vieläkin parempaa
menestystä hakemaan!

Kaikkien kolmen
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KOT I & PALVELT UT

Itsepalvelu – Palvelupesula

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

Ajanvaraukset:
p. 09-849 3100
Kavallinpelto 13, 02710 Espoo
info@viherpeippo.
www.viherpeippo.
Avoinna ark 9-20 la 9-15
120
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Gymnasiernas
säkerhetskurs 2012
Text: Ulf Dahlman, kurschef

säkerhetskursen för
gymnasieelever gick av stapeln 14.16.9.2012. Med i år var elever från
följande svenska gymnasier: Borgå,
Brändö, Grankulla, Helsinge, Kyrkslätt, Lärkan, Norsen, Tölö och våra
långväga elever från Svenska Samskolan i Tammerfors.
Kursen ordnas av Försvarsutbildningsföreningen i samråd med
skolmyndigheterna i Helsingfors
och Nylands brigad. I korthet kan
sägas att utbildningen är en kombination av teoretiska fördjupningar
och praktiska övningar. Dessa sker
dels i Dragsvik på Amfibieskolan
och i matsalen, dels ute på Nylands
brigads övningsområde i Syndalen.
Kursprogrammet är digert och ger
en utförlig inblick i de olika myndigheternas verksamhet inom säkerheten. Eleverna kvitterar ut för
ändamålet lämplig utrustning.
Årets kurs började med ett föredrag av och om Nylands Brigad. Sedan uppträdde Polisen och
Gränsbevakningen. Efter en god
lunch och byte av utrustning från
den civila till den militära kom Räddningsverket. Förflyttningen ner
till Syndalen skedde med samma
bussar som kursdeltagarna anlänt
med.
Framme i Syndalen blev eleverna indelade i plutoner. Genom att
dela in eleverna och dessutom dela
på dem från samma skola i olika
plutoner får man en bra grund för
att jobba med eleverna i militär disciplin. Detta är nödvändigt för att
kunna göra snabba uppställningar
till t.ex. ordergivning och förflyttningar. Elevernas respons på detta
har varit enbart positiv, en del vill
t.o.m. ha det ännu striktare.
Under övervakning av sina chefer lärde eleverna sig att plutonvis
rigga upp tält och lägerområde som

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

Messerschmitt Bf 109 G

Utbildning på gång.

Den nionde

[000] kaikista palvelupesuhinnoista –15 %

Kursen ordnas av
Försvarsutbildningsföreningen
i samråd med
skolmyndigheterna
i Helsingfors och
Nylands brigad. I
korthet kan sägas
att utbildningen
är en kombination
av teoretiska
fördjupningar och
praktiska övningar.
Dessa sker dels
i Dragsvik på
Amfibieskolan och i
matsalen, dels ute
på Nylands brigads
övningsområde i
Syndalen.
de ansvarade för. På kvällen blev
det middag och första besöket till
Soldathemmet, ett mycket uppskattat inslag i kursen. Själv råkade jag
stå i kön bakom två flickor som tyst
frågade varandra,” kan vi dela på
en munk eller den där (sputnik),
har hört att man måste äta sådana på Sotku”. Kursens första kväll
slutade som tidigare, med lägerbål,
grillkorv och lekar. Med detta får vi
de olika plutonerna att bättre känna
sina medlemmar och den äkta tävlingen mellan plutonerna kommer

igång. I år gav vädret sin lilla extra
krydda till grillningen, då det regnade en hel del.
Lördagen var den verkliga utbildnings dagen, med punktutbildning
i självförsvar, överlevnad, signal,
första hjälp och orientering. Dagen
avslutades med en presentation och
uppvisning av Skogby FBK, hugade
elever fick också själva pröva på att
släcka olika eldar. Efter middagen
var det på programmet bastu och
sotku, som i år igen uppskattades
högt av ungdomarna.
Söndagen gick till att packa ihop
utrustningen och städa upp området efter oss, vilket torde ha lämnats i snyggare skick än det var när
vi kom dit. Responsen av eleverna
var verkligen upplyftande för alla
oss utbildare. Vad sägs om; ” Det
här var möjligtvis den intressantaste
upplevelsen jag har haft i mitt liv, så
tack för det bara!”, ”Tack för ett kiva
veckoslut, ni kan hålla ”kuri” men
också vara ”chill”, så de e bra. Roligt
när ni berättar om era egna upplevelser!”
Dessa två är enbart exempel och
plock ur mängden. Kursen lyckades
också från både utbildningens och
utbildarnas sida sett mycket bra, där
kan jag inte göra annat än att tacka
mina utbildare! Bland dem återfinns många aktiva inom Helsingfors Svenska Reservofficersklubb
r.f. Naturligtvis skulle kursen inte
heller ha varit densamma utan det
stöd och hjälp vi fick av Nylands Brigad, Soldathemmet i Dragsvik, de
gästande föreläsarna från Polisen,
Gränsbevakningen och Räddningsverket samt naturligtvis Skogby
FBK. Inte att förglömma Regionalbyrån i Dragsvik och MPK. Ett varmt
tack till er alla. Nästa år blir det jubileumsår för Gymnasiernas Säkerhetskurs, den tionde kursen ordnas
då. Tidigare deltagare och utbildare
är välkomna att ”komma ihåg”!

simulaattori

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
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Paljonko on
350 000—230 000?
Puolustusvoimauudistuksen myötä Suomen puolustusvoimien
sodan ajan vahvuus pienenee 350 000 sotilaasta 230 000
sotilaaseen. Tämä on intouttanut kolpakkostrategit suorittamaan
monenlaisia laskutoimituksia siitä, kuinka monta prosenttia sodan
ajan puolustusvoimiemme suorituskyky vähenee ja pohtimaan sitä,
millainen merkitys tällä suorituskyvyn muutoksella on mahdollisessa sotatapauksessa.

Teksti: Veikko Luomi

tavallisesti
tehty olettaen, että kaikki tähänastiset sodan ajan joukkomme ovat
suorituskyvyltään samaa tai lähes
samaa tasoa. Niin ei kuitenkaan ole
asianlaita.
On luonnollista, että lakkautettavat sodan ajan joukot valitaan lä-

Nämä laskelmat on

hinnä niistä, joiden suorituskyky on
pienin. Ulkomaiden sotilastiedustelu lienee melkoisen hyvin selvillä
puolustusvoimiemme sodan ajan
kyvystä, pelkästään valtion tulo- ja
menoarvion jatkuva seuraaminen
sekä julkisten hankintapäätösten
vaikutusten arviointi antaa melko
oikean kuvan asioista. Siksi onkin
harmillista, ettei samoista asioista

Tiedottamisen
niukkuus näkyy
myös puolustusvoimauudistuksen
vastustuksena
niin kentällä kuin
populistisesti
toimivilla tahoilla.

ole juurikaan annettu tietoja omille kansalaisillemme. Tiedottamisen
niukkuus näkyy myös puolustusvoimauudistuksen vastustuksena niin
kentällä kuin populistisesti toimivilla
tahoilla.
Jokainen voi mielessään kuvitella,
että lakkautettavat joukot ovat kovin
vaatimattomasti varustettuja. Liikkuvuus perustuu lähes täysin ottoajoneuvoihin, siis siviilikalustoon. Panssarin suojasta tai hyvästä maastokelpoisuudesta voidaan siis lähinnä vain
haaveilla. Henkilökohtaisina aseina
lienevät sentään rynnäkkökiväärit,
mutta jo ryhmäaseet ovat vanhentuneita tai vanhentuneina romutettuja.
Ilmatorjunta, viestikalusto, tiedusteluvälineet jne. ovat laadultaan heikohkoja ja määrältään vähiä. Miesten henkilökohtainen varustus on
pääosin kotoa tuotavaa.

Puolustusvoimat on elänyt koko
sotien jälkeisen ajan niukkuudessa. Sotamateriaalin määrällisten
ja laadullisten heikkouksien lisäksi niukkuus on jatkuvasti näkynyt
myös koulutustasossa. Voitaneen
mainiosti arvioida, että kertausharjoituskoulutus on kohdistettu
parhaiten varustettuihin ja tärkeimpiin joukkoihin, niiden esikuntiin ja suoritusorganisaatioon.
Nyt lakkautettavat joukot ovat siis
myös vaatimattomasti koulutettuja.
On selvää, että varustamisasteeltaan kovin heikot ja kertausharjoituskierron ulkopuolella
olleet joukot eivät sovellu nykysodankäyntiin. Siksi niiden lakkauttamisen seurauksen eivät ole niin
dramaattisia kuin yksinkertainen
matematiikka antaa ymmärtää.

Lipaskeräys sotiemme
veteraanien hyväksi
Lopen ampumaurheilukeskuksessa
Teksti ja kuva: Kari Vainio
Vantaan

reserviläiset

ry:n

sunnuntaina 16.9.2012 Lopella
järjestämissä perinteisissä kiväärin 3x10 ls kolmiasentokilpailussa
ajettiin myös asemiin Sotiemme
Veteraanien keräyslipas. Tapahtumaviikonloppu alkoi jo perjantaina 14.09 kun Vantaan reserviläiset
ry:n vieraaksi saapui Tarton Malevasta 18 vierailijaa. Ohjelmassa oli
perjantaina tutustuminen Lahden
varuskuntaan, lauantaina VaRes
Cup ja vierailu Parolan panssarimuseoon ja sunnuntaina kiväärin
3x10 ls kolmiasentokilpailu. Tarton
Malevan vieraiden lisäksi sunnun-

tain kilpailuun oli kutsuttu Saksan
puolustusasiamiehen toimistosta
Mike Stezka ja Viron puolustusasiamies Kaupo Kiis joille kerrottiin kilpailun jälkeen huoltorakennuksen
pöydällä standaarien välissä seisovan keräyslippaan tarkoitus, ja miten Suomessa mm. varusmiehet ja
maanpuolustusjärjestöt tahoillaan
toteuttavat keräyksiä sotiemme veteraanien hyväksi.
Mike Stezka kertoi että myös
Saksassa toimeenpannaan veteraanien hyväksi samantyyppinen keräys Volks Trau-päivän yhteydessä
(vrt. Kaatuneiden muistopäivä).
Vantaan reserviläiset ry kiittää
kaikkia keräykseen osallistujia.

Sotiemme Veteraanien keräyslipasta lataamassa oikealla everstiluutnantti Kaupo Kiis, keskellä Tartun Malevan esikuntapäällikkö, majuri Edvard Sulg ja vasemmalla sotilasmestari Mike Stezka Saksan suurlähetystöstä.

Kansainvälinen sotilastaitokilpailu Sodankylässä
Pääesikunnan kautta: Suomen Sotilasasiamiehet ulkomailla ja Suomessa olevat ulkomaiden sotilasasiamiehet,
Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Reserviläisurheiluliitto ja yksityiset reserviläiset kesän sotilasotteluissa Euroopan alueella.
Kilpailuun odotetaan 120 osallistujaa 3-5 miehisinä partioina, sekä
80 reserviläisjärjestäjää / PV VEH ja
7 puolustusvoimien henkilökunnan

KilpailuA on markkinoitu

edustajaa.

Kilpailun kulku:
•

kilpailijat tuodaan
linja-autoilla Rovaniemeltä Sodankylään, tuloillanvietto
• Perjantai 5.4 Koulutuspäivä
Prikaatin esittely – luokka varustaminen (huopakumisaappaat ja
sotilassukset)
• – Rastikoulutuksena (ampumaradalla ja maastossa), RK – amTorstai 4.4

munta (kasa-ammuntana), 9mm
pistooliammunta (kouluammunta), TRG perehdytys, murtomaahiihto, ahkion veto, moottorikelkkahinaus ja tulentekorasti.
• Tietoiskuja talvisodasta sekä
Suomen puolustusvoimista
• Lauantai 6.4 klo 8.00 kilpailun
lähtö (pituus 30 - 40 km riippuen partion reitti- ja tehtävävalinnoista).
• Tehtävärasteja yli 20, joilla osalla

•

•
•
•

joukko jakautuu osiin eri tehtäväosioita varten.
Lauantai–sunnuntai yöpyminen
ja huolto sotilasteltassa Kyläjärvellä. Yöuni jää lyhyeksi sillä sen
katkaisevat yöhön sijoittuvat tehtävät.
Sunnuntai 7.4 aamulla TRG
ammunnat Janter -laitteisiin.
Loput rastit ja kiihdytysvaihe lopputehtävissä
Maalintulo n. klo 11.00- 13.00 lai-

nakaluston luovutus
• Klo 11.00 Sauna uimahalli – varustehuolto
• Lounas – tulokset ja palkintojen
jako n. klo 14.00
• Linja-autokuljetus Sodankylä–
Rovaniemi Lentoasema
Lisätiedot:
kai.leinonen@pp1.inet.fi
044 277 7724
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Reserviupseerien jatkokoulutusta kehitettävä
Teksti: Jukka Mattila, kapteeni,
HRUP:n hallituksen jäsen, koulutus- ja
kv. toimikunnan puheenjohtaja

Reserviupseeritoiminnan kehittymisen esteenä
puutteellinen
näkemys reserviupseeriston
merkityksestä
ja sen tehtävän
tärkeydestä.

Miksi olemme reservinupseereja?
Reserviupseeriuteen kuuluu halu
palvella isänmaata, sitoutus olla yhteiskunnan käytettävissä kriisitilanteissa, pahimmillaan sodan aikana.
Upseeriuteen kuuluu valmius ottaa
vastaan esimiestehtäviä sekä niihin liittyvän vastuun kantaminen.
Reserviupseerin roolissa meitä velvoittaa aikaisempien reserviupseeripolvien työt. Talvi-ja jatkosodan
vaikeissa oloissa suoritettu maanpuolustus on esimerkki reserviupseerille tavoitetasosta, johon on
pyrittävä. Reserviupseeriuden eetos
rakentuu uhrivalmiuden, palvelusalttiuden, kuuliaisuuden ja peräänantamattomuuden hyveille.

Risto Sinkon tutkimusten mukaan
jo upseerikokelailla on korkeampi
mitattu maanpuolustustahto kuin
aliupseereilla tai miehistöllä. Ja
luonnollista olisi odottaa että aktiivisesti maanpuolustusjärjestöissä
toimivilla Reserviupseeriliiton jäsenillä tuo tahto olisi vielä korkeampi. Näin ollen järjestäytyneet reser-

viupseerit ovat suomalaisen maanpuolustuksen lukko. Juhlapuheissa
tämä on todettu taajaan. Entäpä
käytännössä?
Oleellinen

kysymys

kuuluu,

onko reserviupseereille kuuluva yhteiskunnallinen tehtävä tasapainossa sen toteuttamisen varmistami-

vastaus on ei.
Reserviupseeritoiminnan kehittymisen esteenä puutteellinen näkemys
reserviupseeriston merkityksestä
ja sen tehtävän tärkeydestä. Vasta
kun puolustusvoimilta loppuvat rahat, katse on kääntynyt niihin, jotka
maanpuolustuksen oikeasti hoitavat: reserviläisiin. Erinäköisiä toteutustapoja reserviläisten potentiaalin
hyödyntämisestä on tehty 1990-luvun alusta alkaen, kuka muistaakaan RYTit, PATit, PaikK:t, PaikOs:t,
kotut, makujo:t jne. Tuntuma on
se, että puolustusvoimat on tarkoituksella antanut maanpuolustusjärjestöille juuri sen verran liikkumatilaa, että järjestöt ovat tyytyväisiä
saadessaan ”puuhastella” tärkeiden
asioiden parissa. Samaan aikaan Reserviupseeriliiton tehtävä ja tarkoitus on jäänyt vähemmälle huomiolle
ja toiminnan fokus on jäänyt laahaamaan perässä.
Esimerkiksi Helsingin Reserviupseeripiirin alueella kerhojen ja
piirin järjestämästä toiminnasta,
hieman tilastointitavasta riippuen,

Omasta mielestäni

ehdottomasti suurin osa eli 73%
on ammuntaa. Yksilön valmiuksien kehittämiseen kohdentuu 8%,
maanpuolustushengen ylläpitoon
8%. Noin 14% toiminnasta koostuu
oman organisaation (kerhon/piirin)
huoltamisesta, mikä pitää sisällään
kokousrutiinit ja kerhomaisen yhdessäolon. Erään toisen tilastoinnin
mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan sitoutuu 3%
aktiviteeteista.
On syytä kysyä, mikä on reserviupseerien tehtävä ja vastaako
nykyinen toiminta piirimme alueella tätä tavoitetta. Vaihtoehtoisena
tulevaisuudenkuvana voisi esittää
HRUP:n ja jäsenkerhojen roolin korostumista erityisesti sotilaallisten
valmiuksien kehittäjänä. Näiden
asioiden parissa on HRUP:n hallitus
ja kerhojen johtohenkilöt järjestäneet useamman työpajan, asiaa siis
pohditaan. Jos me itse emme reserviupseereina huolehdi reserviupseeriston tiedon ja taidon kasvattamisesta, sitä ei kukaan muukaan tee
puolestamme. Kaiken kukkuraksi
itse tehtyä on vaikea pilata. Samalla, kun ylläpidämme tiedollisia ja
taidollisia valmiuksia, toteutamme
myös tehtävistämme tärkeintä. Motivoitunut ja sitoutunut reservin upseeri varmistaa, että yleinen maanpuolustustahto säilyy.

SEPPO SONKERI
Nro 85 Espoo
Espoon Perussuomalaisten pj.
kaupunginvaltuutettu
majuri res.
Haluan olla turvaamassa
Itsenäisen Espoon
peruspalveluita.
Lisäksi haluan vaikuttaa ja etsiä
yhteistyötä pääkaupunkiseudun
ampumarata hankkeelle.

Itsenäisyyden
puolustaja
Meille reserviläisille hyvän asian puolustaminen
on kunnia-asia. Mielestäni myönteinen
espoolaisuus on kansallinen voimavara Suomessa.
Siksi vahva itsenäinen Espoo on minulle
yksi tärkeä osa huomispäivän hyvinvointi-Suomea.
Olen sitoutunut jatkamaan työtä itsenäisen
Espoon kaupunginvaltuustossa palveluiden
kehittämiseksi ja turhan hallinnoinnin välttämiseksi.
Aktiivireserviläisenä, metsästäjänä, entisenä
kilpa-ampujana ja viisilapsisen perheen isänä
tiedän hyvien harrastusten myönteisen
merkityksen. Ohjattu ja valvottu ampumaharrastus kuuluu tähän joukkoon. Siksi olen
tehnyt ja teen työtä jatkossakin Lahnuksen
ampumaradan kehittämiseksi ja sen alueen
laajentamiseksi tarvetta vastaavaksi.
Lue lisää www.oila.ﬁ. Ota yhteyttä kimmo@oila.ﬁ.

Kimmo Oila

5-lapsisen perheen isä
reservin majuri
diplomi-insinööri, asianajaja, yrittäjä
kaupunginvaltuutettu
Kokoomuksen valtuustoryhmän
2. varapuheenjohtaja
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

KIMMO OILA

Kokoomus Espoo – www.oila.ﬁ
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Maksaja Kimmo Oila

uudistus,
joka myllää puolustusvoimien sodan
ja rauhan ajan organisaatiota, tuottaa aktiivisesti maanpuolustustyössä
toimivalle reservin upseereille haastavia hetkiä. Sijoitukset vähenevät,
kertausharjoitukset ajetaan alas,
joukkoja supistetaan, rahat ovat lopussa. Tällä on merkitystä sekä yksilöille että kansallisesti koko Suomen
maanpuolustustahdolle.
Reservin upseerit ovat suomalaisen maanpuolustushengen kivijalka.

Vuoteen 2015 kestävä

seen käytettyjen resurssien kanssa.
Kuinka on varmistettu, että reservin
upseerit säilyttävät ammattitaitonsa
ja pysyvät mukana puolustusvoimien organisatorisen ja teknisen kehityksen mukana? Saako reservin upseeristo riittävästi koulutusta?
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Maavoimien taistelutapaa ja
joukkoja uudistetaan omista
suomalaisista lähtökohdista
niin, että puolustus voidaan
toteuttaa pienemmällä joukkomäärällä. Alueellisen puolustuksen perusperiaatteet säilyvät
ja yleinen asevelvollisuus
tarvitaan myös tulevaisuudessa.
Uudistus on kokonaisvaltainen.
Se koskee organisaatioita,
materiaalia, toimintatapoja ja
henkilöstöä.
Teksti: Maavoimien operaatiopäällikkö
prikaatikenraali Veli-Pekka Parkatti
Puolustusvoimauudistuksen

lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen,
yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta.
Uudistuksen yhteydessä puolustusmenojen käyttö pyritään saamaan hallittavaan tasapainoon,
jolla taataan puolustuskyvyn pitkäjänteinen ylläpito ja kehittäminen.
Puolustusjärjestelmän toimintakyvyn varmistamiseen liittyy välttämätön alueellisten joukkojen uudistaminen.
Alueellisilla joukoilla ja uudistuksen yhteydessä muodostettavilla paikallisjoukoilla varmistetaan,
että koko maata voidaan puolustaa.
Nämä yhdessä muodostavat maapuolustuksen torjuntakyvyn rungon
ja alustan operatiivisten joukkojen
toiminnalle.
Puolustusvoimien sodan ajan
vahvuuden pienetessä 230 000 sotilaaseen maavoimien joukkojen
määrä vähenee merkittävästi. Pääosa maavoimien joukoista on puolustusvoimauudistuksen jälkeenkin
alueellisia joukkoja ja paikallisjoukkoja. Niiden ylläpidon ja kehittämisen ongelmana on, että suuri määrä
puolustusmateriaalia vanhenee lähivuosina ja menetettävän suorituskyvyn korvaamiseen on niukasti
varoja. Koko maata on kuitenkin
puolustettava, eikä uhkamalleissa
ja puolustusvoimien tehtävissä ole
näköpiirissä merkittävää muutosta.
Yhtälö ei välttämättä kuitenkaan
ole mahdoton, sillä maavoimissa on
vuodesta 2008 alkaen suunniteltu,
miten tehtävät kyetään toteuttamaan pienemmällä joukkomäärällä.
Tarkastelun alle on otettu joukkojen
organisointi, johtaminen, varustaminen ja taistelutapa. Näitä kaikkia
uudistamalla voidaan muodostaa
toimintakykyiset joukot, kunhan
kriittiset poistuvat suorituskyvyt
kyetään korvaamaan.

Taistelutavan
uudistamisen perusteet
Maavoimien suunnittelun lähtökohtana ovat uhkamallit, jotka eivät ole
oleellisilta osiltaan muuttumassa.
Yleisen sotateknisen kehityksen mukaisesti asevoimien tiedustelukyky
sekä asejärjestelmien teho ja tarkkuus kehittyvät jatkuvasti. Joukkojen vähetessä suorituskykyjen yhteisvaikutusta käytetään entistäkin
painopisteisemmin syvällä alueella
ja syvin tavoittein. Hyökkääjällä on
aina alkuvaiheessa aloite ja ylivoima
valituissa painopisteissä. Puolustajalla on oltava kyky aloittaa taistelut
ja sitoa hyökkääjä kaikissa suunnissa sekä keskittää tämän jälkeen eri
suorituskykyjen ja joukkojen yhteisvaikutus ratkaisukohtiin.
Maasto ja olosuhteet antavat suomalaisille mahdollisuuden taistella
omilla ehdoilla ja valitulla tavalla.

Osa 1/2

Taistelu perustuu oman alueen tuntemukseen. Joukot voidaan kouluttaa ja varustaa niille suunniteltujen
tehtävien mukaisesti. Suomalaisille
ominaista oma-aloitteisuutta voidaan parhaiten hyödyntää oloissamme tehtävätaktiikkaa toteuttamalla.
Vähemmistä joukoista on saatava suhteellisesti nykyistä enemmän
tehoa. Taktiikkaa ja sotavarustusta
on kehitettävä käsi kädessä. Edelleenkin suhteellisen suurelle reservistä perustettavalle joukkomäärälle ei voida hankkia täysimääräisesti
kokonaan uutta materiaalia. Suurin
osa materiaalista on vanhaa, perinteistä, mutta tulevaisuudessakin
käyttökelpoista. Elinkaarensa päässä olevien asejärjestelmien mukana
poistuvaa suorituskykyä on kuitenkin korvattava keskittämällä niukat
kehittämisvarat sellaisiin materiaalihankintoihin, joilla on suurin merkitys kokonaissuorituskyvyn kannalta. Tällaisia maavoimissa ovat
erityisesti johtamiseen ja vaikuttamiseen liittyvät hankkeet.
Maavoimia kehitetään kokonaisuutena. Pääesikunnan perusteiden
pohjalta on laadittu maapuolustuksen konsepti, joka määrittää maapuolustuksen suorituskykyvaatimukset. Suorituskykyvaatimuksiin
vastataan joukkorakenteella, joka
on perusteena kehittämisohjelmille
ja joukkotuotannolle. Maavoimien
johtamisrakenteita, infrastruktuuria ja toimintaa on kehitettävä niin,
että kokonaisuus toimii kaikissa
tehtävissä suorituskykyvaatimuksia
vastaavasti.
Maavoimatutkimus on keskeinen väline kehittämisessä. Taktiikan
tutkimuksessa maavoimien tärkein
työkalu on Maasotakouluun perustettu maataistelukeskus. Siellä on jo
kolmen vuoden ajan viety läpi laajaa taistelutavan tutkimusta, jonka
perusteet lähtevät maapuolustuksen konseptista. Tutkimuksessa on
selvitetty; kehittämisen reunaehdot
huomioiden, miten joukot tulisi organisoida ja varustaa sekä miten
niiden tulisi taistella, jotta päästäisiin mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Näin on taistelutavan uudistamiselle saatu mahdollisimman
kestävä teoreettinen perusta.
Maavoimatutkimuksen rinnalla
seurataan jatkuvasti maailmalla tapahtuvaa kehitystä ja tutkimusta.
Suoraa oppia suomalaiseen alueelliseen puolustukseen on kuitenkin
vähän saatavilla. Kaikissa armeijoissa kyllä korostetaan esimerkiksi tehtävätaktiikkaa ja oma-aloitteisuutta,
mutta käytännön toiminta keskittyy
usein kriisinhallintaan ja on usein
hyvin kaavamaista, ylhäältä johdet-

Maavoimien
taistelu uudistuu
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Uudistetussa taistelutavassa nykyisestä
jäykähköstä alueiden
pitämiseen perustuvasta taktiikasta
siirrytään kohti
joustavampaa
toimintamallia, jossa
pyritään tuottamaan
vastustajalle maksimaaliset tappiot
oma toimintakyky
säilyttäen.

tua ja säädeltyä.
Uudistettua taistelutapaa on jo
viime syksystä alkaen testattu kokeiluharjoituksissa. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet lupaavia. Sekä
henkilökunta että varusmiehet ovat
ottaneet uudistetut toimintamenetelmät vastaan innolla. Vuonna
2012 kokeiluharjoituksiin osallistuu
useita joukko-osastoja ja niissä tutkitaan joukkue- ja komppaniatason
taistelua.

Taistelutavan olemus
Maavoimatutkimuksen perusteella voidaan kiistatta osoittaa, että
taistelutavan uudistuksessa tarkastelluilla kehittämisohjelman mukaisesti varustetuilla organisaatioilla ja
toimintatavoilla päästään nykymalleja parempiin tuloksiin. Taistelutapa ja organisaatiot uudistetaan ensimmäisessä vaiheessa alueellisten
joukkojen osalta. Sen jälkeen ovat
vuorossa paikallisjoukot ja operatiiviset joukot, joiden toiminnassa sovelletaan samoja periaatteita.
Keskeinen uudistuksen kohde on
joukkojen tapa taistella. Uudistetussa taistelutavassa nykyisestä jäykähköstä alueiden pitämiseen perustuvasta taktiikasta siirrytään kohti
joustavampaa toimintamallia, jossa
pyritään tuottamaan vastustajalle
maksimaaliset tappiot oma toimintakyky säilyttäen.
Uudistetussa taistelutavassa korostuvat aktiivisuus, aloitteellisuus,
liike ja joustavuus. Joukot voivat
käyttää samanaikaisesti eri taistelulajeja. Taistelutilan valmisteluun
kuuluvat keskeisesti suluttaminen,
linnoittaminen ja oman toiminnan
suojaaminen. Tulenkäytöllä ja yllättävillä iskuilla tuotetaan vastustajalle tappioita, rikotaan sen taistelujärjestys ja pakotetaan se reaktiivisesti muuttamaan suunnitelmiaan.
Toiminta tapahtuu samanaikaisesti
koko vastuualueen syvyydessä.
Hyökkääjän sitoutuessa taisteluun
syvällä alueella sen voima ehtyy ja
sitoutuu oman toiminnan ja yhteyksien suojaamiseen. Lopulta hyökkääjän liike pysähtyy.
Vastustajan

tu livai kutus-

pienennetään joukkoja hajauttamalla, joukkojen liikkeellä, linnoittamisella, ryhmitysmuutoksilla ja harhauttamalla
sekä maaston oikealla käytöllä.
Joustavan puolustuksen edellytykset luodaan runsaalla vara-,
vale- ja vaihtoasemien määrällä. Samalla voidaan kyllästää vastustajan
maalitiedustelu. Joukkojen ilmasuojelun ja ilmatorjunnan merkitys
erityisesti taisteluhelikoptereita vastaan korostuu.
Aktiivisuus taistelun kaikissa vaiheissa ja kaikilla tasoilla korostuu.

ta

Uudistuksen jälkeen aiemmin hankittua kalustoa voidaan hyödyntää.

Kuva 1 Maavoimia kehitetään kokonaisuutena

Maavoimien kehittämissuunnitelma
MAAPUOLUSTUKSEN KONSEPTI
-Uhkamallit
- Maavoimien tehtävät
- Operatiiviset käyttöperiaatteet
-Suorituskykyvaatimukset

Selonteot
Kehittämisohjelmat
Puolustusvoimauudistus

SODAN AJAN JOUKKORAKENNE
MAAVOIMATUTKIMUS

JOUKKOJEN JA JÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN
- Kehittämisohjelmat
- Suorituskykyjen rakentaminen

-Testaus ja kehittäminen

MAAVOIMIEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MM.
- Varusmies- ja reserviläiskoulutus
- Rauhan ja sodan ajan rakenteet
- Infrastruktuuri
- Toiminnan kehittäminen

Uudet taisteluvälineet kuten lennokit, johtamisvälineet, valvontajärjestelmät, pimeätoimintavälineet ja
erilaiset räjähdyspanokset mahdollistavat vaikuttamisen parempaan
tilannekuvaan perustuen.
Oma-aloitteellisuudelle ja oveluudelle on entistä enemmän sijaa.
Joukolla, joka taistelutilanteessa
yllättää vastustajansa, on hetkellisesti moninkertainen ylivoima.
Tarkkuuskiväärillä tai panssarintorjunta-aseella yllättävästä suunnasta
valmistellusta tuliasemasta ammutun laukauksen osumatodennäköisyys on parempi kuin vastustajan
tulen alta ammuttaessa. Tykistön
ensimmäisistä kranaateista syntyy
suurimmat tappiot. Ensimmäinen
laukeava panssarimiina aiheuttaa
tappioita ja pysäyttää vastustajan.
Mitä enemmän yllätyksiä, ensimmäisiä kranaatteja ja laukeavia
miinoja, sitä enemmän tuotetaan
tappioita ja sekoitetaan vastustajan
toimintaa. Parhaaseen vaikutukseen
päästään perinteisellä sulutteiden,
epäsuoran tulen ja suora-ammuntatulen yhteisvaikutuksella. Oleellista on, että yllätyksen suoma etu
käytetään maksimaalisesti hyväksi
ja vastustajan vastatoimenpiteitä

väistetään.
Hyökkäyksessä ei ole niinkään
kysymys jonkun määräalueen valtaamisesta ja pitämisestä, kuin
reservinä olevan suorituskyvyn
siirtämisestä vaikuttamaan oikeaaikaisesti vastustajaan. Silti aina on
alueita, jotka on pidettävä hallussa
tai sitten niiden käyttö on estettävä
vastustajalta sulutteilla ja tulella.
Maavoimilla on myös oltava kyky
hyökkääjän kovan kärjen pysäyttämiseksi aukeavoittoisessa maastossa kohtaamistaistelussa. Tällainen
kyky löytyy taistelupanssarivaunuilla varustetuista mekanisoiduista
taisteluosastoista ja Karjalan Jääkäriprikaatista.
Muut puolustushaarat ja puolustusvoimien yhteiset suorituskyvyt kuten ilmapuolustus, erikoisjoukot, kaukovaikuttaminen ja
elektroninen sodankäynti tukevat
maavoimien taistelua. Tuhoamalla
ja lamauttamalla tärkeitä kohteita hyökkääjän syvyydessä luodaan
edellytyksiä torjuntataistelun onnistumiselle. Operatiivisen tulenkäytön erikoisampumatarvikkeilla
voidaan yllättävässäkin tilanteessa
vaikuttaa nopeasti myös vastustajan

koviin ja puolikoviin maaleihin.
Kenttäkokeissa on kouluttajien
ja johtajien eri tasoilla löydettävä
käytännön keinot esimerkiksi partio- ja panssaritiedustelun vaikeuttamiseksi, puolustusryhmityksen
joustavaan muuttamiseen, kärjen
toistuvaan pysäyttämiseen ja vaikutuksen ylläpitämiseen koko taistelun ajan koko vastuualueella. Miten
salaan ja harhautan, miten houkuttelen hyökkääjän itselleni edulliseen
taistelutilanteeseen, miten tempaan
aloitteen, ovat kysymyksiä, joihin
on haettava vastaukset.
Uudistetulla tavalla taistelevien joukkojen huollon järjestelyt
ovat haasteellisia. Huoltojoukkojen
organisoinnilla ja varustamisella
pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Taustalla on laaja maavoimatutkimukseen liittyvä huollon
tutkimustoiminta. Huollon järjestelyt, suluttaminen ja linnoittaminen,
johtamisvalmiuden saavuttaminen
ja muut puolustusvalmistelujen aikatekijät on myös selvitettävä kenttäkokein.
Artikkeli on julkaistu aiemmin
Sotilasaikauslehden numerossa
9/2012.
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Jäsenmäärän
kehitys
jäsenkehitys
on ollut Reserviläisliitossa jo lähes
20 vuoden ajan ollut kasvava. Tänä
vuonna näyttäisi kuitenkin tulevan
hieman takapakkia. Liiton maksaneiden määrä saattaa jäädä jopa
pienemmäksi kuin vuonna 2011.
Helsingin piirissä tilanne on kuitenkin liiton keskiarvoja parempi.
Piirin jäsenyhdistyksiin on liittynyt
elokuun loppuun mennessä uusia
jäseniä lähes 200. Määrä vastaa
5,49 % jäsenmäärästä. Se on lähes
kaksi prosenttiyksikköä liiton keskiarvoa korkeampi.
Liiton piirien maksaneiden jäsenmäärissä on vähenemistä tapahtunut eniten. Maksaneiden määrä
on 0,6 % pienempi kuin viime vuonna. Helsingin piirissä olemme kuitenkin runsaan prosentin kasvussa.
Se ei ole paljon, mutta kasvua kuitenkin.
Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdistyksissä on kaikkiaan
3499 henkilöjäsentä. Maksamattomia heistä on vielä runsaat 220
jäsentä. Jäsenyhdistysten johtokuntien olisi hyvä ottaa vaikkapa puhelimitse yhteyttä maksamattomiin ja
selvittää maksamattomuuden syyt.
Maksamattomien listat yhdistysten
jäsenvastaavat saavat Reserviläisliiton nettirekisteristä. Piirin toimistosta yhdistykset saavat apua ongelmatilanteissa.

Reserviläisliiton

Piirin jäsenyhdistyksiin on liittynyt
elokuun loppuun
mennessä uusia
jäseniä lähes 200.

Helsingin piirin henkilöjäsenten keski-ikä on 49,9 vuotta.
Keski-iältään nuorin yhdistys on
Tarkk´ampujakilta, jonka keskiikä on hieman runsaat 38 vuotta.
Seuraavana tulee Vantaan Reserviläiset, jonka keski-ikä kipuaa noin
42 vuoteen. Keski-iältään vanhin
yhdistys on Helsingin Reservin Ilmailuosasto. Kahden keski-iältään
nuorimman yhdistyksen lukemaa
selittää se, että ne ovat kasvattaneet
viime vuosina voimakkaasti jäsenmääräänsä. Myös toiminnan laatu
on tuonut mukanaan uusia nuoria
jäseniä. Ilmailuosaston korkeata
keski-ikää selittää se, että pääkaupunkiseudulta rekrytoidaan vähän
kutsunnoissa Ilmavoimien joukkoosastoihin varusmiehiä.

Jäsentilasto 				
						
Yhdistys
Jäseniä Maksaneet Maksamattomat Ei laskutettu Maksuprosentti
Helsinki
747
698
44
5
93,4 %
Espoo
479
444
30
5
92,7 %
Pohjois-Helsinki
19
19
0
0
100,0 %
S-Ryhmä
121
118
3
0
97,5 %
Länsi-Vantaa
78
66
12
0
84,6 %
Merireserviläiset
131
119
10
2
90,8 %
Vantaa
724
660
58
6
91,2 %
Ilmailu
79
78
1
0
98,7 %
Sissiosasto
288
275
8
5
95,5 %
Vääpeli
196
180
11
5
91,8 %
Hfors Svenska Ruoff.
44
44
0
0
100,0 %
Itä-Helsinki
112
100
11
1
89,3 %
PkMaanpuolustajat
6
6
0
0
100,0 %
Kokonaismaanpuolustus 36
34
2
0
94,4 %
Tarkk´ampujakilta
324
289
29
6
89,2 %
Uudenmaan Tykistökilta 115
109
5
1
94,8 %
3499
3239
224
36
92,6 %

Piirin keski-iät
YHDISTYS
PÄÄKAUPUNKISEUDUN MAANPUOLUSTAJAT
TARKKA-AMPUJAKILTA
VANTAAN RESERVILÄISET RY
POHJOIS-HELSINGIN RESERVINALIUPSEERIT R.Y.
ESPOON RESERVILÄISET RY.
HELSINGIN SISSIOSASTO RY
VÄÄPELIKILTA RY.
KOKONAISMAANPUOLUSTUS RY
MERIRESERVILÄISET RY
LÄNSI-VANTAAN RESERVINALIUPSEERIT RY
ITÄ-HELSINGIN RESERVILÄISET RY
HELSINGIN RESERVILÄISET RY
UUDENMAAN TYKISTÖKILTA
HELSINGFORSNEJDENS SVENSKA RESERVUNDEROFFICERARE R.F.
S-RYHMÄN RESERVILÄISET RY
HELSINGIN RESERVIN ILMAILUOSASTO
KOKO PIIRIN KESKI-IKÄ

Keski-ikä
38
38,12
41,99
43,56
44,37
46,69
46,7
48,7
50,3
50,59
51,01
52,77
56,86
58,67
60,95
69,08
49,89

Naisille uusi lippu
Teksti: Hannele Helikallio-Malinen,
Espoon Maanpuolustusnaiset ry

kunniapuheenjohtaja
Anneli Järvinen,toivotti kutsuvieraat tervetulleiksi, kertoen naisten
maanpuolustustyön arvoista ja perinteistä, johdattaen kuulijat lippujen historiaan sekä uuden lipun
toteutukseen ja symboliikkaan. Siniselle pohjalle, heraldisen ruusun
keskelle sijoittuu pellavan kukka,
joka symboloi hyvin suomalaista
naista.
Lippu on valmistettu käsityönä
applikoimalla. Sitä käytetään paraateissa, kulkueissa ja juhla-tilaisuuksissa.

Yhdistyksen

NIINISALON
RUK 48
(12.7.—8.11.1940)
Kurssimme kokoontuu
72-v KURSSILOUNAALLE ( avec)
Katajanokan Kasinolle, Laivastokatu 1,
Helsinki, torstaina 8.11.2012 klo
12.00.
Isäntänä kummikurssimme RUK 148
Nuijamiehet / Esa Härmälä.
- arkipuku

Lipun naulaukseen osallistui 26
kutsuttua henkilöä. Ensimmäisen
naulan löi Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali
Pertti Laatikainen ja viimeisen, lipun suunnittelija,heraldikko Harri Rantanen. Seremoniaan kuului
lisäksi nimikirjoitusten kirjoittaminen lippu-kirjaan. Muistoksi tilaisuudesta ojennettiin naulaajille
pienoisliput ja lipunnaulaustodistukset.
Kirkkoherra Antti Rusama siunasi lipun arvokkaaseen tehtäväänsä
juhlallisin menoin.
Tervehdykset juhlaan toivat:
Puolustusvoimat, prikaatikenraali
Pertti Laatikainen, Espoon kaupun-

ki, hallintojohtaja Aulis Majuri, Tapiolan Reserviupseerit, pj. Marko
Puumalainen, Espoon Reserviläiset,
pj. Henri Jacobsson, ja Maanpuolustusnaisten Helsingin Piiri, pj. Anne
Seppänen.
Lippujuhlan upean musiikillisen
tunnelman loivat Kaartin Soittokunnan Puhallinkvintetti sekä urkutaiteilija Hannu Jurmu.
Espoon Maanpuolustusnaiset
ry:n pj. Tuija Koivu kiitti päätössanoissaan lipun toteutumiseen vaikuttaneita tahoja ja henkilöitä.
Anne Seppäsen ajatuksin: ”Tätä
lippua kannettakoon arvokkain askelin!”
Kaarina Dromberg (vas.) toimi lipunnaulaajana.

Maavoimien taistelutapa uudistuu
Kaikille avoin esitelmätilaisuus to 22.11.2012 klo 17.30 – 19.00
Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa (osoite Töölöntorinkatu 2 B)

SINIVALKOISTA MUSIIKKIA

LA 20.10. klo 15.00 VIERTOLAN
KOULULLA, Liljatie 2
TIKKURILA
Isänmaallista, sotilasaiheista ja
sota-ajan musiikkia esittää TixiBand

Onko kyseessä todellinen muutos vai pelkästään uusi tapa ryhmitellä laatikoita?
Millaisia kokemuksia ja odotuksia taistelutavan muutokseen kohdistuu?
Kuinka eri aselajien (ml. tykistö) käy uudessa taistelutavassa?

eli Tikkurilan Soittokunta,
johtaa Kimmo Nurmi,
laulusolistina Michaela Heimsch.
Yhteislaulua.

Näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin vastaamassa Maanpuolustuskorkeakoulun johtamistaidon opettaja, yliluutnantti Antti Vasara.

Väliajalla ilmainen kahvitarjoilu.
Huumoria ja ohjelman juonto

Kahvitarjoilu!

Jukka Riipinen.

Ilmoittautumiset: Pekka Jokela, puh
0400 315 647 - 1.11.2012 mennessä.
Hyvät veljet, joukolla mukaan!

Lisätietoja Pekka Vasara (pekka.vasara(a)luukku.com)
Järjestää Uudenmaan Tykistökilta ja Kenttätykistökerho

VAPAA PÄÄSY
Järjestää

Matti Passi

10.10.2012
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Senioriupseerit
Itä-Virossa
Teksti Pentti Uosukainen,
Kuvat Harry Muona
Saavuimme Tallinna an M/S
Nordland’ialla klo 11.00. Laivamatkan aikana oli matkanjohtajamme
Göran Lindgren matkalaisille varatuissa kokoustiloissa kertonut matkan tutustumiskohteista ja erityisesti Sinimäen taisteluista ja niiden
merkityksestä Suomen kohtaloille.
Matkamme kohteena oli Vaivara
Sinimäge Muuseum. Museoon on
kerätty läheiseltä taistelualueelta
löytyneitä vanhoja aseita sekä muuta sotarekvisiittaa. Museonhoitajana
toimiva naisihminen kertoi varsin
eloisasti suomen kielellä sekä viime
sodan aikaisista tapahtumista että
sodan jälkeisistä ajoista. Hänen mukaansa Narvan seudun asukkaista
valtaosa on venäjänkielisiä ja osin
myös mennyttä aikaa kaihoilevia venäjänmielisiä. Mm Narvan kaupungin 66000:sta asukkaasta on venäläissyntyisiä n 82 %, virolaisia n 4 %
ja loput 14 % muita entisen Neuvostoliiton vaikutuspiirin kansalaisia.
Tosin Viron kansalaisia em joukosta
on yli 46%.
Museosta siirryimmekin sitten
Sinimäen taistelujen muistomerkille
Krenatöörinmäelle. Muistomerkin

vihreää ja puistomaista ympäristöä
katsellessa oli vaikea kuvitella alueella käydyn seitsemisenkymmentä
vuotta sitten materiaalin ja elävän
voiman menettämistä kaihtamatonta suurtaistelua. Näiden taistelujen
historiasta lyhyesti:
Puna-armeijan hyökkäyksen pysähdyttyä heinäkuussa 1944 Suomen rintamilla, siirsi Neuvostoliiton
sodanjohto Karjalan kannakselta
viisi divisioonaa vahvennuksineen
Narvan rintamalle täydentämään 2.
Iskuarmeijan ja 8. armeijan hyökkäysvoimaa. Narvan rintamalla oli
Puna-armeijaa vastassa 25 saksalaista ja 24 virolaista pataljoonaa.
Joissakin sotahistorioissa kerrotaan,
että Puna-armeijalla oli raskaita
aseita kahdeksankertainen ja ilmavoimia yli kymmenkertainen määrä
saksalaisten vastaavaan aseistukseen verrattuna. Neuvostovoimien
suurhyökkäys alkoi Narva-joen ylityksellä 25. 7. saksalaisten perääntyessä saman päivän aikana ns
Tanneberg-linjalle, jonka maastoa
hallitsivat yli 50 metriä ympäristöään korkeammat Sinimäet. Nämä
kolme itä-länsisuuntaista, jonkun
luonnonoikun seurauksena ilmestynyttä kalkkikivilohkaretta muodostavat yhteensä yli kolme kilometriä

Vaivara Sinimäge Muuseum.

pitkän ja kilometrin levyisen kukkulajonon, joka hallitsee Suomenlahden ja Peipsijärven pohjoispuolisten
Alutagusen soiden välistä aluetta.
Saksalaiset olivat jo ennen peräytymistään Narvalta varustaneet kukkuloille niin taidokkaasti sijoitetut
puolustusasemat, että sitkeä ja menetyksistä piittaamaton, moninkertaisesti ylivoimainen hyökkääjä ei
niitä yhtä sitkeästä puolustuksesta
johtuen pystynyt valloittamaan eikä
kiertämään. Vasta syyskuussa 1944
Suomen ja Neuvostoliiton sovittua
tulitauosta ja aselevosta saksalaiset jättivät Tanneberg-linjan Punaarmeijan hyökättyä Viroon Peipsijärven eteläpuolitse. Saksalaisten ja
virolaisten joukkojen lisäksi Sinimäen taisteluihin osallistui ainakin belgialaisia, tanskalaisia ja norjalaisia
rykmenttejä.
ja Tannebergin
linjan taistelujen tappioista on eri
lähteissä esitetty toisistaan huomattavasti poikkeavia lukuja. On
mainittu hyökkääjän menettäneen
pelkästään Sinimäen taisteluissa
170 000 - 200 000 miestä ja puolus-

Narvan rintaman

Narvan linna.

13.10.2012
”Jääkärin Yö” ampumatapahtuma partiokilpailu
13.10.2012
KESKO ja Sokos harjoitus
12.–14.10.2012
Reserviläisjohtaja
2
19.–21.10.2012 Tiedustelukurssi
Vääpelikurssi (PV:n tilaama)
12.–14.10.2012
19.–21.10.2012 ”Jääkärin
Huollon johtajakurssi
(PV:n tilaama)
13.10.2012
Yö” ampumatapahtuma
partiokilpailu
20.10.2012
Pistooli ja
2 Sokos harjoitus
13.10.2012
KESKO
20.10.2012
300 m(PV:n tilaama)
19.–21.10.2012 Kivääri
Vääpelikurssi
26.–28.10.2012 Huollon
Erä- ja maastotaidot,
peruskurssi
19.–21.10.2012
johtajakurssi (PV:n
tilaama)
26.–28.10.2012 Pistooli
Pienoiskivääriammunnat
lukiolaiset
20.10.2012
2
26.–28.10.2012 Kivääri
KoTU-kouluttajien
kenttälääkintäkurssi
20.10.2012
300 m
Vantaan
Lukiolaisen turvakurssi
26.–28.10.2012 Eräja maastotaidot,
peruskurssi
26.–28.10.2012 Kanta-Helsingin
Lukiolaisen
turvakurssi
Pienoiskivääriammunnat
lukiolaiset
Itä-Helsingin Lukiolaisen
turvakurssi
26.–28.10.2012 KoTU-kouluttajien
kenttälääkintäkurssi
Espoon-Kauniaisten
Lukiolaisen turvakurssi
26.–28.10.2012 Vantaan
Lukiolaisen turvakurssi
27.10.2012
Pistooli 2
26.–28.10.2012
Kanta-Helsingin
Lukiolaisen turvakurssi
27.10.2012
Kivääri 150 mLukiolaisen turvakurssi
26.–28.10.2012
Itä-Helsingin
26.–28.10.2012 Espoon-Kauniaisten Lukiolaisen turvakurssi
Kurssit ovat Santahaminassa,
27.10.2012
Pistooli 2ellei toisin mainita. Ilmoittautukaa kursseille
MPK:n internetsivuilla www.mpk.fi/Koulutuskalenteri > Helsinki
27.10.2012
Kivääri 150 m
Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita. Ilmoittautukaa kursseille
MPK:n internetsivuilla www.mpk.fi/Koulutuskalenteri > Helsinki
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ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN
LOKAKUUSSA 2012 SEURAAVAT KURSSIT:
ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN
12.–14.10.2012
Reserviläisjohtaja JÄRJESTETÄÄN
2
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ
12.–14.10.2012
LOKAKUUSSA Tiedustelukurssi
2012 SEURAAVAT KURSSIT:

tajan tuosta luvusta n 10 %, jotkut
historioitsijat kertovat lukujen esittävän koko Narvan rintaman menetyksiä; muitakin lukuja on löydettävissä. Joka tapauksessa, Viron ja
ehkä Suomenkin lähihistorian kannalta taistelut olivat varsin merkittävät; omaa maataan puolustamaan
ilmoittautui ykskaks yli 70 000 virolaista vapaaehtoista Neuvostoarmeijan hyökätessä Viron alueelle.
Saksalaisten värväystoimistoissa ei
siihen asti virolaisia ollut juuri tungeksinut.
Matkamme jatkui alas jokivartta Narvan Joensuuhun ja edelleen
Neuvostovallan aikana ns suljettuna
olleeseen, uraania jalostaneeseen
Sillamäen kaupunkiin. Kaupungin
arkkitehtuuri poikkesi huomattavalla tavalla edukseen monista samoihin aikoihin rakennetuista pienistä
Neuvostokaupungeista ja lieneekin
aikoinaan ollut elintasoltaan ympäristöään paremmassa asemassa.
Bussimatkan varrella näimme myös
Viron korkeimman (26 m) vesiputouksen, nimi mahtoi olla Valaste.
Tallinnan satamassa pääsimme jo
16.30 päivälliselle laivan buffet’iin ja

sotilastaitokilpailut
..
..
sodankylassa
5.-7.4.2013

ruoan jälkeen taas meille varattuihin kokoustiloihin leppoisan yhteishengen vallitessa pohtimaan matkan antia, seurustelemaan vapaasti
ja pohtimaan tulevia tapahtumia.
Vikkelimmät, kuten esimerkiksi vasta 63 vuotta aviossa olleet Helinä ja
Allan, ehtivät parketillekin tangoamaan ja tietysti rock’aamaan.
Ideoitiin myös Senioreiden ja
eri aselajikerhojen ja vastaavien
yhteisöjen yhteistoimintamahdollisuuksia. Senioreiden matkoille,
seminaareihin ja muihin vastaaviin
tilaisuuksiin ovat kaikki Helsingin
Reserviupseeripiirin henkilöjäsenet
jatkossa tervetulleita.
Mainittakoon lopuksi, että matkalle osallistui 35 Helsingin Reserviupseeripiiristä avec’it mukaanlukien sekä matkan johtaja Göran
Lindgren ja Vihdin Liikenteen bussinkuljettaja Raivo Peurumaa. Matkaa pidettiin tiukasta aikataulusta
huolimatta varsin onnistuneena,
kiitos asiantuntijamatkanjohtajan
sekä virolaissyntyisen, matkan aikana tarkentavia yksityiskohtia esittäneen ja mielenkiintoisia ajoreittejä
valinneen kuljettajan.

..

kansainvalinen
sotilastaitokilpailu
lapissa 2013

lisatietoJa kilpailusta:
Sähköposti: kai.leinonen@pp1.inet.fi
Puhelin: +358 44 277 7724
www.rul.fi/lappi2013 | www.res.fi/lappi2013 | www.resul.fi/lappi2013
YhtEiStYöSSä:
Kuva: Puo
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RESUL
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Isosaari — kappale sotahistoriaa
1700- ja 1800-luvuilta

10 tuuman Durlaher. Kuva Aarne Skipari.

Kirjoittaja on Anu Vuorinen,
tietokirjailija, Suomenlahden
Meripuolustusaseman
tiedottaja, jonka erikoisalana on
rannikkotykistön historia.
M ere n ku lkijo i lle

Isosa ari ,

joka aikoinaan tunnettiin nimellä
Mielön, toimi Helsingin sisäläntuloväylän merimerkkinä 1700-1800
-luvun merikartoissa.Ensimmäiset
dokumentoidut tiedot saaresta löytyvät vuodelta 1577, jolloin tsaari
Iivana Julma lähetti 2000 tataaria
ryöstöretkelle Uudenmaan ranni-

Englantilaisen hauta.

kolle. Tataarit tulivat ratsain jäitä
pitkin etelästä ja ahtojäävyöhykkeen
estäessä heidän etenemisen mantereelle tataarit leiriytyivät Isosaareen.
Saaren omisti aikoinaan Ruotsin
valtio. Vuonna 1801 löytyy ensimmäinen merkintä asutuksesta kun
Viaporin komppanianpäällikkönä
toimiva everstiluutnantti Anders J.
Sjöman pääsi kruununtilan asukkaaksi maksamalla 20 riikintaalaria
ja 5 killinkiä. Tällä korvauksella hän
sai käyttöoikeuden saaren metsiin
ja kalavesiin. Saari kuitenkin säily
kruunun omistuksessa ja se merkitsi sitä, että kruunu saattoi milloin
tahansa irtisanoa sopimuksen ja

siirtää saaren käyttöoikeuden kolmannelle osapuolelle. Vuonna 1803
Sjöman sai lunastettua Isosaaren ns.
verotilaksi ja sillä oli suuri merkitys,
koska kruunu menetti tällä toimenpiteellä omistusoikeutensa eikä voinut enää vaikuttaa saaren käyttöön.
Suomen sodan päätyttyä 1809,
solmittiin Haminan rauha ja tämä
merkitsi myös saaren omistuksen
siirtymistä Ruotsilta Venäjälle. Venäläisten aikana saarta esitettiin
useasti pakkolunastettavaksi, milloin luotsitoimintaan ja milloin
varuskunnan käyttöön harjoitusalueena. Näihin toimenpiteisiin ei
kuitenkaan koskaan ryhdytty. Saari
pakkolunastettiin sotilaallista käyt-

Patteri nykyisessä muodossaan.

töä varten vasta 31.8. 1894 päivätyllä
asiakirjalla.
Krimin sota syttyi vuonna 1854.

Sodan vuosina saari joutui sotilaiden kanssa tekemisiin kun englantilaiset käyttivät saarta satunnaisena tähystyspaikkana laivastonsa
pommittaessa Viaporia ja Santahaminaa. Krimin sodan ajoilta on Isosaaren vanhin muistomerkki ns.
Englantilaisen hauta. Hauta on tykkivene Amphionin miehistöön kuuluneen merimies George Quinnellin.
Hän sai surmansa Santahaminan
patterin tulituksessa 22.6.1855 ja
haudattiin Isosaareen.
Isosaari oli sijaintinsa ja kalaisi-

en vesiensä ansiosta mieleinen tukikohta kalastajille, joita tiettävästi on
saaressa asunut useampia. 1800- luvun lopulla, aina vuoteen 1912, saarella asui Pettersonin kalastajaperhe, johon kuuluivat äiti Maria, isä
Karl, neljä poikaa ja kaksi tytärtä,
joista toinen oli perheeseen adoptoitu Lydia. He saivat asua saarella
erikoisluvalla, vaikka venäläisten
etujoukko saapui saareen linnoitustöihin jo vuonna 1909.
Venäläiset kävivät sotaa japanilaisia vastaan vuonna 1904, sillä
seurauksella, että menettivät lähes
kokonaan Itämeren laivastonsa kuuluisassa Tshusiman meritaisteluissa.
Tämä lisäsi epävarmuutta Itämerel-
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Peterssonin perheen miehet käymässä kalasaalista läpi 1900-luvun alussa, todennäköisesti Isosaaressa. Kuva Valentina Oksala.

lä, sillä ilman laivaston turvaa Venäjän silloinen pääkaupunki Pietari
olisi helposti vihollisen armoilla.
Venäjä päätti turvata kaupunkinsa
vahvoilla tykki- ja miina-asemilla.
Puolustus käsitti mm. Helsingin
edustalla kaksi merenpuoleista meririntamaa, joista uloimpaan Isosaari kuului. Luotua rannikkoyhdistelmää kutsuttiin Pietari Suuren merilinnoitukseksi.
Rakennustyöt saarella aloitettiin
1909, jolloin paikalle tuli pieni etukomennuskunta tarkoituksena todennäköisesti rakentaa laituri, jotta

mittavampi rakentaminen saatettiin
käynnistää 1913. Linnakkeen rakentaminen ja varustaminen kesti aina
vuoteen 1915, joka valmistuttuaan
käsitti kolme erillistä kasemattia,
jokaisessa neljä tykkiasemaa sekä
lukuisan määrän erilaisia asuinrakennuksia, kasarmin, ruokalan ja
leipomon. Saaressa, joka tuolloin
tunnettiin nimellä Stora Mjölö, oli
aseistuksena A- patterissa neljä kappaletta 10 tuuman Durlacher tykkiä ( 245/45 D), B- patterissa neljä
kappaletta 11 tuuman tykkejä, (jotka
vaihtuivat hyvin nopeasti 10-tuu-

maisisksi, syytä ei tiedetä) ja C- patterissa neljä kappaletta 6 tuuman
Canet- tykkejä (152/45 C).
itsenäistyi joulukuussa
1917. Kuukauden päästä alkoi ns.
Suomen kansalaissota. Hyvin pian
Suomi jakautui pohjoisen valkoisiin
ja etelän punaisiin joukkoihin. Isosaaressakin oli silloin venäläisiä vallankumouksellisia ja punaisia. Kun
Helsinki toukokuussa 1918 vallattiin
saksalaisten johdolla siirtyi Isosaarikin valkoisten joukoille.
Isosaaressa toimi neljä kuukautta

Suomi

YHTEYSTIEDOT

Klaukkalan
Ajoneuvokatsastus Oy
Järvihaantie 6
01800 Klaukkala
puhelin 050 560 0910
faksi 09 221 2002

Kevyen kaluston määräaikaiskatsastukseen
voit tulla myös ilman ajanvarausta.
Yksityinen edullinen kotimainen asema
Olemme avoinna ma-to klo 8-18 perjantaina 8-17
Lauantaisin suljettu
www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi
katsastus@klaukkalanajoneuvokatsastus.fi

(15.5.-15.9.1918) pelätty vaarallisiksi
luokiteltujen punaisten vankileiri,
jossa kuoli n. 360 vankia. Olosuhteet olivat hyvin puutteelliset ja ankeat. Leiristä on muistona saaren
keskellä oleva muistomerkki, joka
on todennäköisesti pystytetty yhteishaudan kohdalle.
vuonna
1918 Suomen valtio otti haltuunsa
Viaporin linnoituksen sekä takavarikoi Venäjän valtion kiinteän ja
irtaimen omaisuuden. Tämä antoi
materiaaliset edellytykset koko ran-

Huhtikuun 14. päivänä

nikkotykistön synnylle.
Toukokuun 15. 1918 määrättiin
majuri Almqvist ottamaan Viaporin linnoitustykistön päällikkyys.
Uuden joukko-osaston nimeksi tuli
12.5.1918 Suomenlinnan Linnoitustykistö, jonka ensimmäisenä tehtävänä oli nostaa Suomen leijonalippu
Viaporin linnoituksen lipputankoon
Kustaanmiekan patterinmäellä. Tuo
sinivalkoinen valtionlippu on hulmunnut paikallaan jo 94 vuotta, toivottaen tervetulleiksi monet ulkomaiset ja kotimaiset alukset niiden
lähestyessä pääkaupunkiamme.
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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

Toiminta ampumaradoilla on vilkasta syksystä huolimatta
Joku aika sitten laitettiin lausuntokierrokselle uusi
Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen luonnos.
Tuleva ohje, jos (ja kun?) se ilman korjauksia menee
eteenpäin, alkaa rajoittaa raskaalla kädellä ammunnan harrastajia. Rikollisiin tämä ohje ei toki tule
vaikuttamaan, he kun pystyvät hankkimaan aseensa
ihan ilman lupabyrokratiaa ja oikeuslaitoksen ruuhkauttavaa valitus-/ennakkotapaus-rumbaa.
Lainaus luonnoksesta: ”Tässä ohjeessa on
keskitytty vain kahteen eri aihekokonaisuuteen,
henkilön soveltuvuuden arviointiin ampumaaselupa-asioissa ja aseen soveltuvuuden arviointiin
ampuma-aselain mukaisessa luvan myöntötilanteissa. Aihekokonaisuudet ovat niitä, joita koskevista
poliisilaitosten päätöksistä on eniten valitettu
hallinto-oikeuksiin ja joissa ampuma-aselaki on
eniten tulkinnanvarainen. Niistä muista aihekokonaisuuksista, joita on käsitelty vuonna 2007 annetussa
ohjeessa ja joita tässä ohjeessa ei käsitellä, tullaan
antamaan erillisiä ohjeita ampuma-aseasioita käsittelevässä sähköisessä lupaohjeessa.”
Nykyinen laki on siis viranomaisenkin mielestä niin epämääräinen, että virkamiestyönä on
luotava ns. ”yhtenäistämisohje”, jotta lakia pystyy
tulkitsemaan ”oikein”. ”Oikein” lainausmerkeissä,
koska ko. ohjeluonnos on tietyiltä osin sen verran
jyrkkä paperi, että sen voisi jopa siellä täällä väittää

Ilma-aseiden
sarjakilpailu
Töölössä
Ilma-aseiden sarjakilpailu 2012 – 2013 Töölössä käynnistyy lokakuussa.
Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko
vappuun saakka:
-tiistai klo 14.00 - 19.30
-torstai klo 16.30 - 18.00
Radalle pääsee katutasosta MP-myymälän
takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on
ovikello radalle. Klo 18.00 saakka voi kulkea
myös MP-myymälän kautta.

menevän lainsäätäjän tontille mm. käytännössä
kieltäen tietyt asetyypit kokonaan, ja rajoittaessaan
merkillisesti suurempikaliiperisten kiväärien lupia
hakijan käytössä olevien ampumaratojen pituuden
(vähintään 300 m), ei suinkaan suojauksen ja varustelun, mukaan!
Lainaus luonnoksesta: ”Hankkimis- ja hallussapitolupa muu ase -tyypin ampuma-aseeseen ei saa
antaa, vaikka ase soveltuisikin hyvin ilmoitettuun
käyttötarkoitukseen, jos ilmoitettuna käyttö-tarkoituksena on ampumaurheilu/-harrastus, metsästys
tai muistoesineenä säilyttäminen.
Hankkimis- ja hallussapitolupa muu ase -luokan
aseeseen voidaan antaa vain, jos ase on ilmoitettuun käyttötarkoitukseen välttämätön. Tällöin
kyseeseen tulee yleensä vain tilanne, jossa tämän
asetyypin ase on välttämätön hakijan työn takia, tai
asetyyppi kuuluu asekeräilijän hyväksyttyyn keräilysuunnitelmaan.”
Hieman arveluttavalta tuntuu luonnoksen
kohta, jossa todetaan: ”Kun ampuma-aseen omistaminen ei ole laissa tarkoitettu hyväksyttävä käyttötarkoitus, ei myöskään sen säilyttäminen, jotta voisi
myöhemmin luovuttaa aseen perinnöksi jollekin tai
sen säilyttäminen niin pitkään, että joku toinen voisi
saada siihen hankkimisluvan.”
Mitähän tällä tarkoitetaan? Jos ase(et) säilyte-

Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan
toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan
takaosan varastohuoneessa löydät taulut.
Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms.
ovat lukitussa kaapissa, numerolukon koodin saa Seppo Laitakarilta Sarjakilpailumaksu on 3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan
enintään kaksi suoritusta illan aikana. Sarjakilpailussa ammutaan 40 kilpalaukausta
sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia.
Ammutaan 5 ls / taulu pistoolilla, 2 ls / taulu
kiväärillä.
Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana
ammutut kolme parasta tulosta. Muista
ilma-asekilpailuista Reservin Sanomissa
erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua. Lisätiedot: Seppo Laitakari 050-4026180.

ALOITUSAIKA klo 17.15
Aloitimme maanantaiset kävely-/marssiharjoituksen keskuspuistossa.
5km/1h ja 10 km/2h lenkit. Ei erillistä
ilmoittautumista, ilmestyt vain paikalle.
Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka Pirkkolantien varressa.
Lähtökynnys ylitetään klo 17.15, teemme
ensin 5 km/1h lenkin ja palaamme
parkkipaikalle noutamaan klo 18.15
saapuneet mukaan ja marssimme 5 km
lisää. Haasta yksi tai useampi kaverisi
liikkumaan. Tervetuloa maanantaimarssille! Saku Väliahde, majuri, HRUP:n
puheenjohtaja 040-725 2096

rajoittaa.”
Tosiaan
lokakuussa mennään ja kohta on
kunnallisvaalit.
Muistakaa käydä äänestämässä ja muistakaa myös
valita puolueenne tai ehdokkaanne tarkasti. Ehdolla
on pilvin pimein mm. Santahaminan varuskunnan
lakkauttajia, ampumaratojen vastustajia ja muita
reserviläisharrastustamme ylenkatsovia ehdokkaita.
On siellä varmaan joka kunnassa jokunen kunnon
ehdokaskin tarjolla! Olkaa tarkkana ja keskittäkää
äänenne oikeille ihmisille. Se on ainoa tapa vaikuttaa harrastuksemme tulevaisuuteen!
Tapahtumia ja ratavuoroja on vielä muutama
jäljellä loppuvuonna. Kun palvelusaseiden syyskilpailu on ammuttu, kokoonnutaan jakamaan
piirimme mestareille kiertopalkinnot. Tilaisuuteen
lähetetään mestareille henkilökohtaiset kutsut.

Ampumavuorot Santahaminassa
Ampumakalenteri
Vuoro
LOKAKUU
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
MARRASKUU
KIVÄÄRI 150M
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
JOULUKUU
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M
PISTOOLI 2
KIVÄÄRI 150M

pvm

klo

rata

tapahtuma

ilmoittaudu

Numero

27.10.2012
27.10.2012

KLO.9-12
KLO.12-16

2
150M

viikkovuoro
viikkovuoro

24.10.klo.16
24.10.klo.16

0400 12 12189
0400 12 12178

3.11.2012
10.11.2012
10.11.2012
17.11.2012
17.11.2012
24.11.2012
24.11.2012

KLO.9-16
KLO.9-12
KLO.12-16
KLO.9-12
KLO.12-16
KLO.9-12
KLO.12-16

150M
2
150M
2
150M
2
150M

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

31.10.klo.16
7.11.klo.16
7.11.klo.16
14.11.klo.16
14.11.klo.16
21.11.klo.16
21.11.klo.16

0400 12 12179
0400 12 12190
0400 12 12180
0400 12 12191
0400 12 12181
0400 12 12192
0400 12 12182

1.12.2012
1.12.2012
8.12.2012
29.12.2012

KLO.9-12
KLO.12-16
KLO.9-12
KLO.12-16

2
150M
2
150M

viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro
viikkovuoro

28.11.klo.16
28.11.klo.16
5.12.klo.16
26.12.klo.16

0400 12 12193
0400 12 12183
0400 12 12194
0400 12 12184

HUOMIOIKAA VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ
LAINAKALUSTOA TARVITSEVA – LUE OHJE KO. TAPAHTUMAN TIEDOISTA

Liikuntatoimintaa
Maanantaimarssit käyntiin syyskuussa, UUSI

tään asianmukaisesti ja haltija sekä luvat ovat
kunnossa ja perheessä tai lähisuvussa joku
haluaa jatkaa harrastusta esim. kun ikärajat tulevat täyteen tai opiskelut on suoritettu, niin
välineitä ei saa tätä varten säilyttää, vaan ne
pitää myydä tai luovuttaa pois, jos niillä ei
aktiivisesti ammuta? Eihän se näin voi olla.
Kautta aikojen tässä maassa omaisuus, joita
usein hyvinkin arvokkaat aseet ovat, on mennyt
isältä pojalle tai tyttärelle. No, onneksi ohjeluonnoksessa sentään todetaan, että aseen kantamisen
(lue käytön) pysyvän päättymisen näyttökynnys on
korkea.
Ei tuo luonnos kokonaan ole tyrmäyksen arvoinen. Sieltä löytyy kyllä ihan veronmaksajankin
järjelle sopivia muotoiluja, joiden ei uskoisi tulevan
samojen kirjoittajien kynistä kuin edelliset kansalaisen kyykytykset.
Lainaus luonnoksesta: ”Ampuma-aseen hankintaa koskevat hakemukset, jotka on tehty useammalla käyttö-tarkoitusperusteella, tulee ratkaista jokaisen perusteen osalta erikseen ja tällöin hakemus
ratkaistaan hakijan kannalta edullisimmalla tavalla.”
”Esim. jos hankittava ampuma-ase on itselataavalla
toimintatavalla toimiva kivääri ja ilmoitetut hyväksyttävät käyttötarkoitukset ovat metsästys ja ampumaurheilu, ei aseen lipaskapasiteettia ole syytä

Sählyvuoro sunnuntaisin klo 19:30
HRUP alkaa tarjota sählyvuoroa molempien piirien jäsenille. Paikka on
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Pietari
Hannikaisen tie 6, Helsinki. Tapaaminen
koulun pihalla. Vuoro on sunnuntaisin
alkaen su 2.9. klo 19.30 – 20.30. Varustus:
oma maila, sisäpelikengät, urheilu- ja
peseytymisvarustus.
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa
http://stadinressujensalibandy.nimenhuuto.com/. Salasanana toimii ”Ressusalibandy”.
Syksyn tullen kannattaa taas alkaa
kohentaa omaa kenttäkelpoisuutta ja
työkykyä - nyt on käsillä oiva tilaisuus
päästä liikkumaan hyvässä reserviläisporukassa!

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Syksyn maastovaellukset
Maastovaellus 2. noin 15 km Sipoon
korpi, MPK kurssi nro 0400 12 13031 su
21.10.2012. Kokoontuminen Leppävaaran
urheilupuiston pysäköintialueella 09:15,
osoite, Vanha maantie 11- 13. Siirtyminen
Sipoon korpeen klo 09:30.
Maastovaellus 3. noin 15 km Salmen ulkoilualue, MPK kurssi nro 0400 12 13032,
su 18.11.2012. Kokoontuminen Salmen
ulkoilualueella 09:45, osoite Salmentie
75, 03300 Otalampi (Vihti).
Säähän sopiva ulkoiluasu
Lisätiedot: Juha Matikainen 050-5977139
juha_matikainen(at)suomi24.fi

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Tervetuloa mukaan
liikkumaan
Kertausharjoitusten vähyys tulevina
vuosina on puhuttanut reserviläiskenttää
paljon. Ennen vuotta 2015 on harjoituksia
luvassa hyvin vähän tai ei ollenkaan. On
kuitenkin asioita, joita jokainen taistelija voi
harjoitella. Yksi näistä on kenttäkelpoisuus.
Tärkeä osa kenttäkelpoisuutta on ammunta,
mutta yksinään se ei vielä riitä. Sotilaan
on kyettävä liikkumaan ja toimimaan
taisteluvarustuksessa niin maastossa kuin
rakennetullakin alueella useita vuorokausia,
jopa viikkoja tai kuukausia. Tähän tarvitaan
rautaista kuntoa, ja sen rakentaminen ei
tapahdu hetkessä.

Sotilasliikuntatoimikunta on suunnitellut
ensi vuoden liikuntatarjontaa. Tarjolla on
muun muassa monenlaisia sotilastaitokilpailuja, piirien yhteiset joukkueet Jukolan
viestiin, erilaisia marssitapahtumia, sählyvuoro, maanantaimarssit ja kuntosalietu.
Toiminta on jäseniä varten. Juuri sinulle.
Kannetaan kukin vastuumme omasta kenttäkelpoisuudesta ja työkyvystä. Näin olemme valmiit, kun kutsu jälleen käy vuodesta
2015 eteenpäin.
Sotilasliikuntatoimikunta
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Toimintakalenteri
LÄNSI-VANTAA

Helsingin
Reserviupseeripiiri
ALUEkerhot

Espoo–kauniaineN
RESERVIUPSEERIT
Esitelmäilta: 20.11.2012 klo 19 Kauniaisten kaupungintalolla puolustusministeri Carl Haglund kertoo
missä mennään puolustusvoimien
uudistuksessa.
Sääntömääräinen syyskokous
20.11.2012 klo 18 Kauniaisten kaupungintalolla. Käsiteltävät asiat
sääntöjen mukaan, talousarvio vuodelle 2013 sekä hallituksen jäsenten
valinta.
Esitelmäilta 11.12.2012 klo 19 Kauniaisten kaupungintalolla. Kiinan
kansantasavallan Suomen sotilasasiamies, Senior Colonel Yao Qin
puhuu ajankohtaisista turvallisuusja sotilaspoliittisista kysymyksistä.
Esitys on englanniksi, mutta eversti
Yaolle voi kysymyksiä esittää myös
suomeksi.

och ytterligare information följer
per e-post, på webbsidan och i denna evenemangskalender.
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.
Officersbalen 2013
HSRK ordnar Officersbal på Riddarhuset i Helsingfors den 13 april
2013, reservera datumet redan nu!
Alla medlemmar får inbjudan. Ytterligare information följer.
Kontakt: info@hsrk.fi Webbsida:
www.hsrk.fi Facebook: http://www

Päästäksenne sähköisen tiedotuksemme piiriin, ilmoittakaa sähköpostiosoitemuutoksenne sähköpostiimme: lvrury@gmail.com tai olli.
pusa@pusa.fi
LVRU järjesti yhdessä Vantaan
Maanpuolustusnaisten ja LänsiVantaan Reservin Aliupseerien sekä
Hämeenkylän seurakunnan kanssa
maanpuolustushenkisen kirkkopyhän Hämeenkylän kirkolla. Kirkkosalia koristivat Suomen lippu ja
maanpuolustusjärjestöjen liput.
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvien aikana maanpuolustusjärjestöt kertoivat toiminnastaan.
Kerhon syyskokous on tiistaina
23.10.2012 klo 19 toimintakeskuksessa. Kokouksessa mm. valitaan toimihenkilöt ensi vuodelle. Sääntömääräiset asiat sekä joitakin lisäasioita,
jotka esitellään kokouksessa. Erinomainen tilaisuus vaikuttaa kerhon
toimintaan. Kokouksen jälkeen Göran Lindgren kertoo Itä-Viron taisteluista kesällä 1944. Tervetuloa!
Kerhon 40-vuotisjuhla pidetään
toimintakeskuksessa lauantaina
10.11.2012. Päivällä vastaanotto,
illalla jäsenten juhla / kerhon pikkujoulu. Tiedotamme ilmoittautumisesta iltajuhlaan sähköpostilla ja
kotisivuilla. Ilmoittautumisesta voi
myös tiedustella puheenjohtajalta.
Lukiolaisten turvakurssi Santahaminassa 26-28.10.
Reserviläisammunnat Tikkurilan
urheilutalolla tiistaina 6.11.2012 klo
17. HUOM! Toimintakalenterissa on
väärä päivä. Pienoiskivääri 20 ls makuulta.
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.
Seuratkaa myös kerhon kotisivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivujen osoite on www.rul.fi/lansivantaa

Ammunnat vetää Yrjö Alastalo puh.
0400 306787.
Seppälän radalla jatketaan perinteisin kuvioin 20.10. ja 10.11. Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että
kiväärilajeja.
Lisätietoja ampumaupseerilta
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi.

Pohjois-Helsingin
reserviupseerit
Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous Taistelukoululla 31.10.2012 klo 18:30.
Osoite: Rantatie 39, Tuusula.
Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous
AEL:n tiloissa, Kaarnatie 4:ssä, Malminkartanossa 20.11.2012 klo 18.30.
Vierailu Lottamuseoon
Vierailemme Lottamuseossa,
Taistelukoululla 31.10.2012. Kokoontuminen museon edessä klo 17:00,
josta opastettu kierros museossa.
Kimppakuljetukset lähtevät Malmin
Teboililta klo 16:30.
Tule Luolaan ampumaan
Ampumavuoromme Luolassa,
Töölönssä jatkuvat jokaisen parittoman viikon perjantaina.
Seuraavat ampumavuorot ovat
26.10., 9.11. ja 23.11. 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
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

noiskivääriammunta 20 ls makuu.
13.11.2012 klo 19.30 on Toivo
Kultti pienoiskivääri kilpailu 10 ls
makuu ja 10 ls pysty. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola
puh.0500-455474.
VETRES-toimikunta järjestää
perinteisen isänmaallista, sotilasaiheista ja sota-ajan musiikkia sisältävän tapahtuman nimellä ”Sinivalkoista musiikkia” lauantaina 20.10.
klo 15 Viertolan koululla Tikkurilassa, Liljatie 2. Musiikkia esittää TixiBand eli Tikkurilan Soittokunta,
laulusolistina Michaela Heimsch.
Ohjelmassa on myös yhteislaulua. Väliajalla ilmainen kahvitarjoilu. Tervetulleita ovat kaikki kyseisen
musiikin ystävät. Vapaa pääsy.

Töölö
Hallituksen kokous pidettiin 4.10.
Mitalivastaava Risto Piekka pyysi pikaista toimintaa hakemusten
tekemisessä puheenjohtajalle tai
sihteerille, jotta saataisiin jo itsenäisyyspäiväksi mitaleita jakoon.
Kyseeseen tulevat ensisijaisesti
maanpuolustus- sekä vapaaehtoisen
maanpuolustyön mitalit. Myös Sininen Risti -kunniamerkkiä päätettiin
hakea kahdelle hallituksen jäsenelle. Piekka hoitaa asiaa eteenpäin.
Kerholle päätettiin hankkia Jarkko Pakkasen tekemän selvityksen
pohjalta sekä pumppuhaulikko että
"Ukko-Pekka". Antero Jauhiainen
hankkii tarvittavat luvat.
Syyskauden ampumavuorot on
pidetty normaaliin tapaan Töölön
ampumaradalla. Vapaat harjoitukset syksyllä ovat 30.10. ja 27.11. ja
pienoispistooliharjoitukset 16.10.,
13.11. ja 11.12.
Padasjoen ampumaviikonloppuun 1.-2.9. osallistui 7 henkilöä.
Kerhon golfmestaruuskilpailut
järjestettiin Vihdissä 14.9. ja mestaruuden voitti Sampo Martiskainen.
14. - 16.9. RESURSUS; Antero
Jauhiainen oli toimitsijana.
21.9. järjestettiin erittäin onnistunut DC-3 -lento Hiidenmaalle,
mukana 17 henkilöä. Osallistujille
oli järjestetty pieni kiertoajelu ja
käynti paikallisessa sotamuseossa,
jonka johtaja Urmas Selirand toimi
vauhdikkaana ja humoristisena oppaanamme. Hän on myös paikallisen Kaitseliiton varapuheenjohtaja.
Kiitokseksi annettiin kerhon kilvet
hänelle ja toisena lentäjänä toimineelle Pentti Niemelle, joka on myös
kerhomme jäsen.
Hallituksen jäsen Risto Piekka
osallistui Lahdessa messujen yhteydessä järjestettyyn Turvallisuusseminaariin ja kirjoitti Helsingin
Reservin Sanomiin ansiokkaan artikkelin "Uutta uraa".
Kerho järjesti Spjutsundissa 29.9.
perhetapahtuman, johon osallistui
perheenjäsenten lisäksi veteraaneja. Osallistujia oli yhteensä n. 30 ja
vaihtelevasta säästä huolimatta tilaisuus oli ilma-aseammuntoineen
erittäin onnistunut.
6.10. järjestettyyn mielenkiintoiseen piiriseminaariin osallistui
kerhomme hallituksesta 3 jäsentä.
Teemoina olivat varautuminen ja
reserviupseeriuden tulevaisuus.
Tilaisuudessa puhuttiin myös syyskuussa hallituksessa mitään esityksestä muuttamatta hyväksytyistä
piirin uusista säännöistä, joiden
laatimisessa kerhomme hallituksen
jäsenellä Risto Piekalla oli ratkaise-
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Helsingfors svenska
reservofficersklubb

Höstmöte
HSRK:s höstmöte hålles torsdag
29.11.2012 kl. 18.00 i Helsingfors
Reservofficersdistrikts utrymmen,
Auditoriet, Tölötorggatan 2 (ingång
bredvid restaurangen) . På mötet
behandlas stadgeenliga ärenden,
bl.a. val av ordförande och styrelse. Alla medlemmar är välkomna
till mötet utan särskild anmälan. På
grund av traktering är klubben dock
tacksam över anmälan om deltagande senast måndag 26.11.2012 till
mathias@hsrk.fi eller 040 570 6813.
Skytte
Skytte på inomhusbanan i Tölö
fortsätter udda veckors torsdagar kl.
17-19. Vapen och annan nödvändig
utrustning kan lånas på plats. Meddela gärna innan att du är på kommande. Kontakt: jussi@hsrk.fi eller
050 506 0991 och axi@hsrk.fi eller
040 773 3830. Ytterligare information om skyttet hittas på www.hsrk.fi.
Om du funderar på att ansöka
om innehavstillstånd för pistol, delta då i ett så tidigt skede som möjligt
vid klubbens skyttetur. På så sätt
antecknas din närvaro i klubbens
och banans dagbok. Nuförtida lagstiftning kräver två års bevisad aktivitet/intresse för att ett tillstånd ska
kunna beviljas.
Skytte med hagelgevär
Klubben strävar efter att arrangera 1-2 tillfällen för hagelgevärsskytte
i oktober-november. Vapen och annan nödvändig utrustning kan då
lånas på plats. Exakt tidpunkt, plats

Kanta-helsinki

Yhdistyksen syyskokous on torstaina 8.11.2012 klo 17.00 alkaen Karimo – salissa Katajanokan Kasinolla.
Kokouksessa käsitellään tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi yhdistyslain 23§ tarkoitettuna
asiana yhdistyksen sääntöjen muuttaminen vastaamaan uudistettuja
HRUP:n mallisääntöjä. Kyseessä on
sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely.
Kokouksen jälkeen klo 18.00 alkaen on samassa tilassa Maanpuolustuskorkeakoululla strategian laitoksella toimivan everstiluutnantti
Timo Ristimäen esitelmä aiheena
Itä-Aasian tilanne. Esitelmä on
ajankohtainen johtuen mm. Kiinan,
Japanin ja Taiwanin kiistoista eräitten pienten saarien omistuksesta.
Alueen strategista merkitystä kuvaa
USA:n lisääntyvä voima alueella
ja Itä-Aasian merkityksen lisääntyminen maailmantaloudessa. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa sihteeri
Raimo Hynyselle ma 5.11. mennessä
e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com
tai gsm 040 5108513.
Yhdistyksen säännölliset ammunnat jatkuvat Töölön radalla
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@gmail.com, p. 044 206 1717.

Tikkurila
munkkivuori
Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 12.11.2011 piirin
tiloissa V kerroksen neuvotteluhuoneessa kello 18 alkaen. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat ja
sääntömuutos koskien hallituksen
kokoa. Osoite on Döbelninkatu 2.
Kokoonnutaan ulko-ovelle.
Tervetuloa kaikki mukaan.
Piirin ampumarata. Ampujilta vaaditaan ampumavakuutus
ja sääntöjen tinkimätöntä noudattamista. Toinen vuoromme on
17.11. Ampumisaika 12.00 - 14.30.
Ammunnat vetää Mauri Routio
puh.040 7322751 tai mauri.routio@
sci.fi . Jos et ole antanut sähköpostiosoitetta, soita ennen radalle lähtöä.
Urheilutalon 22-vuorot jatkuvat parillisen viikon perjantaisin
klo 18.00 – 19.30. Radalle mahtuu,
joten osallistukaapa harjoituksiin
ahkerasti. Seuraava vuoro on 19.10.

Syyskokous 25.10.2012 klo 19.00 alkaen ja sen jälkeen kuukausikokous ”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa C-porras
vanhassa talossa. Huom. paikka
muuttunut! Esitelmän pitää evl
Ilmari Hakala aiheena: ” Sotilaan
etiikka sodan ja rauhan aikana ”.
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset asiat eli
mm. vahvistetaan vuoden 2013 toimintasuunnitelma, jäsenmaksun
suuruus ja talousarvio sekä valitaan
yhdistyksen hallitus vuodelle 2013.
Jäsenet runsaslukuisesti paikalle.
Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen.
Seuraa myös kotisivujamme
www.tiruk.net .
Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös
pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan!
6.11.2012 klo 17.30 alkaen on pie-
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va osuus.
Perinteinen tasoituksellinen
keilakilpailu Huoltorykmentin, veteraanien ja TRUPSin joukkueille
järjestetään 1.11. klo 15.00 Talin keilahallissa.
2.11. Jarkko Pakkanen osallistuu
asekouluttajakurssille.
Veteraanikeräykset järjestetään
10.11. ja 8.12. Kokoontumiset Töölöntorilla klo 10 ja Töölön lisäksi
pyrimme keräämään myös Lauttasaaressa.
Piiri järjestää Spjutsundin majalla syystalkoot 25.10. klo 16. Tulkaa
mukaan! Ilmoittautumiset toimisto@hrup.fi.
Kerho valmistelee vierailua Tytyrin kaivosmuseoon ja samalla retkellä käyntiä Elias Lönnrotin syntymäkodissa Paikkarin torpassa, missä Risto Piekka on luvannut toimia
oppaana.
Kerhon syyskokous pidetään
22.11. klo 18.00. Kokouspaikan valintaan liittyen pyydetään kokoukseen tulevia jäseniä ilmoittamaan
tulostaan puheenjohtajalle 1.11.
mennessä. Paikka ilmoitetaan Helsingin Reservin Sanomien seuraavassa numerossa.
Varapuheenjohtaja Sampo Martiskainen on toimittanut kerhon
lipunnaulaustilaisuudesta upean
kuvakirjan, jota voi tilata Sampolta.
Muistutetaan taas kerran Reserviläisurheiluliiton kuntokortista,
www.resul.fi/kuntokortti. Käyttäkää sitä ihmeessä!
Osallistukaa myös piirin järjestämiin tilaisuuksiin ja MPK:n koulutukseen.
Muista ilmoittaa muuttuneet
yhteystietosi sihteerille, varsinkin spostiosoitteet. Muista myös kerhon
netti- ja facebook-sivut.
Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi
osoittaa puheenjohtaja Jyrki Ratialle, 040-5829127, mratia@welho.
com, varapuheenjohtaja Sampo
Martiskaiselle, 040-709 8459, sampo.martiskainen@tapiola.fi tai
sihteeri Kerkko Kinnuselle, 0400705181, kerkko.kinnunen@gmail.
com.

Itä-Helsingin
reserviupseerit
Ammunta: Ruutiaseammunnat ovat
loppuneet ulkoradoilla ja ovat siirtyneet Töölön sisäradalle. Lisätietoja antaa Juhani Hartela p. 040 834
2839. Ilma-aseammunnat jatkuvat
Tukikohdassa Puotilantie 1 torstaisin klo 17.00. alkaen. Huomioithan
että pysäköinti on kielletty Puotilantie 1 parkkipaikalle. Ammuntojen
yhteyshenkilönä toimii Esko Sillankorva p. 040 756 3340.
Syyskokous: pidetään Tukikohdassa Puotilantie 1 28.11.2012 alkaen
klo 17. Kokous aloitetaan esitelmällä klo 17. ja varsinainen syyskokous
aloitetaan klo 18.
Veteraanikeräys pidetään lauantaina 1.12.2012, tarkemmat tiedot
myöhemmin.
Yhdistyksemme osallistuu jouluaaton kunniavartioihin Malmin
sankarihaudoilla ja Kulosaaressa
Leposaaren sankarihaudoilla, jos
olet kiinnostunut osallistumaan
kunniavartioihin ota yhteyttä Lauri
Haimakainen p. 050 370 6060, tai
Juha Iiskola p. 040 6712 120.
Yhdistyksen hallitus suosittaa
jäsenilleen Reserviläisurheiluliiton
sähköisen kuntokortin käyttöönottoa osoitteessa: www.resul.fi/kun-
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tokortti .
Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kantokoski p. 050 332 3687, vpjoht. Jani
Riekkinen p. 050 598 4759, siht.
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

Aselajikerhot

AUTOkerho
Sääntömääräinen syyskokous
26.10.2012 klo:18:00 Ravintola Full
House. Tervetuloa, ilmoittaudu Heikille viimeistään 24.10.2012.
Pikkujoulu:
Pe r j a n t a i n a
30.11.2012/ Kaitsun Krouvi. Ilmoittaudu 27.11.2012 Heikille.
Joulun kunniavartion ilmoittautumiset 17.12.2012 mennessä Heikille GSM tai SMS: 0400 776 294

Ilmatorjuntakerho
Hallitus kutsuu kerhon jäsenistön
sääntömääräiseen syyskokoukseen
Katajanokan Kasinolle torstaina
22.11.2012 kello 18.30. Kokouksessa
käsitellään kevätkokouksessa 2012
esitelty kerhon sääntöuudistus ja –
muutos.
Kerhon ampumavuoro jatkuu
Töölön ampuradalla parillisten
viikkojen keskiviikkoina kello 1619. Ilmoittautumiset Timo Niiraselle (timo.niiranen@gmail.com tai
0400-743 877) vähintään kahta päivää ennen tapahtumaa.
Lopuksi hallitus toivottaa kaikille
hyvää syksyn jatkoa!

uksen jälkeen klo 19.00 kuulemme
mielenkiintoisen esitelmän ” Merivartiolaitoksen asema sotilaallisessamaanpuolustuksessa”, jonka pitää
kaptl Jari Rautiokoski. Tarjolla iltapala juomineen.
Ammunnat Töölön Luolassa 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.
Pioneeriosaston perinteinen pikkujoulusauna ja pioneerivisa järjestetään tänä vuonna 27.11. HRUP:n
majalla Spjutsundissa. Pikkujoulut
alkavat klo 17. Hinta 5 e/osallistuja,
maksetaan paikan päällä. Ilmoittautumiset sihteerille 23.11. mennessä
ja kerro samalla kuljetustarpeesi.
Pioneeriosastolla on myynnissä
mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur.
Myynnissä myös pioneerilippiksiä
ja pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.
Pioneeriosaston nettisivut on
uudistettu! Käy katsomassa pioneeriosasto.org ja anna palautetta.
Mikäli sinulla on kuvia Pioneeriosaston tapahtumista, voit lähettää
sihteerille.
Jäseneksi voit liittyä netissä tai
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi; sihteeri, tiedotusupseeri vänr Antti Korhonen,
040 559 7026, antti.j.korhonen@
gmail.com; 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

Jääkärikerho
Kerhon syyskokous pidetään 30.10.
HRUP:n tiloissa Döbelninkatu 2,
4 kerros. Hallitus kokoontuu klo
17.30. Klo 18.00 aloitetaan syyskokous, jonka jälkeen iltapala klo
18.40 yhdessä Pioneeriosaston kanssa. Klo 19.00 jatketaan yhteisellä
esitelmällä. Esitelmöitsijä on evl
Vesa Valtonen puolustusministeriöstä. Aihe: Molotovin coktailista
Suomen Salpaan, pioneeritoimintaa viime sotien aikana. Lisäksi hän
kertoo patsashankkeesta jääkärien
taistelupaikoille Schmardeniin Latviassa. Marraskuun kerhoilta on
6.11. Santahaminan Kiltasaunalla
klo 17.00 alkaen.
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
Kokouskutsu:
Pioneeriosaston syyskokous pidetään tiistaina 30.10. klo 18.00 Döbelninkatu 2:n kokoustilassa. Hallitus
kokoontuu jo klo 17. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat,
mm. puheenjohtajan ja hallitusten
jäsenten valinta sekä vuoden 2013
vuosikertomus ja talousarvio. Koko-

RESERVIMERIUPSEERIT
Kerhomme purjevene H-vene Tinnunculus on myyty kesän 2012 aikana vähäisen käytön takia.
Pyydämme nyt kerhomme jäseniltä ehdotuksia vuoden 2013 meritoiminnasta osoitteeseen: sami.
linnermo@lvi-linnermo.com
HRMU:n
sääntömääräinen
syyskokous pidetään 1. marraskuuta 2012 kello 18.00 Apteekkien
Eläkekassan tiloissa Kalevankatu
13, 00100 Helsinki. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa kaikki
kerhomme jäsenet päättämään kerhomme asioista. Mikäli alaovella ei
ole vastaanottajaa, soitathan Antti
Jäntille 045 8573422.
HRMU:n ohjatut pistooliammunnat jatkuvat jälleen parittomien
viikkojen lauantaisin kello 12.00 14.30.
Ammunnat pidetään piirien ampumaradalla, jossa yhdistyksen 22.
kaliiperin käsiaseet, tarvittavat ammukset, kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat jäsentemme käytettävissä. Ilmoita tulostasi aina vähintään
kaksi (2) vuorokautta etukäteen
ampumaupseeri Harri Pakariselle
gsm. 040 - 517 9834. Ilmoittautumalla varmistat osallistumisesi ja
kuulet mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

RT-kerho
JOhtorengas
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään Suomenlinnassa Merisotakoululla torstaina
15.11.2012 klo 17:00 alkaen (lautta
Kauppatorilta klo 16.40). Kokouksen jälkeen päivystäjä pitää opastetun kierroksen Merisotakoulun
tiloissa. Merisotakoulun sauna on
varattu kokousväelle klo 18 ja 20 väliseksi ajaksi. Saunojat, oma pyyhe
mukaan. Ilmoittautuminen kokoukseen 5.11.2012 mennessä yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen johtorengas@gmail.com.
Ampumavuorot Töölön ampumaradalla
RT-Kerho Johtorengas ry:n loppuvuoden ratavuorot Töölön ampumaradalla ovat viikoilla 46 ja 50.
Aika ratavuorolle on aina keskiviikko klo 19:00–21:30. Ilmoittautumiset viimeistään kunkin viikon maanantaina Toni Aallolle, toni.aalto@
iki.fi tai 040 311 3348. Kaikki jäsenet
ovat tervetulleita ampumaan, kunhan "Reserviläisen ampumaturva"
–vakuutus on maksettu. Maksulomakkeen voi tilata kotiin osoitteesta: http://www.reservilaisliitto.fi/
ampumaturva.
Jäsenten sähköpostiyhteystietojen päivittäminen
Varmistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ilmoitathan
esim. muuttuneen sähköpostiosoitteesi yhdistykselle osoitteeseen johtorengas@gmail.com.

Viestiosasto
Esitelmä: Syyskokouksemme yhteydessä pitää DI Anssi Kärkkäinen
Puolustusvoimista esitelmän aiheesta Kyberturvallisuus. Anssi Kärkkäinen on osastoinsinööri Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston tietoverkkopuolustussektorilla. Aika ja
paikka: 28.11. klo 18-19, Otakaari 5,
Otaniemi. Tule kuuntelemaan ajankohtaista aihetta ja mielenkiintoista
esitelmää!
Syyskokous: Viestiosaston syyskokous pidetään 28.11. klo 16:4517:45, Otakaari 5, Otaniemi. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ml. toimintasuunnitelma
vuodelle 2013 ja valitaan hallitus
vuodelle 2013. Tervetuloa vaikuttamaan! Kokouksen jälkeen edellä
mainittu esitelmä Kyberturvallisuudesta!
Koulutus: Vuonna 2012 MPK järjestää seuraavaa koulutusta: 03.11.
Sähköt poikki –varautumiskoulutus, 16.11. Yhtymän viestijärjestelmä
M80 ja KSL. 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).
Viestiupseeriyhdistys (VUY) järjestää seminaarin verkkojen haavoittuvuus ja kyberhyökkäyksen
uhka 11-12.2.2013. Esitelmöitsijänä
mm. Mikko Hyppönen. Lisätietoa
www.viestiupseeriyhdistys.fi sekä
toiminnanjohtaja Martti Aho, puh.
040 581 7773 tai sihteeri@viestiupseeriyhdistys.fi.
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.
Liikunta: HRUP:n salibändy-vuoro sunnuntaisin 19.30-20.30 PohjoisHaagan yhteiskoululla, lisätietoja
liikuntaupseerilta.
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!

SENIORIUPSEERIT
Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
Senioriupseerien Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään
22.11.2012 klo 12.00 alkaen Katajanokan Kasinon Karimo-salissa.
Kokouksessa käsitellään kerhon
1.12.2008 vahvistetuissa säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat;
mm valitaan kerhon puheenjohtaja, hallitus ja toiminnantarkastajat
sekä käsitellään kerhon jäsenten
vähintään kymmenen päivää ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti
esittämät asiat ja hallituksen niistä
antamat lausunnot.
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Kokouksen yhteydessä kuullaan
Huoltovarmuuskeskuksen esitys aiheesta "Suomen omavaraisuustilanne nyt". Esityksen jälkeen on varattu
aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
Omakustanteisen kerhopalan
hinta on n 20 euroa, osallistumisesta ruokailuun pyydetään ilmoittamaan 20.11. mennessä: arne.
lindholm@kolumbus.fi tai 050 500

4138.
Senioriupseerien kerhon yhteystiedot: Arne Lindholm, puheenjohtaja, arne.lindholm@kolumbus.fi,
050 500 4138; Pentti Uosukainen,
sihteeri, pentti.uosukainen@kolumbus.fi, 040 840 6296; Heikki Kaakinen, jäsenasiat, heikki.kaakinen@
kolumbus.fi, 050 589 5375.

Helsingin Seudun
Reserviläispiiri

helsingin
Reserviläiset

Vantaan
reserviläiset

Toimintakalenteri
Su 21.10. Kivääriammunta 150m
Upinniemi.
Kirkkonummen Reserviläisten
ratavuoro klo 12-16. Ohjeet osallistumiseen löytyvät nettisivujemme
ammunta osiosta sekä Jaakko Maavuorelta.
To 25.10. Ilma-aseratavuoro klo
16-19
Pe 26.10. Huomio! Perinteiset
Purjehduskauden Päättäjäiset Suomenlinna Merisk sauna klo 18-20.
Su 28.10. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.
Marraskuu
To 1.11. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21, Su 4.11. Kivääriammunta
150m Upinniemi. Kirkkonummen
Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.
To 8.11. Ilma-aseratavuoro klo 1619, Su 11.11. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.
To 15.11. Sisäampumarata "Luola"
klo 16-21
La 17.11. Pikkujoulusauna Vuosaaren saunapirtillä
Su 18.11. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.
To 22.11. Ilma-aseratavuoro klo
16-19
Su 25.11. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.
To 29.11. Sisäampumarata "Luola" klo 16-21
Joulukuu
Su 2.12. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.
Su 9.12. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.
To 13.12. Sisäampumarata "Luola" klo 16-21
Su 16.12. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.
To 20.12. Ilma-aseratavuoro klo
16-19
Su 23.12. Kivääriammunta 150m
Upinniemi. Kirkkonummen Reserviläisten ratavuoro klo 12-16.
To 27.12. Sisäampumarata "Luola" klo 16-21
Oletko harkinnut liittymistä jäseneksi? Merireserviläiset tarjoaa
mm. mahdollisuuden merelliseen
toimintaan koulutusalus Ahven
3:lla. Täytä jäsenhakemuslomake
yhdistyksen nettisivuilla. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
hyvämaineinen 18 vuotta täyttänyt
Suomen kansalainen.
Nettisivumme osoitteessa: www.
reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
päivittyy jatkuvasti. Sivuilta löydät
viimeisimmän tiedon yhdistyksen
toiminnasta ja tulevista jäsentapahtumista.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS
Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten
maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite
on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa.
Kiitokset kaikille Katajanokan
Kasinolla vuosi-illalliselle osallistuneille! Onnittelemme KMP-ristin
saaneita!
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
VÄ

ÄPE

LIKIL

Pasilassa.
Kilta osallistuu Kaartin Jääkärirykmentin kanssa itsenäisyyspäivän
kahvitilaisuuteen 6.12.2012 Santahaminan perinnetalolla.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
PIONEERIKILTA
Pääkaupunkiseudun pioneerikilta
ry:n syyskokous 7.11.2012 klo 18.00.
osoitteessa Dobelninkatu 2. Esillä
sääntömääräiset asiat ja jäsenten
viimeistään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat. Tervetuloa joukolla mukaan.

Helsingin
Rauhanturvaajat

TA

Vääpelikilta
Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen
syyskokous järjestetään tiistaina
11.12.2012 klo 18. Kokouksen yhteydessä rikoskomisario Ismo Kopra
esitelmöi Uhrintunnistamisyksikön
toiminnasta. Tarkemmat tiedot kokouskutsun yhteydessä. Lisätiedot:
Timo Tuomi, puh. 040 5401 625,
timo.tuomi@gmail.com
Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölön sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837.
Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio,
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkallio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

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: Joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18 ravintola
Zetorissa. Syyskokous 6.11. Pikkujoulut 4.12.
Tule mukaan! Yhdistys kaipaa
vapaaehtoisia tekijöitä moneen tapahtumaan. Ilmoittaudu mukaan
Kaiposelle (kari.kaiponen@pp.inet.
fi)!
- YK-päivän muistotilaisuus/kukkatervehdys palveluksessa menehtyneitten haudoilla Hietaniemessä
24.10 klo 17.00. Kokoontuminen klo
16.45 kappelin edessä. Toivotaan
runsasta osanottoa. Varustus: tummapuku, baretti, tummat käsineet
(ei kunniamerkkejä). Ilmoittaudu
Kaiposelle.
- Jouluaaton kunniavartio 24.12.
sankarihaudalla. Yhteys Kaiposeen.
- Rintamanaiset kokoontuvat
kerran kuukaudessa omaan kokoukseensa. HELRT tukee, jotta arvoisat
iäkkäämmät daamit pääsevät kokouspaikalleen. Tarve yleensä 4-5 faitteria. Kokoukset 9.11. ja 14.12.
Järjestyksenvalvontaa: Vapaaehtoisia järjestyksenvalvojia tarvitaan yhdistyksen varainhankintaan
mm. jalkapallon EM-karsintapelit!
Ilmoittaudu Juha Saloselle puh.
040 722 9804 tai juhasalonen1959@
luukku.com. 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

helresp.fi

Syyskokous 8.11.
Yhdistyksen syyskokous on torstaina 8.11. klo 17 alkaen Katajanokan
Kasinon Korsu-kabinetissa. Kokouksessa valitaan ensi vuodeksi puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet
erovuoroisten tilalle sekä päätetään
talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2013. Tervetuloa!
Esitelmätilaisuus 8.11.
Kokouksen jälkeen klo 18 alkaa
Katajanokan Kasinon Kenraalisalissa Kanta-Helsingin Reserviupseerien esitelmä Kiinan, Japanin
ja Taiwanin välisestä tilanteesta.
Esitelmöitsijä on evl Timo Ristimäki MPKK:n Strategian laitokselta.
Kahvitarjoilu. Tilaisuuteen tulijoita
pyydetään ilmoittautumaan Raimo
Hynyselle viimeistään maanantaina 29.10. e-mail raimo.hynynen@
fi.ibm.com tai gsm 040 510 8513.
Ampumatoiminta
Vuonna 2012 viimeiset ratavuorot ovat maanantaisin klo 19:00
-21:30 viikoilla 43, 47 ja 51. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan yhdistyksen sivuilla ww.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.

Itä-HElsingin
Reserviläiset
Pirtti-illat 13. 11. ja 11. 12. (Puurojuhla) alkaen klo 18:00. Tervetuloa.
Itsenäisyyspäivänä to 6. 12. -12
kunnianosoitus kaatuneille Leposaaren sankarihaudoilla klo 12:00.

Kokouskutsu
VaResin sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 6.11.2012 klo 18
alkaen Vantaan seurakuntayhtymän
auditoriossa osoitteessa Unikkotie
5, Tikkurila. Esillä sääntömääräiset
asiat, muun muassa 2013 hallituksen valinta ja toimintasuunnitelma.
Tervetuloa!

MERIRESERVILÄISET

Nyt on vuoden viimeiset hetket harjoitella navigointia syksyisellä merellä Ahven 3:n kyydissä. Aluksen
nosto talviteloille on piakkoin edessä. Syyshuoltoon toivotaan talkooporukoita. Tule tutustumaan alukseen ja sen huoltoon.
Syyskauden ammunnat ovat
käynnissä. Harjoitus- ja kilpailukalenterit löytyvät kotisivuilta.
Yhdistys onnittelee Merireserviläisten joukkuetta Sinisen Reservin
Rk-mestaruuskilpailun (22.9.2012
Upinniemessä) voittamisesta. Mestaruuden voittivat: Tatu Korhonen
(myös henkilökohtainen pronssi),
Janne Karuvaara (myös henkilökohtainen hopea) ja Vesa Karuvaara.
Yhdistys toivottaa onnea menestyneille ampujille sekä kannustaa
osallistumaan aktiivisesti tuleviin
kilpailuihin.
Saunomista ja yhdistystapaamisia
Perjantaina 26.10.2012 järjestetään perinteinen purjehduskauden
päättäjäissauna Suomenlinnan
Merisotakoululla. Sauna lämpiää
kello 18.00 - 20.00. Tule tutustumaan porukkaan. Tarjolla kuumia
löylyjä sata henkeä vetävässä historiallisessa saunassa, hyvää seuraa
ja oluttyrskyjä huurteisella. Omat
pyyhkeet ja juomat mukaan. Huomioithan että saunaan ei voi tuoda
lasipulloja. Tervetuloa!
Lauantaina 17.11.2012 höyryää
pikkujoulusauna Vuosaaren saunapirtillä metsän siimeksessä. Ajoohjeet löytyvät nettisivuilta. Omat
pyyhkeet ja saunajuomat mukaan.
Paikalla myös pientä tarjoilua ja
joulupukki.

hforsnejdens svenska
reservunderofficerare
Skyttet i "Luolan" fortsätter på hösten 2012 varje parlös veckas torsdag
kl. 17.00-19.00.
Följande skytten är 25.10, 8.11
och 22.11.
Triangel kampen 2012
20.10 Triangelkampens avslutningsfest, Officersmässen Dragsvik
www.reservilaisliitto.fi/hsru,
Markus Liesalho, Tel. 0400-421 002,
mejl.svenska@helresp.fi

Muut
maanpuolustusyhdistykset

AUTOJOUKKOJEN
HELSINGIN KILTA
Automiesten ammuntailtaa vietettiin kivääriammunnan merkeissä
Santahaminassa 11. syyskuuta, Tässä tulokset:
1. Olavi Immonen 94, 2. Paavo
Virtanen 90, 3. Raimo Tarkiainen
90, 4. Hans Rune Holmberg 83, 5.
Heikki Heikkonen 76, 6. Ilkka Perasto 75, 7. Kaj Sani 74, 8. Pertti Mikkonen 66, 9. Kari Moring 42, 10. Pekka
Colenius 14
Kiltamme syysretki tehtiin lauantaina syyskuun 29. päivä Turkuun
Triangle Motorsin toimintaan tutustuen. Mukana oli kymmenen kiltalaista.
Kiltalaiset pitävät jo perinteeksi
muodostuneen kiltainfon viikoilla
45 tai 46 saapumiserän /2012 sotilaskuljettajille. Tilaisuus alkaa vierailulla liikennevalvontakeskukseen
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Sissikerho
Sissiosasto
Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.
Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivuihin osoitteessa www.stadinsissit.fi.
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta.
Vuosikokoukset
Kokouskutsu: Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n vuosikokoukset pidetään keskiviikkona 21.11.2012 klo 18.00 alkaen Töölöntorinkatu 2, Auditorio.
Maastotoiminta
Pimeätoimintakurssi 26.-28.10.2012
Kurssi järjestetään Padasjoella 26.–28.10. sissien omana harjoituksena.
Käsiteltäviä aiheita mm:
- hämärässä ja pimeässä näkeminen, valonvahvistin- ja infrapunalaitteet
- liikkuminen ja suunnistaminen pimeällä
- ammunta pimeässä
Ilmoittautuminen 17.10. mennessä christer.mikkonen@elisanet.fi puh.
050 5722 873.
Maastotoiminnasta lisätiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh.
050 5722 873.
Ampumatoiminta
Harjoitukset Luolassa jatkuvat seuraavasti su 21.10.; ma 29.10.; su 4.11.;
ma 12.11.; su 18.11. Maanantain vuoro klo 19 -21 ja sunnuntain vuoro klo
14.30–17.00. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoituksetsuojeluskuntatalolla.
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
Harjoitukset jatkuvat täydellä teholla. Vakiovuorot entiseen malliin ma
18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset)
ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com
Huvitoimikunta
Perinteikäs Stadin Sissien joulusauna vietetään KaartJR:n killan saunalla pe 14.12.2011 klo 17:39 alkaen. Nestehuollosta vastaavat 4.6. ylennetyt ja
palkitut. Tiedustelut: juha_matikainen@suomi24.fi gsm 050-5977 139
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

Tapiolan reserviupseerit
Espoon reserviläiset

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. Poikkeuksena mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitettava omatoimisesti jäsenrekisteriin.
Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj ja tiedotusvastaava: ltn
res panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi
Puheenjohtaja alik res henri.jacobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj
kers res Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 212 252.

Kenttätykistökerho
Uudenmaan tykistökilta
Kerhon ja killan ampumamestaruuskilpailu Aika: Keskiviikko 14.11.2011 klo
16:30-19:00 , Paikka: Töölön ampumarata
Ratavuoron aikana kukin käy ampumassa kohdistukset (2x5laukausta) ja
kilpasarjat (2x10ls).
Kilpailuaseena on 9mm pistooli. Omaa asetta ei tarvita, mutta sellaista
saa käyttää. Osallistumismaksu 10e
(sis. patruunat ja maalitaulun ja kilpailujärjestelyt). Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jyri Vilamo, jyrppy@hotmail.com
Viikkoammunnat parillisten viikkojen ke 16-19. Ilmoittautuminen edellisen viikonlopun aikana: Jyri Vilamo, jyrppy@hotmail.com.
Kaikille avoin esitelmätilaisuus - Maavoimien taistelutapa uudistuu Aika:
Torstai 22.11.2012 klo 17.30 – 19.00, Paikkana: Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa (osoite Töölöntorinkatu 2)

Reserviupseeripiirin
joulusauna
Perinteinen HRUP:n jäsenille tarkoitettu
joulusauna lämpiää taas Spjutsundin
Piirimajalla 8.12.2012.
Majalla saunojia odottaa jälleen makeat
löylyt, maittava ruoka ja mainio seura.
Hinta 20e (sisältää myös em. kuljetukset) veloitetaan osallistujilta bussissa.
Ennakkoilmoittautumiset (ilmoita nimi,
kerho, puh.nro ja sposti) piirin toimistolle : ossi.ikonen@hrup.fi tai 045 862
4648.
Ilmoittautumisaika päättyy tiistaina
4.12., minkä jälkeen ilmoitamme varapaikoille päässeille mukaan mahtumisesta.
Edellisvuosien suuresta kiinnostuksesta
johtuen osallistujien määrä joudutaan
jälleen rajaamaan 4 henkilöön/kerho.
Linja-autokuljetus majalle lähtee Töölöntorilta la 8.12. klo 10.00, ja paluukuljetus majalta lähtöpisteeseen klo 15.00.
Majan kunnostustöitä on jatkettu
vuoden mittaan, kiitoksia kaikille niihin
osallistuneille. Tervetuloa mukaan hyvään seuraan, ja vaikkapa tutustumaan
majan kunnostustöiden tuloksiin.
Pekka Rintala, majatoimikunnan pj

SÄHKÖT POIKKI -VARAUTUMISKURSSI
3.11.2012

Kiinnostaako sinua tietää kuinka yhteiskunta on varautunut laajoihin sähkönjakeluhäiriöihin?
Entä onko sinulle itsellesi selvää kuinka tulisi varautua sähkökatkoksien varalta? Osallistumalla
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Sähköt Poikki -kurssille voit parantaa omia valmiuksiasi

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Vuosikokoukset
Tapiolan Reserviupseerit ry:n sekä Espoon Reserviläiset ry:n vuosikokoukset järjestetään tiistaina 6.11.2012. Kokousten aluksi kuullaan sotahistoriallinen esitelmä.
Tapiolan Reserviupseerit ry: Kokouksessa käsitellään normaalit sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Espoon Reserviläiset ry: Kokouksessa käsitellään normaalien sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi sääntömuutosasia.
Paikka: Maanpuolustustalon auditorio, Töölöntorinkatu 2 B, Helsinki;
kello 18.00 alkaen. Tervetuloa!
Liikunta
Syyskauden seuraava tapahtuma on: Maastovaellus 3, su 18.11.2012,
MPK kurssinro 0400 12 13032.
Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot:
juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.
Muu ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 0574, 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

- onko kyseessä todellinen muutos vai pelkästään uusi tapa ryhmitellä laatikoita?
- millaisia kokemuksia ja odotuksia taistelutavan muutokseen kohdistuu?
- kuinka eri aselajien (ml. tykistö) käy uudessa taistelutavassa?
Näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin vastaamassa Maanpuolustuskorkeakoulun johtamistaidon
opettaja, yliluutnantti Antti Vasara. Kahvitarjoilu! Lisätietoja Pekka
Vasara (pekka.vasara(at)luukku.
com)
Yhdistysten vuosikokous
Aika: Torstai 22.11.2012 esitelmätilaisuuden jälkeen, Paikka: Maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa
Käydään läpi vuoden 2011 toiminta, tilinpäätös sekä valitaan /
äänestetään seuraavan vuoden hallituksen kokoonpanosta. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!
Toimihenkilöt: Pj Janne Hänninen (puheenjohtaja@ktkerho.fi,
Puh:050 312 0934), Vpj Oskari Matilainen, Sihteeri Patrick Hjelt

poikkeustilanteita varten.
Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille tietoa, kuinka sähkönsiirron runkoverkosta vastaava
kantaverkkoyhtiö, puhelin- ja tietoliikennealalla toimivat yritykset, sekä sähkö- ja lämpöenergiaa
tuottavat yritykset ovat varautuneet laajamittaiseen sähkön tuotannosta tai siirtohäiriöstä
johtuvaan sähkökatkokseen. Kurssilla käydään läpi kuinka edellä mainittujen järjestelmien
toimimattomuus vaikuttaa kaupunkiympäristössä asuvan ihmisen elämään sekä annetaan
vinkkejä henkilökohtaiseen varautumiseen sähkökatkosten varalle. Koulutus sisältää kolme
tavoitteen aihepiiriin liittyvää luentoa, jotka tulevat pitämään kunkin aihealueen piirissä
työskentelevät vierailijaluennoitsijat. Luentojen jälkeen kurssilaiset tekevät luentoihin liittyviä
ryhmätöitä, joiden purku suoritetaan yhdessä.
Jos kiinnostuit, älä epäröi vaan ilmoittaudu kurssille osoitteessa www.mpk.fi, kurssinumero
0400 12 13033. Kurssimaksu on 20 € sisältäen ruokailun ja kahvit. Reserviläisliiton jäsenille
kurssi on ilmainen. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita liiton jäsennumerosi osoitteeseen:
rina.laaksonen@mpk.fi / 040-503 3167.

Ajankohta:

Lauantai 3.11.2012
klo 8.45 – 15.00

Paikka:

Radioniemen koulutustilat
Santahamina, Helsinki

Lisätietoja:

Kurssinjohtaja
Harri Rytkönen
050-733 9464
harri.rytkonen@finavia.fi

ESITELMÄ ITÄAASIAN TILANTEESTA 8.11.2012
Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksella toimiva pääopettaja
everstiluutnantti Timo Ristimäki pitää
esitelmän aiheena Itä-Aasian tilanne.
Esitelmä on ajankohtainen johtuen mm.
Kiinan, Japanin ja Taiwanin kiistoista
eräitten pienten saarien omistuksesta.
Alueen strategista merkitystä kuvaa
USA:n lisääntyvä voima alueella ja
Itä-Aasian merkityksen lisääntyminen
maailmantaloudessa.
Esitelmä on to 8.11.2012 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo salissa.
Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen
jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään
ilmoittamaan osallistumisensa ma 5.11.12
mennessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.
com tai 040-510 8513.
Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry
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Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Hammaslääkärit
Arto & Riitta Snäll

Berner Oy

Hämeentie 97 A 2
00550 Helsinki
(09) 765735

PL 15
00131 Helsinki
(09)134511

Audit Team Finland

Rolls-Royce Ab

Kiikkaistenkuja 1
01800 Klaukkala
(09) 879 9003

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
(09) 4730 3301

Lasihemmot Oy
Kyttäläntie 6
00390 Helsinki
0400 575 025

www.intrum.fi

PL 28
00751 Helsinki
0400 439070

Oilon Oy
PL 5
15801 Lahti
(03) 65761

Kirjansitomo
Haglund Oy

VARATTU
Martelius-Exthaus Oy

Pohjolankatu 43
00610 Helsinki
(09) 7772656

PL 58
02801 Laitila
(02) 856 616

Suomen Sotahistoriallinen Seura järjestää
17.10. – 14.11.2012 keskiviikkoisin klo 18.00 – 19.00
yleisölle avoimen luentosarjan Sibelius-lukion juhlasalissa
osoitteessa Liisankatu 13, Helsinki.

K

17.10.

Vesa Tynkkynen; Motinteosta mottimetsään –
yritys palata rauhanajan organisaatioon talvella 1942.

24.10.

Lauri Tykkyläinen; Filmimiehet mobilisoituina TK- kuvaus jatkosodassa.

31.10.

Seppo Hovi; Hengen asein - tarinaa sota-ajan
tiedotuksesta ja viihteestä.

7.11.

Mikko Karjalainen; Suomalainen sotamies on kekseliäs Jatkosodan keksintöjä.

14.11.

Pasi Kesseli; Sankarit kuriin – sotapoliisit jatkosodassa.

Onnittelemme
Lokakuu
24.10.
24.10.
24.10.
27.10.
29.10.

Kiittää tukijoitaan

Valtiotieteen lisensiaatti, kapteeni Matti Haro (matkoilla)
Toimitusjohtaja, komentajakapteeni Juha Tenhunen
Nuorisodiakoni, sotilasdiakoni Petri Minkkinen
Kauppatieteen maisteri, yliluutnantti Jussi Mattila (matkoilla)
Eläkeläinen, alikersantti Tero Visa

80 v
75 v
50 v
70 v
70 v

Marraskuu

Avant Tecno Oy
www.avanttecno.com

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

1.11.
3.11.
5.11.
7.11.
11.11.
11.11.
12.11.
12.11.
13.11.
13.11.
13.11.
15.11.
16.11.
17.11.
20.11.
21.11.
24.11.
29.11.
29.11.
29.11.

Ekonomi, majuri Jukka Kouri (perhepiirissä)
Insinöörikomentajakapteeni Juha Parviainen (matkoilla)
Alikersantti Mikko Helkama
Insinööri, vänrikki Kalevi Väänänen (matkoilla)
Yrittäjäneuvos, vänrikki Tom Hynninen
Eläkeläinen, vänrikki Tapio Tuovinen (matkoilla)
Diplomi-insinööri, luutnantti Erkki Ström
Filosofian maisteri, vänrikki Atso Saajoranta (matkoilla)
Kersantti Pauli Rantanen
Valtiotieteen maisteri, yliluutnantti Aarne Krogerus (perhepiirissä)
Varastonhoitaja, korpraali Juha Ylinen
Alikersantti Timo Aho
Avustava ulosottomies, kapteeni Pertti Saarelainen (perhepiirissä)
Systeemiohjelmoija, kapteeni Seppo Kiuru (perhepiirissä)
Varanotaari, yliluutnantti Kurt Lindholm (matkoilla)
Eläkeläinen, ylikersantti Taisto Kitunen
Hovioikeudenlaamanni, luutnantti Iiro Kartano (ei vastaanottoa)
Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp Matti Mähönen (matkoilla)
Kauppatieteen maisteri, majuri Tapani Paananen (matkoilla)
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, majuri Jukka Laaksonen (lähipiirissä)

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

www.hrup.fi

www.helresp.fi

Nuoret
reserviupseerit
Santahaminassa
Helsingin Reserviupseeripiiri järjesti nuorten reserviupseerien ampumapäivän Santahaminassa aamupäivällä 15.
syyskuuta. Ensimmäistä kertaa järjestetyn tapahtuman
tavoitteena oli tutustuttaa nuoria reserviupseeritoiminnan mahdollisuuksiin.
Teksti Mikko Virta, kuvat Tomi Alajoki

vasta sarastanut, kun joukko nuoria miehiä
kokoontui Santahaminan pistooliampumaradan läheisyydessä. Heitä
kaikkia yhdistää pääkaupunkiseutulaisuus, käyty reserviupseerikoulutus sekä kiinnostus reserviläistoimintaa kohtaan. Alkamassa on
Helsingin Reserviupseeripiirin järjestämä nuorten reserviupseerien
ampumapäivä.
HRUP:n puheenjohtaja Saku Väliahde kertoo idean päivään lähteneen piirin toimistolta.
- Tällä kertaa kohteena ovat erityisesti nuoret jäsenet, koska heistä halutaan aktiivisia toimijoita.
Nuoret eivät välttämättä ole vielä
aktiivisesti mukana kerhonsa toiminnassa tai edes tietoisia kaikista
mahdollisuuksista.

Syyspäivän aamu on

Neljäs rasti oli kalustoesittely.
Paikalle oli tuotu niin kevyt- kuin
raskaskin kertasinko, sekä laaja valikoima erilaisia miinoja ja räjähdepanoksia.

Tunnelma kevenee
Vaikka aluksi ilmassa olikin havaittavissa pientä varautuneisuutta, oli
se karissut rasteja kiertäessä pois.

6.12.2012 kello
15.00-19.00

Kylmäharjoittelua pistoolilla.

Reserviupseerikurssin tapahtumat
ja tuttujen kouluttajien muistelu yhdistävät erityisesti Haminan RUK:n
käyneitä. Niin ikään oli päivän aikana tullut esiin lukuisia yhteisiä harrastuksia ja kiinnostuksenkohteita.
Kokonaisuudessaan päivä jätti
osallistujille positiivisen kuvan Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnasta.

- Päällisin puolin jäi hyvä fiilis.
Oli mielenkiintoista kuulla, mitä
kaikkea piirissä voi tehdä. Ja ammunta oli totta kai kivaa, kuvailee
tunnelmia kurssin 237 käynyt reservin vänrikki Eero Rapola.
- Kyllä tästä kipinä tuli lähteä
mukaan ehkä vähän enemmänkin,
hän hymyilee loppuun.

ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa, Museokatu 10.
Buffét-kortin hinta 30,- euroa.
Buffét sisältää alkucocktailin
sekä runsaan tarjoilun.
Kortit ovelta.
Tervetuloa tapaamaan pääkaupunkiseudun maanpuolustajia.
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Vuosikokouskutsu
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n
ja Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n
syyskokoukset
Kokoukset pidetään maanantaina
12.11.2012 Katajanokan Kasinolla kello
18. Kokouksissa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat, joita ovat mm.
toimintasuunnitelma ja talousarvion
hyväksyminen sekä uuden hallituksen
valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti
valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään
vuodenvaihteessa 2011/2012. Kokouksia
edeltää esitelmätilaisuus, johon voivat
osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyksen
henkilöjäsenet.

Rastikoulutusta
Kellon lyödessä yhdeksän tule aika
järjestyä neliriviin ja käydä läpi päivän ohjelma. Joukko jaettiin neljään ryhmään, jotka kiersivät neljä
eri rastia ampumaradalla ja sen läheisyydessä.
Ensimmäisellä rastilla ammuttiin Glock 17 -pistoolilla ja toisella
rastilla MP5-pistoolikarbiinilla.
Kolmas rasti oli kahvitauko,
jonka aikana kuultiin Helsingin
Reserviupseeripiirin toiminnasta.
Rastilla myös täytettiin lappu, jossa
jokainen pääsi kertomaan, mihin
toimintamuotoon voisi lähteä mukaan.

Perinteinen
itsenäisyyspäivän
vastaanotto

Kokousesitelmän pitää Kaartin Pataljoonan komentaja everstiluutnantti Rainer
Peltoniemi. Hänen aiheenaan on Kaartin
Pataljoonan 200-vuotinen historia.
Piirihallitukset

Osallistujat ampuivat MP-5-aseilla.

