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Hengenravintoa

”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä  annan teille, 
en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko 
epätoivoon.” (Joh.14:27).

Reilut 20 vuotta sitten, avoimeen ja demokraattiseen yh-
teiskuntaan luottavat ihmiset kokivat oikeudenmukaisuuden 
toteutuneen. Kommunismi Euroopassa ja Venäjällä romahti, 
lakkasi olemasta. Monet kansakunnat itsenäistyivät uudelleen. 
Vapaus oli tullut itäiseen Eurooppaan. Jos vuosina 1918 tai 
1939-44 olisivat sodat päättyneet toisin, voisimme mahdollisesti 
lähiaikoina viettää Suomen itsenäistymisen 25-vuotisjuhlaa. 
Onneksi tämä kauhuskenaario ei toteutunut.

Ajatus omasta kansakunnasta syntyi ihmisten sydämissä ja 
sieluissa, ennen kuin Suomi oli valtiona olemassa. Suomi syntyi 
uskosta ja rakkaudesta isiemme maahan. Suomea puolustettiin 
ja rakennettiin samasta uskosta ja rakkaudesta. Suomalaisia on 
yhdistänyt jo 200 vuotta usko omaan maahan, luottamus sen 
olemassaolon oikeuteen ja toivo paremmasta huomisesta. Suo-
mea on rakennettu uhrauksia pelkäämättä ja eteenpäin katsoen.

Samoin on tehtävä myös tulevaisuudessa. Suomen historia on 
vastoinkäymisten ja ”vaikeuksien kautta voittoon” – koulimaa. 
Historian kunniakkuudesta huolimatta Suomea ei rakenneta 
taaksepäin katsomalla. Historia pitää tuntea ja sillä on oma 
ainutlaatuinen arvonsa mutta pelkästään historian vaalimisella 
ei mennä eteenpäin.

Kuten aikaisemmat sukupolvet ennen meitä, on myös meidän 
sukupolvemme katsottava eteenpäin. Suomi on monin tavoin 
erinomainen maa, tämän hetkisistä talousvaikeuksista huoli-
matta. Suomea on edelleen rakennettava, vastuuta kannettava. 
Tarvitsemme tulevaisuuden rakentamiseen kaikki suomalai-
sia, Talvisodan tapaan. Oli koulutustaustamme, ammattimme, 
ikämme, äidinkielemme mikä tahansa. Meitä jokaista tarvitaan. 

Esi-isämme ja -äitimme antoivat perinnöksi aina hieman 
paremman, vauraamman ja vahvemman Suomen lapsilleen 
kuin he itse saivat. Samaan vastuulliseen perinnön kantamiseen 
meitä kutsutaan yhä. Viime vuosina ja kuluneena kesänäkin on 
saanut lukea kuinka huonosti Suomella ja suomalaisilla menee. 
Uutisointi kertoo vain yhden puolen asioista.

Vaikeuksista huolimatta meillä on hyvä ja hieno maa. Maa 
jota kannattaa rakentaa ja tarvittaessa puolustaa. Näinä aikoina 
on hyvä uskoa ja luottaa tulevaisuuteen. Meistä jokainen voi 
tehdä oman osansa suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten 
eteen. Pelkkä valittaminen, pelkoon lamaantuminen ei joh-
da mihinkään hyvään. Arvoisat reserviläiset veljet ja sisaret, 
Raamatun sanoin haluan kannustaa ja rohkaista teitä jokaista 
alkavaan syksyyn: ”Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon”.  

Heikki Arikka

Ajatuksia 
kansakunnasta

Sivunvalmistus
SSS Lehtipalvelu
Painopaikka
Salon  
Lehtitehdas 2013

Muutosten syksyä
Kesä alkaa olla lopuillaan ja voimme hyvin levänneinä 

palata maanpuolustuksen tärkeiden asioiden tekemiseen sekä 
kehittämiseen. Toivottavasti kaikilla meillä riittää tahtoa ja 
tarmoa tehdä asioita ja osallistua niiden hoitamiseen ehkä 
jopa paremmin kuin alkuvuonna.

Ammunta- ja muu kilpailutoiminta on saatu käyntiin. Liit-
tojen ampumamestaruuskilpailuissa Lempäälässä ja Mikke-
lissä piirien ampujat saavuttivat yhteensä kolmisenkymmentä 
mitalisijaa henkilökohtaisissa ja joukkuekilpailuissa. Yleis-
mestaruudet menivät kuitenkin muille piireille. Hieno tulos ja 
ensi vuonna taistellaan yleismestaruudet Varsinais-Suomeen. 

Liittojen ampumakilpailut on perinteisesti pidetty kahdel-
la paikkakunnalla. Vuonna 2015 asiassa tapahtuu muutos. 
Puolustusvoimien suunnitelmien mukaan se tukee vain yhtä 
reservin ampumamestaruuskilpailua vuosittain. Reserviläis-
liitto, Reserviupseeriliitto ja Reserviläisurheiluliitto ovat jo 
jonkin aikaa valmistelleet yhteisen kisan järjestämisperi-
aatteita. Piirejäkin tullaan varmasti kuulemaan. Mitkä sitten 
tulevat olemaan todelliset muutokset lajivalikoimassa ja 
osallistumismäärissä, nähdään ensi vuoden aikana. Muutos 
on kuitenkin varmasti parantamaan kisojen tulostasoa ja 
tapahtuman näkyvyyttä.

Muukin kilpailutoiminta on saatu kesän jäljiltä käyntiin. 
Samoin on edessä erilaiset syksyyn kuuluvat kokoukset ja 
tapahtumat. Ottakaamme tapahtumiin aktiivisesti osaa ja 
näin voimme vaikuttaa asioihin sekä tietenkin myös omaan 
hyvinvointiimme.

Alkuvuonna suunniteltu seminaari toteutetaan nyt lauantai-
na 2.11. Seminaariin on tarkoitus tulla mukaan piirihallitukset 
ja henkilöitä eri toimikunnista. Tarkoituksena on kehittää 
toimintamme rakenteita, tuloksellisuutta ja vähentää pääl-
lekkäisiä toimintoja. Käsittelyyn tulevat ainakin sääntöjen 
tarkastamiset, eri toimikuntien tehtävät, palkitsemis- ja muut 
toiminnan kannalta tärkeät ohjeet. Piirien puheenjohtajat ovat 
aloittaneet valmistelutyöt.

Etukäteisvalmistelujen onnistumiseksi heitän jokaiselle 
tehtäväksi miettiä edellä mainittuja asioita. Jokaiselle tulee 
varmasti mieleen ainakin yksi ajatus. Olkoon se isompi tai 
pienempi, saattakaa se piirien puheenjohtajien tietoon. Eikä 
varmasti ole asialle haitaksi vaikka yhdistyksien hallituksetkin 
kokouksissaan pohtisivat asiaa.

23.–24. marraskuuta järjestetään Oulussa vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen yhteinen liittokokoustapahtuma. 
Viikonloppuna pidetään Suomen Reserviupseeriliiton ja 
Reserviläisliiton kokouksien lisäksi Maanpuolustusnaisten 
Liiton, Reserviläisurheiluliiton sekä Maanpuolustuskiltojen 
liiton kokoukset. ”Tervasoutu” – tapahtumasta voitte lukea 
tarkemmin liittojen nettisivuilta. Olisiko parempi olla henkilö-
kohtaisesti paikalla ja saada uusia yhteistyötahoja ja ajatuksia 
maanpuolustusasioiden saralta?

Reserviupseeriliiton liittokokouksessa valitaan liitolle uusi 
puheenjohtaja. Reserviupseeripiirin kevätkokouksessa päätet-
tiin tukea Mikko Halkilahden valintaa liiton uudeksi puheen-
johtajaksi. Piirin yhdistyksien tulee harkita onko oma yhdistys 
edustettuna joko niin, että valtuutettu henkilö on itse paikalla 
vai edustus hoidetaan valtakirjalla. Toivon, että jokainen re-
serviupseeripiirin yhdistys on ”paikalla” jommallakummalla 
tavalla. Reserviläisliiton kokous on tänä 
vuonna ”tavallinen” kokous ilman 
merkittäviä henkilövalintoja. 

Aktiivisesti ja 
avoimin mielin 
kohti syksyä!

Erkki Lehmus
päätoimittaja

Reserviläisliiton ohjeistamat 
painopistetapahtumat ovat tär-
keitä asioita. Ampumataitopäivä 
ja perheliikunnantempauspäivä 
saavat yleensä järjestäjien ja 
osallistujien varauksettoman 
suosion, silloin kun ne on jär-
jestetty ilman raja-aitoja. Ta-
pahtumat pitää järjestää kaikil-
le avoimena tapahtumana, näin 
saadaan osallistujia huomatta-
vasti enemmän paikalle ja eten-
kin ampumataitopäivän kautta 
uusien jäsenten hankintakin on 
helpompaa. Osallistumiskynnys 
pitää saada riittävän matalaksi, 
jotta kaikki voivat osallistua ta-
pahtumiin ikään ja sukupuoleen 
katsomatta.

Suuri haaste on saada tapah-
tumiin riittävästi ammattitaitois-
ta kouluttajia, jotta kaikilla olisi 
tuki lähellä eri tapahtumissa.

Osallistujapulaa potevat tällä 
hetkellä kaikki piirin perinteiset 
tapahtumat ja saman ovat ko-
keneet eri yhdistykset omissa 
perinteisissä tapahtumissa. Esi-
merkiksi Wihtorin syrjähyppy 

Loimaalla on pidetty jo yli 30 
kertaa ja se on ollut yksi pii-
rin suurimpia tapahtumia. Tänä 
vuonna osallistuvia partioita oli 
vain kymmenen, mutta kaik-
kien osallistujien positiivisen 
palautteen ja toiveiden ansiosta 
tapahtuma tullaan järjestämään 
myös jatkossa joka vuosi.

Piirin taitokilpailu peruttiin 
tänä vuonna vähäisen osallistu-
jamäärän vuoksi. 8 partioita on 
vähän, varsinkin kun huomioi-
daan kaikki se työ mitä tapah-
tumien järjestämiseen menee. 

Osallistumisaktiivisuuden li-
säämiseksi tuleekin perusyhdis-
tysten ja piirin tehdä voimakasta 
markkinointityötä tapahtumien 
edistämiseksi, jotta saamme 
osallistujamäärät entiselle tasol-
le ja perinteikkäät tapahtumat 
säilyvät kalentereissamme.

Mikään yhdistysten ja piirien 
tapahtumista ja kilpailuista ei 
vaadi osallistujilta mitään isom-
pia valmisteluja tai ennakko-
osaamista. Kaikki voivat pärjätä 
kohtuullisesti harjoittelematta, 

lajissa kuin lajissa.
Painopistealuetapahtumien 

järjestämisestä piiri saa liitolta 
rahallista tukea, jos riittävän 
moni yhdistys järjestää ko. ta-
pahtumat. Ei kannata liiaksi 
takertua ohjeistuksiin. Niitä voi 
soveltaa aivan oman tarpeen 
mukaan. Mielestäni vain vete-
raanikeräyksen tempauspäivä 
on pidettävä ohjeistettuna päi-
vänä. Päivämääriä ja tapahtu-
mien sisältöä voi kaikkia muita 
soveltaa aivan vapaasti.

Mikä olisikaan helpompi ta-
pa järjestää esim. perheliikun-
tapäivää kun laskettelu pulkalla 
jossain paikallisessa mäkimaas-
tossa ja tarjoilla mehua ja mak-
karaa osallistujille. Missä on sa-
nottu, ettei tapahtuma voisi olla 
vaikka tammikuussa? Esimer-
kiksi Loimaalla tapahtuma on 
perinteisesti pidetty marraskuun 
ensimmäisenä viikonloppuna 
pienimuotoisena tehtäväratana.

Yhteistyöllä tästä saataisiin 
vieläkin helpompaa. Eri yh-
distykset lähikunnista voisivat 

aivan huoletta järjestää näitä 
tapahtumia yhteisvoimin. Täl-
löin osallistujamäärät saataisiin 
isommiksi ja toimitsijoita olisi 
helpompi saada riittävä määrä 
tapahtumaan mukaan.

Messutoiminnassa ja jäsen-
hankinnassa kannattaa myös 
pitää järki kädessä. Onko järkeä 
liittää esim. Kuopiosta loma-
reissulla oleva innokas reservi-
läinen omaan yhdistykseen, kun 
hänelle lähin perusyhdistys pys-
tyisi tarjoamaan hänelle oikeaa 
tekemistä? Jos uusille jäsenille 
ei pysty tarjoamaan mielekästä 
puuhaa, niin eivät he tule kauan 
jäsenenä pysymäänkään. Kes-
tävän jäsenkehityksen turvaa-
miseksi valtakunnallisesti, tulee 
jäsenet liittää aina sinne minne 
he itse haluavat ja missä he ai-
dosti kykenevät osallistumaan 
toimintaan.

Marko Mikkonen
Res.piirin 

2. varapuheenjohtaja 

Osallistujapulaa kaikkialla

Turun  
Tilipalvelut Oy

Itäinen Pitkäkatu 34
20700 Turku

puh: 02-2342109
gsm: 050-5574110

e-mail:marketta.lahteenmaki@kolumbus.fi
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Puolustusvoimat ja maanpuolustusjärjestöt näyttävästi esillä Turun messuilla

Turvallisuuden takaajat
Minna Rinne

Turun Messu- ja Kongressikeskuk-
sessa 21.–25. elokuuta järjestetyt Tu-
run messut ovat Suomen suurimmat 
yleismessut, joilla kävi tänä vuonna 
noin 30 000 messuvierasta. Ennusteen 
mukaan heistä yli 80 prosenttia vierai-
li puolustusvoimien osastolla. Messut 
järjestetään joka toinen vuosi ja puo-
lustusvoimat on osallistunut messuille 
jo yli 30 vuoden ajan.

Puolustusvoimista esillä olivat kaik-
ki puolustushaarat esittelemässä toi-
mintaansa ja uutta kalustoa. Näiden 
lisäksi puolustusvoimien osastolla 
esittäytyivät vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen toimijat ja veteraanijärjestöt. 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Turun 
paikallisosaston ja Turun Sotilasko-

tiyhdistyksen sisaret vastasivat sotilas-
kotitoiminnasta messualueella.

MPK:n piiripäällikkö Mauri Ikonen 
on niin ikään ollut mukana jo vuosia 
messuilla. Hänen mielestään vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen toimijoiden 
on valaistava koko kentän toimintaa 
yleisölle. Samalla tämä syventää yh-
teistyötä viranomaistahojen kanssa.

Tänä vuonna vapaaehtoinen maan-
puolustus esittäytyi hieman maanlä-
heisimmissä tunnelmissa. Yleisöllä oli 
mahdollisuus seurata maakuntajoukon 
toimintanäytöksiä ja kokeilla vaikkapa 
EKO-aseammuntaa.

Puolustusvoimat halutaan 
pitää messuilla

Saaristomeren meripuolustusalue 

vastasi puolustusvoimien osaston jär-
jestelyistä. Osaston päällikkönä toimi 
kapteeniluutnantti Seppo Järvinen, jo-
ka koordinoi puolustusvoimien osallis-
tumisen messuille.

– Turun ja Porin sotilasläänin lak-
kautuksen jälkeen Turun Messut jäivät 
puolustusvoimien osalta ilman isäntää. 
Puolustusvoimien toiminnan esittely 
Turun alueella koettiin paikallistasolla 
kuitenkin tärkeäksi ja jatko haluttiin 
varmistaa ottamalla tapahtuma Turun 
varuskunnan vetovastuulle, kertoo Jär-
vinen. 

Hänen mukaansa kiristynyt talou-
dellinen tilanne näkyi myös puolus-
tusvoimien maanpuolustustyössä ja 
messuosastokin oli hieman edellis-
vuosia pienempi. Osastolla kuitenkin 
työskenteli päivittäin yli 100 henkilöä. 
Nähtävää ja tekemistä riitti kaikenikäi-
sille. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa 
Turun messuilla oli nähtävissä Jurmo-
luokan miehistönkuljetusalus.

– Erityisen tyytyväinen olin vapaa-

ehtoisen maanpuolustuksen aktiivi-
suudesta messujen suunnittelussa se-
kä ilmavoimien osallistumisesta yhden 
välivuoden jälkeen, toteaa Järvinen.

Sotilaskoti on puolustusvoimien ul-

koalueen vetonaula. Sotkun antimet 
maistuvat kaikille ja uunituoreet mun-
kit viedään käsistä. Perinteiseen tapaan 
sotilaskotiteltasta saa ostaa myös her-
nekeittoa.

Teemu P. Peltola

Maakuntakomppanian toimintanäytöksessä näytettiin kuinka kenttäensiapu onnistuu.

Epäilyttävä henkilö otettiin kiinni ja tarkastettiin.

Palomiestoimintaa armeijan malliin. Pari pössäystä vesitykillä ja palo 
sammui.

Maanpuolustusjärjestöjen yhteisellä osastolla sisustuksellisena teemana oli havupuut.



RUL voitokas 
Tsekissä

Reserviupseeriliitto voitti Tšekin 
Vyskovissa käydyn liittojen välisen 
Pohjoismaisen maastomestaruus-
kisan ja paras joukkue ”Suomi 2” 
pronssia CIOR-sotilasmoniottelussa 
erittäin pienellä marginaalilla kullan 
ja hopean voittaneisiin saksalaisiin 
joukkueisiin nähden. Joukkueeseen 
kuuluivat Simo Jääskeläinen (Kuopi-
on Reserviupseerit), Mikko Hautala 
(Raision Reserviupseerit) ja Joakim 
Siirilä (Teres).

Brnon lähellä sijaitsevan Vysko-
vin päällystökoulun varuskunta-alue 
tarjosi hyvät puitteet kilpailulle ja 
harjoittelulle. Pohjoismaisissa maas-
tomestaruuskisoissa, jotka tulkittiin 
samoista tuloksista, Suomi oli ykkö-
nen ennen Tanskaa ja Norjaa.

Puolustus 
vaaliteemaksi

Reserviläisliitto odottaa Puolus-
tusvoimien rahoituksen nousevan 
seuraavien eduskuntavaalien yhdek-
si kärkiteemaksi. Liiton puheenjoh-
taja, kansanedustaja Mikko Savola 
muistutti pohjoismaisessa reservi-
läistapaamisessa Rovajärvellä, ettei 
nykyinen rahoitustaso riitä tulevai-
suudessa itsenäisen puolustuksen 
ylläpitämiseen.

– Uskon, että seuraavissa vaaleissa 
puolustuksemme tulevaisuus on yksi 
isoista vaaliteemoista. Seuraavat hal-
litusneuvottelut tulevat määrittämään 
puolustuksemme rahoitustason ja sitä 
kautta tulevaisuuden tilan puolustuk-
sen perusratkaisuineen.

Puolustusvoimien sodan ajan jouk-
kojen tämän hetkinen vahvuus on 
350 000 henkilöä, joista valtaosa 
on alueellisiin joukkoihin sijoitettuja 
reserviläisiä. Merkittävä osa alueel-
listen joukkojen kalustosta vanhenee 
lähivuosina eikä sen uusimiseen ole 
osoitettu rahoitusta. Puheenjohtaja 
Mikko Savolan mukaan tämä tarkoit-
taa väistämättä itsenäisen puolustuk-
semme loppua.

– Mikäli tätä kalustoa ei saada 
uusittua, joudutaan Puolustusvoimi-
en sodan ajan joukkojen vahvuutta 
karsimaan tasolle, joka ei enää mah-
dollista koko maan alueen puolus-
tamista. 

Törni-jotokseen 
ehtii vielä

Reserviläisurheiluliiton valta-
kunnallinen syysjotos, Törni-jotos, 
järjestetään 20.–22. syyskuuta Van-
taalla. Jotoksen päävastuullisena jär-
jestäjänä toimii Vantaan Reserviläi-
set ry. Jotos toteutetaan yhteistyössä 
lähialueitten reserviläisyhdistysten 
sekä MPK:n kanssa ja siitä myönne-
tään osallistujille rinnasteisia kerta-
usharjoitusvuorokausia.

Kilpailuun osallistuminen ei edel-
lytä maanpuolustusjärjestön jäse-
nyyttä. Jotos alkaa perjantai-iltana 
klo 19 ja päättyy sunnuntaina il-
tapäivällä viimeistään klo 13. Kil-
pailutoimisto aukeaa 20.9. klo 16, 
paikalla on oltava klo 18 mennessä. 
Jotoskeskus sijaitsee Vantaalla, ajo-
ohjeet toimitetaan kilpailijakirjeessä 
partioille.

Partiot kuljettavat mukanaan kil-
pailun aikana tarvitsemansa muonan 
ja varusteet. Varusteluettelo ja lisä-
tietoa osoitteesta www.tornijotos.fi. 
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Vuonna 2017 Varsinais-Suomessa elossa vain satakunta 
sodissa haavoittunutta

Sotainvalidien joukko harvenee
Jari-Matti Autere 

Sotainvalidien Veljesliitto – Krig-
sinvalidernas Brödraförbund ry. 
perustettiin vuonna 1940 sotavam-
maisten yhteiseksi vapaaehtoiseksi 
huolto ja veljesjärjestöksi. Se on 
myös sotainvalidien oma etujärjestö. 
Veljesliitto on edelleen yksi maamme 
vanhimmista ja suurimmista vam-
maisjärjestöistä. Sotainvalidien tuke-
na ympäri Suomea on liiton 19 piiriä 
ja 263 sotainvalidiosastoa.

Viime sodissamme vammautuneis-
ta noin 94 000 sotainvalidista on 
elossa noin 5 500. Sotavammaisten 
keski-ikä on noin 90 vuotta. Lähi-
vuosina joukko harventuu voimak-
kaasti, vuosittainen poistuma on jo 
yli 15 prosenttia. Sotainvalidien kes-
kimääräinen vamma-aste on noin 30 
prosenttia. Vaikeimmin vammaisiin 
katsotaan kuuluvan 50-100 prosentin 
haitta-asteen omaavat.

Ensisijainen vastuu sotainvalideis-
ta ja sotiemme veteraaneista kuuluu 
valtiolle. Veteraanijärjestöjen varoilla 
täydennetään jäsenten valtiolta saa-
maa tukea. Sotainvalidien Veljesliitto 
pyrkii erityisesti helpottamaan jä-
sentensä kotona asumista. Veteraa-
nijärjestöjen varat käytetään sodissa 
taistelleiden hyväksi. Raha ei kuiten-
kaan riitä kaikkeen oleelliseen. Jos 
järjestöt ottaisivat hoitaakseen valtion 
velvollisuudet, rahat loppuisivat kah-
dessa viikossa.

Palveluja ei saa kaikkialla

Kokonaisuutena voidaan todeta, 
valtion on hoitanut hyvin haitta-
asteeltaan 20–100 prosentin sotain-
validien huollon. Heillä on oikeus 
kuntien järjestämiin ja valtion kor-
vaamiin avohoidon sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin, kuten kodinhoitoon, 
pyykkipalveluun, ateriapalveluun ja 
kylvetykseen sekä kotisairaanhoi-
toon. Lisäksi heillä on mahdollisuus 
valtiokonttorin kustantamaan pitkäai-
kaiseen laitoshoitoon, kun eivät enää 
kykene asumaan kotona.

Vaikka kunnille maksetaan täysi 
korvaus niiden järjestämistä palve-
luista, palveluja ei valitettavasti kaik-
kialla saa tarpeeksi. Vielä vakavampi 
ongelma on se, että 10-15 prosentin 
sotainvalidit eivät saa sotilasvamma-
lain mukaan näitä palveluja. Heitä 
on noin kaksi viidesosaa sotainvali-
deista. Myös heidän palvelutarpeensa 
kasvaa jatkuvasti.

Lievävammaiset sotainvalidit eivät 
myöskään saa muille veteraaneille 
tarkoitettuja kotiin vietäviä kunnal-
lisia avopalveluita ja tämä epäkohta 
tulisi korjata mitä pikimmin.

Harvenevat  hiljaiset rivit

Sotainvalidien Veljesliiton Var-
sinais-Suomen piiri on perustettu 
26.11.1944, joten ensi vuonna piiri 
juhlii 70. toimintavuottaan. Piirin 
puheenjohtaja on kunnallisneuvos 

Pertti Vuola.
Piiriin kuuluu tänään 16 sotainvali-

diosastoa. Vielä vuonna 2002 osasto-
ja oli 30, joista 14 on purkautunut ja 
niiden jäsenet liittyneet toimintakel-
poiseen naapuriosastoon. Osastoissa 
on sotainvalideja 500 ja puolisojä-
seniä 1100. Jäsenmäärältään suurin 
osasto on Turun osasto, johon kuuluu 
200 sotainvalidia ja 470 puolisojäsen-
tä. Vuonna 2017 Varsinais-Suomessa 
arvioidaan olevan elossa noin 100 
sotainvalidia.

Sotainvalidien Veljesliiton Varsi-
nais-Suomen piirin tärkein tehtävä 
on huolehtia siitä, että kaikki so-
tainvalidit, puolisot ja lesket saavat 
täysimääräisesti ne korvaukset ja pal-
velut, jotka heille sotilasvammalain 
ja muiden säädösten mukaan kuulu-
vat. Työ tehdään piirin toimistossa 
ja erityisesti sotainvalidiosastoissa. 
Osastojen apuna ovat Laitilan Ter-
veyskodissa ja Lamminniemen Hy-
vinvointikeskuksessa työskentelevät 
palveluneuvojat.

He auttavat osastoja sotainvalidien 
ja puolisojäsenten erilaisten kuntou-
tus- ja korvaushakemusten laadin-
nassa joko käymällä osastojen eri 
tilaisuuksissa tai kotikäynneillä hen-
kilöiden kotona tai kun sotainvalidi 
käy kuntoutuksessa  veljeskodeissa.

Viimeisistä otetaan 
huoltovastuu

Piirin ja Turun osaston yhteinen 

toimisto sijaitsee Turussa osoitteessa 
Hämeenkatu 14. Toiminnanjohtaja 
Jari-Matti Autere on sekä piirin että 
Turun osaston toiminnanjohtaja. Toi-
mistossa työskentelevät Jari-Matin, 
piirin ja Turun osaston toimistovir-
kailijoiden lisäksi Varsinais-Suomen 
avustajatoimintahankkeen projekti-
päällikkö Pirjo Marttila ja Vanhus-
työn keskusliiton korjausneuvoja Jani 
Malminen.

Yksi piirin päätehtävistä on koko 
piirin kattavan avustajatoimintahank-
keen hallinnosta ja koulutuksesta vas-
taaminen. Piirin alueella työskentelee 
vuosittain noin 40 avustajaa, jotka 
palvelevat 12 sotainvalidiosastoa, 
20 sotaveteraaniyhdistystä ja 4 rin-
tamaveteraaniyhdistystä 20 kunnan 
alueella. Avustajat auttavat arkiaska-
reissa. Palveluja saa vuosittain 950 
asiakastaloutta.

Tällä hetkellä osastot ja piiri suun-
nittelevat osastojen ja piirin lak-
kauttamista. Osastot lakkautetaan 
viimeistään siinä vaiheessa, kun 
osastoissa ei ole enää sotainvalide-
ja. Osastojen jäsenet siirtyvät sinä 
vaiheessa piirin henkilöjäseniksi. 
Tämä tapahtuu vuosien 2014–17 
aikana. Piirin toiminta lakkaa kun 
piirin alueella on elossa alle 20 so-
tainvalidia. Tällöin Sotainvalidien 
Varsinais-Suomen Perinneyhdistys 
ottaa huoltovastuun elossa olevista 
sotainvalideista ja puolisojäsenistä 
ja pitää yllä sotainvalidien perinnettä 
Varsinais-Suomessa.

Vesa-Matti Väärä 

Piiri sai tänä kunnian järjestää Sotainvalidien Veljesliiton 63. liittokokouksen Sokos Hotelli Caribiassa 5.–6. kesäkuuta. Paikalla oli runsaat 
400 osallistujaa, joista tosin sotainvalideja enää vajaat sata.
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AUTOKAUPAN BONUSPAIKAT
RAISIOSSA    JA    TURUSSA

Oletko tyytyväinen pankkiisi?
Jos harkitset pankin vaihtoa, ota yhteyttä meihin.
Kerromme mielellämme, mitä kaikkea Nordea voi
tarjota sinulle. Se saattaa olla merkittävästi enemmän
kuin mitä nykyinen pankkisi tarjoaa. Soita ja varaa aika
0200 3000 (pvm/mpm) ma-pe 8-20 tai tule käymään
konttorissamme.
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

ALASTARON OSUUSPANKKI
LOIMAAN SEUDUN OSUUSPANKKI
MELLILÄN SEUDUN OSUUSPANKKI
METSÄMAAN OSUUSPANKKI
NIINIJOEN OSUUSPANKKI

Hotelli Aquarius tukee
reserviläistenkin toimintaa

❊ A-oikeudet
❊ ravintola Meritähti (300 h)
❊ drinkkibaari Nemo (max 90 h)
❊ kesällä terassiravintola
❊ yökerho Bandi Club (110 h)
❊ yökerho Mermaid (120 h)
❊ kokoustiloja 7 kpl 10-260 hengelle
❊ orkesterimusiikkia

Palvelemme Teitä ympärivuotisesti
❊-Kysy edullisia hintojamme ❊

KULLERVONTIE 11 B – 23500 UUSIKAUPUNKI
PUH. 02-8413 123 FAX 02-8413 540

Olen vuosia osallistunut kes-
kusteluun suuresta muutokses-
ta häiriötilanteiden ja uhkaku-
vien käsittelyssä. Näkemykse-
ni pohjautuvat yhteiskunnan 
turvallisuusstrategiaan ja omiin 
ajatuksiini, että viranomaisten 
kannattaa tukea ja ohjata vain 
kokonaisturvallisuutta tukevaa 
koulutusta. Ajattelutavan muu-
tos pitää ottaa käsittelyyn tässä 
ja nyt. Mistä aloitetaan varau-
tuminen, vaikeimmasta vai to-
dennäköisimmästä häiriöstä?

Edelleen on suuri joukko vi-
ranomaisia, kuntia, talouselä-
män edustajia - puhumattakaan 
kolmannesta sektorista - jot-
ka edelleen käsittelevät asiaa 
kylmän sodan aikaisen tai jo 
vuosisatoja aiemman todeksi 
koetun uhkan pohjalta. Nyt pi-
tää hyväksyä se tosiasia, etten 
pysty tietämään, onko tietoko-
neeni ”takkuamisen” syynä so-
tilaiden aiheuttama virus, sivii-
lihakkerin lähettämä virus vai 
ihan vain oma ”näppäryyteni”.

Emme tarvitse yhtään soti-
lasta tai ohjusta yli rajan, kun 
meillä on tosi isoja ongelmia 
yhteiskunnassa. Viime vuosien 

myrskyt ovat oiva esimerkki 
siitä, puhumattakaan hiljaa 
kasvavasta syrjäytyneiden 
joukosta. Yhteiskunnassa on 
käsiteltävä uhkia poikkihal-
linnollisesti paikallisellakin 
tasolla. Emme voi enää sääs-
tää sivistyspuolella niin, että 
emme jätä ketään luokalle ja 
saavuta näin yhtä luokalle jää-
vää oppilasta kohden 6 500 
euron säästöä. Kun hän sitten 
9. luokan jälkeen ”vapautuu” 
koulusta keskiarvolla 5,5, on 
ongelma valmis.

Kukaan ei työllistä oppi-
matonta ”vetelystä”. Ura syr-
jäytyneeksi jatkuu kiihtyvällä 
vauhdilla ja 1,2 miljoonan las-
ku yhteiskunnalle on muo-
dostumassa muutamassa vuo-
dessa. Esimerkkejä voidaan 
löytää nyky-yhteiskunnasta 
lukuisia.

Asevelvollisen uraputki 
siintää tulevaisuudessa

Varsinais-Suomen aluetoimis-
ton oivallus muutaman vuoden 
takaa näyttää saavan kannatusta 
viimeinkin koko maassa. Kun 

on koulutusvajetta joukkojen 
suorituskyvyssä, mutta ei ole 
tarvittavia kouluttajaresursseja, 
ratkaistaan ongelma kehittä-
mällä kouluttajapankki. Löysin 
kouluttajapankkia käsittelevän 
Jorma Mäkisen tekemän haas-
tatteluni Parivartioon alkuvuo-
delta 2004, jossa ”ennustin”, että 
puolustusvoimat ja muut viran-
omaiset tulevat hyödyntämään 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen kouluttajapankkia tulevai-
suudessa. En tosin käsittänyt, 
että edes osatavoitteen saavut-
tamiseen voi mennä kymmenen 
vuotta. 

Sitkeys palkitaan, vai miten 
se olikaan entisen vaatimuksen 
kanssa: ”Mielestäni Karthago 
olisi hävitettävä”. Nyt näyttää 
siltä, että ollaan hyväksymäs-
sä ajatus, että asevelvollisen 
osaamisen hyödyntäminen on 
otettava täysimääräisesti käyt-
töön reservin koulutuksessa. 
Varsinais-Suomen aluetoimiston 
malli, jossa maakunnallisten tar-
peiden pohjalta muodostetaan 
kouluttajapankki, sotilaskoulu-
tusosasto, saa kannatusta. Siinä 
määritetään tarkasti kouluttajan 

osaamisen taso ja miten se saa-
vutetaan. 

Tulevaisuudessa voitaneen 
puhua jopa asevelvollisen 
uraputkesta, jossa kouluttaja-
tehtävä on yksi osa uraputkea. 
Tehtävä rinnastettaisiin kaik-
kiin muihin asevelvollisen so-
tilaallisiin tehtäviin ja miksei 
myös varautumistehtäviä lueta 
mukaan. Kannustejärjestelmän 
kehittäminen on tärkeä osa uut-
ta järjestelmää.

Viimeistään nyt reserviläis- ja 
maanpuolustusjärjestöissä pitää 
lopettaa puhuminen MPK:n teh-
tävien rohmuamisesta. MPK on 
maanpuolustusjärjestöjen kou-
lutusjärjestö, jonka tehtäviin 
ne kannustavat ja rekrytoivat 
jäseniään. Esittämällä kyvyk-
käimmät jäsenensä tehtäviin, 
ne tukevat aluetoimistoja ja 
MPK:ta parhaiten. Sotilaallisia 
valmiuksia palveleva koulutus 
saa merkittävän roolin. Se tu-
kee suoraan puolustusvoimien 
ja koko yhteiskunnan koulutus-
tarvetta. Näissä tapahtumissa 
löytyvät halukkaat ja kyvyk-
käimmät osaajat viranomaisten 
työtä tukemaan.  

Yhteistyön tielle

Koulutustapahtumiin luetaan 
myös fyysisen kunnon sekä 
ase- ja ampumakoulutuksen 
koulutus- ja testitapahtumat. 
Tulevaisuudessa reserviläisyh-
distys järjestää esimerkiksi kun-
tomarssin MPK:n tapahtumana. 
Näin tapahtuma voi tukeutua 
puolustusvoimien alueisiin ja 
tiloihin. Tukeutuminen tapah-
tuu vuosisuunnitelman pohjalta. 
Reserviläisjärjestöjen piiritasol-
la voitaneen jakaa tapahtumia 
ikään kuin korvamerkaten. Näin 
löydämme yhdessä todellista 
toimintaa yhdistyksille ja se 
palvelee kokonaisturvallisuutta.

Kun lisäksi hyväksymme sen 
tosiasian, että asevelvollisten ja 
kaikkien kansalaisten taitoja ja 
työpanosta tarvitaan kokonais-
turvallisuuden siviilisektorilla ja 
työ huomioidaan täysimääräise-
nä myös palkittaessa, olemme 
oikealla tiellä.

Edellä oleva järjestelmä edel-
lyttää uutta ajattelutapaa sekä 
sotilas- että siviiliviranomaisilta. 
Suunnittelu on tehtävä yhdessä, 
koska yhdessä myös tulevaisuu-

den ongelmia ratkotaan. Kuka 
yhteistyötä johtaa? Millä tavalla 
talouselämän tavoitteet toteute-
taan? Talouselämähän jatkaa 
toimintaansa mahdollisimman 
pitkään kaikissa häiriötilanteis-
sa, kuten kunta, poliisi, pelas-
tusviranomainen jne. 

Oletan, että myös sieltä ovat 
liiat resurssit leikattu. Järjeste-
lyllä on mahdollisuus aktivoida 
myös ne yhdistykset, jotka nyt 
taistelevat ainoiden aktiviteet-
tiensa kanssa, miten saada itse-
näisyyspäivän ja joulun kunnia-
vartiot sankarihaudalle.

Mietteitä MPK:sta 

Mietittävää kokonaisturvallisuudesta

Mauri Ikonen
piiripäällikkö



MPK:n 
Facebook 
-sivulla 
yli 1500 
tykkääjää

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen Facebook-sivujen tykkää-
jämäärä kasvaa tasaisesti. Tätä kir-
joitettaessa päivitykset oli itselleen 
tilannut 1557 Facebookin käyttäjää. 
MPK tiedottaa sivulla ajankohtai-
sista asioistaan sekä linkittää sinne 
mielenkiintoisia, aiheeseen liittyviä 
uutisia. 
www.facebook.com/Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys

Tukisäätiön 
apurahoja ehtii 
vielä hakea 

Suomen Reserviupseerien tu-
kisäätiö tukee maanpuolustus- ja 
turvallisuuspoliittista työtä reser-
viupseerien keskuudessa myöntä-
mällä varoja sääntöjensä mukaisesti 
apurahoihin, avustuksiin ja stipen-
deihin, koulutus- ja julkaisutoimin-
taan, reserviupseerien toiminnan 
laajentamiseen ja tehostamiseen, 
erillisprojektien tukemiseen ja uu-
sien toimintamuotojen kehittämi-
seen.

Perustellut säätiön hallitukselle 
osoitetut apurahahakemukset tulee 
lähettää RUL:n toimistoon 31.8. 
mennessä. 

MHC Purunpää 
aloitti 
matkansa 
Turkuun 

Miinantorjunta-alus MHV Pu-
runpää luovutettiin merivoimille 
20. elokuuta La Spezian telakal-
la Italiassa. Aluksen vastaanotti 
merivoimien komentaja, kontra-
amiraali Veli-Jukka Pennala. Alus 
on toinen merivoimien tilaamasta 
kolmesta Katanpää-luokan miinan-
torjunta-aluksesta. Alus rahdataan 
kotisatamaansa Turkuun, jonne se 
saapuu syyskuun lopulla.

Katanpää-luokka edustaa meri-
voimille uutta miinantorjuntaky-
kyä, jolla kyetään miinanetsintään 
ja -tuhoamiseen merivoimilla jo 
käytössä olevan miinojen koske-
tus- ja heräteraivauskyvyn lisäksi. 
Katanpää-luokan alukset on hankit-
tu ensisijaisesti kotimaan tehtäviä 
varten.

Alusten nykyaikaisia järjestel-
miä voidaan hyödyntää myös viran-
omaisyhteistyössä, kuten meren-
pohjan kartoittamisessa, vedenalai-
sissa etsintä- ja tunnistustehtävissä 
sekä vedenalaisten räjähteiden 
vaarattomaksi tekemisessä.

Alukset parantavat Suomen mah-
dollisuuksia osallistua kansainväli-
siin kriisinhallintatehtäviin EU- ja 
Nato-yhteensopivana.
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Ammuntaharrastus turvataan Loimaalla
Marko Silvander

Loimaan Seudun Reserviläiset aloit-
tivat majallaan Heikinpirtillä sijaitse-
van ampumaradan parannustyöt. Ym-
päristölupa tulee uusittavaksi vuonna 
2014. Rata ja sen taululaitteet alkoivat 
olla jo muutenkin kunnostuksen tar-
peessa.

Rata on Loimaan Seudun Reser-
viläisten jäsenten vapaassa käytössä 
radan sääntöjen puitteissa ja lisäksi ra-
dalla järjestetään ohjattuja ammuntoja 
vuoden aikana useita. Radalla järjeste-
tään myös vuosittain piirin kilpailuja. 
Vierestä kun kulkee pururata ja talvella 
hiihtolatu. Näin myös Loimaan Jankon 
ampumahiihtojaosto käyttää rataa har-

joittelupaikkanaan.
Kaudelle 2014 Loimaalla onkin jär-

jestelyvastuulla Reserviläisurheilulii-
ton pistooliampumahiihdot, jotka ovat 
reserviläisten SM-kilpailut. Osallistujia 
tulee siis runsaasti ympäri Suomea.

Liitto tuki  
huipputärkeää projektia

Varsinaiset parannustyöt aloitettiin 
kesäkuussa, kun irrotettiin taululaitteet 
ja purettiin taulukatos kokonaan pois. 
Taululaitteet korjautetaan paikallisel-
la ammattikoululla. Uusien taululait-
teiden hankkimistakin suunniteltiin, 
mutta tarjontaa on hyvin vähän ja kus-
tannukset olisivat karanneet käsistä. 

Näin siis päädyttiin vanhojen laitteiden 
kunnostamiseen.

Heinäkuussa ajettiin lisämaata valle-
ja varten paikalle ja kaivuri teki tarvit-
tavat kunnostustyöt suojavallien osalta. 

Taulukatoksen uudelleen rakenta-
minen onkin ohjelmassa syyskaudella 
ja taululaitteita saapuu korjauksesta 
loppu vuoden aikana, jonka jälkeen 
ne voidaan asentaa paikalle. Näin rata 
alkaakin olla lopullisessa kuosissaan. 
Radan korjaukseen haettiin projekti-
tukea reserviläisliitosta. 

Yhdistyksen toiminnan kannalta tä-
mä kunnostusprojekti on äärettömän 
tärkeä. On ensiarvoisen tärkeää pystyä 
turvaamaan jäsenistön mahdollisuus 
ammuntaharjoitteluun ja turvata ampu-

marataverkostoa Suomessa. Kiristynei-
den määräysten ja ratojen lakkautuksen 
johdosta ampumaharjoittelupaikkojen 
määrä on hälyttävällä tahdilla vähen-
tynyt.

Loimaalla sentään on tämä puoli 
turvattu, kun paikallinen ampumaseura 
Loimaan Laukojatkin saivat lupansa jo 
kuntoon ja reserviläisten radalla asia 
on jo hoidossa. Loimaan Laukojien 
radalla onkin merkittävä rooli piirin 
ampumaharjoittelupaikkana. Siellä kun 
on ihanteelliset mahdollisuudet har-
rastaa sovellettua reserviläisammuntaa 
(SRA). Laukojien rata on myös lähes 
ainoita paikkoja yhdistyksellemme 
järjestää isompikaliberisten kiväärien 
harjoitusammuntoja. 

Jarmo Leimu purkamassa taululaitteita.

Marko Silvander

Marskin muisto elää yhä
Osmo Suominen

Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri 
ja Sotainvalidien Veljesliiton Varsinais-
Suomen piiri järjestivät jälleen perin-
teisen Suomen Marsalkka Mannerhei-
min muistojuhlan Askaisten Louhisaa-
ren kartanolinnan puistossa, Marsalkan 
sinne pystytetyn muistomerkin äärellä, 
sunnuntaina 9.6. Tilaisuus vietettiin hy-
vässä säässä ja se keräsi jälleen runsaan 
osanottajajoukon.

Tilaisuuden avasi Laivaston Soitto-
kunta esittäen perinteisistä perinteisim-
män eli Suomalaisen Ratsuväen mars-
sin 30–vuotisessa sodassa. Alkumarssia 
seurasi kenttähartaus, jossa puhui rovasti 
Risto Miettinen korostaen, että Jumalan 
armo on meille kaikille joka päivä uusi, 
ja tähän me saamme tänäänkin kauniin 
kesän keskellä luottaa. Kenttähartauteen 
kuuluivat virret 571 ja 584.

Juhlapuheen pitänyt professori Oh-
to Manninen käsitteli monipuolisesti 
Marsalkan itsestään jättämää kuvaa ja 
hänen suurmiesmainettaan. Manninen 
totesi mm, että ”Mannerheimin persoo-
na ja julkinen vaikutus oli niin vaikut-
tavaa, että jo hänen aikalaisensa pitivät 
häntä suurmiehenä. Aikalaismielipide 
ei kuitenkaan riitä, sillä meillä suo-
messakin on esimerkkejä hautajaisissa 
suurmiehiksi julistetuista mutta myö-
hemmin unohdetuista persoonista”.

Edelleen Manninen totesi, että 
”Mannerheimin mainetta – hänen 
osaansa perinnöstään – ei aika aina-
kaan toistaiseksi ole pahemmin vähen-
tänyt, vaikka tulkinnat ovat muuttuneet 
realistisemmiksi”. 

Arvostettu mutta  
etäinen johtaja

Professori Manninen käsitteli myös 
suomalaisten suhdetta Mannerheimiin, 
ja totesi, että ”Vuonna 1944 Suomen 
kansa oli jo lähes yksimielisesti Man-
nerheimin takana. Mannerheimin mai-
neen ja vaikutuksen salaisuus onkin 
kaksitahoinen, toisaalta hänen varsi-
naiset aikaansaannoksensa ja mainete-
konsa – ensi sijassa sotien johtaminen 
– ja toisaalta hänen etäisyytensä ja 

eristyneisyytensä.
Eripuraisen Suomen kansan ryhmit-

tymät saattoivat asettua hänen taakseen 
tuntematta silti luovuttavansa jotain 
omasta potistaan työnantajalle tai pal-
kansaajalle tai tuottajalle. Mannerheim 
oli kehittynyt yhteisen taistelun sym-
boliksi”. Manninen päätti puheensa 
tulevaisuuden kuvan raottamiseen, ja 
lausui ”Edessä Mannerheimillä on 
kuitenkin vielä uusi koitos. Säilyykö 
hänen perintönsä ja muistonsa vielä 
senkin jälkeen, kun hänen johdollaan 

sotineet ovat väistyneet syrjään. Vähi-
tellen tieto menneisyyden todellisuu-
desta heikentyy. Olutkapakoissa, me-
diassa ja jopa akateemisissa piireissä 
kiertää legendoja ja sensaatiotulkintoja. 
Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, 
että Mannerheimin muisto ei ole juu-
rikaan kärsinyt. Hän elää yhä”.

Juhlan jälkeen yleisöllä oli mah-
dollisuus kenttälounaaseen kartanon 
kahvilassa. Kenttälounaan  tuotto käy-
tetään lyhentämättömänä sotaveteraa-
nien hyväksi.

Juhla keräsi sankan joukon yleisöä.

Osmo Suominen



7PARIVARTIO 2013

”LAADUKASTA ASUMISTA, HYVIN VARUSTELLUISSA ASUNNOISSA”

Etsitkö pitkäaikaista vuokra-asuntoa? 

Suomen Laatuasunnot Oy:llä on yhdessätoista kunnassa tarjolla yhteensä n. 1000 laadukasta asuntoa, mm.
kerros-, pien- ja rivitalovaihtoehtoja.

Asuntokohteemme  sijaitsevat  Helsingissä,  Espoossa,  Vantaalla,  Järvenpäässä,  Lahdessa,  Tampereella,
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Tätä kirjoitettaessa aluetoi-
miston vuotuinen suurtapah-
tuma eli kutsuntojen järjes-
täminen on juuri alkamassa. 
Lain mukaan kutsunnat on 
järjestettävä elokuun 15 ja 
joulukuun 15 päivien välise-
nä aikana. Varsinais-Suomen 
aluetoimisto aloittaa elokuun 
20 päivänä Somerolla ja lopet-
taa joulukuun 13 Turussa. Yh-
teensä kutsuntoja järjestetään 
44 tilaisuutta 19 paikkakun-
nalla. Kutsunnan alaisia ovat 
1995 syntyneet miehet, joita 
on koko valtakunnassa noin 
33500 ja Varsinais-Suomessa 
ja Ahvenanmaalla noin 3100. 
Näiden lisäksi tarkastamme 
vähän vajaa 300 vanhempaa 
henkilöä eli yhteensä noin 
3400 nuorta miestä. Naisten 
vapaaehtoiseen palvelukseen 
hakeutuville järjestettiin ke-
väällä oma tilaisuus, jossa tar-
kastettiin noin 80 naista. 

Kutsuntojen järjestäminen 
on kokonaisuutta ajatellen var-
sin merkittävä osa yleisen ase-
velvollisuuden toteuttamista, 
kohtaahan miespuolinen ikä-
luokka sotaväen ensimmäisen 
kerran. Tilaisuuksissa ja eten-
kin niitä edeltävissä terveys-
tarkastuksissa saadaan viimei-
sen kerran ”koppi” koko mies-
puolisesta ikäluokasta, naiset 
on menetetty jo pari vuotta 
aikaisemmin eli peruskoulun 
päättyessä. Kansanterveyden 
kannalta viimeinen tarkastus-
piste on varsin aikaisin, koska 
yleisimmät sairaudet kehitty-

vät vasta myöhemmällä iällä. 
Tästä seuraavana ajatuskul-
kuna on, että pitäisikö koko 
kansalle järjestää pakollinen 
terveystarkastus noin neli-
kymppisenä?

Yleisen asevelvollisuu-
den toteuttamiseen liittyen 
Ruotuväki-lehden heinäkuun 
puolivälissä ilmestyneessä nu-
merossa on lyhyesti -palstalla 
pieni juttu, jossa kerrotaan 
Varusmiesliiton kantana, että 
kutsunnat tulisi asettaa kos-
kemaan myös naisia. Ajatus 
on kansanterveyden kannalta 
suositeltava, mutta käytännön 
toteutus vaatisi sekä lisära-
hoituksen, että kutsunta-ajan 
pidentämisen esimerkiksi hel-
mikuun ja joulukuun välille.

”Ammattisotilaat” ovat 
surkeimpia

Yleisen asevelvollisuuden 
ympärillä on alkuvuoden ai-
kana julkisuudessa ollut melko 
runsaasti etenkin sitä vastusta-
vaa keskustelua. Näin ammat-
tisotilaana pidän sitä varsin 
hassuna ja kokonaisuutena 
ottaen epäolennaiseen keskit-
tyvänä. Lisäksi juuri kukaan 
ei ole esittänyt yleiselle asevel-
vollisuudelle realistista vaih-
toehtoa, eikä ainakaan yhtä 
kustannustehokasta. Pääosal-
la kirjoittajista tärkeimpänä 
argumenttina on ollut se, että 
muualla on luovuttu yleises-
tä asevelvollissudesta, niin 
Norja on täysin päinvastainen 

esimerkki. Siellä asevelvolli-
suuslaki laajennettiin koske-
maan myös naisia. Toisaalta 
on täysin eri asia miten lakia 
sovelletaan.

Mikäli lähdemme tarkaste-
lemaan meillä käytössä olevaa 
yleistä asevelvollisuutta histori-
an viitekehyksessä, niin voim-
me todeta, että suomalaisen yh-
teiskunnan osana puolustusvoi-
mat on kyennyt toisen maail-
mansodan aikana ja sen jälkeen 
toteuttamaan tärkeimmän sille 
asetetun tehtävän eli Suomen 
puolustamisen erinomaisesti. 
Tästä esimerkkinä on maan pi-
täminen kylmän sodan aikana 
suurvaltojen eturistiriitojen ja 
aseellisten konfliktien ulkopuo-
lella, toisin kuin kävi Unkarissa 
ja Tshekkoslovakiassa.

Tämän tehtävän lisäksi puo-
lustusvoimat on osallistunut 
1950-luvulta lähtien hyvällä 
menestyksellä kansainväli-
seen rauhanturvaamiseen, 
mitä voidaan hyvällä syyllä 
pitää kansallisen puolustuksen 
ulkokehänä. Etenkin rauhan-
turvatehtävissä suomalaista 
sotilasta on pidetty ja pidetään 
edelleen erinomaisena yksit-
täisen sotilaan tasolle viedyn 
itsenäisen ajattelukyvyn takia. 
Surkeimmat näkemäni sotilaat 
missään ovat olleet palkattuun 
miehistöön kuuluvia ”ammat-
tisotilaita”.

Joidenkin taloustieteilijöi-
den esittämä nykyisen järjes-
telmän ”kalleus” on mielestäni 
vähän kuin pörssivarallisuus, 

sitä ei ole todellisuudessa 
olemassakaan ennen kuin se 
tuloutetaan. Nuorten mies-
ten laskennallinen poissaolo 
työmarkkinoilta vähentää ta-
vallaan potentiaalista kansan-
tuotetta, mutta toisaalta se vä-
hentää myös potentiaalista syr-
jäytymistä ja muita yhteiskun-
nallisia haittoja ja tuottaa ai-
neellisesti vaikeasti mitattavaa 
turvallisuutta, jota ei onneksi 
ole tarvinnut noin 70 vuoteen 
tulouttaa. Mistä kaikille nuo-
rille löydettäisiin työpaikat, 
kun maassa on nytkin noin  
300 000 työtöntä ja täystyöl-
lisyyden raja on noin 100 000 
työtöntä. Vakaa käsitykseni 
lienee, että järjestelmämme 
vaatii noin 200 000 työtöntä, 
jotta palkat pysyvät kurissa.

Mikä olisi  
Suomen malli?

Nykyisellä järjestelmällä 
kyetään kouluttamaan riittä-
vä henkilöstö toteuttamaan 
puolustusvoimille laissa käs-
ketyt tehtävät vieläpä varsin 
edullisesti. Puolustusvoimat 
työllistävät tällä hetkellä noin 
14 000 henkilöä ja 2015 uu-
distuksen jälkeen runsaat  
12 000. Henkilöstön palkat ovat 
kokonaismenoista noin kol-
mannes, materiaalihankinnat 
noin kolmannes ja varsinainen 
toiminta kolmannes, joka sisäl-
tää kiinteistömenot.

Mikäli järjestelmää muutet-
taisiin esimerkiksi ammattijär-

jestelmään, niin kokonaiskus-
tannukset tulisivat kasvamaan 
lisääntyvien henkilöstömeno-
jen takia ja toisaalta ammatti-
miehille pitäisi olla myös am-
mattimiesten vehkeet, jolloin 
myös kalustohankintoihin jou-
duttaisiin käyttämään nykyistä 
enemmän varoja, koska jatku-
vassa tehokäytössä materiaalin 
kulutus olisi suurempi.

Mihin tämä tai nämä soti-
laskylät sitten sijoitettaisiin, 
ammattisotilaat kasarmiin ja 
viikonlopuksi kotiin vaimon ja 
lasten luo, ei oikein ole tämän-
päiväistä länsimaista realismia. 
Mikä olisi sitten ammattiarmei-
jan suuruus? Maan pinta-ala ja 
puolustusvoimien nykyiset teh-
tävät huomioon ottaen sen tulisi 
olla 200 000, tai toisenlaisilla 
tehtävillä 20 000–50 000. Sii-
näpä poliitikoille pulma. Mitkä 
olisivat sitten ne toisenlaiset 
tehtävät, Turun puolustaminen 
ja kansainväliset tehtävät vai 
jotain muuta humanitaarista? 
Kumpikaan malli ei vaan oi-
kein sovi ainakaan valtion tuot-
tavuusohjelmaan.

Entä Sveitsissä käytössä ole-
va miliisimalli, jossa lyhyen 
taistelijan peruskoulutuksen 
jälkeen seuraavat sitten vuo-
tuiset tai lähes vuotuiset kerta-
usharjoitukset. Siitä se soppa 
syntyisi, kun joka vuosi taiste-
lijan peruskoulutusta seuraavan 
kymmenen vuoden ajan kesä-
elokuussa olisi kolmen viikon 
kertausharjoitukset saaristos-
sa ja joka toinen vuosi pari 

viikkoa Lapissa maaliskuussa 
juuri silloin, kun vaimon kans-
sa pitäisi lähteä lomareissulle. 
Mahtaisi siitä nousta kaikkien 
mahdollisten kansantalous-
tieteilijöiden laskelmissa niin 
kallis järjestelmä, että sellaista 
ei kestäisi vanha Setä Samuli-
kaan. Vitsi, vitsi. 

Reservin halu kouluttautua 
maanpuolustuksen eri tehtä-
viin lienee varsin selektiivinen. 
Meillä on sellaisia henkilöitä, 
jotka harrastavat maanpuolus-
tusta ja he ovat aina mukana, 
oli tapahtuma mikä tahansa ja 
toisaalta on sellaisia, jota eivät 
tule vaikka käsketään, muuten 
kuin juhlapuheissa. Kyllä pitää 
hattua nostaa ensin mainituille. 

Meillä järjestetään elokuussa 
reserville vänrikki- ja aliupsee-
ripäivät maanpuolustusharras-
tukseen värväystilaisuutena. 
Ohjelma sisältää ammuntaa, 
UKK kävelytestin, pari luentoa 
ja kalustonäyttelyyn tutustumi-
sen. Ei vaan taida olla oikein 
houkutteleva, kun lähetettiin 
1000 kutsua ja saatiin 140 il-
moittautumista. Olisi varmaan 
pitänyt houkutella suklaalla 
täytetyillä mansikoilla ja tans-
sitytöillä. Millaisia tapahtumia 
pitäisi järjestää, jotta saataisiin 
enemmän osallistujia? Ehdo-
tuksia otetaan avoimin mielin 
vastaan.

 
Jukka Nikkari

everstiluutnantti
Varsinais-Suomen  

aluetoimiston päällikkö

Ajankohtaista aluetoimistosta

Asiaa asevelvollisuudesta
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”Suomenniemi kaunoinen, sä iankaikkinen!”

Porkkala eilen ja tänään
Seppo Posio

Syksyllä 1944 Neuvostoliiton 
kanssa solmitun välirauhansopi-
muksen mukaisesti oli luovutet-
tava Karjalan, Petsamon ja Kuu-
samon-Sallan alueiden lisäksi 
vuokralle sotilastukikohdaksi 
Porkkalanniemi ja Upinnie-
mi lähialueineen 50 vuodeksi. 
Maa-aluetta siihen kuului vajaat 
400 km² ja vesialuetta noin 1000 
km², Degerbyn kunta kokonaan, 
suuri osa Kirkkonummea, aluei-
ta Siuntion ja Inkoon kunnista 
sekä vesialueita ja saaria myös 
Espoosta.

Tukikohta oli pistooli Suo-
men ohimolla, koska se oli vain 
19 km:n päässä Helsingistä. 
Alueen 7200 asukasta oli evaku-
oitava kymmenessä päivässä 29. 
syyskuuta mennessä kotieläi-
mineen ja irtaimistoineen, mitä 
siihen mennessä voitiin mukaan 
saada. Evakuointitöissä ahersi 
3 000 sotilasta ja lottaa sekä 
20 000 siviiliä, joita oli tuli aina 
pääkaupunkia myöten. 

Heinää, karjaa työvälineitä 
ja irtaimistoa kertyi 2 200 rau-
tatievaunullista ja taukoamatta 
tavaraa ajoi myös 800 kuorma-
autoa ja 1 200 hevosta. Tunnel-
mat olivat ankeat niin kodistaan 
poisjoutuvien kuin evakuoin-
tia suorittavien sotilaidenkin 
keskuudessa. Suomenkieliset 
evakuoijat eivät kielivaikeuksia 
kohdanneet, vaan yhteisymmär-
rys ja elekieli auttoivat kieli-
muurin ylitse, kertoi Porkkalaa 
evakuoimassa ollut sotilas.

Evakuointi sujui ennennäke-
mättömän tehokkaasti, liene-
vätkö sitten syynä evakuoinnin 
kokemukset käytyjen sotien 
johdosta.

Neuvostoliittolaisia asui alu-
eella 12 vuoden vuokra-aikana 
noin 30 000 ja siellä arvellaan 
olleen myös saksalaisia tai itä-
valtalaisia sotavankeja sinne 
rakennettujen saksalaistyylis-
ten bunkkereiden ja rakennus-

ten perusteella. Sotasatama 
rakennettiin Upinniemeen ja 
Friggesbyhyn lentokenttä, jota 
käyttivät ainakin Mig-15 suih-
kuhävittäjät.

Tukikohdan strategisesti tär-
kein osa oli kuitenkin Mäkiluo-
don linnake kaksoistykkitornei-
neen, joka oli jo entuudestaan 
Suomen varustama ja joka tuli 
luovuttaa Neuvostoliitolle sel-
laisenaan.

Porkkalan hävitys

Tukikohta tarvitsi uusia teitä 
ja rakennelmia linnoituslait-

teilleen ja panssareilleen sekä 
niiden harjoitusalueille. Tie-
tenkin tarvittiin myös kouluja, 
päiväkoteja, sairaaloita, eloku-
vateattereita ja ravintoloita. Am-
munnat, panssariharjoitukset ja 
muut miehittäjän toimet olivat 
myllertäneet viljavat pellot 
viljelykelvottomiksi ja metsät 
puuttomiksi. Hävitys oli ollut 
niin mittavaa, että jotkut eivät 
kestäneet sitä sinne palatessaan 
Neuvostoliiton luovuttua Pork-
kalasta.

Asuinrakennuksista puolet 
oli tuhoutunut ja venäläisten 
rakentamien rakennusten arvo 
oli kyseenalainen. Degerbyn 
kirkko oli monitoimitalona ja 
siellä pidettiin usein tansseja. 
Kirkon kunnostus vuokra-ajan 
jälkeen maksoi 10 miljoonaa 
markkaa. Hautausmaiden kiviä 
oli otettu rakennusten perustuk-
siin, hautoja oli kaivettu auki ja 
suomalaisten omistamia raken-
nuksia oli käsitelty varsin va-
paalla kädellä. Sjundbyn linnan 
päärakennus oli siivottomassa 
kunnossa, kun omistajat sinne 
palasivat. Ylimmät kerrokset 
olivat olleet asuinkäytössä ja 
kellarissa oli käymälän ruuma, 
jonne johtivat torvet ylimmistä 
kerroksista.

– Venäläiset eivät todennäköi-
sesti tienneet, että juhlasalin ka-
ton verhous on Ruotsinsalmen 
meritaistelussa (9.–10.7.1790) 
vallattujen venäläisalusten pur-
jeista tehty, olisivat varmasti ne-
kin vieneet, kertoi tilan omistaja 
Margaretha Segersven muutama 
vuosi sitten.

Rantarata kulki myös täällä 
ja aluksi se oli poikki, mutta 
liikenne voitiin aloittaa uudel-
leen syksyllä 1947. Tällöin tuli 
vaunujen ikkunat peittää rau-
taluukuilla ja vaunuun astuivat 

venäläiset tuimailmeiset, mutta 
hyväkäytöksiset sotilaat, joil-
la oli runsaasti ansiomerkke-
jä ja jotka olivat useimmiten 
kasvoihin haavoittuneita puna-
armeijan sankareita. Tällä oli 
venäläisten mielestä suuri pro-
pagandistinen merkitys.

– Kun Porkkala oli menty läpi 
ja venäläiset poistuneet vaunus-
ta, kajahti vaunuissa Maamme 
laulu, muisteli lietolaisemäntä 
junamatkaansa.

Kansalliskirjailijamme 
Siuntiossa

Kierrellessä nykyistä vuokra-
aluetta voi vain vaivoin nähdä 
viitteitä vuokrakauden ajoista. 
Muistomerkkejä on siellä tääl-
lä ja museokin löytyy. Sitkeä 
uurastus on palauttanut seudun 
uuteen loistoon; pellot vihan-
noivat ja lehtomaiset, hyvin hoi-
detut metsät koristavat niiden 
reunoja.

Aleksis Kivi kirjoitti pääosan 
runoistaan ja näytelmistään sekä 
romaaninsa Seitsemän veljestä 
Siuntiossa Charlotta Lönnqvis-
tin emännöimässä Fanjunkar-
sin torpassa. Kivelle luovuuden 
rauhan antanut koti toimi Suo-
men ensimmäisenä kirjailija-
museona, mutta sekin tuhoutui 
venäläisvuokrakauden aikana. 
Tosin se on rakennettu uudel-
leen kulttuuritaloksi.

Katkelma Kiven Suomen-
maa-runosta kuvaa kesäistä 
Suomenniemeä koskettavasti: 
”… tuoss’ aaltoileva peltomme, 
tuoss’ viherjäinen niittumme, 
tuoss’ metsiemme jylhä yö ja 
meriemme vyö!.. oi Suomen-
niemi kaunoinen, sä iankaik-
kinen!”. Sellainen on myös 
Siuntio ympäristöineen tänäkin 
päivänä.

(Lähteet: 
Matkailuesite Porkkalan 
käsikirja,
Vilho Posion kertomus,
Margaretha Segersvenin 

kertomus,
Wikipedia
Aleksis Kivi: 
Suomenmaa-runo.

Tasavallan presidentti Risto Ryti (keskellä) tutustui Mäkiluodon linnakkeen 10-tuumaisen tykin toimintaan 30. syyskuuta 1941.

SA-kuva

SA-kuva

Porkkalan evakuointi syksyllä 1944 oli raskas hetki koko 
Suomelle. 

 Miehitysajan muistoja on Porkkalan metsissä yhä.

Seppo Posio



PARIVARTIO 2013 9

Tässä ilmoituksessa on kaikki, mitä sinun 
tarvitsee tietää ollaksesi hyvissä käsissä

Kaikki mitä terveyteesi tarvitsetPulssissa olet hyvissä käsissä

VARAA AIKA
pulssi.fi 

(02) 2616 300*

VARAA AIKA
terveystalo.com

030 6000** 

*Ajanvaraus avoinna ma–pe 7–20, la 8–17, su 10–20, puhelun hinta ja mahdollinen jonotusaika: 
normaali paikallisverkkomaksu **Ajanvaraus avoinna ma–pe 7.30–21, la–su ja arkipyhät 9–20, 
puhelun hinta lankaliittymästä 8,21 snt/puh. + 3,2 snt/min, matkapuhelinliittymästä 19 snt/min

PULSSI Humalistonkatu 9–11, avoinna ma–pe 8–20, la 9–17, su 12–20
TERVEYSTALO Aninkaistenkatu 13 (sisäänkäynti Tuureporinkatu 7), 
avoinna ma–to 7.30–20, pe 7.30–19, la 10–15, su 12–17 • Puutori • DataCity

Asiantuntijat 
lähelläsi

Läntinen Rantakatu 7
20100 TURKU
puh. 02 274 100

www.pwc.com/fi

Bonusta
pankkiasioinnista.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Testaa omat bonuksesi osoitteessa op.fi /bonus

KOTIKENTTÄETU
Turusta suoraan: 

Kotimaan kohteisiin 
Ulkomaan kohteisiin 
Lomalennoille

Toimivat ja nopeat matkustaja- 
ja rahtilennot suoraan Turusta 
maailmalle

Turun Lentoasemalta 
lentäen maailmalle 

Turun alueen johtavasta
sisustustarvikeliikkeestä:

ANINKAISTEN TAPETTI JA VÄRI OY
Satakunnantie 164, Turku

Puh. (02) 338 3000, www.atvturku.fi

maalit

tapetit

lattianpäällysteet

keraamiset laatat

liimat

työkalut ja tarvikkeet













Renvall Instituutti julkaisi kesällä 
laajan luettelon venäläisestä talvisota-
kirjallisuudesta vuosilta 1939 – 2011. 
Bibliografian alkukielisen laitoksen 
on koonnut historiatieteiden kandi-
daatti Pavel Petrov. Suomenkieliset 
osat 384-sivuiseen kirjaan ovat toi-
mittaneet Antero Uitto, Carl-Fredrik 
Geust ja Pauli Krushe.

Kirja osoittaa, miten vaikeata tili-
en tekeminen menneisyyden kanssa 
oli kommunistiselle Neuvostoliitolle. 
Niin Kremlin poliittinen johto kuin 
valtaosa kansastakin ymmärsi, että 
talvisodan aloittaminen oli rikos ih-
misyyttä ja kansainvälistä oikeutta 
vastaan. Kun se vielä päättyi nöyryyt-
tävään umpikujaan saattaen sosialis-
tisen jättiläisvaltion koko maailman 
pilkan kohteeksi, oli ainakin omalle 
kansalle syötettävä selitykseksi pa-
junköyttä.

Sotavuosina 1939–45 Neuvosto-
liitossa ilmestyi Petrovin mukaan 3 
250 aihetta käsittelevää julkaisua tai 
lehtiartikkelia. Yhdessäkään niistä ei 
annettu paikkansa pitävää selvitystä 
talvisodan todellisesta luonteesta ja 
tarkoitusperästä. Vielä joulukuussa 
1939 lehdissä puhuttiin uhmakkaasti 
valkobandiittien pikaisesta likvidoi-
misesta ja demokraattisten voimien 
noususta valtaan Suomessa Otto-Wil-
le Kuusisen johdolla ja puna-armei-
jan tuella. Tammikuussa 1940 sotaa 
koskevat kirjoitukset loppuivat lähes 
kokonaan.

”Merkityksetön 
rajakahakka”

Talvisotaan osallistui puolet puna-
armeijan vahvuudesta eli 1,3 mil-

joonaa taistelijaa. Silti 
sitä ryhdyttiin julki-
suudessa luonnehti-
maan merkitykset-
tömäksi kahakaksi, 
jonka tarkoituksena 
oli toteuttaa vain 
muutama vähäpä-
töinen rajanoikai-
su. Tämä teema 
toistuu muun 
muassa teok-
sessa Taistelut 
Suomessa, jonka 
Neuvostoliiton 
propagandako-
neisto julkaisi 
kaksiosaisena 
laitoksena en-
nen jatkosodan 
alkua 1941. 
Agitaatio- ja 
propaganda-
tarkoituksiin 
tehty kirja si-
sältää Petro-
vin mukaan 
”vapaas t i 
toimitettuja 
kirjoituksia, joiden 
tieteellinen ja dokumentaarinen arvo 
on sangen vähäinen”.

Ilmaisu tarkoittanee sitä, että teksti 
on samanlaista hölynpölyä kuin muut-
kin vuosina 1939–45 julkisuuteen 
päästetyt painotuotteet. Niiden pää-
asiallisena tarkoituksena oli puhdistaa 
puoluejohdon ja ennen kaikkea Josif 
Stalinin maine. Tässä lienee myös 
onnistuttu. Muuten ei olisi käsitettä-
vissä, että valtaosa nykyvenäläisistä 
pitää yhä diktaattoria kaikkien aikojen 
merkittävimpänä venäläisenä siitäkin 

huolimatta, 
että hän oli alkuaan Gruu-
sian juutalainen. Vain Pietari Suuri 
ylittää suosiossa isä aurinkoisen.

Kylmän sodan aikana 1946–90 
Neuvostoliitossa ilmestyi vain kolmi-
sen sataa julkaisua, joissa aiheena oli 
talvisota. Tekijä näkee syyksi julkai-
sujen niukkuuteen sen, että talvisota 
kuului kiellettyjen aiheiden ryhmään. 
Hyviä naapuruussuhteita ja ystävyyttä 
korostavana aikakautena ei ollut sopi-
vaa muistella menneitä erimielisyyk-

siä. Nehän olisivat vain syyllistäneet 
neuvosto-osapuolta.

Mannerheim-linja 
maailman kovin

Ensimmäiset korkeiden 
komentajien muistelmat talvi-
sodasta ilmestyivät Neuvosto-
liitossa 1960- ja 1970-luvuil-
la. Joissakin niistä rohjetaan 
jo pohtia syitä puna-armeijan 
heikkoon menestykseen, kuten 
upseeriston kyvyttömyyteen tai 
miehistön heikkoon koulutuk-
seen, mutta suurimmaksi syyksi 
muistetaan mainita Mannerheim-
linja. Sen murtamisesta ei olisi sel-
vinnyt yksikään silloisen maailman 
parhaimmista armeijoista, väittää 
muun muassa Leningradin sotilas-
piirin komentaja K.A. Meretskov. 
Pavel Petrov toteaa tylysti, että mies 
väärensi totuutta.

Tämän tapaiset muistelmat eivät 
herättäneet huomiota itse Neuvos-
toliitossa, koska painokset pidettiin 
pieninä. Ulkomailla niitä julkaistiin 
laajalevikkisinä käännöksinä. Esi-
merkiksi Meretskovin muistelmat 
ilmestyivät englanniksi käännettyinä 
nimellä Serving the Soviet People 
vuonna 1971. Kirjaa myytiin Suo-
messakin. Muistan sen herättäneen 
hilpeyttä muun muassa Sotatieteelli-
sen Seuran suljetuissa tilaisuuksissa.

Totuutta talvisodasta ei sosialis-
min aikana saanut tuoda esille. Neu-
vostoliiton Tiedeakatemian historian 
laitoksen tutkija V.M. Holodkovski 
yritti sitä lokakuussa 1981, kun Pet-
roskoissa pidettiin Neuvostoliiton ja 
Suomen historiaseminaari. Luotet-

taviin lähteisiin vedoten hän vieritti 
syyn talvisodasta yksin Stalinin ja 
Molotovin politiikalle. Seurauksena 
oli, että NKP:n keskuskomitea siir-
rätti Holodkovskin eläkkeelle.

Venäjällä yhä  
harhaluuloja

Nykyisen Venäjän aikana 1991–
2011 maassa on ilmestynyt talvi-
sodasta noin 950 julkaisua. Osassa 
niistä toistetaan yhä vanhoja satu-
ja, mutta joukosta löytyy tieteelliset 
mitat täyttäviä teoksiakin. Sellaisena 
voitaneen pitää esimerkiksi Timo Vi-
havaisen ja Andrei Saharovin vuonna 
2009 toimittamaa kirjaa Tuntematon 
talvisota. Se perustuu Neuvostoliiton 
salaisen poliisin kansioihin ja antaa 
peittelemättömän kuvauksen talvi-
sodasta.

Valitettavasti se ei riitä muuttamaan 
Venäjällä vallitsevaa yleistä mielipi-
dettä vuosien 1939–40 tapahtumista, 
sillä perinteistä tapaa noudattaen kir-
jasta otettiin vain tuhannen kappaleen 
painos. Sehän ei mahdollista teoksen 
jakamista edes suurimmille kirjas-
toille. Ihmettelenkin Antero Uiton 
tekstissä esitettyä väitettä, että tämän 
päivän venäläisillä olisi erinomaiset 
mahdollisuudet saada luotettava ja 
monipuolinen kuva talvisodasta.

Pystyisikö sähköinen media oikai-
semaan ihmisten mieliin vuosikym-
menien aikana iskostetut sepitteet? 
Vastahan presidentti Vladimir Putin 
kertoi, että ”talvisodassa pyrittiin kor-
jaamaan Tarton rauhansopimukseen 
jääneet virheet.”

Tuomo Hirvonen

Arvostelijalta

Talvisota – arka aihe Venäjällä
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Loimaalaisia Poventsassa
Jouko Rinne

Elokuun alussa 2013 osallis-
tui joukko loimaalaisia maan-
puolustusaktiiveja raisiolaisen 
matkanjärjestäjän matkalle 
”Karjalan Helmet”, jonka pää-
matkakohteina olivat Valamo, 
Kizhi, Kivatsu ja Solovetskin 
luostari. Koska matka sivusi 
myös Karhumäkeä ja Povent-
saa, halusivat Loimaan Reser-
viupseerit ja Loimaan Seudun 
Reserviläiset muistaa Povent-
sassa taistelleita ja kaatuneita 
laskemalla seppeleen Povent-
sassa sijaitsevalle jatkosodan 

muistomerkille.
Risto Jaakkolan pitämän 

saatepuheen jälkeen seppeleen 
laskivat reserviupseerien Jouko 
Rinne ja reserviläisten Seppo 
Solla. Seppeleenlaskijoiden isät 
taistelivat jatkosodassa JR 35 
kolmannen pataljoonan kone-
kiväärikomppaniassa, luutnantti 
Tauno Rinne kk-joukkueen joh-
tajana ja komppanianpäällikön 
sijaisena ja alikersantti Ilmari 
Solla kiväärinjohtajana. He mo-
lemmat olivat myös talvisodan 
veteraaneja.

Muistomerkki pystytettiin 
elokuussa 1996 yhteistyös-

sä venäläisten kanssa ja sen 
muistoteksteissä kunnioitetaan 
sekä suomalaisten että venä-
läisten kaatuneiden muistoa. 
Paljastustilaisuus oli juhlalli-
nen. Mukana harvinaisen run-
saslukuisan yleisön joukossa 
oli muun muassa  presidentti 
Mauno Koivisto, joka palveli 
JR 35 kolmannen pataljoonan 
yhdeksännessä komppaniassa 
ennen helmikuussa tapahtunutta 
1944 Törnin jääkärikomppani-
aan siirtymistään.

JR 35 oli jatkosodan aikainen 
Lounais-Suomen sotilasläänin 
varsinaissuomalaisista miehistä 

perustama jalkaväkirykmentti, 
joka kuului 1. Divisioonaan. 
Asemasotavaiheen JR 35 taisteli 
Maaselän kannaksella Povent-
san lohkolla, Stalinin kanavan 
länsirannalla. Kesäkuun lopul-
la 1944 rykmentti irrotettiin 
Maaselästä, kuljetettiin Karja-
lan kannakselle ja liitettiin 6. 
Divisioonaan, jota johti jääkä-
rikenraalimajuri Einar Vihma. 
Hänen komennossaan JR 35 
osallistui menestyksellä Tali-
Ihantalan ratkaisutaisteluihin. 
Joukot kotiutettiin marraskuun 
puolivälissä 1944.

Kizhin  
täydellinen kirkko

”Karjalan Helmet”-matkan 
pääkohteina olivat Valamon 
vanha luostari Laatokalla, 
Kizhin puukirkko Äänisellä ja 
Solovetskin luostari Vienan me-
rellä. Kaikki olivat vaikuttavia 
käyntikohteita. Valamon iko-
neista suuri osa on jäljennöksiä.

Alkuperäistä arvoesineistöä 
evakuoitiin vuoden 1940 hel-
mikuussa Suomen armeijan 
kuorma-autoilla Laatokan yli 
rakennettua jäätietä pitkin Suo-
meen. Saman vuoden syksynä 
luostarin veljestö asettui Heinä-
veden Papinniemeen. Solovets-
ki herätti ajatuksia, toimihan 
se ojennus- ja pakkotyöleirinä 
1923–1933 jolloin ehkä nelisen-
kymmentätuhatta vankia kuoli 

ankarien olosuhteiden johdosta. 
Nykyisin luostari toimii suosit-
tuna matkailukohteena.

Kizhin saari ja valtava puu-
kirkko olivat myös vaikuttava il-
mestys. Kirkkoon ei ole käytetty 
ainoatakaan rautanaulaa ja ker-
rotaan, että kirkon rakentanut 
mies heitti rakennustöiden val-
mistuttua kirveen järveen, koska 
täydellistä ei voinut enää ylittää. 
Kaikkien näiden matkakohtei-
den tärkein elinkeinomuoto on 
nykyisin matkailu. Väkeä nä-
kyikin olevan paljon liikkeellä 
ja opastus oli asianmukaisesti 
järjestetty, jopa osanottajien 
omalla kielellä. Saimme mat-
kalta muistoksi kuvina kauniita 
maisemia, historiaa, näimme 
upeita rakennuksia ja koimme 
vieraanvaraista kohtelua.

Risto Jaakkola

Seppo Solla (vas.) ja Jouko Rinne laskivat seppeleen jatkosodan muistomerkille Poventsassa. 

Solovetskin luostari. 

Poventsan veteraaneja oli myös JR 25:ssä palvellut 
majuri Lauri ”Tahko” Pihkala, joka pesäpallon isänäkin 
tunnetaan. 54-vuotias majuri marssi jalan etulinjoille 
Poventsassa marraskuussa 1941.

Jouko Rinne

SA-kuva
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Tony Lönnbäck 

Paraisten päivien yhteydessä 
Teollisuusmuseon piha-alueella 
paljastettiin lauantaina 8. ke-
säkuuta Suojeluskuntamuis-
tomerkki arvovaltaisen kutsu-
vierasjoukon ja runsaan ylei-
sön läsnä ollessa. Juhla alkoi 
lipunnostolla, jonka suorittivat 
Paraisten Reserviläiset. Parais-
ten Reservinupseerien nuoret 
upseerit toimivat airueina muis-
tomerkillä ja fanfaarin soitti 
Niklas Ekman.

Tervehdyspuheen piti Pa-
raisten Reservinupseereiden 
puheenjohtaja kapteeni evp Jor-
ma Ake. Diplomilaulaja Heikki 
Rainio esitti tunnelmaan sopivia 
lauluja ja juhlapuheen piti kirk-
koherra Harry S. Backström. 
Muistomerkin paljastivat lotta 
Benita Nyberg, suojeluskunta-
lainen Egil Essén ja sotilaspoika 
Stig R. Karlsson. Terveiset Var-
sinais-Suomen sotilaspoikakil-
lasta esitti sotilaspoika, majuri 
evp Olof Danielsson. 

Yleisölle ja kutsuvieraille 
tarjoiltiin juhlakahvit paikan 
päällä. Kahvinjuonnin lomas-
sa käytiin vilkasta keskustelua 
omakohtaisista kokemuksista 
vuosikymmenten takaa. 

Enni Liinoja
Beda Anttila

Säkylässä järjestettävässä 
Sinisiipi 2013 -harjoituksessa 
naiset pääsivät harjoittelemaan 
selviytymistä arjen vaaratilan-
teissa. Valittavissa oli erilaisia 
kursseja kuten maastotaidot, 
turvallisesti vesillä, sähköttä 
selviytyminen, katuturval-
lisuus ja kenttälääkintä. Itse 
osallistuimme maastotaito-
kurssille, jossa pääsimme 
harjoittelemaan esimerkiksi 
majoitteiden pystyttämistä, 
suunnistusta, Trangian käyttöä 
(spriikeitin) ja selviytymistä 
luonnon armoilla.

Ensimmäisenä päivänä oli 
ohjelmassa varustautuminen, 
telttojen pystytys ja myös sul-
keis-harjoitukset, joissa saim-
me kokeilla miltä se armeijan 
järjestyksenpito tuntuu – pilke 
silmäkulmassa tietenkin!

Harjoituksen puolesta saim-
me kaikki varusteet maastopu-
vusta pakkiin, makuupussiin ja 
makuualustaan. Harjoituksen 
avajaismenot olivat näyttävät 
ja viralliset torvisoittokunti-
neen ja hienoine puheineen. 
Illalla olikin vielä saunomis-
mahdollisuus ja sitten iltapalan 
kautta nukkumaan.

Kanki-ryhmässä  
hyvä henki

Toisena päivänä koulutukset 
jatkuivat. Saimme mm. hyviä 
vinkkejä nuotion sytyttämi-
seen ja erilaisten nuotioiden 
väsäämiseen, työkalujen käyt-
tämiseen ja suunnistamiseen. 
Harjoittelimme myös erilais-
ten majoitteiden tekemistä 
luontoon apunamme pelkkä 

muovipussi tai pressu.
Taitavien kouluttajiemme ja 

kurssinjohtajamme Jaana Väli-
mäen pitämät luennot luonnos-
sa oleskelusta ja toimimisesta 
hätätilanteissa olivat hyvää 
informaatiota täynnä, joten 
opimme varmasti paljon uut-
ta. Päivän aikana vieraili myös 
sotkuauto ja kävimme sauno-
massa. Viimeisen yön moni 
meistä nukkui kokonaan tai-
vasalla – niin myös mekin. Oli 
hieno katsoa huojuvia kuusen-
latvoja ennen nukahtamista.

Kanki-ryhmämme ilmapiiri 
oli alusta asti hyvä ja kannus-
tava. Mukana oli kaikenikäisiä 
ja myös me nuoret sopeuduim-
me hyvin joukkoon. Kaikki 
olivat täysillä mukana hyvällä 
asenteella ja mahtava porukka 
takasi aivan loistavan viikonlo-
pun. Suosittelemme muillekin 
ehdottomasti!

Kirjoittajat opiskelevat Loi-
maan lukiossa.

Uni maittaa taivasalla!

Loimaalaiset Beda Anttila 
(vas.), Enni Liinoja ja ”kum-
misetä” Seppo Yli-Nissilä 
Huovinrinteen maisemis-
sa, jonne on saatu jo teltta 
pystyyn.

Suojeluskuntamuistomerkki paljastettiin Paraisilla

Airueina oli yhdistyksen nuorta upseeristoa.

 Veijo Räsänen
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Mikael Kaskelo

Maanpuolustuskiltojen pe-
rustaminen alkoi Varsinais-
Suomessa 1960-luvun alussa. 
Vuonna 1965 kymmenen kil-
taa toi esiin tahdon muodostaa 
yhteistyöelin koordinoimaan 
toimintaa. Näin sai alkunsa 
maan ensimmäinen kiltapii-
ri. Piiri-sana lisättiin vuonna 
1981 yhdistyksen nimeen, 
kun nimi muutettiin Turun 
Kiltapiiriksi. Sittemmin nimi 
muutettiin ja rekisteröitiin 
Varsinais-Suomen Kiltapiiri 
ry:ksi.

5.11.2005 saimme oman li-
pun. Juhlava lipun naulaus- ja 
siunaustilaisuus järjestettiin 
Heikkilän Sotilaskodissa. Li-
pun 24 naulaa naulattiin eri 
tahojen edustajien toimesta. 
Sen jälkeen hohtavan val-
koinen lippumme, jossa on 
maakuntamme vaakuna ja 
maanpuolustuskiltatunnukse-
na oleva vinopalkkinen torni, 
on liehunut juhlistamassa eri 
tilaisuuksia.

Tänään kiltapiirin jäseniä 
on noin neljäkymmentä yh-
distystä. Osallistuvaksi hen-
kilömääräksi muunnettuna se 
tarkoittaa vajaata 5 000 maan-
puolustajaa. Kiltoja on mo-
nenlaisia. Joukko-osastokillat 
vaalivat niin sotiemme, kuin 
rauhanaikaisten joukkojen pe-
rinteitä. Aselajikillat keräävät 
saman koulutuksen saaneita 
yhteiseen toimintaan. Naisilla 
on alueella kiltasisartoiminta 
omana yhdistyksenään (Varsi-
nais-Suomen Kiltasisaret ry).

Useimmat 
tilaisuudet avoinna 
kaikille

Huolimatta maanpuolus-
tustyön monimuotoisuudesta, 
pyrkii kiltapiiri järjestämään 
kaikille yhteisiä tapahtumia. 

Näin rikastutetaan toimintaa 
varsinkin pienten yhdistysten 
osalta. Useimmat tilaisuudet 
ovat avoimia muillekin kuin 
kiltojen jäsenille. Näin toivo-
taan, että herätetään mielen-
kiinto maanpuolustustyöhön 
ja jopa halukkuutta liittyä 
mukaan johonkin jäsenyhdis-
tykseen.

Ulkoisesti näkyviä toiminto-
ja ovat olleet seppeleenlaskuti-
laisuudet Itsenäisyyden kivellä 
13.3. ja 6.12. Juhlavan hetken 
on aloittanut lippulinnan saa-
puminen, Kannelkuoron lau-
luesitykset ja puheenpitäjän 
puhe ovat herkistäneet osallis-
tujat tilaisuuden ytimeen. Sep-
pele on laskettu Itsenäisyytem-
me perustajille ja vapautemme 
puolustajille. Juhlahetki on 
päättynyt lippulinnan poistu-
miseen valalaulun jälkeen. 

Toinen vuosittainen tilai-
suus on Jouluaaton kunniavar-
tio Unikankareella. Sielläkin 
ovat jotkut henkilöt vartioineet 
jo kymmeninä  Jouluaattoina, 
eli on muodostunut henkilö-
kohtainen perinne.

Kenraalintielle 
marssitaan 
kauempaakin

Kolmas, jo yksitoista kertaa 
pidetty tapahtuma on kuntolii-
kuntatapahtuma Kenraalintie-
marssi Turun Kakskerrassa. 
Ensimmäisen marssin suoje-
lijana ehti olla jalkaväenken-
raali Adolf Ehrnrooth. Hänen 
poismenonsa jälkeen Kiltapii-
rillä oli ilo saada jatkamaan 
suojeluperinnettä kreivitär 
Karin-Birgitte Ehrnrooth, joka 
on sekä marssin käsiohjelmas-
sa ja paikan päällä tervehtinyt 
marssille osallistujia.

Marssin lähtölaukauksen 
ampujaksi on viime vuosina 
pyritty saamaan ja saatukin 
myös ”laajemman julkisuu-

den” henkilö myös omalla ta-
vallaan houkuttelemaan lisää 
marssijoita. Tässä yhteydessä 
mainostankin tätä 10, 18 tai 25 
kilometrin marssia Parivartion 
lukijoille. Osallistujia ”mah-
tuu” mukaan huomattavasti 
nykyistä enemmän. Tässä on 
alueen reserviläisille ja maan-
puolustajille oivallinen paikka 
kuntoilla kauniissa luonnossa 
ja hyvässä seurassa – tulkaapa 
ensi vuonna oikein sankoilla 
joukoilla mukaan. Voit vaikka 
haastaa sen kaverisi mukaan, 
niin saa hänkin liikuntaa!

Pirkanmaalta ja pääkaupun-
kiseudulta olemme saaneet 
muutamia vankkumattomia 
kannattajia, jotka aina tulevat 
iloisella mielellä mukaan. Kai-
ken kaikkiaan marssijoista on 
muutama ollut joka kerta mu-
kana – satoi tai paistoi!

Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry:n tammikuinen turvallisuus-
politiikan seminaari on vuosia 
saanut linja-autollisen osallis-
tujia Kiltapiirimme alueelta ja 
kuljettamina. Niin kauan kuin 
muistan, on noin 10 prosenttia 
seminaariin osallistuneista tul-
lut meidän alueeltamme, se on 
hieno saavutus. Kiltapiiri on 
myös useana kertana osallis-

tunut Turun Messuille ja niin 
on tänäkin vuonna.

Killat puhaltavat 
yhteen

Kiltapiirin tulevaisuus on 
jäsenkiltojensa käsissä. Niin 
kauan kuin on halua pitää 
alueellinen yhteistoimintata-
ho yllä, on mandaatti toimia. 
Pitää kuitenkin muistaa, että 
eri killoista tulevat henkilöt 
muodostavat hallituksen. Hal-
lituksella itsellään on rajalli-
set mahdollisuudet järjestää 
aktiviteetteja, niihin tarvitaan 
myös jäsenkiltojen jäsenien 
panosta.

Juuri tällaista kiltarajojen 
ylimenevää tarvetta ja toimin-
taa on tarkoituksenmukaista 
hoitaa Kiltapiirin kautta. Näin 
saadaan synergiaa, joka on 
enemmän kuin osiensa sum-
ma. Yllä esitetyt toiminnot 
ovat sitä perinnettä, jota on 
haluttu ja jota pidetään yllä. 
Uusia ideoita otetaan vastaan 
ja toteutetaan mahdollisuuksi-
en puitteissa. Aika hyvä motto 
on: ”Jokaiselle joskus jotain”.
Kirjoittaja on Varsinais-Suo-
men Kiltapiiri ry:n puheen-
johtaja.

Piiri kiltojen sateenvarjona
 Sakari Kinnarinen

Itsenäisyyden kiviellä 6.12.2012. Puheen piti kommodori Heikki Rauhala (vas.). Keskellä kiltapiirin puheenjohtaja, 
insinöörikapteeniluutnantti Mikael Kaskelo, oikealla kiltapiirin sihteeri Antti Aitala.

Kenraalintie-marssin suojelija, kreivitär Karin-Birgitte Ehrnrooth ja marssijat odottivat vuonna 2012 puolustusmi-
nisteri Stefan Wallinin lähtölaukausta.

Mikael Kaskelo
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Sotilaspojat itäisessä Virossa
Jouko Fossi

Varsinais-Suomen Sotilaspoi-
kien Perinnekilta ry:n vuosittai-
nen sotahistorian matka suun-
tautui tänä vuonna Itä-Viroon. 
Matkanjohtajana toimi Killan 
matkailuasiamies Matti Komi 
”reisiabinaan” Sakari Kinnari-
nen.

Matkamme alkoi Nyholmin 
bussilla 6.6. klo 6.45 Heikkilän 
kasarmin paikoitusalueelta.

Tallink Star -laiva kuljetti 
meidät 2,5 tunnissa Suomenlah-
den yli ja Tallinnaan saavuimme 
klo 12.30. Saatuamme oppaam-
me Lea Asson kyytiin lähdimme 
heti Narvan maantielle, jonka 
varrella oli ensimmäinen py-
sähdyspaikkamme Kiiu-torni. 
Kiiussa meille oli katettu val-
miiksi kahvit ja Kiiun tunnettu 
munalikööriannos. Ostimme 
sitä myös matkamuistoksi.

Seuraava etappimme oli 
Tapan kaupungin uusi varus-
kunta-alue, jossa meidän piti 
syödä lounas, mutta kasarmilla 
oli meneillään viikon kestänyt 
maastoharjoitus eikä siellä ol-
lutkaan ruokailumahdollisuutta. 
Varuskunnan oppaan johdolla 
tutustuimme varusmiesten tu-
paan sekä  kiertelimme jo pa-
hoin ränsistyneellä neuvosto-
ajan kasarmialueella aivan uu-
den varuskunta-alueen vieressä. 
Virossa asevelvollisuusikä on 
17–27 vuotta. Kuulimme, ettei 
palvelukseen astumisinto ole 
kovin hyvä nuorison keskuu-
dessa.

Jonkin matkan päässä Tapasta 
on Jumindan niemi, jonka kär-
jessä pysähdyimme Tallinnan 
evakuoinnin yhteydessä elo-
kuussa 1941 surmansa saanei-
den muistomerkille. Jumindan 
katastrofin osapuolina olivat 
saksalaisten ja suomalaisten 
laskema miinakenttä sekä Neu-
vostoliiton sodanjohdon mää-
räys evakuointialusten suojana 
olleiden laivaston alusten siirty-
misestä nopeasti Leningradiin, 
jolloin evakuointi epäonnistui 
lähes täysin.

Jopa 16 000 ihmisen arvioi-
daan hukkuneen ja 65 laivaa 
upposi. Tästä syystä sitä ei 
oikein haluta muistella. Yksi 
pelastuneista oli Georg Ots, 
joka hyvänä uimarina pelastui 
rantaan. Saavuttuamme Rakve-
ren kaupunkiin majoituimme 
Hotelli Wesenbergiin. Yhteisen 
illallisen nautimme lähistöllä si-
jaitsevassa Katariinan kellaris-
sa. Kaupungissa oli alkamassa 
perinteinen ”Rakveren yöjuok-
su”, johon osallistui noin 9000 
juoksijaa.

Sillamäen posti kulki 
Moskovan kautta

Toisen päivän aamuna oli 
kohteenamme Rakveren kuu-
luisa pellavatuotteiden kauppa 

Liliina. Teimme runsaasti pel-
lavatuoteostoksia. Matkasim-
me halki viljavien maisemien 
ja ohitimme syöksylaskija 
Kalle Palanderin omistukseen-
sa hankkiman Ontika-nimisen 
kartanon. Matkan varrella Toi-
lan kylpyläkaupungissa pysäh-
dyimme saksalaisten sotilaiden 
hautausmaalla.

Sillamäen kaupunkia kierrel-
lessämme opas kertoi, että 3 000 
virolaista, latvialaista ja liettua-
laista vankia rakensi sodan jäl-
keen vuoteen 1952 saakka sinne 
uraaninjalostustehtaan. Vangit 
peseytyivät ympäri vuoden jo-
essa. Kaupungissa oli 14 000 
asukasta ja se oli ns. suljettu 
kaupunki. Postiosoitteenakin oli 
ollut Moskova.

Matkalla Narvaan Killan va-
rapuheenjohtaja Kullervo Han-
tula kertasi meille suomalaisten 
vapaaehtoisten ”Pohjan Poiki-
en” vaiheet Viron vapaussodas-
sa sekä jatkosodassa JR 200:ssa 
palvelleista virolaisista ”Suomi 
Pojista”. Narva on yhtä vanha 
kaupunki kuin Turku. Siellä on 
tällä hetkellä 63 000 asukasta, 
pääosa venäläisiä.

Svean Leijonan muistopat-
saan luona katselimme Viron ja 
Venäjän välistä rajasiltaa sekä 
Hermannin ja Ivangorodin lin-
noituksia Narvajoensuun vas-
takkaisilla rannoilla.

Paluumatkalla Rakvereen 
poikkesimme Sinnimäen tais-
telun muistomerkillä, jon-
ka jälkeen nautimme Sakari 
Kinnarisen ”kenttätöpinän” 
aikaansaamat Vana Tallin-
na -mukilliset ja suoritimme 
Sakken matkan aikana järjes-
tämien arpajaisten kirjapalkin-
tojen arvonnan.

Baltic Defence College

Seuraavana aamuna jat-
koimme matkaa Peipsijärven 
rantatietä kohti Tarttoa. Mat-
kalla Lea-oppaamme kertoi, 
että Rakvere sai kaupunkioi-
keudet 12.6.1312 ja siellä on 
16 000 asukasta. Lisäksi hän 
kertoi Suomen ja Viron välisis-
tä eroista. Kello 10 poikkesim-
me sipulinviljelystä kuuluisan 
Avinurmen kaupungin puukä-
sityökaupassa, jossa teimme 
ostoksia. Ajoimme läpi pienen 
Mustveen rantakaupungin, joka 
elää kurkunviljelyllä ja kalas-
tuksella. Poikkesimme järven 
rannassa olevalla ortodoksien 
hautausmaalla.

Peipsijärven pinta-ala on  
3 555 neliökilometriä  ja siihen 
laskee 237 jokea, mutta vain 
yksi laskee siitä pois, Narvajoki.

Saavuttuamme Tarttoon, jos-
sa on 102 000 asukasta joista 
20 000 opiskelijaa, meitä oli 
vastassa evl Mika Kerttunen 
Baltic Defence Collegesta. 
Koulu on kolmen Baltian maan 
vuonna 1999 perustama. Se ei 

ole minkään koulun alapuolel-
la eikä rinnalla. Kustannukset 
jaetaan kolmen maan kesken 
tasan ja budjetti on 1,8 miljoo-
naa euroa.

Evl Kerttunen kertoi koulun 
antamasta neljän tason sotilas-
koulutuksesta, sen organisaati-
osta ja valmistuneiden määrän 
kansallisuuksittain. Lisäksi 
hän valotti Viron puolustusky-
symyksiä, mm. 85 prosenttia 
kannattaa yleistä asevelvolli-
suutta. Latviassa ja Liettuassa 
on ammattiarmeija. Viron puo-
lustusbudjetti on 2 prosenttia 
bruttokansantuotteesta eli noin 
340 miljoonaa euroa. Puolustus-
poliittinen selonteko annetaan 
neljän vuoden välein.

Tilaisuuden päätteeksi pu-
heenjohtaja Pentti Seppälä 
luovutti evl Kerttuselle Killan 
20-vuotishistoriikin.

Viron pisin silta ja  
tujua sinappia

Sunnuntaiaamuna 9.6. aloi-
timme bussilla ja Lea-oppaan 
johdolla kaupunkikierroksen, 
johon sisältyi vanhakaupunki, 
yliopiston eli Ülikoolin mäki, 
Kansallismuseo, tähtitieteen 
museo sekä Suomen ja Neuvos-
to-Venäjän välisen Tarton rau-
hansopimuksen muistomerkki.

Ylitimme myös 200 metriä 
pitkän Viron pisimmän sillan. Il-
tapäivävapaan jälkeen siirryim-
me yhteiselle illalliselle Ülikoo-
lin ravintolaan. Paluumatkalla 
poikkesimme raatihuoneen to-
rin katuravintolassa nauttimaan 
kuohuviinilasilliset.

Maanantaiaamuna 10.6. 

aloitimme paluumatkan Tal-
linnaan. Välillä pysähdyimme 
Pôltsamaan ja Paiden kaupun-
geissa. Pôltsamaa on kuuluisa 
väkevästä sinapistaan ja sitä 

moni kävi ostamassakin. Su-
perAlkossa ja lounaalla käyn-
nin jälkeen siirryimme Eckerö 
Linen m/s Finlandiaan, jonka 
lähtö myöhästyi noin tunnilla. 

Kuulopuheiden mukaan syynä 
olisi ollut kapteenin sairaus-
kohtaus. Helsinkiin saavuim-
me noin puoli tuntia myöhässä. 
Turussa olimme klo 23.00.

Kiltojen kertomaa

Matkalaiset Sillamäen kaupungin opastustaululla.

 Jouko Fossi

Lounais-Suomen

OSUUSPANKKI
PAIMIO
www.osuuspankki.fi

Killan puheenjohtaja Pentti Seppälä, sihteeri Jaakko Puro ja rouva Tuula Puro laskivat 
seppeleen Jumindan tapahtumien muistomerkillä.
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Maanpuolustuskoulutus ry. 20 vuotta – osa III
Ikosen aika
Jaana Westerholm

Lehden aikaisemmissa nu-
meroissa on käyty läpi MPK:n 
20–vuotisen historian ensim-
mäiset  kymmenisen vuotta. 
Tässä numerossa jatketaan 
toiminnan kehittymisen kir-
jaamista eteenpäin vuoteen 
2008 asti.

Paavo Pippolan vetäjäkauden 
jälkeen valittiin Mauri Ikonen 
vuorostaan Varsinais-Suomen 
maanpuolustuspiirin vetäjäksi. 
Mauri on edelleen piiripäällik-
könä Lounais-Suomen maan-
puolustuspiirissä, joksi nimi 
vuosien aikana muuttui.

MPK:n johtotehtäviin Iko-
nen tuli 1.1.2003, tuolloin 
Satakunnan maanpuolustus-
piirin päälliköksi. 1.1.2004 
hänet valittiin myös Varsinais-
Suomen maanpuolustuspiirin 
päälliköksi.  Puolen vuoden 
ajan hän siis toimi päällikkönä 
kahdessa piirissä. Tätä ennen 
Ikosen vastuulle Turun ja Porin 
Sotilasläänin Esikunnan osas-
topäällikkönä kuului reservin 
koulutus ja vapaaehtoinen 
maanpuolustus.

Mauri Ikonen on 10 MPK:n 
vuoden aikana tullut monille 
tutuksi. Hän on omalla ideoin-
nillaan, innollaan ja toimeliai-
suudellaan, välillä runnoenkin 
kohottanut MPK:n tunnettuut-
ta, arvostusta ja kiinnostavuutta 
etenkin Lounais-Suomessa.

Yli esteiden

Vuonna 2004 Varsinais-Suo-
messa edeltävien päälliköiden 
jäljiltä hyvässä kasvussa oleva 
MPK:n toiminta sai uutta puh-
tia Ikosen astuessa toimeen. 
Sotilasläänin komentaja, lip-
pueamiraali Bo Österlund toi-
mi tuntuvana tukena koko ajan 
ja yhteistyö jatkuu edelleen. 
Yhteistyökuvioita rakennettiin 

kuntien suuntaan ja muihin vi-
ranomaisiin sekä kolmannen 
sektorin toimijoihin.

Etenkin vuodesta 2006 alka-
en alkoi kouluttajapankin vaka-
va rakentaminen. Tavoitteena 
oli, että sen ammattitaidolla 
voidaan tukea puolustusvoi-
mien ja muiden viranomaisten 
organisaatioiden ja henkilöiden 
koulutusta. MPK toisi puuttu-
van resurssin, rakentaisi kou-
luttajapöydän yhteisille pon-
nisteluille.

Lounais-Suomen satsaus 
koulutukseen noteerattiin val-
takunnallisestikin. Kun Kimmo 
Iljin tuli mukaan toimintaan 
johtotehtävissä, nimenomaan 
koulutuspuolella, toi se hänelle 
valtakunnallisen Vuoden kou-
luttaja -arvon vuonna 2011.

Kova haaste oli saada ko-
mentajat ja johtavat viranomai-
set muuttamaan ajatustaan va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
tukemisesta siihen suuntaan, 
että viranomaisella on oltava 
kykyä vastaanottaa tukea va-
paaehtoiselta maanpuolustuk-
selta. Omien järjestöjenkin 
edustajista osa epäili, että MPK 
vie hommat. 

Yksi merkittävä haaste on 
ollut myös naisten koulutus. 
Mitkä ovat oikeita tehtäviä nai-
sille? Kysymys jäi alkuvuosi-
na ratkaisematta ja sen kans-
sa painitaan vieläkin. MPK:n 
koulutus omaa yhden tärkeän 
elementin – sillä lisätään yh-
teiskunnan kokonaisturvalli-
suutta antamalla kansalaisille 
valmiudet toimia yhteiskunnan 
häiriötilanteissa sekä näin luo-
da valmiuksia viranomaisille 
keskittyä omiin tehtäviinsä. 
Tämä asia on punaisena lan-
kana kaikissa toimissamme. 
Koulutettuja henkilöitä voidaan 
käyttää yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen turvaami-
sessa yhteiskunnan häiriöiden 

aikana kaikilla tasoilla. Tästä 
syystä myös kuntien ja kaupun-
kien henkilöstöä koulutetaan 
MPK:n toimesta, edelleenkin.

MPK kehittyy 
yhteiskunnan 
tahdissa

Laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta vahvistettiin 
11.5.2007. Tämän johdosta 
vanha Maanpuolustuskoulu-
tus ry lakkautettiin ja 1.1.2008 
toiminta jatkui julkisoikeudel-
lisena yhdistyksenä, nimellä 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys. Laissa määritetään MPK:n 
tehtävät ja hallintoperiaatteet. 
MPK on Puolustusministeri-
ön alainen tulosyksikkö, joka 
tekee tulossopimuksen minis-
teriön kanssa ja kumppanuus-
sopimuksen puolustusvoimien 
kanssa.

Lounais-Suomen maanpuo-
lustuspiirin ja Varsinais-Suo-
men koulutus- ja tukiyksikön 
historiassa on tähän mennes-
sä käsitelty noin 15 vuoden 
aikajakso. Haastatteluista ja 
aiemmin julkaistuista, Jussi 
Viljasen toimittamista MPK:n 
historiikeista nousee koulutta-
miseen satsaaminen ja yhteis-
työtoimintojen rakentaminen 
selkeästi esille, vuosi toisensa 
jälkeen. 

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen toiminta, sen rakenne 
ja kohderyhmät kehittyvät 
yhteiskunnan kehittymisen 
tahdissa. Puolustusvoimat 
on koko historian ajan ollut 
tärkeä yhteistyökumppani jat-
kuen edelleen. Reserviläisille 
suunnattuja koulutuksia on 
kehitelty yhdessä aluetoimis-
ton kanssa koko ajan ja niiden 
sisältöä ja toteutusta hiotaan 
jatkuvasti enenevissä määrin 
vastaamaan todellisen mukai-

sia tilanteita.
Juttusarjan seuraavassa osas-

sa katsastetaan vielä 20 -vuo-
tisen historian 5 viimeisintä 
vuotta. Ehkä luodaan vähän 
katsetta tulevaankin, sillä 
vanha sanonta ”vierivä kivi 
ei sammaloidu”, pätee myös 
MPK:n toimintaan: toiminnan 
muutokset ja kehittyminen ovat 
tätä päivää ja yhteiskunnan tar-

peisiin on pyrittävä vastaamaan 
mahdollisimman tehokkaasti 
ja laadukkaasti kouluttamisen 
merkeissä.

Lähteinä on käytetty piiri-

päällikkö Mauri Ikosen haas-
tattelua sekä Jussi Viljasen toi-
mittamaa, MPK:n julkaisemaa 
historiikkiin vuodelta 2008 
”Meitä on 300 000”.

MPK hakee Lounais-Suomen maanpuolustuspiiriin Turkuun

PIIRIPÄÄLLIKKÖÄ
Piiripäällikkö on MPK:n toiminnanjohtajan alainen  
tulosvastuullinen johtaja.  Edellytyksenä kokemusta  
koulutuksen ja talouden suunnittelusta, toteutuksesta  
ja johtamisesta. Työsuhde alkaa 1.1.2014. Tehtävä on  
5 vuoden määräaikainen.

Lue ilmoitus kokonaisuudessaan  
verkkosivuilta www.mpk.fi

Eläkkeelle jäävällä Mauri Ikosella on ollut keskeinen vaikutus MPK:n toimintaan 
Lounais-Suomessa.

Kesän kääntyessä syksyyn muistutan taas henkilökortin 
täytöstä ja sen päivittämisestä. Kun rekisteröidyt www.mpk.
fi-järjestelmään ja luot tunnukset, täytä KAIKKI lomakkeen 
kentät mahdollisimman tarkasti, jotta käymäsi kurssit näky-
vät oikein kortillasi.

Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu vain kerran ja jos 
esim. tunnukset hävinneet, ottakaa minuun yhteyttä.

Henkilötunnus on välttämätön seuraavissa toiminnoissa: 
AVT-OPJO-ajon onnistuminen, MPK-kortin päivittyminen 
ja Resurssin matkalaskun syöttö.

Inger Andersson
koulutussihteeri

Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri

Muista päivittää henkilökortti

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Naisten Valmiusliitto ry Turun ja Porin 
alueneuvottelukunnan ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.
Kurssin tavoitteena on parantaa naisten tietoutta arjen  
turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Kurssin sisältö:

08.30–09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00–10.50  Kunnan ja kansalaisen merkitys varautumisessa /  

Lippueamiraali Bo Österlund
11.00–12.00 Lounas
12.00–12.55 Fyysisen kunnon merkitys elämänlaadulle
13.00–16.00 UKK-kävelytesti ja kuntosaliharjoittelun perusteet

Valmistautuminen kävelytestiin:
Testi on tarkoitettu 20–65-vuotiaille aikuisille. Testissä kävellään 
kaksi (2) kilometriä tasaisella vauhdilla mahdollisimman 
nopeasti. Sään mukainen ulkoliikuntavarustus ja lenkkitossut.
Kuntosalitutustumista varten sisäkengät jos löytyy:

16.00—17.00 Kurssin päätös ja kahvi

Ilmoittautuminen 14.9.20134 mennessä www.mpk.fi/kurssikalenteri Varsinais-
Suomi. Löydät kurssin joko nimellä tai tunnisteella 1800 13 13024  
tai kurssinjohtaja Päivi Tuhkalainen, puh. 044 3366 181, sähköposti  
paivi.tuhkalainen@gmail.com
Ilmoittautuessasi puhelimitse tai sähköpostitse, ilmoitathan nimesi, osoitteesi, 
puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja henkilötunnuksesi sekä mahdolliset 
ruoka-aineallergiasi.
Kurssimaksu 20 e sisältää ohjelman, vakuutuksen kurssin aikana ja ruokailut.
Lisätiedot kurssinjohtaja Päivi Tuhkalainen

Kurssin tarkoitus on tarjota yli 18-vuotiaille henkilöille tilaisuus 
ohjattuun ammuntaan omilla aseilla ja ampumatarvikkeilla.

Kurssin sisältö:

Lauantai 14.9.2013

 8.30  Ilmoittautuminen ja kurssin avaus, 
turvallisuussuunnitelma

 9.00 Varo- ja  Raasin leirialueen määräykset
 9.15  Aseiden kohdistus ja ammunta
11.00 Lounas
12.00 Ammunta jatkuu
18.00 Kurssin päätös

Kurssipaikkana Raasin ampuma-alue Pöytyällä, 
osoitteessa Ampumaradantie (Raasintie 510), Pöytyä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.mpk.fi/kurssikalenteri 
Löydät kurssin joko nimellä tai tunnisteella 1800 13 12025. 
Kurssimaksu 20 €, sisältäen vakuutuksen ja ruokailun.
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Osmo Eerola

Syyskauden ensimmäisessä 
kokouksessa 19.8. Heikkilässä 
piirien yhteinen koulutustoi-
mikunta viritteli jo konkreet-
tisia kurssiehdotuksia tulevaa 
syksyä ja ensi vuotta varten. 
Paikalla olivat kaikki jäsenet, 
Juhani Manninen ja Kai Sainio 
reserviläisistä sekä Jari Piili ja 
Osmo Eerola reserviupseereis-
ta sekä piirien toiminnanjohta-
ja Erkki Lehmus.

Yllättävän pian on jälleen 
edessä joulukuun juhlat, itse-
näisyyspäivä ja joulu, jolloin 
useimmilla yhdistyksillä on 
kunniavartiot, lipunkanto, sep-
peleenlasku ym. juhlallisuuk-
sia järjestettävänä. Monella 
yhdistyksellä samat vanhat 
konkarit ovat vastanneet jär-
jestelyistä jo vuosia ja toimin-
tatavoissakin saattaa näkyä 
”paikallisväri”.

Nuorempien jäsentenkin 
saamiseksi mukaan tähän 
arvokkaaseen perinteeseen 
on syytä madaltaa kynnystä 
kouluttamalla seremonioiden 
perusprotokollat mahdolli-

simman käytännönläheisesti 
harjoittelemalla palveluohje-
säännön mukaisesti. Tällainen 
kurssi on tilattu marraskuuksi 
MPK:lta ja alustavasti sellai-
nen on myös luvattu toimit-
taa. Lisää reserviläisen proto-
kollaoppia on kaavailtu ensi 
vuodeksi.

Noviisista 
järjestöjyräksi

Syyskokouksissa valitaan 
jälleen uusia henkilöitä  yhdis-
tysten johtokuntiin. Vanhoil-
lekin konkareille on tulossa 
uusia haasteita, mm. uusi jä-
senrekisteri otetaan käyttöön 
2014. Sen vuoksi heti vuoden-
vaihteen jälkeen on kaavailtu 
järjestötoimintaan, kokous- ja 
neuvottelutaitoon ja toimi-
henkilöiden tehtäviin pereh-
dyttävää kurssikokonaisuutta. 
Kurssin toteuttajataho on auki, 
mutta kouluttajana voinee toi-
mia liitoista tilattava tai piirien 
oma kokenut järjestöjyrä.

Moni lienee kuullut termin 
maavoimien uudistettu taiste-
lutapa. Mitä se yleisellä tasolla 

tarkoittaa käytännössä ja miten 
poikkeaa tähän saakka kou-
lutetusta taisteluopista onkin 
vähemmän selvää. Toimikun-
ta on esittänyt MPK:lle, että 
vuoden 2014 kurssiohjelmaan 
lisättäisiin luentotilaisuus, 
jossa käsiteltäisiin uudistettua 
taistelutapaa ja sen vaikutuksia 
mm. asevelvollisten koulutuk-
siin ja reserviläisten tuleviin 
kertauksiin. Käytännön äksii-
siin menevää kurssia saadaan 
varmaan vielä odotella pidem-
pään.

Maastotaidot tutuksi 
isän tai äidin kanssa

Useimmat reserviläistapah-
tumat ovat ”miesten” juttuja, 
ehkä jopa hetken hengähdys-
tauko kotivääpelin silmän alta. 
Lapsille saattaa toisinaan jäädä 
epäselväksi, minne se isi taas 
viikonloppuna menee kertaa-
maan tai harjoittelemaan.

Loppukevääseen tai alku-
syksyyn koulutustoimikunta 
ehdottaa 8–12-vuotiaille lap-
sille tarkoitettua Maastotaidot 
tutuksi -kurssia, jossa viikon-

lopun aikana yhdessä isän 
tai äidin kanssa perehdytään 
maastossa selviytymisen al-
keisiin ja ehkä tuodaan siinä 
sivussa vähän tietoa vanhem-
pien reserviläisharrastuksesta. 
Tästäkin koulutuksesta MPK 
on alustavasti ottanut kopin.

Jotta koulutustoiminnan 
kehittäminen ei jää piirin ja 
toimikunnan harrastuneisuu-
den varaan, koulutustoimikun-
ta toivoo, että syyskokoukset 
ensi vuoden hallituksia vali-
tessaan keskustelevat yhdis-
tyksen koulutustoiminnasta ja 
hallitukset järjestäytyessään 
valitsevat koulutusvastaavan, 
joka ottaa vastuulleen reser-
viläisjäsenten osaamiseen ja 
MPK:n kursseista tiedottami-
seen liittyvät asiat. Toimikunta 
edelleen myös kaipaa ehdotuk-
sia yhdistysten hyvistä käytän-
teistä ja koulutustoiminnan ke-
hittämisestä sekä yksittäisistä 
kursseistakin.

Hyvää koulutussyksyä se-
kä tutustukaa ja osallistukaa 
MPK:n kursseille!

Koulutuksia viritelty tulille

Olli-Pekka Lindell  Vesa Mattila Pentti Laiho
asianajaja, varatuomari asianajaja varatuomari

Brahenkatu 9 A 9, 20100 Turku
Puh. (02) 251 1004 Fax (02) 251 4106

e-mail: aatsto@lindell.inet.fi
www.asianajotoimistolindell.fi

•  MUOTONAUHAT
•  MUOTTITUOTTEET

•  SILIKONILETKUT
•  NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

SILIKONITUOTTEET

HEXAMER OY
Pakurlantie 6, 20380 Turku, puh. 010 617 620, fax 010 617 621

Sähköisellä kuntokortilla kohti parempaa 
kenttäkelpoisuutta
Risto Tarkiainen

Reserviläisurheiluliiton verk- 
kopalvelussa www.resul.fi/
kuntokortti on kaikille Var-
sinais-Suomen reserviläis-
piirin ja Varsinais-Suomen 
reserviupseeripiirin jäsenille 
mahdollisuus ottaa käyttöön 
henkilökohtainen sähköinen 
kuntokortti. Tämän palvelun 
avulla voi henkilö seurata 
omaa liikunta-aktiivisuuttaan 
merkitsemällä korttiin päivit-
täiset kuntoilu- ja ampumasuo-
rituksensa. Sähköisen kunto-
kortin käyttö on käyttäjälleen 
maksutonta. Tämän sähköisen 
palvelun ovat tuottaneet yhteis-
työssä Reserviläisurheiluliitto 
ry ja Poutapilvi Oy.

Kenttäkelpoisuudella tarkoi-
tetaan yksilön fyysistä kuntoa 
ja ampumataitoa sekä taitoa 
liikkua kaikissa taistelukentän 
oloissa tehtävän mukaisesti va-
rustettuna eri vuoden ja vuoro-
kauden aikoina. Henkinen kun-
to, joka on suorassa yhteydessä 
yksilön fyysiseen kuntoon, 
ilmenee sitkeytenä, peräänan-

tamattomuutena, rohkeutena ja 
voitontahtona.

Reserviläiselle peruslähtö-
kohdan kenttäkelpoisuudelle 
muodostavat taistelukentän 
vaatimukset. Rauhanajan työ-
kyvyn lisäksi reserviläisen 
tulee ylläpitää fyysistä suo-
rituskykyään tasolla, josta se 
voidaan tarvittaessa kohottaa 
nopeasti vastaamaan nyky-
aikaisen sodankäynnin vaa-
timuksia siten, että taistelija 
pystyy toimimaan menestyk-
sekkäästi omassa sadan ajan 
tehtävässään. Välittömissä 
taistelutehtävissä painottuu 
fyysinen toimintakyky. Kaikis-
sa johtamistehtävissä korostuu 
lisäksi kyky tehdä järkeviä, to-
teuttamiskelpoisia ja eettisesti 
kestäviä päätöksiä suuren fyy-
sisen rasituksen ja psyykkisen 
paineen alaisena.

Automaattinen 
liikuntapäiväkirja

Sähköinen kuntokortti perus-
tuu käytössä olevaan kuntolii-
kuntajärjestelmään. Jokainen 

piirin jäsen voi merkitä omat 
liikunta- ja ammuntasuorituk-
sensa hänen omalle henkilökoh-
taiselle sivulle. Etuna sähköises-
tä sovellutuksesta on mm. lii-
kuntasuoritusten automaattinen 
yhteen laskeminen ts. jokainen 
järjestelmän käyttäjä voi nähdä 
koko vuoden kumulatiivisen 
liikuntakertymän. Vastaavasti 
tästä järjestelmästä saadaan jo-
kaisen perusyhdistyksen sekä 
kummankin piiri jäsenten lii-
kunnan kokonaismäärät.

Jokaisen kuntokortin käyt-
täjän kuntoluokka päivittyy 
automaattisesti jäsenrekisteriin 
sähköisen kuntokortin tietojen 
perusteella. Kirjautumista var-
ten tarvitaan jäsennumero, joka 
on jokaisen jäsenen jäsenkor-
tissa. Kuntokorttipalveluiden li-
säksi Varsinais-Suomen reservi-
läispiirin tai Varsinais-Suomen 
reserviupseeripiirin jäsen voi 
tarkistaa omat tietonsa ja toi-
mittaa mahdolliset muutokset 
sähköpostilla oman liittonsa 
jäsenrekisteriin järjestelmässä 
olevan linkin kautta.

Lähtökohtana on, että pe-

ruskuntoa kehitetään suoritta-
malla vähintään puolen tunnin 
kuntosuoritus. Puolen tunnin 
suoritus antaa yhden pisteen, 
puolentoista tunnin suoritus 
kaksi pistettä ja yli kolmen 
tunnin liikuntasuoritus päivä-
kohtaisen maksimipistemäärän 
kolme pistettä. Sopivia liikun-
talajeja on lähes rajattomas-
ti, esimerkiksi hiihto, kävely, 
juoksu, suunnistus, kuntosali-
harjoittelu, luistelu, soutu, eri 
palloilulajit ja ammunta.

Aktiivisuus palkitaan

Perusyhdistyksen sekä re-
serviläis- ja reserviupseeripii-
rin tehtävät

Kuntokortti perustuu siis jo-
kaisen jäsenen omaan aktiivi-
suuteen liikkua ja kirjata oma 
liikunta-aktiivisuutensa tähän 
sähköiseen järjestelmään. Yh-
distysten ja piirien tehtävänä 
on tiedottaa asiasta omille jä-
senyhdistyksilleen sekä seurata 
omalta osaltaan, kuinka aktiivi-
sesti piirin jäsenet käyttävät tätä 
sähköistä kuntokorttia. 

Perusyhdistysten vastuu-
henkilöt pystyvät kirjaamaan 
testisuoritukset oman yhdistyk-
sensä jäsenille. Lisäksi reser-
viläis- ja reserviupseeripiirien 
vastuuhenkilöt pystyvät kir-
jaamaan testisuoritusten lisäk-
si kenttäkelpoisuusarvioinnit 
oman piirinsä jäsenille. Vas-
tuuhenkilöinä ovat yhdistysten, 
kerhojen sekä piirien puheen-
johtajat, sihteerit sekä urheilu- 
ja liikuntavastaavat sekä piirin 
toiminnanjohtaja.

Sähköinen kuntokortti pe-
rustuu siis perusyhdistysten ja 
piirien ilmoituksiin vastuuhen-
kilöistään Suomen Reserviup-
seeriliiton ja Reserviläisliiton 
jäsenrekisterien hoitajille, yh-
teystiedot löytyvät ko. liittojen 
verkkopalveluista.

Reserviläisurheiluliitto pal-
kitsee kaikkia aktiivisia käyt-
täjiä seuraavasti: vähintään 150 
peruskuntopistettä kirjannut 
henkilö saa diplomin ja vä-
hintään 250 peruskuntopistettä 
saavuttanut diplomin ja vyö-
tärönympärysmittanauhan. Pe-
rusyhdistyksen pitää anoa näitä 

kannusteita Reserviläisurheilu-
liitosta avoimella yhdistyksen 
puheenjohtajan allekirjoittamal-
la hakemuksella, josta ilmenee 
kyseisen henkilön kuntosuori-
tusten pistemäärä. Tämän voi 
parhaiten todistaa liittämällä 
hakemukseen tulosteen henki-
lön kuntosuoritteista edelliseltä 
toimintavuodelta.

Tämä anomus on hyvä laatia 
alkuvuodesta esim. helmikuus-
sa, jolloin kaikkien sähköistä 
kuntokorttia käyttävien hen-
kilöiden edellisvuoden suorit-
teet on kirjattu järjestelmään. 
Kannusteet voi luovuttaa esim. 
yhdistyksen kevätkokouksen 
yhteydessä.

Mikäli järjestelmän käytössä 
on ongelmia, niin käyttäjä voi 
lähettää järjestelmän kautta pa-
lautetta Poutapilvi Oy:lle, josta 
se kootusti toimitetaan tarvitta-
essa Reserviläisurheiluliittoon. 
Myös reserviläisurheiluliiton 
toiminnanjohtaja Risto Tarki-
ainen auttaa tarvittaessa, puh. 
(09) 4056 2060, gsm. 050 541 
2007 sekä sähköposti risto.tar-
kiainen@resul.fi.

 

 

NUORTEN MAASTO- JA ERÄTAIDOT 
LUKIOLAISILLE 

- ERÄ- JA MAASTOTAITOJA VARUSMIESAIKAA 
JA ELÄMÄÄ VARTEN -  

 
 
 
 

     

Kurssin tavoitteet ovat:
-  Perehdyttää kurssilaiset suunnistuksen perustaitoihin (teoria ja käytäntö) ja 

maastossa liikkumisen turvallisuusasioihin ja erityistaitoihin kuten etsintä.
- Perehdyttää kurssilaiset erätaitoihin mm. varusteet ja turvallisuus
-  Perehdyttää maastossa majoittumiseen: mm. puolijoukkueteltan pystytys, 

kipinämikon velvollisuudet ja turvallisuusasiat.
-  Perehdyttää kurssilaiset maastoetsintään ja -ensiapuun teoria- sekä käytän-

nön opetuksena.
-  Perehdyttää sotilaallisiin valmiuksiin, kuten: käsimerkit, muodossa liikkumi-

nen jne.

Kurssiaika: 13.–15.9.2013
Kurssipaikka: Raasi, Yläne

KURSSIOHJELMA
Perjantai 13.9.2013
1800-1830 llmoittautuminen
1830-1930 Varustaminen,tehtävien anto
1930-2100  Telttojen pystytys ja turvallisuus 

koulutuksena, majoittuminen, 
puiden turvallinen teko

2100-2200 lltapala
2200-2300 Kenttähygienia 
2300            Hiljaisuus

Lauantai 14.9.2013
0730-0830 Herätys ja aamutoimet
0830-0930  Aamupala maastossa,  

koulutuksena
0930-1000 Sulkeiset ja tehtävien anto
1000-1100  Suunnistuksen ja erätaitojen 

teoria
1100-1200  Ruokailu maastossa, koulutuksena
1200-1400  Suunnistuksen ja erätaitojen  

käytännönharjoittelu

1400-1430 Välipala
1430-1530 Maastoetsinnän teoria
1530-1730 Etsintäharjoitus maastossa
1730-1830 Ruokailu maastossa
1830-2000 Maastoensiapu
2000-2200 Sauna 
2200             lltapala nuotiolla 
2330             Hiljaisuus

Sunnuntai 15.9.2013.
0800-0845  Herätys, aamutoimet, majoituksen 

purku
0845-0930 Aamupala
0930-1030  Eteneminen maastossa, käsimerkit
1030-1300  Suunnistuksen, maastoetsinnän 

ja – ensiavun yhteisharjoitus
1300-1400 Ruokailu maastossa
1400-1430  Loppupuhuttelu, palaute ja  

todistusten jako
1430-1530  Varusteiden luovutus ja kotiutus 

Kurssille otetaan 25 kurssilaista. 
Kurssimaksu 20 € sis. opetus, vakuutus, varusteet, majoitus ja ruokailut.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.mpk.fi/kurssikalenteri  
(löydät kurssin joko nimellä tai tunnisteella 1800 13 12047) tai 
kurssinjohtaja Pirjo Rajakangas p. 044 5943184
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Porin prikaatista Suomen 
suurin joukko-osasto
Markus Malila

Lauantaina 24. elokuuta tuli 
kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun 
ensimmäiset polkupyöräosastot 
saapuivat Turusta Säkylään uut-
ta varuskuntaa miehittämään. 
Puolustusvoimauudistuksen 
myötä Porin prikaatista tulee 
vuonna 2015 varusmiesmääräl-
tään maavoimien suurin jouk-
ko-osasto. Uudistuksessa Porin 
prikaatiin liitetään Niinisalossa 
sijaitseva Tykistöprikaati sekä 
suojelukoulutus Pioneeriryk-
mentistä.

Uudistusten myötä myös 
varuskunnan tilat vaativat uu-
distamista ja lisärakentamista. 
Uusia rakennusprojekteja on 
suunniteltu viime syksystä läh-
tien ja osaa on päästy jo käyn-

nistämään. Vuosien 2013-18 
aikana varuskuntaa rakennetaan 
ja parannetaan yhteensä n. 40 
miljoonalla eurolla, josta suurin 
osa menee kaikkien kasarmi-
rakennusten peruskorjaukseen.

– Käynnissä on nyt kalusto-
määrän lisääntymisen vaativi-
en varastotilojen rakentamista. 
Varuskuntaan rakennetaan 
ajoneuvoja ja kontteja varten 
merkittävästi lisää kevytraken-
teisia sääsuojia, Porin prikaatin 
komentaja, eversti Juha Pyykö-
nen kertoo.

Puolustusvoimauudistuksen 
myötä prikaati saa sääsuojien 
lisäksi suojelun erikoiskoulu-
tukseen vaadittavia koulutusti-
loja sekä pioneerikalustohallin. 
50-vuotiaan varuskunnan raken-
nuskanta on edelleen verrattain 

hyvässä kunnossa, mutta pää-
asiassa vuonna 1960-rakennet-
tujen rakennusten peruskorjaus-
aika on käsillä. 

– Tietyt rakennusprojektit, 
kuten varastotilan lisärakenta-
minen ja suojelun erikoiskoulu-
tuspaikkojen rakentaminen liit-
tyvät Puolustusvoimauudistuk-
seen, mutta samalla toteutamme 
normaalia suunniteltua ylläpitoa 
ja korjausta, kuten vuonna 2015 
aloitettava kasarmien peruskor-
jaus, Pyykönen toteaa.

– Majoitustilat nousevat kor-
jausurakoista prioriteettilistassa 
korkeimmalle, mutta sen lisäksi 
luvassa on myöhemmin mm. 
peruskorjaus kuntotalolle vuon-
na 2018.

Puolustusvoimauudistuksen investointikohteet Säkylässä
Suojelukoulutus - ja laskeutumisradat (2014)
Pioneerikalustohalli (2014)
Kasarmien siirrettävät väliseinät (2014)

Muut investointikohteet Säkylässä
Kasarmien peruskorjaus (2015)
Säkylän vaatetuskorjaamon taloteknisten järjestelmien 
peruskorjaus (2015)
Kuntotalon peruskorjaus (2018)

Markus Malila

Osmo Suominen

Virossa vietettiin perinteistä 
Voitonpyhää jälleen viime ju-
hannuksena. Virolaisille juhan-
nuksen juhlimiseen liittyy myös 
Võidupühan (Voitonpäivä) viet-
to. Viron joukot kukistivat it-
senäisyyssodan aikana kenraali 
von der Goltzin saksalaisjoukot 
23. kesäkuuta 1919 Pohjois-
Latviassa. Tämän perinteisiä 
sortajia vastaan voitetun tais-
telun jälkeen on juhannus ja 
kokkojen sytyttäminen on liit-
tynyt unelmaan itsenäisyyden 
saavuttamisesta Voitonpäivänä.

Tänä vuonna juhlallisuudet 
alkoivat perinteiseen tapaan 
Torissa sijaitsevassa ja sotilail-
le omistetussa muistokirkossa 
muistohetkellä ja Muistotulen 
sytyttämisessä. Tapahtumaan 
liittyi myös palkitsemisia. Var-
sinais-Suomen Reserviläispiirin 
edustajat ylikersantti Harri Nur-
mi ja sotilasmestari Osmo Suo-

minen luovuttivat piirien kultai-
set ansiomitalit everstiluutnantti 
Raivo Lumistelle Kaitseliiton 
Parnumaan Malevasti ja EROK:n 
puheenjohtajalle komentajakap-
teeni Toomas Peek’lle.

Muistohetken ja Muistotulen 
sytyttämisen jälkeen suoritettiin 
kunniakäynti seppeleenlaskui-
neen Torin hautausmaalla si-
jaitsevalle Viron Vapaussodan 
muistomerkille. Tapahtumat To-
rissa päätti jo perinteiseksi muo-
dostunut Voitonpyhän maraton. 

Asemalaituri tsaarin 
junan mukaan

Torista siirryttiin Haapsaluun, 
jossa oli vuorossa EROK:n 16 
vuosipäivän buffet-vastaanotto. 
Hieman ihmetystä herätti tämän 
tapahtuman vähäinen väkimää-
rä, mutta hyvän ruuan nauttimi-
sen yhteydessä saimme käydä 
mielenkiintoisia keskusteluja 
liittyen Suomen ja Viron tur-

vallisuuspoliittisesta tilanteesta.
Ensimmäisen tapahtumapäi-

vän päätti upea konsertti otsi-
kolla ”Laulu soturille 2013”, 
joka pidettiin Haapsalun todella 
hienon ja idyllisen rautatiease-
man tiloissa. Tämä arkkitehti 
Karl Werheimin aikoinaan Ve-
näjän tsaarin kunniaksi suun-
nittelema asemarakennus on 
nykyään arkkitehtoninen suo-
jelukohde. Rakennuksen ase-
malaituri on 216 metriä pitkä, 
pituus määräytyi tsaarin junan 
pituuden mukaan.

Paraatissa 
suomalaisiakin

Juhlien toisen päivän aloitti 

vaikuttava seppeleenlaskuse-
remonia Haapsalun keskus-
tassa olevalla Vapaussodan 
muistomerkillä. Tässä hetkes-
sä puhui pääministeri Andrus 
Ansip ja tilaisuutta kunnioitti 
läsnäolollaan myös puolus-
tusministeri Urmas Reinsalu. 
Seppeleenlaskuja seurasi Torin 
kirkossa sytytetyn Muistotu-
len ja Haapsalussa sytytetyn 
Muinaistulen yhdistäminen 
Voitontuleksi sekä Tulentuoji-
en mitalien jako. Tulentuojien 
mitalilla palkitaan vuosittain 
yksi mies ja nainen jokaisesta 
Kaitseliiton Malevasta. 

Seremonioiden jälkeen juh-
laväki siirtyi Haapsalun Tuo-
miokirkkoon Voitonpyhän juh-

lajumalanpalvelukseen, johon 
saapui myös Viron presidentti 
Thomas Henrik Ilves.

Varsinainen voimannäyttö 
oli sitten Kaitseliiton Voito-
pyhän paraati Haapsalun rau-
tatieaseman edustalla kaikkine 
siihen liittyvine seremonioi-
neen. Paraatijoukot katsasti 
ja heitä tervehti presidentti 
Ilves ja näyttävän ohimarssin 
vastaanottivat Ilveksen lisäksi 
pää- ja puolustusministerit.

Paraatikatselmukseen ja 
ohimarssiin otti osaa myös 
suomalaisten reserviläisten 
osasto Savonlinnasta.

Porin prikaatin komen-
taja, eversti Juha Pyykö-
nen (oik.) juttelemassa 
heinäkuun saapumiserän 
alokkaiden kanssa ampu-
maharjoituksen päätteek-
si. Porin prikaatista tulee 
vuonna 2015 varusmies-
määrältään Suomen suurin 
joukko-osasto. 

Voitonpyhä arvokas kesän juhla Virossa

Sotilasmestari Osmo Suominen ja ylikersantti Harri Nurmi tekivät kunniaa kaatuneille sankareille.

Lembit Miil

Voitontuli on sytytetty Torin sotilaskirkossa. Soihtu lähti siunauksen kera matkalleen, 
tällä kertaa kohti Haapsalua
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Kokoukset ja kilpailut

Loimaan Reserviupseerit ry.
  Loimaan Seudun Reserviläiset ry. 

SYYSKOKOUS
Loimaalla Ankkuripaikassa torstaina 24. lokakuuta 

2013 klo 18.00
Kokouksen jälkeen esitelmän pitää MPK:n piiripäällikkö 
Mauri Ikonen aiheesta ”Kunnan avaintoimintojen jatkuvuu-
den turvaaminen”

Johtokunnat klo 17.30

ResUL:n partiomestaruuskilpailut 
Salossa 14.–15.9.2013 

Salon Seudun Reserviupseerit ja Salon Seudun Reserviläiset 
toivottavat kaikki reserviläiset tervetulleeksi RESUL:n 
Partiomestaruuskilpailuihin 14.–15.9.2013 Salon Inkereelle. 
Kilpailuissa ratkaistaan myös Varsinais-Suomen Reservi-
upseeri- ja Reserviläispiirien mestaruudet. 
Kilpailusarjat: 
RESUL: D, D50, H, H40, H50, H60, H70 
V-S piirit: D, D50, H, H40, H50, H60, H70, Kuntosarja (2-4 
jäsentä/partio, ei hajaannu), muut partiot 1+2. 

Säännöt: Kilpailuissa noudatetaan RESUL:n partiomesta-
ruuskilpailujen 11.10.2012 hyväksyttyjä sääntöjä, sekä V-S:n 
Reservipiirien maastourheilun lajikohtaisia ohjeita. 
Kartat ja Emit: Suunnistuksessa käytössä suunnistuskartta 
1:10 000 sekä Emit-leimaus. Emit-kortteja vuokrataan kilpailu-
toimistosta, vuokra 5 €/ kortti. Kartanluvussa värillinen perus-
kartta 1:20 000. 

Aikataulu: 
Lauantai 14.9. 
Kilpailukeskus avataan  klo 18.00 
Kilpailujen avaus ja kilpailupuhuttelu   klo 20.00 
Ensimmäinen lähtö        klo 21.00 
Sunnuntai 15.9. 
Lipunnosto klo 08.00 
Aseiden punnitus klo 08.15 
Ensimmäinen lähtö klo 09.00 
Palkintojen jako klo 13.30 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 3.9.2013 mennessä 
osoitteella Tapio Turunen, Vankkurikatu 9, 24240 Salo tai 
tapio.turunen@salo.fi. Ilmoittauduttaessa on mainittava par-
tion nimi, piiri, partionjäsenet sotilasarvoineen ja yhteystieto. 
Osallistumismaksu: Osallistumismaksu 60 € partio, K-Sarja 
40 € partio, on maksettava Salon Seudun Reserviupseerien 
tilille FI10 5410 0210 0126 99 ilmoittauduttaessa. Jälki-
ilmoittautumiset 1½-kertaisin maksuin. 
Opastus kilpailukeskukseen: Salon Inkereen taajamas-
ta teiden 2401 ja 2402 risteyksestä 14.9.klo 17.00 alkaen, 
rastilippu. Ajoaika perille 5 min. Kilpailukeskuksen osoite: 
Tortosmäenkuja 9, 25190 Inkere. 
Majoitus: Kilpailijoilla on mahdollisuus yöpyä läheisen koulun 
luokkatilassa, jossa tarjolla lattiamajoitus omin välinein. 
Majoitustarpeesta tulee mainita ilmoittauduttaessa. 
Huolto: Kilpailukeskuksessa toimii kanttiini sekä suihkumah-
dollisuus. 
Vakuutukset: Kilpailijoilla tulee olla ampumaturvan kattava 
vakuutus. 
Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja: Erkki Laine p 050 413 5720. 
Kilpailun TA: Heikki Paganus Halikon Reserviläiset p 044 526 4390. 
Tiedottaja: Tapio Turunen p 040 756 9429 

Tulkkas partioima Saloon! 

Salon Seudun Reserviupseerit – Salon Seudun Reserviläiset

SYYS-SRA-PIMEÄKILPAILU
Laitilan reservialiupseerit ja Varsinais-Suomen reserviläisam-
pujien kilta järjestävät SRA-kilpailun 9.11.2013 Laitilassa. 

Rastit: Kilpailussa ammutaan yhteensä kahdeksan rastia jois-
ta neljä päivällä ja neljä illalla. Minimilaukausmäärä kiväärillä 
60 lks, pistoolilla 40 lks ja haulikolla 18 lks (haulipatruunoita). 
Maksimi ampumaetäisyys n. 80 m. Rastikuvaukset lähetetään 
kilpailijoille sähköpostitse viikkoa ennen kisaa.

Aikataulu: Kilpailu alkaa lauantaina 9.11. klo 12.00 ilmoittau-
tumisella ja asetarkastuksella. Kilpailijapuhuttelu on klo 12.30 
ja ampuminen alkaa klo 13.00.

Maksut: Kilpailun osallistumismaksu on 20 Eur joka mak-
setaan etukäteen viikon sisällä ilmoittautumisesta tilille 
Laitilan Reservialiupseerien tilille FI45 4350 1520 0047 77. 
Kilpailuilmoittautuminen on voimassa vasta osallistumismak-
sun suorittamisen jälkeen.

Vakuutusturva: Kilpailuun osallistuvilla on oltava SRA-
ampujan kortti, sekä vakuutusturva (joko ResUL:n ampuma-
turva tai SAL:n kilpailulisenssiin sisältyvä vakuutus) joiden 
voimassaolo on esitettävä kilpailupaikalla ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Muuta: Kilpailun yksipäiväisyyden vuoksi kilpailuun mahtuu 
mukaan enintään n. 30 kilpailijaa + toimitsijat. Illalla ammutta-
villa rasteilla käytetään joko aseeseen kiinnitettävää tai kädes-
sä pidettävää valaisinta. Kivääri- ja haulikkorasteilla valaisi-
men tulee olla kiinnitettynä aseeseen. Toimitsijakilpailu alkaa 
perjantai-illalla 8.11.

Ilmoittautumiset: Viimeistään 27.10. osoitteeseen 
markus.w.pitkanen@gmail.com. Ilmoittautuessa mainittava 
nimi, syntymäaika, yhdistys, mahdollinen ryhmätoivomus 
sekä jos tarvitset järjestäjältä laina-aseen / patruunat
Lisätiedot: 

Markus Pitkänen / kilpailun joht. 050-333 3388 
Harri Suominen / ratamest. 040-511 2517

TERVETULOA!

Turun Reserviupseerit ry:n
kuntoiluosaston

Syystoimintakausi käynnistyy
ma 2.9.2013 klo 18.00–19.30 Puropellon koulussa
torstaisin klo 15.00–17.00 Puolalankadun liikuntatiloissa
Kaikki entiset ja uudet jäsenet innolla mukaan!
 

Kalervo U. Kukkula
kapteeni, kuntoilu-upseeri

Pistooliampumajuoksut 
Paikka: Oripään Kangastupa, Vapaa-ajankeskus

Aika: 3.9.2013 tiistaina
 Kohdistukset alkaa klo 17.00
   Kilpailupuhuttelu klo 17.30
 Kilpailu alkaa klo 18.00

Sarjat: D,D45,M,M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,M70

Matka: sarjoissa yleinen – 45 asti matkan pituus n. 4 km, 50- 
ja sitä vanhemmat n. 3 km

Ilmoittautumiset: Minna Nenonen, minna.nenonen@alasta-
rogolf.fi tai 050-539 4281 30.8.2013 asti.

Osallistumismaksu: 15 euroa/urheilija. Maksetaan käteisenä 
paikan päällä, tai tilille op 530902-538905 ennen kilpailua.

Kangastuvalla buffetti jossa tarjolla kahvia/teetä, sämpylää ja 
pullaa.

Tervetuloa kisaamaan!
Oripään Reservialiupseerit Ry

Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja 
Reserviläispiirien  
hallitusten kokous   

keskiviikkona 23.10.2013 kello 18.00 Heikkilän sotilasko-
dissa Turussa.
Kokouskahvit kello 17.30 alkaen.
Kokouksissa valmistellaan piirien syyskokouksien asiat, käsi-
tellään piirien taloudellista tilaa ja muita esille tulevia asioita. 
Esityslista toimitetaan hallituksien jäsenille viikon 41. aikana.
Hallituksien jäsenet, laittakaa aika allakkaan!

Piirihallituksien puheenjohtajat

Salon Seudun Reserviupseerien 

esitelmätilaisuudet
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n koululutustoimikunta 
järjestää syksyllä 2013 seuraavat esitelmät: 
Torstaina 26.9.2013 klo 19.00
Maanpuolustuskorkeakoulun operaatiotaidon ja taktiikan 
professori, eversti Pasi Kesseli:
Jatkosota syttyi – Mitä tavoiteltiin?
Torstaina 24.10.2013 klo 19.00    
Sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuusjohtaja Stonesoft 
Oyj:ssä Jarno Limnéll: Suomi maailman kärkimaaksi 
kyberturvallisuudessa
Torstaina 21.11.2013 klo 19.00
Dosentti Mikko Uola: Sota-ajan Petsamo
Esitelmätilaisuudet pidetään Salon lukion isossa audito-
riossa, Kaherinkatu 2, Salo. 
Ennen esitelmiä Salon Seudun Maanpuolustusnaiset tarjo-
avat mahdollisuuden kahvitteluun.
Tervetuloa esitelmätilaisuuksiin!

RUK 112 -kurssin 50-vuotiskokous
Aika: 4.10.2013.

Paikka: Suomalainen klubi, Helsinki.
Tarkemmat tiedot saa sähköpostilla: 

ruk112.1963@gmail.com. 

Mitaleja Mikkelistä
Erkki Mauno

Piirimme piskuinen, mutta 
kaikkiin lajeihin osallistunut 
Varsinais-Suomen Reserviup-
seeripiirin ampujajoukko kävi 
Mikkelissä 17.–18.8. RUL:n 
ampumamestaruuskilpailuissa. 
Menestyksenä oli yleismesta-
ruudesta toinen sija, kuten mo-
nesti aikaisemmin Kymenlaak-
son viedessä voiton.

Kilpailujoukkueeseen kuului 
valitettavan vähän yleisen sarjan 
ampujia, joten joissakin lajeissa 
joukkueita jouduttiin täydentä-
mään ikämiessarjojen ampu-
jilla. Henkilökohtaisia voittoja 
saatiin kolme kappaletta ylil 
Matti Arvelan voittaessa sarjan 
H70 25 m isopistoolin ja ylil 
Seppo Ahokkaan ollessa paras 
sarjan H60 150 m:n kenttäam-

munnassa ja 50 m:n kiväärin 
asentokilpailussa. Ylil Seppo 
Ahokas saavutti myös toisen 
sijan 50m:n kiväärin makuuam-
munnassa sarjassa H60.

Pronssitilalle ylsivät evl Rei-
no Kallio RA7-ammunnassa 
sarjassa H60 ja kapt Tuomo 
Kuopio samassa sarjassa 25 
m:n pienoispistoolissa, 25 m:n 
isopistoolissa sekä 150 m:n 
kenttäammunnassa. Yleisessä 
sarjassa vänr Harri Jääskeläi-
nen oli kolmas 50m:n kiväärin 
makuuammunnassa.

Joukkuevoitto saavutettiin 
150 m:n kenttäammunnassa 
sarjassa H50. Toisia sijoja tu-
li sarjassa H50 useita: 50 m:n 
kiväärin makuuammunnassa, 
RA7-ammunnassa, 25 m:n 
pienoispistoolissa ja 25 m:n 
isopistoolissa. Pronssia saatiin 

50 m:n kiväärin makuuammun-
nassa sarjassa H ja 25 m:n pis-
toolipika-ammunnassa sarjassa 
H50. Täydellinen tulosluettelo 
on luettavissa Reserviläisurhei-
luliiton kotisivuilla.

Missä ampujat 
luuraavat?

Ampumapaikat Kyrönpellon 
radoilla olivat hyvässä kunnossa 
ja kilpailujen järjestäjät onnis-
tuivat erinomaisesti järjeste-
lyissä. Ainahan tulospalvelun 
nopeudessa on parantamisen 
varaa, kunnes on käytettävissä 
elektroniset taululaitteet ja nii-
den myötä tulokset livenä.

Lauantaina 17.8 noin klo 
16.00 alkanut sade hieman häi-
ritsi ainakin isopistoolin kilpai-
lusuorituksia, mutta sunnuntai-

na 18.8. saatiin ampua kauniissa 
puolipilvisessä säässä. Sitä riitti 
myös kotimatkalle.

Kirjoittajaa jäi hieman ar-

veluttamaan syyt kilpailujouk-
kueen nimeämisen myöhäinen 
ajankohta, samoin kuin yleisen 
sarjan osallistujien niukka mää-

rä. Luulisi Varsinais-Suomen 
piiristä löytyvän enemmän 
ampujia kunhan asiaa riittävän 
ajoissa ruvetaan hoitamaan.

Pienoispistoolin sarjan H50 hopeajoukkueessa tähtäilivät Markku Tammi (vas.), Tuomo 
Kuopio ja Erkki Mauno.
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Virolaiset hakivat Mikon pytyn Huovinrinteeltä
Juhani Pulkkinen

Miltei kymmenen vuotta 
jatkunut yhteistyö virolaisten 
kanssa huipentui tänäkin vuon-
na perinteiseen ystävyystapaa-
miseen ja ammuntakilpailuun. 
Tapaaminen järjestettiin Porin 
prikaatissa Säkylässä 10.–11.8. 
Virolaisia vieraita oli kahdeksan 
henkeä ja omia reserviläisiäm-
me oli 11 henkeä. 

Tapaaminen aloitettiin yhtei-
sellä lounaalla varuskuntaravin-
tola Rumpalipojassa ja tämän 
jälkeen siirryttiin ampumaradal-
le kilvoittelemaan Mikon pytys-
tä (Ru-piiri vastaan EROK) ja 
Harrin pytystä (Res-piiri vas-
taan Kaitseliit). Kilpailut saatiin 
vietyä sujuvasti läpi Pekka Tuo-
misen johdolla. Pekkaa avusti 
Janna Järvinen. 

Tällä kertaa EROK:n joukkue 
oli Ru-piirin joukkuetta parempi 
ja Mikon pytty matkasi takaisin 
Pärnuun. Res-piiri puolestaan 
päihitti Kaitseliitin joukkueen 
ja Harrin pytty jäi tällä kertaa 
Varsinais-Suomeen.

Lauteilta  
yhteislauluun

Yllätyslajina, jonka tuloksia 
ei lasketa kokonaiskilpailuun, 
oli revolveriammunta. Revol-
veri oli kohtuullisen suurta 
kaliiperia. Säkylän parhaaksi 
”lännenmieheksi” osoittautui 
Res-piirin puheenjohtaja Simo 

Saarikallio. Hän ampui neljällä 
laukauksella yhteistuloksen 36.

Iltaa vietettiin Pyhäjärven 

rannalla Markkulan saunalla. 
Ilta sujui rattoisasti saunoen ja 
nauttien Säkylän Upseerikerhon 

valmistamasta maittavasta ilta-
palasta. Illan viimeisenä ohjel-
mana oli yhteislaulu, jossa viro-

laiset vieraat lauloivat suomeksi 
ja suomalaiset viroksi.

Sunnuntaina vieraat tutus-

tuivat Porin prikaatin kunnian-
polkuun ja ennen kotiin lähtöä 
nautittiin vielä sotilaskodissa 
maittavat munkkikahvit. Kii-
tos Porin prikaatille loistavista 
puitteista. Erityiskiitoksen vie-
railun järjestelyistä ansaitsevat 
ammunnan johtaja Pekka Tuo-
minen ja vierailun ”vääpeli” 
Harri Nurmi.

Eesti söbrad! Palju tänu meel-
diva seltskonna eest, kohtumise-
ni järgimisel suvel.

Maanpuolustusseminaari 5.10.2013
Varsinaissuomalaisten maanpuolustusjärjestöjen ja Länsi-Suomen sotilasläänin Varsinais-
Suomen aluetoimiston yhteinen maanpuolustusseminaari. 

Paikka Heikkilän kasarmin auditorio

Aika lauantaina 5.10.2013 

08.30 tervetulokahvit
09.00  Seminaarin avaus ja esitys, Aluetoimiston rooli vuonna 2015, everstiluutnantti Jukka 

Nikkari, Varsinais-Suomen aluetoimiston päällikkö
 09.20  Ajankohtaista turvallisuuspolitiikasta, Euro-parlamentaarikko, MPKK:n tutkija Sampo 

Terho
10.30  Kokonaisturvallisuus – laaja turvallisuuskäsitys, Hallitusneuvos Matti Piispanen, tur-

vallisuuskomitean sihteeristö, Puolustusministeriö
10.45  Kokonaisturvallisuus – Kyberpuolustus, Matti Piispanen
11.25 Lounas sotilaskodissa
12.15  Puolustusvoimat 2015 jälkeen, kenraalimajuri Pertti Salminen Länsi-Suomen sotilas-

läänin komentaja
12.55  Maavoimien uusi taistelutapa, everstiluutnantti Jari Tunturi Länsi-Suomen sotilaslää-

nin esikunta
13.35 Loppukeskustelu ja
13.50  Päätössanat Turun kadettipiirin puheenjohtaja komentaja Tapio Lineri 
14.00 Seminaari päättyy      

Järjestäjät:
Länsi-Suomen sotilasläänin Varsinais-Suomen 
aluetoimisto 
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry
Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry
Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys ry 
Kadettikunta ry Turun Kadettipiiri
Turun Upseerikerho

VARSINAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO  

 Avoin varsinaissuomalais-
ten maanpuolustusjärjestöjen, 
Varsinais-Suomen aluetoimis-
ton tukema perinteinen, joka 
toinen vuosi järjestettävä maan-
puolustusseminaari järjestetään 
lauantaina 5. lokakuuta kello 
9–14 Turussa, Heikkilän ka-
sarmin auditoriossa. Seminaari 
on tiivis paketti turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta kiinnos-
tuneille kansalaisille luodaten 
Suomen turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittisia linjauksia, koko-
naisturvallisuutta, Puolustusvoi-
mien edessä olevia muutoksia ja 

maavoimien uutta taistelutapaa. 
Tilaisuuden puhujina ovat 

Varsinais-Suomen aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Jukka 
Nikkari; europarlamentaarikko, 
MPKK:n tutkija Sampo Terho; 
hallitusneuvos Matti Piispanen, 
turvallisuuskomitean sihteeristö, 
Puolustusministeriö; kenraali-
majuri Pertti Salminen Länsi-
Suomen sotilasläänin komentaja 
ja everstiluutnantti Jari Tunturi 
Länsi-Suomen sotilasläänin esi-
kunta sekä Turun kadettipiirin 
puheenjohtaja Tapio Lineri.

Tilaisuus järjestetään puolus-

tusvoimien alueella ja tiloissa. 
Sisäänpääsyn varmentamiseksi 
sekä kahvin ja ruokailun va-
raamiseksi pyydetään sitovat 
ilmoittautumiset viimeistään 
28.9. kuluessa sähköpostilla vs-
res.toimisto@co.inet.fi tai puh. 
040-5465726.

Tilaisuus on maksuton.
Aamukahvin kello 8.30 al-

kaen auditorion aulassa ja lou-
naan kello 11.00 sotilaskodissa 
tarjoavat tilaisuuden järjestäjät. 
Yhteyshenkilönä on reserviläis-
piirien toiminnanjohtaja Erkki 
Lehmus.

Huippuseminaari maan-
puolustuksen tulevaisuudesta

Tulokset

EROK: Riivo Liin (256), 
Tönu Teder (235), Teet Vaar 
(256) yht 747 pist
Ru-piiri: Anssi Heikkilä 
(241), Jukka Huhtala (190), 
Juha Kallunen (253) yht 684 
pist
Kaitseliit Ats Raudsepp 
(180), Rainer Ristimets 
(225), Roman Sillastu (253) 
yht 658 pist
Res-piiri Tero Mäntylä 
(267), Niklas Vainio (231), 
Jari Vilkman (206) yht 704 
pist
Kilpailu ammuttiin kolmi-
miehisin joukkuein. Kahden 
pistooliammunnan ja ryn-
näkkökivääri-ammunnan 
tulokset laskettiin yhteen. 
Kilpailujen parhaaksi am-
pujaksi tuli Tero Mäntylä 
tuloksella 267.

Harrin pytty jäi Turkuun, Mikon pytty lähti Pärnuun.

Juhani Pulkkinen

Aseet ja ammunta
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Kunniamerkit
•	 ompelupalvelu,	
•	 nauhojen	kiinnittäminen	
ja	uusiminen

Arvosepät
Pirkko Mäki-Rekola
0400	-	476	871

Humalistonkatu	7a		
20100	TURKU
info@kultaseppaturku.fi	
www.kultaseppaturku.fi
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Kultainen Norsu
Yhdistää maailman kotiin.
www.sspnet.fi

SERTIFIOITU 
YRITYS 

SERTIFIOITU
YRITYS

WWW.LEHTITEHDAS.COM

Tämäkin lehti on
painettu Salossa

ikkunat
ovet
kalusteet
 

Domus Yhtiöt Oy
Puusepänkatu 1
32200 LOIMAA
p. 0207 100 200 
www.domus.fi
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DOMUS-

Perinteinen, luonnonöljypohjainen Virtasen 4 Öljyn Laatumaali imeytyy 
syvälle puun sisään. Siksi se ei lohkeile irti vaativissakaan olosuhteissa.

Vaadi sinäkin talomaaliksesi öljymaalien napakymppi,
Virtasen 4 Öljyn Laatumaali* !

MAALI,  JOKA OSUU PUUN YTIMEEN
VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI

Virtasen Maalitehdas, 
Työkuja 5,  21600 Parainen   (02) 45 44 500

Jälleenmyyjien yhteystiedot:  www.virtasenmaalitehdas.fi

VIRTASENmaalitehdas
TESTIVOITTAJALAATUA*

*Testivoittaja, TM-Rakennusmaailma 6/2008 ja 6/2011

Maastomestaruus-
kilpailu, 18.6., Raisio

Res 
D: 1. Roosa Ojala, Alastaron 

Reserviläiset ry, 02:10:01
H: 1. Martti Tytykoski, Alas-

taron Reserviläiset, 01:32:09, 
2. Jorma Tytykoski, Alastaron 
Reserviläiset, 02:01:22, 3. Juha-
Pekka Nieminen, Alastaron Re-
serviläiset, 03:41:52

H40: 1. Janne Roininen, 
Kaarinan-Piikkiön Reserviläiset, 
01:46:53, 2. Mika Kilpeläinen, 
Alastaron Reserviläiset, 01:51:57, 

3. Timo Ojala, Alastaron Reser-
viläiset, 02:02:51, 4. Harri Vä-
limäki, Alastaron Reserviläiset, 
02:12:20, 5. Esko Pirttimäki, 
Alastaron Reserviläiset, 02:51:35

H50: 1. Lasse Varjonen, Alas-
taron Reserviläiset, 01:13:45, 2. 
Tapio Vuolle, Alastaron Reservi-
läiset, 01:58:23

H60: 1. Heikki Rantanen, Alas-
taron Reserviläiset, 01:29:45, 2. 
Harri Kuosa, Alastaron Reservi-
läiset, 01:47:26

H70: 1. Ahti Isosomppi, Alas-
taron Reserviläiset, 02:03:35, 
2. Reijo Lehkonen, Alastaron 
Reserviläiset, 02:31:20, 3. Kari 

Honkanen, Alastaron Reserviläi-
set, 02:39:47

RU 
H: 1. Heikki Tegelberg, Naan-

talin Reserviupseerit, 02:17:20, 2. 
Jan Kaitaniemi, Naantalin Reser-
viupseerit, 04:14:07

H40: 1. Tero Heinilä, Ky-
rön Seudun Reserviupseerit, 
02:19:14, 2. Tomi Hoppela, Naan-
talin Reserviupseerit, 03:50:32, 
3. Kari Mahlberg, Salon Seudun 
Reserviupseerit, kesk.

H50: 1. Jukka Hänninen, Par-
gas Reservofficerare, 01:18:35

H60: 1. Reijo Hannus, Salon 
Seudun Reserviupseerit, 01:28:30, 

2. Matti Mäkirinne, Salon Seu-
dun Reserviupseerit, 01:33:31, 3. 
Erkki Laine, Salon Seudun Re-
serviupseerit, 01:34:33, 4. Paavo 
Rastas, Salon Seudun Reserviup-
seerit, 01:52:54, 5. Tuomo Kuo-
pio, Kyrön Seudun Reserviupsee-
rit, 01:56:59, 6. Untamo Mikkola, 
Kyrön Seudun Reserviupseerit ry, 
01:58:17, 7. Erkki Kallio, Alas-
taron Reserviupseerit, 01:59:44

H70: 1. Bo Åkerholm, Pargas 
Reservofficerare, 02:23:21, 2. 
Jorma Ake, Pargas Reservoffice-
rare, 02:39:00, 3. Allan Lindholm, 
Pargas Reservofficerare, 02:49:19

Tulostaulu

Henri Jaatinen

Varsinais-Suomen piirien yh-
teinen maastomestaruuskilpailu 
järjestettiin Raisiossa tiistai-il-
tana 18. kesäkuuta Hintsan ja 
Palovuoren alueilla. Kilpailuun 
otti osaa runsaat kolmekym-
mentä kilpailijaa. Kilpailu alkoi 
paikanmäärityksellä, joka osoit-
tautui suhteellisen haasteelli-
seksi. Tästä kilpailijat jatkoivat 
suunnistukseen.

Suunnistuksen puoliväliin 
oli sijoitettu ammuntarasti, jos-
sa riitti vipinää kilpailijoiden 
saapuessa. Ammunnan jälkeen 
kilpailijat suunnistivat radan 
loppuun, ja pääsivät kilpailukes-
kukseen saunaan, tutkailemaan 
paikanmäärityksen karttoja ja 
odottamaan tuloksiaan. Kilpailu 
sujui hyvin ilman suurempia 
kommelluksia. Kilpailun urhei-
luhenkeä kuvaa hyvin viimeis-
ten joukossa maaliin tulleen 
miehen kommentti: ”Ei kai sitä 
nyt kesken jätetä, kun tänne ker-
ran tultiin!”

Kilpailukeskuksen pihamaal-
la oli pystytettynä piirin tuo-
reeseen messupakettiin kuulu-
va teltta laser-aseineen. Aseet 
olivatkin ahkerassa käytössä. 

Maastomestaruuksista 
kamppailtiin Raisiossa

Myös tulevat reserviläiset tai 
upseerit pääsivät kokeilemaan 
osumatarkkuuttaan. Raision 
Reserviupseerien Naiset pitivät 
kanttiinia.

Raisio alueena asetti omat 
haasteensa kilpailun järjestämi-
selle. Maastoa kyllä riitti, mutta 
ampumapaikan etsintä aiheutti 
suunnistusreitin suunnittelussa 
oman haasteensa. Paikalliset 
asukkaat ja paikallisen polii-
silaitoksen väki suhtautuivat 

kilpailuun positiivisesti, mistä 
suuri kiitos heille. Kilpailun jär-
jestivät Raision Reserviläiset ry 
ja Raision Reserviupseerit ry

Pienenä se on aloitettava. Ampumassa Joona, taustatukena Siiri ja Jari Hanttu.

Erkki Lehmus

Maastourheilu
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V-S:n RESERVIUPSEERIPIIRI RY
V-S RESERVILÄISPIIRI RY

Toiminnanjohtaja
Erkki Lehmus
040 546 5726
vsres@co.inet.fi

TOIMISTO
Rykmentintie 15, 20810 TURKU
Juhani Pulkkinen 040 410 2394
sähköposti vsres.toimisto@co.inet.fi

KOTISIVUT
www.rul.fi/varsinais-suomi
www.reservilaisliitto.fi/varsinais-suomi

RUL:n TOIMISTO Puh. 09-4056 2050

Res:n TOIMISTO Puh. 09-4056 2040

RESERVILÄISURHEILULIITTO
Puh. 09-4056 2060
Osoite kaikilla:
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

 

SYYSKUU

97 VUOTTA
22.9.	 vääpeli	Väinö	Linden	 Loimaa

93 VUOTTA
20.9.	 ylikersantti	Veikko	Suokunnas	 Alastaro

92 VUOTTA
25.9.	 alikersantti	Göran	Wickström	 Parainen

91 VUOTTA
13.9.	 yliluutnantti	Mikko	Lundell	 Turku

85 VUOTTA
17.9.	 yliluutnantti	Valto	Mäkinen	 Turku
26.9.	 kapteeniluutnantti	Olli	Valo	 Raisio

80 VUOTTA
	 3.9.	 yliluutnantti	Eero	Suomi	 Halikko
13.9.	 yliluutnantti	Esko	Laurila	 Salo
20.9.	 kersantti	Pentti	Niemi	 Uusikaupunki
24.9.	 luutnantti	Tauno	Suonpää	 Salo
29.9.	 alikersantti	Pauno	Virtanen	 Laitila	

75 VUOTTA
	 3.9.	 everstiluutnantti	Tuomo	Hirvonen	 Turku
	 8.9.	 yliluutnantti	Hannu	Uusiniemi	 Turku
20.9.	 vänrikki	Pekka	Pihlanto	 Turku

70 VUOTTA
	 1.9.	 everstiluutnantti	Seppo	Ruohonen	 Turku
	 5.9.	 yliluutnantti	Heikki	Leino	 Turku
	 7.9.	 luutnantti	Arto	Verho	 Laitila
12.9.	 kapteeniluutnantti	Hannu	Hilke	 Iniö
18.9.	 ylikersantti	Seppo	Eskola	 Uusikaupunki
19.9.	 yliluutnantti	Mauri	Leppänen	 Riihikoski
19.9.	 yliluutnantti	Antero	Viirilä	 Askainen
20.9.	 kapteeni	Jaakko	Koskinen	 Lieto
20.9.	 yliluutnantti	Kari	Ruisvaara	 Naantali
22.9.	 yliluutnantti	Paavo	Risu	 Salo

60 VUOTTA
	 3.9.	 sotilasmestari	Jukka	Hanhiala	 Turku
10.9.	 yliluutnantti	Sten	Siren	 Parainen
15.9.	 sotamies	Risto	Kotiranta	 Loimaa
15.9.	 ylikersantti	Mauno	Salonen	 Suontaka			
26.9.	 kersantti	Ari	Holvitie	 Uusikaupunki
29.9	 res-jäsen	Harri	Toiviainen	 Loimaa

50 VUOTTA
	 7.9.	 ylikersantti	Raimo	Mäkinen	 Vaskio
12.9.	 luutnantti	Tuomas	Kuhmonen	 Piispanristi
16.9.	 res-jäsen	Päivi	Kössi	 Oripää
21.9.	 tykkimies	Jouko	Tamminen	 Turku
22.9.	 ylikersantti	Olli-Tapio	Lajunen	 Kirjala
24.9.	 yliluutnantti	Tauno	Tuuppa	 Kyrö
27.9.	 luutnantti	Reijo	Pennanen	 Rauma

LOKAKUU

92 VUOTTA
26.10.	yliluutnantti	Antti	Malmberg	 Raisio

90 VUOTTA
10.10.	kapteeni	Jouni	Levanto	 Turku
22.10.	 luutnantti	Unto	Heinonen	 Loimaa

85 VUOTTA
11.10.	yliluutnantti	Nils	Nuormala	 Salo

80 VUOTTA
	 6.10.	 alikersantti	Risto	Kaanela	 Parainen
11.10	 luutnantti	Ilkka	Jalamo	 Turku

75 VUOTTA
	 4.10.	 komentaja	Eero	Auvinen	 Turku
	 4.10.	 kapteeni	Arto	Tuominen	 Salo
23.10.	 luutnantti	Kari	Honkanen	 Uusikaupunki
23.10.	vänrikki	Hannu	Kuusela	 Tampere
24.10.	yliluutnantti	Volmar	Tammi	 Nousiainen
27.10.	kersantti	Jouni	Pietilä	 Kalanti

70 VUOTTA
	 8.10.	 sotamies	Kauko	Koskinen	 Alastaro
13.10.	vääpeli	Tuomas	Rekikoski	 Tarvasjoki
24.10.	sotilasmestari	Raimo	Novari	 Paimio
27.10.	 luutnantti	Simo	Posio	 Lieto

60 VUOTTA
	 5.10.	 yliluutnantti	Heimo	Rinne	 Turku
10.10.	alikersantti	Matti	Soikkeli	 Loimaa
15.10.	kapteeni	Olli	Virtanen	 Vantaa
17.10.	kersantti	Olavi	Seppänen	 Salo
26.10.	kapteeni	Harri	Lähteenmäki	 Turku

50 VUOTTA
	 3.10	 ylikersantti	Juha	Kaarela	 Turku
21.10.	yliluutnantti	Hannu	Tonteri	 Piikkiö
23.10.	yliluutnantti	Erkki	Rinne	 Knaapila
31.10.	sotamies	Olli	Koivukangas	 Paimio

Merkkipäivät

uusi volvo V40
sinulle suunniteltu

www.keskusautohalli.fi

Rieskalähteentie 75, TURKU puh. 0207 218 120

www.turunsanomat.fi 

Pienistä iloista suuriin uutisiin

 
 
 
 

Logistiikkapalveluja 
Turun satamassa 

 
 
 

Varastokatu 1, FI-20200 Turku 
 info@turkusteve.com 
+358 (0)207 529 777 

 

TurkuSteve 

Puhelin 010 2700 00
info@lindorff.fi
www.lindorff.fi

Parhaat ratkaisut
kokonaisvaltaiseen
asiakassaatavien hallintaan

Puhelin 010 2700 00
info@lindorff.fi
www.lindorff.fi

Parhaat ratkaisut
kokonaisvaltaiseen
asiakassaatavien hallintaan

MUUTOKSET JÄSENTIETOIHIN
Jäseniä pyydetään tekemään kaikki jäsentietoja koskevat  
muutokset suoraan omaan liittoonsa osoitteella

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy

Jäsenrekisteri

Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI

sähköposti: toimisto@maanpuolustusyhtio.fi

Tietojen muutoksen voi tehdä myös liittojen internet- 
kotisivuilla.

Yhdistyksiin voi liittyä myös liittojen internet-kotisivujen  
välityksellä.     

Varaa itsellesi Oman Talouden Tuokio. 
Saat selkokielisiä neuvoja säästämiseen, 

sijoittamiseen ja lainanottoon. Juuri sinulle 
mietittynä. Mustaa valkoisella.

www.saastopankki.fi/liedonsp, p. 010 430 900

Puhelun hinta kiinteästä liittymästä 8,35 snt/puh.+ 6 snt/min, 
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh.+17,17 snt/min. 

 

   
 
 
     Lounas arkisin 10.30-13.30. Salaattipöytä, 
      kolme lämminruokavaihtoehtoa, vain 6€. 
 
     

Juhlapalvelustamme

 

herkut kotiin

 
      

ja työpaikalle

. 
 
    

Tilausravintolamme
 
odottaa juhlijoita.

 
     

Juhlasali ja kolme kabinettia
, 
ei tilavuokraa.

 
 
 
               www.turunupseerikerho.fi 

Turun Upseerikerho  
                          Kaivokatu 12 20520 TURKU 
                          02-2511122, 0400-487167 
             Turun.upseerikerho@turunupseerikerho.fi 

 
Lauantaibrunssi 11.00-14.30, 9,50 e, 
lapset alle 12 v. 5 e ja 4 v. 0 e.

Tilausravintolamme odottaa juhlijoita.
Juhlasali ja kolme kabinettia ei tilavuokraa. 


