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Tervehdys satakuntalainen maanpuolustusväki

Talvi alkaa hellittää otettaan, ainakin aurinko jo näyttäytyy. Yh-
distysten tilinpäätökset ovat valmistuneet ja kevätkokoukset te-
kevät tuloaan. 

Puolustusvoimat ja sodanajan joukot ovat uudessa muodos-
saan ja ainakin paikallispataljoonia on koulutettu viime vuoden 
aikana. Satakunnassa järjestettiin viime syksynä TYYNE- har-
joitus ja nyt on edessä LYYLI, mikä on jatkumoa syksyn harjoi-
tukselle. Se on taas kova ponnistus ja näytön paikka Satakun-
nan ja Varsinais-Suomen vapaaehtoisille reserviläiskouluttajille. 
Suurin osa harjoitusten kouluttajista on reservinupseereita tai – 
aliupseereita, voitte olla ylpeitä panostuksestanne.

Aluetoimiston muuttaminen Turkuun herätti epäluuloja. 
Katoaako kaikki jälleen, minkälainen yhteys muodostuu maa-
kunnan reserviläisten ja aluetoimiston välille. Pelkoni oli täysin 
turha, aluetoimiston päällikkö Sami Iso-Lauri on ottanut reser-
viläistoimijat hyvin huomioon. Nyt runsaan vuoden yhteistyön 
jälkeen voin todeta kaiken sujuneen erittäin mallikkaasti. Maa-
kunnat ovat tasavertaisessa asemassa, tilaisuuksia järjestetään 
vuorotellen täällä ja Varsinais-Suomessa. Kiitos tästä kaikesta 
kuuluu aluetoimiston päällikölle.

RUL:n 85-vuotisjuhlan päätapahtuma järjestetään Hami-
na Tattoon yhteydessä 5.8.2016. Liitto toivottaa jäsenet terve-
tulleiksi Haminaan sankoin joukoin, samoin kuin liittokoko-
ukseen Lappeenrantaan 19.11.2016. Liiton ja myös piirin jä-
senmäärä on pienoisessa laskussa. Liitto päättikin jatkaa jäsen-
hankintakilpailua tälle vuodelle. Nyt on yhdistyksissä aika ak-
tivoitua ja ottaa yhteyttä jäsenmaksun maksamatta jättäneisiin 
jäseniin, unohtamatta uusien jäsenien vetämistä mukaan toi-
mintaan.

Ammu, liiku, kouluttaudu.
Tervetuloa satakuntalaiset 21.3.2016 Nakkilaan kuunte-

lemaan Lounais-Suomen aluetoimiston edustajan esitelmää ja 
osallistumaan piirien kevätkokouksiin.

TAPIO HELLMAN
Satakunnan Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja
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Lauri Lauste

Monen lajin 
mestari
– Osallistuminen reservin ampuma-
kisoihin on ollut minulle aina tärkeää, 
koska en työ- ja harjoittelukiireiltä juuri 
muuta reserviläistoimintaa ole ehtinyt 
harrastaa, kertoo Lauri Lauste. 

– Aloitin ampumaharrastuksen tammikuun 
15. päivänä vuonna 1976. Olin tottunut 
yleisurheilutaustani ansiosta kirjaamaan tar-
kasti ylös kaikki harjoitteluni, joten tästäkin 
oli tarkka merkintä. Aloitin ilmakiväärillä ja 
vuoden harjoittelun jälkeen hankin pienois-
kiväärin, kertoo Lauri Lauste.

Mestari kiväärillä 
ja pistoolilla
On hyvin harvinaista, että ampuja yltää 
merkittäviin kisasuorituksiin sekä kivääri- 
että pistooliammunnassa. Nykyaikana se on 
suorastaan poikkeuksellista.

– Jo nuorena harjoittelin määrätietoises-
ti. Kiväärillä treenasin päivittäin ja pistoo-
lilla silloin tällöin. Ilmapistoolilla tulostaso 
lähti nousuun varsin kevyellä harjoittelul-
la. Vaikka kivääriammunta oli selvästi pää-
lajini, niin – hieman jopa yllättäen – voitin 
18-vuotiaana ilmapistoolin Suomen mesta-
ruuden. Samoissa kisoissa jäin ilmakivääril-
lä kuudenneksi. Parikymppisenä keskityin 
vain kivääriin, muistelee Lauri Lauste.  

Myöhemmin pistoolilajit tulivat uu-
delleen mukaan kuvioihin. Tämän johdos-
ta Lauri Lausteen nimiin on kirjattu poik-
keuksellinen saavutus: hän on voittanut 
Suomen mestaruuden neljässä eri olympia-
lajissa, eli ilmakiväärissä, pienoiskiväärin 
3x40 laukauksen kilpailussa, ilmapistoolissa 
ja vapaapistoolissa. 

Talvella pääosassa ovat ilma-aseet. Hyvin harva hallitsee ilmapistoolin ja il-
makiväärin hienoudet. Lauri Lausteella on mittava ansiolista molemmilla 
aseilla. 
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Kovaa harjoittelua 
ja lahjakkuutta
Lauste harjoitteli tiiviisti ja määrätietoisesti 
aina 1980-luvun lopulle asti pääasenaan pie-
noiskivääri. Tähtäimessä oli olympiaedustus. 
Yksi hänen kilpailu-uransa merkittävinpiä 
käännekohtia sijoittuu vuoteen 1987. 

– Keväällä olin yhden miehen leirillä 
Budapestissa. Leirin päätteeksi osallistuin 
kansainaväliseen kilpailuun huhtikuussa. 
Rata oli täynnä silloista maailman kärkeä; 
olympiavoittajia ja maailmanmestareita. 
Olin erinomaisessa vireessä ja pienoiskivää-
rin asentokilpailussa*  sain tuloksen 1174 ja 
voitin toiseksi tullutta kilpailijaa 12 pisteel-
lä. Sinä kesänä makuu- ja asentokilpailut 
sujuivat kotimaisissa ja kansainvälisissä ki-
soissa erinomaisesti, mutta eivät kuitenkaan 
riittäneet valintaan Euroopan mestaruuski-
soihin, muistelee Lauste vähän harmissaan.

Koska hän ei päässyt EM-kisoihin, teki 
se mahdottomaksi tarvittavan maapaikan ja 
henkilökohtaisen tulosrajan saavuttamisen 
olympiakisoihin. 1988 Lauri Lauste valmis-
tui kotikaupungissaan Oulussa koneteknii-
kan diplomi-insinööriksi ja sai työpaikan 
Tampereelta. 

– Se oli minulle viimeinen kova harjoit-
teluvuosi kiväärillä. Kun valmistuin tiesin, 
ettei aika enää riitä. Kivääriammunnasssa 
menee helposti kolme varttia valmistelui-
hin, ennen kuin yhtään laikausta on am-
muttu. Päätin lopettaa.

90-luvun alussa Lauste tarttui jälleen il-
mapistooliin. 

– Aloittaminen kävi helposti, kun ei ol-
lut enää mitään paineita menestyä. Ampu-
minen tuntui vain leppoisalta harrastukses-
ta. Vuoden kuluttua voitin aseella Suomen 
mestaruuden, 

Pari vuotta myöhemmin hän alkoi val-

mentaa hyvin menestynyttä pistooliampu-
jaa Jari Koivua.

Lauste kertoo, että he sparrasivat toisi-
aan ja laukausmäärät alkoivat kasvaa liian 
koviksi. Vuosikymmenen lopulla hän tree-
nasi jälleen kovaa ja  tosissaan. Tästä tulok-
sena oli uusi Suomen ennätys ja liiton lei-
rien jälkeen vuosikymmenen lopulla armo-
ton ylikunto. 

– Ampujalla pitää olla kroppa ja mieli 
rentona, että saa tehtyä puhtaan suorituk-
sen. Ylikunnossa ensin rasittuu psyyke ja 
sitten fysiikka.  Tämän ylirasituksen jälkeen 
en ole koskaan enää pystynyt harjoittele-
maan täysipainoisesti.

Tarkkuuslajeilla 
on edelleen paikkansa
Tampereelta Lauri Lauste muutti Ruot-
siin, josta palasi Suomeen ja Poriin vuon-
na 2003. Hän on toiminut aktiivisesti Sa-
takunnan Ampujissa siitä lähtien.  Lauste 
liittyi myös Porin Reserviupseerikerhoon ja 
on osallistunut vuosittain RUL:n ampuma-
mestaruuskisoihin. 

– RUL:n kisoissa varsinainen bravuuri-
ni on ollut kenttäammunta, jossa olen voit-
tanut ainakin kymmenkunta kertaa, arvelee 
Lauri Lauste.

Hänen mielestään toiminnalliset lajit, 
kuten reserviläisten SRA, ovat nyt jo oleel-
linen osa ammuntalajien laajaa kirjoa.

– Toimintalajeilla ei ole mielestäni kui-
tenkaan mitään tekemistä varsinaisen tark-
kuusammunnan kanssa.  Ammunnan pe-
rimmäinen luonne kytkeytyy nimenomaan 
tarkkuuteen. Sitä ovat viime vuosina tuke-
neet yleistyneet elektroniset taululaitteet, 
jolloin tulokset saadaan kirjattua entistä 
yksiselitteisemmin. Tämä on hyvä kehitys-
suunta. Tarkkuuslajeilla on edelleen ajan-
mukainen paikkansa myös reserviläislajien 
joukossa, tiivistää Lauri Lauste. 

JUHANI LUKKA
 

*3x40 laukauksen kisassa ammutaan 40 laukausta   
  makuulta, pystystä ja polvelta.

Ampujalla pitää olla 

kroppa ja mieli 

rentona, että saa 

tehtyä puhtaan 

suorituksen.

Toimeliaana tunnettu Lauri Lauste osallis-
tuu aktiivisesti Satakunnan Ampujissa sekä 
kivääri- että pistoolilajien toimintaan ja ke-
hittämiseen. 
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Raumalla vietettiin tammisunnuntain muis-
tojuhlaa 31.1. perinteisin menoin.  Seppe-
leenlasku Vapaudenpatsaalle Tarvosaaren-
puistoon tapahtui kello 11.30. Kahvitus 
kulttuuritalo Posellissa alkoi jumalanpalve-
luksen jälkeen kello 11.30 ja pääjuhla 12.15.

Juhlapuheen piti everstiluutnantti evp. 
Lauri Väättänen. Hänen puheensa käsit-
teli muun muassa suojeluskuntien historiaa 
sekä Rauman ja Uudenkaupungin vuoden 
1918 tapahtumia. Tilaisuudessa esiintyivät 
lisäksi Rauman musiikkiopiston oppilaat ja 
veteraanikuoro Isku. Paikalla oli yhteensä 
noin 70 henkeä juhlaväkeä, rannikkosoti-
laskotisisaria ja esiintyjiä.

Juhlassa palkittiin perinteiseen tapaan 
Vapaussodan Perinneliiton myöntämällä Si-

Tammisunnuntain muistojuhla 
eteni perinteiseen tapaan

nisellä Ristillä seuraavat kansalaiset: Hei-
nimäki Päivikki, Jasu Mauno, Lehtinen 
Pauli, Loiske Kauko, Nikkanen Erkki, 
Perhe Markku, Riihimaa Markku, Viir-
ros Vesa, Kotipelto Tapio ja Salminen Ai-
mo. Lisäksi perinneliiton kilven sai omaksi 
Koskimäki Markku.

Tammisunnuntai on eri puolilla Suo-
mea vuosittain tammikuun viimeisenä sun-
nuntaina vietettävä juhla. Sen yhteydessä 
muistellaan, kuinka suojeluskunnat alkoi-
vat riisua venäläistä sotaväkeä aseista Etelä-
Pohjanmaalla sunnuntaina 27. tammikuuta 
vuonna 1918.

RAVO SARMET
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Seppele laskettiin Tarvosaarenpuiston Vapaudenpatsaalle.

Pääjuhlassa juhlapuheen piti 
everstiluutnantti evp. Lauri Väättänen.
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Porin prikaatista uusi historiateos
Porin prikaatin 390-vuotispäivänä 16.2.2016 julkaistu historiateos 
”Porilaisten marssi - Kuninkaan joukoista kansainväliseksi koulutta-
jaksi” kokoaa yhteen kiinnostavalla tavalla Porin prikaatin ja sen pe-
rinnejoukko-osastojen pitkän taipaleen avaintapahtumineen.

Sotatieteiden tohtori, eversti evp. Markku Iskaniuksen kirjoit-
tama teos vetää lukijaa puoleensa upeilla kuvilla ja sisältää tarkat 
lähdeviitteet jokaiseen historialliseen tulkintaan.

Tuhti 336 -sivuinen lukupaketti on ehdottomasti jokaisen kun-
niakkaan porilaisen pakkohankinta!

Kirja on hankittavissa verkkokauppasta:
http://pv.juvenesprint.fi/fi/706/t_3040

Lounais-Suomen aluetoimisto järjesti Rau-
ma-salissa näyttävän tilaisuuden maavoi-
mien vuosipäivän kunniaksi. Konsertissa luo-
tiin katsaus Porin prikaatin 390-vuotiseen 
historiaan ja nautittiin pop- ja musikaalisä-
velmistä Whitney Houstonin hengessä. 
Illan pääesiintyjä oli Laivaston soittokun-
ta kapellimestarinaan Jarkko Aaltonen. Lau-
lusolisteina toimivat Saara Aalto ja Teemu 
Roivainen. 
Kiinnostavan lisänsä tilaisuuteen toi Porin 
prikaatin asepukukavalkadi. 

Aluetoimiston vuosipäiväkonsertista nautittiin Raumalla
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Kuten te kaikki varmaan tiedättekin, komis-
sio tekee ehdotukset, mutta sen valmistumi-
nen direktiiviksi vaati Europarlamentin hy-
väksynnän. Europarlamentin puolella asiaa 
ajaa Raportööri Vicky Ford, ja hän on nyt 
julkaissut ensimmäisen kompromissiehdo-
tuksen: 

Komissio ehdottaa kategorian B7 (re-
serviläiskiväärit, yms.) kategoriaan A7 (ka-
tegoria A: kielletty siviileiltä) ja kieltää jä-
senmaiden erivapaudet myöntää lupia näi-
hin ja vaatii samalla A-kategorian aseiden 
tuhoamista (pois lukien kulttuurihistorial-
lisesti merkittävät aseet vähäisessä määrin.) 
Nykyisessä direktiivissä, kategoria A on lis-
tattu ”kielletyksi” ja kategorian A ja B aseet 
ovat sallittuja luvanhaltijoille jos ne kuulu-
vat kategoriaan A6 tai kategoriaan B5 tai 
B7, ja todetaan myös, että nykyinen ehdo-
tus ei päde poliisiin tai viranomaisiin. 

Komission kanssa käytyjen keskustelu-
jen perusteella Vicky Ford ymmärtää että 
ehdotuksella tällaisenaan on hyvin pie-
net hyväksytyksi tulemisen mahdollisuu-
det. Raportööri on harkinnut myös kaikki-
en itselataavien siirtämistä kategoriaan A (= 
täysi itselataavien kielto), elleivät ne kuu-
lu kategoriaan B tai C, mutta hän on sitä 
mieltä että tämäkään ei toimi. Tämän joh-
dosta raportööri esittää seuraavia vaihtoeh-
toja:

Jätetään asiat nykyiselleen, tai tehdään 
seuraavat muutokset direktiiviehdotukseen. 

1. Kategorian A aseet säilyvät lu-
vanvaraisina ja ovat saatavilla 
puolustusvoimille, jotka määri-
tetään jäsenmaan laissa, koskien 
kaikkia henkilöitä puolustusvoi-
missa, niiden alaisuudessa, sisäl-
täen myös kodinturvajoukot, reservit jne. 
2. Jäsenmailla tulee olla oikeus myöntää ka-
tegorian A aseita erityistapauksissa, mitä 
voidaan täsmentää myöhemmin.
3. Varmistetaan että aseen lyhentäminen, 
ja näin sen kätkemisen helpottaminen teh-
dään laittomaksi. 
4. Itselataavia kategoriasta B7 ei siirretä ka-
tegoriaan A7. Eli reserviläiskivääreihin ei 
kosketa.

Muotoillaan (kiellettävä) A7 katego-
ria uudelleen: Raportööri on etsinyt tapaa 
määritellä tarkemmin ”erityisen vaaralliset 
puoliautomaattiaseet” mutta ei ole löytänyt 
mitään tapaa tai teknistä yksityiskohtaa mi-
tä voitaisiin käyttää. Kuitenkin, hän arvos-
taa erilaisia näkökulmia, kuinka A7 voitai-
siin määritellä ehdotuksessa: 

1. Ase ja patruunat jotka on suunniteltu eri-
tyisesti sotilaskäyttöön
2. Keskisytytteistä patruunaa ampuvat pit-
kät rihlatut itselataavat aseet jotka on suun-
niteltu varta vasten sotilaskäyttöön.
3. Itselataavat aseet siviilikäyttöön, mitkä 
muistuttavat sotilasaseita, paitsi ne puoli-

automaat-
tiset sotilas-
asetta muistuttavat 
aseet, joita käytetään 
metsästykseen ja/tai urheilu-
ammuntaan, niille henkilöille jot-
ka ovat oikeutettuja niitä käyttämään.
4. Itselataavat aseet jotka muistuttavat asei-
ta, joissa on automaattimekanismi, mutta 
jotka ovat erityisesti suunniteltu metsästys 
tai urheiluammuntaan. 
5. Itselataavat pitkät aseet siviileille, joissa 
yli 6 patruunan kapasiteetti, jotka on suun-
niteltu siten, että ne sopivat paremmin tais-
telutilanteeseen kuin metsästykseen. 

Yläpuolella listatut määritelmät ovat 
aika laajoja, ja tarvittaisiin lisäselvityksiä, 
mitkä aseet eivät kuulu näihin kategorioi-
hin, esimerkiksi reunasytytteiset .22 kalii-
perin aseet. Raportööri on kiinnostunut 
ehdotuksista. Eräs vaihtoehto olisi jättää 
kategoria B7 entiselleen, mutta vaatia lu-
vanhaltijoilta enemmän mitä tulee koulu-
tukseen, patruunoihin ja varastointiin. Li-
säksi raportööri kysyy mielipidettä, mi-

EU-direktiivin tilannepäivitys

Onko reservin ampumaharrastus 
vakavasti uhattuna?
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tä tulee esimerkik-
si suurikapasiteettisiin 

lippaisiin...

Raportööri ehdottaa lisäksi: 
1. Jätetään jäsenmaiden pää-

tettäväksi haluavatko he lääkä-
rintarkastukset vai jatkuvan seu-

rantasysteemin.
2. Määritelkää tarkemmin mitä lää-

kärintarkastus tarkoittaa.
3. Tehdään vaatimus, että jäsenmaat 
valvovat, että luvanhaltijan hallussapito-
luvan edellytykset ovat edelleen voimas-
sa, eikä siis mennä viiden vuoden mää-
räaikaisuuksiin

Raportööri (ja MEPit) ovat pyytä-
neet palautetta. Tiedän että sitä heil-
le myös menee. Hyvää tässä oli se, et-
tä ”puoliautomaatti kielto” näyttää ole-
van vetelemässä viimeisiään, Asia näyt-
tää etenevän oikeaan suuntaan! 

Ei olisi ensimmäinen EU-direktiivi, 
mikä kääntyy itseään vastaan.  

RAIMO SUOMINEN

Ampuma-aselain 53a§ Luonnollisen henkilön, jolla on ampu-
maurheilua ja -harrastusta varten 6 §:n 2 momentin 4–7 koh-
dassa tarkoitetun ampuma-aseen toistaiseksi voimassa oleva hal-
lussapitolupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja 
tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviran-
omaiselle: ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaur-
heilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta

Asia koskee todellakin myös toistaiseksi myönnettyjen, voi-
massa olevien hallussapitolupien haltijoita, mikäli ampu-
maurheilu tai -harrastusperusteilla myöntämistä koskeva lu-
pahakemus pistooleille, pienoispistooleille, revolvereille ja 
pienoisrevolvereille on tullut vireille 13.6.2011 tai sen jälkeen. 
Ensimmäinen ”satsi” näitä edellä mainittuja ”5 vuoden luvan-
haltijoita” on menossa umpeen tänä vuonna 13 kesäkuuta. Jos 
luvanhaltija ei voi esittää harrastuksen jatkumista, poliisi voi 
tällä perusteella peruuttaa luvanhaltijan sen aseen hallussapi-
toon oikeuttavan luvan, jonka osalta harrastus on loppunut. 

Toisin kuin aiemmin annettiin ymmärtää, lupahallinto ei 
tule ilmoittelemaan mitään lupien vanhenemisesta, vaan se 
on jokaisen itse muistettava/hoidettava. Asehallinnossa to-
dettiin ettei passien vanhenemisestakaan ilmoitella mitään. 
Ero passin vanhenemiseen on siinä, että aseluvan vanhene-
minen tekee luvanhaltijasta syyllisen aseen luvattomaan hal-
lussapitoon. Viranomainen voi ja on silloin velvollinen estä-
mään rikoksen tapahtumisen. Poliisilla ei siis ole mitään jär-
jestelmää joka varoittaa etukäteen luvan vanhenemisesta, ai-
noastaan silloin, kun lupa on mennyt vanhaksi. On kuulem-
ma raha kysymys. Mielestäni tässä ole kyse rahasta. Veikkaan, 
että Oraclesta saa SQL-kyselyllä listan vanhentuvista luvista 
noin minuutissa.  

RAIMO SUOMINEN

Harrastuksen 
jatkumisen osoittaminen 

Aseluvan 

vanheneminen 

tekee 

luvanhaltijasta 

syyllisen aseen 

luvattomaan 

hallussapitoon.
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Kaikki harrastajat ovat varmasti jo kuul-
leet EU:n ampuma-asedirektiivin suun-
nitellusta muutoksesta. Liitto on yhdes-
sä muiden kanssa koettanut taistella asiaa 
vastaan kaikin keinoin. Tässä on hiukan 
toiminta-ohjeita yksittäiselle harrastajalle, 
voit myös olla aktiivinen tässä asiassa:

EU on esittämässä rajua muutosta am-
puma-asedirektiiviin joka mm.

- rajoittaisi aseiden etämyyntiä
- muuttaisi aseluvat määräaikaisiksi
- kieltäisi pääosan itselataavista aseista   
   (reserviläiskiväärit)
- kieltäisi deaktivoidut sarjatuliaseet

Tällä hetkellä direktiivi-ehdotuksesta 
käydään keskustelua sisäministerien ta-
solla. Seuraavaksi ehdotus menee toden-
näköisesti Europarlamenttiin, jossa siitä 
äänestetään määräenemmistöllä. Tämän 
jälkeen Euroopan Unionin neuvoston 
(ministerineuvoston) täytyy hyväksyä di-
rektiivi. Mikäli direktiivi astuu voimaan, 
tulee jäsenmaiden yhtenäistää kansallinen 
lainsäädäntönsä direktiivin määrittämälle 
vähimmäistasolle.

Suomen kanta direktiiviin on pääosil-
taan kielteinen. Suomen tulee jättää aina-
kin varauma, mikäli direktiivi astuu voi-
maan. Lähtökohtaisesti paras lopputule-
ma olisi koko direktiivi-ehdotuksen kaa-
tuminen. Toiseksi paras lopputulema olisi 
muutosehdotuksen palauttaminen uudel-
leenvalmisteluun kattavalla sidosryhmien 
edustuksella valmistelutyössä. Asia etenee 
kovaa vauhtia, seuraavien viikkojen aika-
na painopistealue vaikuttamisessa tulisi 
olla oman alueen kansanedustajiin, sisä-
ministeriin sekä Euroopan parlamenttiin, 
eli suomalaisiin MEP:hin. Mikäli direk-
tiivi astuu voimaan, siirtyy painopistealue 
vaikuttamisessa tällöin takaisin hallituk-
seen, eduskuntaan ja kansanedustajiin.

Ohessa toimenpiteitä mitä asiassa 
voi ja kannattaa tehdä:

Hanki tietoa:
1. Tietoa liiton sivuilla ja Facebookissa
Lisäksi tietoa löytyy myös monesta muus-
ta osoitteista:
Reserviläinen-lehti
Ampumaharrastusfoorumi
Ampumaurheiluliitto
Aselaki-info
Maanpuolustuksen asialla
FirearmsUnited
keskustelua foorumilla, 
mm. Toiminta-ampujat.fi

Vaikuta:
2. Vaikuta hallitukseen, sisäministeri Pette-
ri Orpo: petteri.orpo@eduskunta.fi

3. Suomalaisten MEP:ien yhteystiedot, lä-
hetä vaikka sähköpostia: jussi.halla-aho@
europarl.europa.eu; heidi.hautala@euro-
parl.europa.eu;  liisa.jaakonsaari@europarl.
europa.eu; anneli.jaatteenmaki@europarl.
europa.eu; miapetra.kumpula-natri@euro-
parl.europa.eu; merja.kyllonen@europarl.
europa.eu; sirpa.pietikainen@europarl.eu-
ropa.eu; pirkko.ruohonen-lerner@europarl.
europa.eu; petri.sarvamaa@europarl.euro-
pa.eu; hannu.takkula@europarl.europa.eu; 
nils.torvalds@europarl.europa.eu; paavo.
vayrynen@europarl.europa.eu; henna.virk-
kunen@europarl.europa.eu

4. EU kerää palautetta direktiivimuutos-eh-
dotuksesta, kirjoita omin sanoin, älä kopi-
oi muiden valmiita tekstejä (ilmeisesti ai-
kaisemmat 2013 kerätyt kannat on hylätty 
koska niissä oli useita täysin samoja vieste-
jä):  https://ec.europa.eu/transparency/reg-
doc/… (englanniksi) tai https://ec.europa.
eu/transparency/regdoc/… (suomeksi)

5. Allekirjoita vetoomus direktiivimuu-
tosta vastaan:

https://www.change.org/p/council-
of-the-european-union-eu-y…

6. Virallinen Vetoomus Direktiiviä vas-
taan:

Maastrichtin sopimuksen voimaan-
tulosta alkaen kaikilla Euroopan unionin 
kansalaisilla on ollut oikeus esittää vetoo-
mus Euroopan parlamentille. Tällainen 
valitus tai pyyntö voidaan esittää mistä 
tahansa aiheesta, joka kuuluu Euroopan 
unionin toimivaltaan – ja samalla tuoda 
esiin epäkohtia. Vetoomusprosessi on te-
kijälleen maksuton kaikissa vaiheissa.

Lisätietoa löydät täältä:
http://www.europarl.europa.eu/

atyourserv…

Vetoomuksen voi tehdä millä tahansa 
EU:n virallisella kielellä, myös Suomek-
si – eli näin voit tuoda mielipiteesi esiin.

Vaikuta ampuma-asedirektiiviin
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Vetoomuksessa kannattaa vaatia seuraavia asioita:

–  Ehdotus vedetään takaisin
–  Ehdotuksesta poistetaan laillisiin harrastajiin 
    kohdistuvat toimet
–  Moittia Taskforce Firearms:in hyvän maun (ja sääntöjen 
    vastaista) menettelyä ehdotuksen laadinnassa
– vaatia että Taskforce Firearms:iin päästetään osallistumaan 
   myös urheiluampujien ja reserviläisten edustajia.

Esimerkkejä argumenteista ampuma-asedirektiiviä vas-
taan yhteydenottoihin ja palautteeksi EU:n direktiivi-
muutoksesta:
– ehdotetut muutokset eivät auta terrorismin uhkaan, jolla 

direktiiviä perustellaan
– ehdotus puuttuu lainkuuliaisten kansalaisten omaisuuteen 

– ja missään ei ole osoitettu linkkiä laillisten aseiden ja 
   terroristien käyttämien aseiden välille.
– ehdotus muuttui dramaattisesti viime hetkellä ilman 
   vaikutusanalyysiä
– (muunnellun) ehdotuksen valmistelussa ei kuunneltu 
   kaikkia sidosryhmiä.
– ehdotetut muutokset rajoittavat olemassa olevien aseen-

omistajien oikeuksia suhteettomasti verrattuna kuviteltuun 
hyötyyn

– kuvitellut hyödyt eivät mitä todennäköisimmin toteudu
– Pariisin terrori-iskuissa käytettiin Itä-Euroopasta lähtöisin  

olevia aseita
– ongelma ei ole lainkuuliaisten kansalaisten aseenomistajuus
– Suomen puolustuskyky pohjautuu reserviläis-armeijaan, 

jonka suorituskyvylle ehdotetuilla muutoksilla olisi kieltei-
nen vaikutus

– Belgiassa vuonna 2006 suoritettu itselataavien aseiden 
   kielto osana aselain tiukennusta johti merkittäviin aseiden 

katoamisiin
– vastaavanlainen reaktio on mahdollinen, ehkä jopa toden-

näköinen koko Euroopan laajuudessa mikäli direktiivi 
   saatetaan voimaan
– direktiivin ehdottamat asekiellot johtavat laajamittaisiin 
   pimeiden markkinoiden syntymiseen
– tätä kautta direktiivin toimet voivat johtaa jopa terrorismin 

edellytysten parantamiseen EU-alueella
– direktiiviehdotus on laadittu osittain mahdollisesti jopa 

valheelliseen tietoon perustuen
– ehdotettu lupien määräaikaisuus aiheuttaa lisää byrokratiaa, 

resurssipulaa poliisilaitoksilla sekä kustannuksia aseenomis-
tajille      (RUL)
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Vaikeutunut lupapolitiikka ja tulevaisuudet 
uhat näkyvät asekaupassa

Olli-Pekka Bragge on harrastanut SRA-am-
muntaa kahdeksan vuotta.  Hän sai kipinän 
monipuoliseen pistooliharjoitteluun suorittaes-
saan varusmiespalvelusta sotilaspoliisina. 

Aktiivinen SRA-ampuja Olli-Pekka 
Bragge on asiantuntijana ja myyjä-
nä raumalaisessa Sissoksessa. Hän on 
viime vuosina seurannut aitiopaikalta 
myös asekaupan kehitystä ja trendejä. 

Sissos on perustettu alunperin 1990-luvul-
la Paintball-harrastuksen erikoisliikkeek-
si, mutta se laajensi toimintaansa saman 
vuosikymmenen lopulla myös metsästys-, 
kalastus- ja retkeilyvälinekaupaan. 

– Ydinalueena meillä ovat aseet – lä-
hinnä metsästykseen liittyen. Eniten 
myydään juuri haulikkoita ja kivääreitä ja 
niihin liittyviä patruunoita ja tarvikkeita. 
Jonkin verran menee edelleen lyhyitäkin 
aseita, kertoo Olli-Pekka Bragge.

Asekauppa 
on muutostilassa
Bragge kertoo kuitenkin, että viime vuosi-
en tiukentunut lupapolitiikka näkyy juuri 
pistoolien myynnissä. 

– Kauppaa tehdään pääosin .22-kali-
berisista ja ysimillisistä pistooleista, jot-
ka menevät selkeästi ampumaharjoitte-
luun ja kisakäyttöön. Muiden kaliberi-
en kysyntä on vähentynyt. Hankaloitet-
tu luvansaanti on vaikuttanut hieman 
yllättäen myös metsästysaseiden myyn-
tiin. Nuoren on vaikea alkaa metsästys- ja 

ampumaharrastusta, jos perheessä ei ole 
muita aseenhaltijoita. Monet iäkkääm-
mät metsästäjätkin selvästi kammoksu-
vat luvanhankinnan vaatimaa ’pällitestiä’, 
vaikka muuten työkalun uusiminen kiin-
nostaisikin.

Braggen mukaan käytetyt vanhat ja 
halvat aseet menevät huonosti kaupaksi.  
Asehankinnat tähdätään nyt pitkälle tu-
levaisuuteen joten uusille ja vähän käy-
tetyille aseille annettavia takuita arvoste-
taan. Uusia aseita myydään ylivoimaisesti 
eniten. 

Euroopan Unionin suunnasta on lan-
gennut varjo, joka uhkaa puoliautomaat-
tiaseiden hankintaa ja hallussapitoa. Uusi 
tilanne vaikuttaa ainakin länsi-suomalai-
seen asekauppaan hieman yllättävästi:

– Uhka on laittanut monen harrasta-
jan rattaat pyörimään. Uhanalaisimpien 
asetyyppien myynti on lisääntynyt. Suo-
sittuja ovat AK-ja AR-tyyppiset aseet. Il-
miö on vain viime kuukausien aikana 
kiihtynyt. Monenmoista juttua ja ennus-
tetta asian tiimoilta kuulee päivittäin – ja 
vinkkejä asekätkentään… , naurahtaa Ol-
li-Pekka Bragge. 

JUHANI LUKKA
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MAANPUOLUSTUSNAISET

Talven pimein aika on jo kääntymässä ke-
vääseen ja lisääntynyt valoisuus luo lisää tar-
moa ja vireyttä itse kullekin. Toivottavasti 
tämä heijastuu myös toiminnassamme li-
sääntyneenä aktiivisuutena erilaisiin tapah-
tumiin. 

Maanpuolustusnaisten liiton teema täl-
lekin vuodelle on otsikon mukainen. Toi-
minnassa pyritään aktivoimaan jäsenistöä 
pitämään huolta omasta kunnostaan sekä 
henkisesti että fyysisesti. Viestintä on myös 
tärkeässä asemassa, jotta saamme jaettua 
tietoa naisten vapaaehtoisesta maanpuolus-
tustoiminnasta laajasti eteenpäin. Molem-
pien toimintojen tehostamiseksi järjeste-
tään tänä vuonna kummallekin oma kam-
panjansa, joissa on tarjolla hyvät palkinnot. 

Fyysisen kunnon kohottamiseksi järjes-
tetään perinteiset bonusviikot. Tänä vuon-
na liikuntasuorituksia kerätään kevätkau-
della viikoilla 7–11. Jakso on siis jo alka-
nut, joten ei muuta kuin ahkerasti täyttä-
mään kuntokorttia. Suoritukseksi hyväksy-
tään 2 x 30 min/ päivä, jolloin ruudukkoon 
voi merkitä maksimissaan kaksi eri lajia tai 
tunti samaa lajia. Yhdestä päivästä saa mak-
simissa kaksi pistettä, jolloin liikkumista 

tulee yhteensä vähintään tunti. Jos sinulla 
ei ole kuntokorttia, sen saa printattua www.
kkiohjelma.fi -sivustolta, kohdasta ”viestin-
tä ja materiaalit”.  

Toinen tämän vuoden kampanja koh-
distuu jäsenhankintaan. Saadaksemme toi-
mintaamme lisää jäseniä ja sen myötä jaet-
tua tietoisuutta naisten maanpuolustustoi-
minnasta eteenpäin, järjestetään jäsenhan-
kintakilpailu. Jäsenhankintakilpailu järjes-
tetään ajalla 1.3–31.12.2016 ja kilpailussa 
on kolme sarjaa: henkilökohtainen, yhdis-
tys ja piiri. Yhdistysten ja piirien parem-
muus ratkaistaan kilpailuaikana tulleiden 
uusien jäsentenmäärä suhteessa 29.2. ol-
leeseen jäsenmäärään. Tulokset julkaistaan 
ja palkinnot jaetaan kevätliittokokouksessa 
2017. Tarkempaa tietoa sekä jäsenhankin-
takilpailusta että bonusviikoista saa yhdis-
tysten puheenjohtajilta. 

Piirin perinteinen kevätkokous pidetään 
maanantaina 21.3.2016 ja paikkana on Vil-
lilän Kartano Nakkilassa. Tarkempi koko-
uskutsu löytyy lehdestä jäljempänä. Kokous 
järjestetään yhdessä miesten yhdistysten 
kanssa, joten tiedossa on varmasti taas mu-
kavaa ohjelmaa. Toivottavasti mahdollisim-

man moni teistä saapuu mukaan. 
Nyt ei muuta tällä kertaa kun virtaa 

tossuihin ja ulkoilemaan raikkaaseen tal-
visäähän, jossa linnut jo laulavat suloises-
ti. Muistattehan myös, että naisten perin-
teinen jotos järjestetään tänä vuonna Loh-
tajalla 14.5.–15.5.2016. Joten jos mielitte 
mukaan, niin valmistautuminen olisi hyvä 
aloittaa jo nyt. Tarkempaa tietoa jotoksesta 
löytyy liiton sivuilta http://www.maanpuo-
lustusnaistenliitto.fi/, omilta nettisivuil-
tamme http://satakunnanmaanpuolustus-
naiset.yhdistysavain.fi/ tai Facebook-si-
vuilta Jotos Vattaja 2016. 

Aurinkoista kevään odotusta kaikille!

MARJO SARMET
puheenjohtaja

Maanpuolustusnaisten liitto ry:n 
   Satakunnan piiri 

”Topakasti toimien – vireästi viestien”
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Nakkilan Reserviläisten juhlavuosi hui-
pentuu kaksiosaiseen pääjuhlaan. Juhlis-
tamme Nakkilan yhdistyksen 60-vuotis-
juhlaa tietenkin toiminnallamme, mutta 
arvokkaampi osuus vaatii toki tummaa 
pukua ja juhlapuheita.   

Pääjuhla pidetään lauantaina 22. lokakuu-
ta. Kyseessä on iltajuhla, jonka pitopaikkana 
on Juhlatalo Marimba Nakkilassa. 

Sunnuntaina jatkamme juhlintaa Nak-
kilan kirkon vaiheilla Jumalanpalveluksella 
ja sitä seuraavalla seppeltenlaskulla.

Johtokunta käsitteli lähestyvää juhla-
vuotta useammassa kokouksessa 2015.  Sa-
malla 2015 juhlittiin Liiton ja naapuriyh-
distysten merkkipäiviä. Päätös omasta juh-
lasta syntyi varsin helpolla.  Samoin juhla-
paikasta.  

Koottiin toimikuntia.  Juhlatoimikunta, 
huomiointeja varten  oma ryhmänsä ja his-
torian selvittämiseen omansa. 

Arkistot avautuvat
Aluksi taidettiin puhua historiikistä, joka 
luettaisiin juhlatilaisuudessa. Arkiston sel-
vittäminen ja järjestely toi selkeästi esille, 
että lyhyt juhlassa luettava kooste yhdistyk-

sen historiasta on aika valju ja ohut kuvaus 
nakkilalaisesta reserviläisyydestä.

Arkistoon oli tallentunut hyvinkin tar-
kasti niin perustamisen ajan, Reservinaliup-
seerien liiton ajan, muutoksen ajan ja kuin 
Nakkilan Reserviläisten ajan tapahtumia ja 
toimintaa.  

Kalevin kansio 
ja arkiston aarteet
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Samoin arkistossa on muutamien naa-
puriyhdistysten tapahtumakutsuja viisi- ja 
kuusikymmenluvulta sekä Reserviläispii-
rin aikoinaan lähettämää materiaalia. Lai-
toin muutaman kuvan ja kysymyksen ai-
neistostamme liiton toiminnanjohtaja Olli 
Nybergille.  Nyberg kertoi, että aineisto on 
kiinnostavaa ja jopa liiton tasolla esiintyy 
kiinnostusta täydentää heidän arkistojaan.  

Edessä on vielä iso urakka
Allekirjoittanut sai tehtäväksi aineiston ja 
ryhmän kokoamisen. Muualta muuttanee-
na pyysin alkuasukkaita ehdottamaan ryh-
mään jäseniä. Kalevi Uusitalon ja Timo 
Aron nimet johtokunta nosti heti esiin.  
Arkistoa tutkiessani Jouko Ranteen nimi 
nousi esiin niin monessa kohdin, että hänet 
pyysin mukaan. Kukaan ei kunniasta kiel-
täytynyt. Nimenomaan kunnia-asiahan tä-
män on. Samalla yhdistyksen puheenjohta-
ja kertoi ”Kalevin kansiosta”, johon Kalevi  
Uusitalo oli koonnut materiaalia ja lehti-
leikkeitä yhdistyksen historiasta.

Ensimmäisessä yhteisessä tapaamises-
sa Kalevi esitteli kansiotaan ja nosti hiukan 
hämillään esiin käsinkirjoitetun konseptini-
pun. Kyseessä oli Kalevin kirjoittama histo-

riankuvaus jaoteltuna eri vuosikymmenil-
le. Harvoin mikään järjestäytymispalaveri 
tuottaa moisia tuloksia.   

Edelleen helmikuussa aineiston järjes-
tely on kesken. Samoin on vielä epävarmaa 
luetaanko 60-vuotisjuhlassamme historian-
kuvaus yhtenä puheenvuorona ja kerrotaan 
tulevasta kansiin kootusta ja painetusta 
Nakkilan Reserviläisten 60-vuotishistorias-
ta – Vai voimmeko ylpeinä ojentaa valmiin 
kirjan juhlavieraiden käsiin.  

ESA RANNISTO
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Kurssimme oli osa Porin prikaatissa järjes-
tettyä AHMA-harjoitusta. Mietin, kuoriu-
tuisiko minustakin harjoituksen nimen mu-
kainen vahva ja lumeen sopeutuva kulkija. 
Vai haluaisinko tämän kokemuksen jälkeen 
lähinnä vaipua talviunille?

Leirillä aloittelijallakaan ei mene päin mäntyä

Kun kerroin osallistuvani MPK:n Naisten maastotaidot -kurs-
sille, ystävieni reaktio oli epäuskoinen hämmennys. Kieltä-
mättä pohdin itsekin, kuinka lähinnä kulttuuria harrastavana 
kaupunkilaisnaisena oppisin hallitsemaan erätaidot. Onneksi 
metsään meni vain osallistujajoukkomme, eivät asiat. 
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Mistäs narusta nyt vedetään?  Talvella metsäyöpyminen teltassa on aina elämys. 
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Jännittäminen oli turhaa. Kurssille osal-
listui eräosaajia, mutta myös meitä ensiker-
talaisia, joilla ei vielä ollut aihepiiristä mi-
tään kokemusta. Itse osallistuin ystävieni 
kanssa, osa oli lähtenyt matkaan itsekseen. 
Kaikkia meitä – niin kouluttajia kuin kurs-
silaisia – yhdisti iloinen asenne ja aktiivinen 
ote. Ilahduin, kun kovaäänisenä sain läpi 
ehdotukseni tiimimme nimestä. Siitä tuli 
(mummoni mukaan) Rauha. 

Alkajaisiksi astuimme armeijan varustei-
siin. Vaikka maastoasut oli valittu lähinnä 
käytännön syistä, pääsin kurssin myötä hie-
man sisälle tuohon entuudestaan vain elo-
kuvista ja miesten puheista tuttuun armei-
jan maailmaan. Opin marssimaan, tunnis-
tamaan nallepuvun ja kutsumaan onnistu-

neita kuvaotoksia särmiksi. 
Aivan kaikki ei Säkylässä mennyt niin 

kuin Strömsössä. Olin usein tietämätön oh-
jelman kulusta ja laitoin liikaa vaatekerrok-
sia liikuntaosuuksille. Suksien kiinnittämi-
nen osoittautui todella konstikkaaksi ja är-
syttäväksi puuhaksi. Ensimmäisen päivän 
huhkinnan jälkeen ensiaputiimi kutsuttiin 
tutkimaan punaiseksi muuttunutta silmää-
ni. Onneksi kyseessä oli vain vaaraton ve-
renpurkaus. 

Onnistumisen elämyksiä
Mukaan mahtui myös melkoisia onnistu-
misen elämyksiä. Suoriuduin kunniakkaas-
ti kipinävuorosta ja onnistuin pääsemään 
puolijoukkueteltassa myös unten maille. 

Halonhakkuu sujui yllättävänkin kipakas-
ti. Laseraseella täräytin melkein napakym-
pin. Harjoituksessa juuri opitut ensiapu-
taidot muistuivat sujuvasti mieleen. 

Kun palautin varusterepun, ajattelin, 
että omaan reppuuni kertyi paljonkin ko-
tiin vietävää: tietoja, taitoja, itseni ylittä-
mistä, hauskoja hetkiä ja unohtumatto-
mia elämyksiä. Teille mukavat kouluttajat 
ja osallistujat haluan sanoa, kiitos! Sinul-
le, jolle talvimaastotaidot vielä nyt tarkoit-
tavat lähinnä korkokengillä pystyssä pysy-
mistä, totean – suosittelen!

HENNA BORISOFF
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Auttaa paljon, kun suunnittelee reitinvalintaa ja kertaa kompassinkäyttöä ennen siirtymistä 
pimeään talviseen metsään. 

Hiihtäminen armeijan suksilla on aina iloi-
nen asia! 
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PÄÄLLIKKÖPRAATAILEE

Satakunnassa kaikkien aikojen 
ennätys koulutuksessa
Vuonna 2015 saavutettiin vapaaehtoisessa 
maanpuolustuskoulutuksessa Satakunnassa 
erittäin hyvä tulos. Koulutusvuorokausien 
kahdeksan vuotta jatkunut nousu, pl. vuo-
si 2011, jatkui. Koulutusvuorokausissa saa-
vutettiin kaikkien aikojen ennätys yhteensä 
7171,50 koulutusvuorokautta. Vuoden ai-
kana toteutettiin 78 kurssia, joissa oli 4406 
osallistujaa, joista miehiä oli 4017 ja nai-
sia 389. Kouluttajina on kursseilla toiminut 
yhteensä 362 MPK-toimijaa. Kurssitarjon-
taan sisältyi 14 puolustusvoimien tilaamaa 
kurssia. Porin Prikaati, Lounais-Suomen 
Aluetoimisto, on neuvottelujen jälkeen pi-
tänyt tilaamiensa kurssien määrän kohtuul-
lisella tasolla vaikka Puolustusvoimien re-
surssit ovat olleet tiukilla.

Toteutettujen kurssien lukumäärä oli 
vuoden lopussa seuraava: Puolustusvoimi-
en tilaama sotilaallinen koulutus (PVVEH) 
14 kurssia, Muu sotilaallinen ja sotilaallisia 
valmiuksia palveleva koulutus 47 kurssia ja 
VARTU- koulutus 17 kurssia. Kovasta, on-
nistuneesta vapaaehtoistyöstä huolimatta 
Satakunnan KOTU-yksikön reserviläiset 
ovat edelleen olleet innolla mukana koulut-
tamassa ja osallistumassa MPK:n toimin-
taan.

Voidaan varmasti oikeutetusti todeta, 
että Satakunnan kotu on asukasmäärään 
suhteutettuna selvästi Suomen suurin kou-
lutus-ja tukiyksikkö MPK:ssa.

KIITOS tästä kuuluu varsinkin aktiivi-
sesti kursseilla käyneille kurssilaisille, kou-
luttajille, kurssinjohtajille, koulutusosasto-
jen johtajille, koulutuspäälliköille, koulu-
tus- ja tukiyksikön (KOTU) johdolle sekä 
muille MPK:n toimijoille. Tästä on hyvä 
jatkaa vapaaehtoista maanpuolustuskoulu-
tusta Satakunnassa tulevaisuudessa.                           

Koko Kansan MPK
Nimensä mukaisesti Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) koulutuksen paino-
piste on suunnattu varusmieskoulutuksen 
suorittaneille reserviläisille, mutta kehi-
tettäessä sotilaallista koulutusta emme saa 
unohtaa emmekä laiminlyödä varautumis- 
ja turvallisuuskoulutusta (VARTU). Uk-
rainan sodan myötä esille noussut termi, 
HYBRIDISOTA, jolla tarkoitetaan aseelli-
sen sodankäynnin ja uudenlaisten mm. yh-
teiskunnan normaaleja toimia häiritsevien 
ja lamaannuttavien keinojen yhdistelmää, 
nostaa vahvasti kuvaan kokonaisvaltaisen 
kriiseihin varautumisen tarpeen. Satakun-
nassakin useina vuosina järjestetyt kuntien, 
seurakuntien henkilöstölle, maatalouden 
(VAP) varatuille järjestetyt varautumiskurs-
sit sekä erityyppiset naisten turvakurssit, 
Selviytyminen sähköttä kurssit, lukiolaisten 
turvakurssit palvelevat juurikin tätä tärkeää 
ennakoivaa varautumista poikkeaviin olo-
suhteisiin.

LYYLI-HARJOITUS
Lyyli 2016 harjoitus 15.-17.4. on Lounais-
Suomen aluetoimiston tilaama ”pääsotahar-
joitus” Satakunnan- ja Varsinais-Suomen 
Paikallispataljooniin sijoitetuille avainhen-
kilöille. LYYLI-harjoitus on suora jatkumo 
viime syksyn TYYNE-harjoitukseen. Har-
joitus toteutetaan kokonaisuudessaan Po-
rin Prikaatin Huovinrinteellä ja esitettyjen 
resurssien vähentyessä mm. tykistön tuliase-
makurssi jäi pois. Harjoituksen johtajana 
toimii Varsinais-Suomen kotun koulutus-
päällikkö Kimmo Iljin. Harjoitus toteu-
tetaan yhteistyössä Satakunnan- ja Varsi-
nais-Suomen MPK-kouluttajien toimesta. 
Harjoituksessa mm. Satakunnan ja Varsi-
nais-Suomen Maakuntakomppanioilla on 
tärkeä rooli.

ISKU-HARJOITUS
1.-3.4. Satakunnan koulutus-ja tukiyksik-
kö järjestää yli kymmenen kurssin sisältä-
vän ISKU-harjoituksen Porin Prikaati Nii-
nisalon toimipisteessä. ISKU-harjoituksen 
kurssit löytyvät toisaalta kurssilistauksesta 
tästä lehdestä. Harjoituskokonaisuuteen on 
osallistumassa yhteensä noin 200 kurssilais-
ta ja harjoituksen johtajana toimii Satakun-
nan kotu:n koulutuspäällikkö Juha Niini-
koski. Kurseille ehtii ilmoittautumaan vielä 
maaliskuun puoleen väliin mennessä.

Maatalouden varautumisen-kurssi VAP-
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KIMMO TUOMI
Päällikkö

MPK Satakunta

varatuille pidetään  koulutuspäällikkö Mat-
ti Bärlingin johtamana 8.4. Raumalla. 
Kurssille on jälleen onnistuttu hankkimaan 
erittäin korkeatasoiset luennoitsijat. Kurs-
si toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen, 
MTK-Satakunnan, Rauman kaupungin, 
Lounais-Suomen AVI:n ja Satakunnan pe-
lastuslaitoksen kanssa. 

MPK-Satakunnan toimisto siirtyy Po-
rin Prikaatin Niinisalon toimipisteeseen 
1.7.2016 mennessä. Nyt kun Satakunnan 
kotu on nimetty valtakunnan johtavaksi ty-
kistön suunnittelu-ja kehittämisyksiköksi 
niin tämä on hyvin luonteva ja tulevaisuut-
ta luotaava ratkaisu.

KUNTOA NOSTATTAVIA VIRKISTÄ-
VIÄ KEVÄTKELEJÄ TOIVOTTAEN!

TERVETULOA KURSSEILLE, TEH-
DÄÄN TURVALLISUUTTA YHDESSÄ!

  

Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin 
Ah ma-harjoitus järjestettiin Porin prikaa-
tissa Säkylässä ja Niinisalossa 5.-7. helmi-
kuuta Satakunnan Kotun johtamana. Vii-
konlopun ohjelmaan kuului laaja-alaisesti 
erilaista sotilaallista koulutusta, mm. maa-
kuntakomppanioiden talviharjoitus, tie-
dustelukurssi, tarkka-ammunta 1 -kurssi 
ja tulenjohto- ja viestikurssi. 

MPK:n yhteistyössä Naisten valmi-
usliiton toimijoiden kanssa toteuttama 
Naisten talvimaastotaidot -kurssi Huovin-
rinteellä oli niin ikään suosittu ja 23 kurs-

silaisesta peräti 25% oli ensikertalaisia. 
Huovinrinteellä nähtiin lauantaina 

myös merkittäviä vieraita, kun MPK:n 
hallituksen tuore puheenjohtaja Tapio 
Peltomäki saapui seuraamaan harjoi-
tusta piiripäällikkö Markku Laineen ja 
Satakunnan Kotun päällikkö Kimmo 
Tuomen kanssa. Ahma keräsi mukaansa 
kaikkiaan noin 270 lounaissuomalaista 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen aktii-
via ja oli vahva avaus lounaissuomalais-
ten harjoitusten vuoteen.

OLLI ALHO

Ahma opetti sotilaita ja siviilejä 
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PV:n tilaama 
sotilaallinen koulutus

Maaliskuu

Valmistava harjoitus 2 (PVVEH) Säkylä 12. – 13.03.
 
Huhtikuu

Perusammunnan johtajakoulutus 5 (PVVEH)  15. – 17.04.

LYYLI – harjoitus (PVVEH) Säkylä 15. – 17.04. 
- Sotilaspoliisikomppanian kurssi  
- Suojauskomppanian kurssi 
- Esikunta- ja viestikomppanian kurssi 
- SATMAAK- kurssi 
- KOTU-kurssi

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia 
valmiuksia palveleva koulutus

Maaliskuu

Taktinen RK 1 kurssi Pori 05. – 06.03
 
Taktinen Pistooli 1 kurssi Pori 12. – 13.03
 
ISKU Perinneasekurssi 1 Niinisalo 19.03

Huhtikuu

ISKU – harjoitus Niinisalo 01. – 03.04 
- Tykistötaitokilpailu (Hedberg)   
- Reserviläisjohtaja 1    
- Viestikurssi 1    
- Taso- ja mittauskurssi    
- Naisten sotilastaidot    
- Taisteluhätäensiapukurssi   
- Tarkka-ampuja 2       
- Tarkka-ampuja 4    
- Johdon kurssi    
- JV-tiedustelukurssi    
- Asutuskeskustaistelu 1   

SATAKUNNAN KOTU KURSSIT KEVÄT  2016
Toukokuu

Naisten ase- ja ampumakoulutus 1 Huittinen 14.05 

Taktinen Haulikko 1 kurssi Rauma 14. – 15.05. 
    
ISKU Perinneasekurssi 2 Niinisalo 28.05  
    
AR 15 käyttö ja huolto Pori 28. – 29.05

Heinäkuu

PorPr:n omaisten- ja kiltapäivä Niinisalo 08. – 09.07.

Elokuu

Reserviläispäivä Nakkila 06. – 07.08.
 
Taktinen Haulikko 2 kurssi Rauma 13. – 14.08.
 
Reserviläispäivä Lavia 20.08 

Taktinen Pistooli 2 kurssi Pori 20. – 21.08

Naisten ase- ja ampumakoulutus 2 Huittinen 27.08 

Vänrikkipäivä Säkylä 27.08 

VARTU-koulutus

Maaliskuu

Selviytyminen sähköttä Pomarkku 01.04 

Huhtikuu

ISKU Naisten kunnon kohotus 1 Niinisalo 01. – 03.04.

Seurakunnan varautuminen Rauma 01. – 30.04.
 
Kunnan varautuminen Rauma 01. – 30.04

Seniorien turvakurssi Noormarkku 01. – 30.04
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Kunnan varautuminen Huittinen 01. – 30.04
Maatilojen varautuminen Rauma 08.04 

Nuorten tutustuminen Puolustusvoimiin Säkylä 20. – 22.04

Seurakunnan varautuminen Honkajoki 22.04 

Toukokuu

Opettajien turvakurssi Huittinen 01. – 31.05
 
Seurakunnan henkilöstön turvallisuus Huittinen 01. – 31.05
 

SATAKUNNAN KOTU KURSSIT KEVÄT  2016
Opiskelijan turvakurssi Kokemäki 11.05. 
Opiskelijan turvakurssi Rauma 11.05. 

Opiskelijan turvakurssi Huittinen 11.05. 

Arjen turvallisuuskurssi Noormarkku 28.05 

Elokuu

Varusmiesten liikenneturvallisuuskurssi Niinisalo 23.08. 

Varusmiesten liikenneturvallisuuskurssi Niinisalo 24.08.
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Huovinrinteellä järjestettiin 6-7.2.2016 MPK:n ja Naisten Valmiusliitto ry  Turun ja Porin alueneuvottelukunnan 
yhteistyönä AHMA–Naisten talvimaastotaidot kurssi.  Pia Huhtalan ja Maria Pylvänäisen lounas valmistui käte-
västi retkikeittimellä eikä lumisadekaan menoa haitannut. 
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Tuntemattoman Sotilaan aloituksesta tutul-
le paikalle kävi Lounais-Suomen reserviläi-
sistä kootun hiihtojoukkueen taival illalla 1. 
maaliskuuta 2016. Tuntematonta joukku-
eelle oli myös edessä olevat koitokset, kos-
ka kaikki joukkueen jäsenet olivat ensiker-
taa osallistumassa Oltermannin hiihtoon, 
eikä vannoituneita hiihdonharrastajia jouk-
kueesta löytynyt. Joukkue oli koottu Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan aktiivisista re-
serviläisistä – johtajanaan luutnantti Eemeli 
Lappalainen.

Puolustusvoimien 
vanhin kilpailu
Oltermannin hiihto on Puolustusvoimi-
en vanhin kilpailu, joka on järjestetty en-
simmäisen kerran jo vuonna 1933. Yhtä-
jaksoisesti hiihto on järjestetty vuodesta 
1951. Tänä vuonna järjestetty hiihtokilpai-
lu oli järjestyksessään 71. ja siihen osallistui 
17 joukkuetta. Vuodesta 2014 alkaen Ol-
termannin hiihto on hiihdetty maavoimien 
joukko-osastojen ja reserviläispiirien välise-
nä kilpailuna.

Oltermannin hiihto on kaksiosainen ta-

kaa-ajokilpailu. Kilpailureitti koostuu rasti-
pisteistä, jotka täytyy kiertää annetussa jär-
jestyksessä ja kuljettaa samalla viestiä Olter-
mannille. Ensimmäiseen osuuteen lähde-
tään yhteislähdöllä ja rastien välit suunnis-
tetaan pareittain. Toiselle osuudelle, jonka 
hiihtojoukkueen ”ankkuri” hiihtää yksi-
nään, lähdetään välimaaliin tulojärjestyk-
sessä. Maaliin päästyään ankkuri lukee vies-
tin Oltermannille. Kilpareitille muodostuu 
matkaa noin 80–100 km.

Kilpareitin suunnittelu 
ja tiedustelu
Kilpailun rastipisteet julkaistiin kilpapuhut-
telussa 24 tuntia ennen lähtöä. Joukkueilla 
oli vuorokausi aikaa suunnitella ja tiedustel-
la kilpareittejä. Lounais-Suomen osalta kil-
pailu päättyi kuitenkin ennätysajassa, koska 
sääntörikkomuksen takia joukkue suljettiin 
kilpailun ulkopuolelle heti kättelyssä – syy-
nä oli (parhaiden) hiihtäjien värvääminen 
joukkueeseen kahden maakunnan alueelta. 
Sääntöjen mukaan joukkueen täytyy koos-
tua yhden maakunnan reserviläisistä.

Joukkue vetäytyi kilpapuhuttelun jäl-

keen Pohjois-Karjalan pimeään yöhön 
suunnittelemaan kilpailureittejä ja protestia 
kilpailusta sulkemisen johdosta. Yön aikana 
kävi kuitenkin ilmi, että partioille pakolliset 
turvaköydet vesistöylitysten tiedustelua var-
ten olivat jääneet Porin prikaatiin. Kilpailu-
toimistossa aamulla esitettäväksi suunnitel-
tu protesti muuttuikin siis tukipyynnöksi 
turvaköysistä, jotta reittitiedustelut voitai-
siin suorittaa turvallisesti. Aamulla kilpailu-

Lounaissuomalaiset Oltermannin hiihdossa

”Kollaan Vasamalta 
      Tuntemattoman Sotilaan Paloaukealle”

”Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaukaa viisas. 
Niinpä hän oli aikoinaan antanut metsäpalon polttaa kymmeniä hehtaareja valtion 
metsää eräällä hietakankaalla lähellä Joensuun kaupunkia. Tapansa mukaisesti koetti-
vat ihmiset kaikkensa ponnistaen keskeyttää hänen työnsä, mutta järkähtämättä hän 
poltti metsää niin laajalta alueelta kuin katsoi tuleviin tarkoituksiinsa sopivaksi. Muu-
an eversti huomasi ensimmäisenä miten pitkälle oli ulottunut kaikkivaltiaan katse. Hän 
oli erään armeijakunnan esikuntapäällikkö, ja joukkoja sijoitellessaan hän huomasi pa-
loaukean erittäin sopivaksi majoituspaikaksi.”       –Väinö Linna, Tuntematon Sotilas

Joukkueenjohtaja luutnantti Lappalainen 
tiedustelemassa kilpareittejä. 
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toimistosta saatiin ensin nuhteet huolimat-
tomuudesta, mutta sen jälkeen myös muu-
tama hyvä vinkki turvaköysien hankintaan. 
Vinkkien avulla köydet saatiin aamupäivän 
aikana lainattua Pohjois-Karjalan rajavar-
tiostosta ja joukkue pääsi turvallisin mielin 
tiedustelemaan maastoon.

Kilpailun kulku
Kilpailun yhteislähdön jälkeen kärkijoukot 
alkoivat nopeasti tekemään eroa takana tu-
leviin. Ensimmäiselle rastille nopeimpien 
joukkueiden hiihtoparit sivakoivat reilussa 
tunnissa, eikä vauhti siitä pahemmin hiipu-
nut koko kilpailun aikana. Tasoerosta jouk-
kueiden välillä kertonee jotain se, että A-sar-

jan voittaneen Kainuun prikaatin joukkue 
suoriutui välimaaliin vajaassa viidessä tun-
nissa, kun samassa ajassa Lounais-Suomen 
joukkue oli suorittanut matkasta noin kol-
manneksen.

 Lounais-Suomen joukkue ei ollut mää-
rävahvuinen, vaan joukkueelta puuttui yk-
si hiihtäjä. Kilpailusäännöt määräsivät, et-
tä ennen välimaalia joukkueen tuli käyttää 
kaikkia viittä hiihtoparia. Näin ollen jouk-
kueenjohtaja joutui osallistumaan kilpai-
luun sekä hiihtoparina että ankkurina. Sii-
nä missä määrävahvuiset joukkueet sai-
vat asettaa levänneet ankkurit välimaaliin 
lähtöä odottelemaan, oli Lounais-Suomen 
ankkuri suksinut maastossa läpi yön. Kun 
välimaalista sitten ensimmäisen joukkueen 
ankkuri lähti liikkeelle klo. 7:30, oli Lou-
nais-Suomen viestikapula liikkunut yön 
reittiosuudesta kaksi kolmannesta.

Kilpajoukkueista viestin Oltermannille 
toimitti nopeimmin Pohjois-Karjalan jouk-
kue, kokonaisajalla 5 tuntia 54 minuuttia. 

Ensimmäinen joukkue hiihti viestin perille 
vain 6 minuuttia nopeammin kuin seuraa-
vaksi tullut Etelä-Savon joukkue. Lounais-
Suomen osalta kilpailu päätettiin keskeyt-
tää toiseksi viimeiselle rastille ennen väli-
maalia.

 
Tärkeää on toimittaa 
viesti perille
Vaikka Lounais-Suomen joukkueen osalta 
kilpailu keskeytyikin, niin viesti Olterman-
nille toimitettiin perille. Koska viestiä ei 
saatu toimitettua hiihtäen maaliin, varattiin 
palkintojenjakotilaisuuteen Lounais-Suo-
men ankkurille aikaa lukea viesti kaikkien 
kilpailijoiden kuullen Oltermannille. Kil-
pailun oltermannina toimi prikaatikenraa-
li Petri Hulkko. Ensi vuonna viestejä hiih-
detään perille Länsi-Suomessa, kun hiihdon 
järjestelyvastuu siirtyy Porin prikaatille.

EEMELI LAPPALAINEN
Porin Reserviupseerikerho ry

Muutama sekunti ennen iltayhdeksän yhteislähtöä. 
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LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO

Arvoisat Karhu-lehden lukijat! 

Lounais-Suomen aluetoimiston ensimmäi-
nen toimintavuosi osana Porin prikaatia 
on nyt takana. Aluetoimiston näkökulmas-
ta vuotta 2015 siivitti perustehtävien lisäk-
si mm Reserviläiskirje 2015 projekti, joka 
kosketti suoraan noin 900 000 tuhatta re-
serviläistä ja tiedotusvälineiden kautta var-
masti jokaista kansalaista. Mitä projektista 
saatiin sitten ulosmitattua - nyt, kun seu-
rannan tulokset on saatu analysoitua, on 
aika tuoda esiin eräitä keskeisiä havaintoja.

Tavoitteena oli 
tiivistää yhteydenpitoa...
Puolustusvoimien operaatiopäällikkö käyn-
nisti vuonna 2013 projektin kirjeen lähet-
tämiseksi reserviläisille. Kirjeestä ja siihen 
liittyvästä projektista käytettiin nimeä ”Re-
serviläiskirje 2015”. Reserviläiskirjeiden lä-
hettäminen ajoitettiin tapahtuvaksi Puo-
lustusvoimauudistuksen 2015 voimaan 
astumisen yhteydessä. Puolustusvoimien ta-
holta tavoitteeksi asetettiin lähettää reservi-
läisille tieto heidän sodan ajan tehtävästään. 
Reserviläiskirjeiden tarkoituksena oli tiivis-

tää yhteydenpitoa reserviläisten ja puolus-
tusvoimien välillä, testata asevelvollisrekis-
teriä sekä tarkastaa asevelvollisten tietoja. 

Tähän asti sodan ajan tehtävästä on an-
nettu tieto varusmiespalveluksen päättyessä, 
jolloin joukkotuotannon periaatteiden mu-
kaan tuotetulle joukolle on ilmoitettu yksi-
löity tehtävä sodan ajan joukossa. Reservin 
harjoitukset ovat olleet toinen tarkistuspis-
te, jolloin reserviläisen tehtävä on tullut hä-
nen tietoonsa. Toki käymällä aluetoimistos-
sa on asevelvolliselle kerrottu hänen tehtä-
vänsä. Nyt puolustusvoimat lähestyi ensim-
mäistä kertaa aktiivisesti ja ”massamaisesti” 
reserviläisiä - aluetoimistojen saamien pa-
lautteiden sekä mm sosiaalisessa mediassa 
käytyjen keskustelujen perusteella tehtävis-
tä informointi koettiin reserviläisten puo-
lelta varsin myönteisenä. Toki pettymyksiä-
kin tuli, mutta kokonaisuutena tavoitteesta 
pitää yhteyttä reserviläisiin toteutui myön-
teisesti.

... ja tarkastaa henkilötiedot
Projektin toisena tavoitteena ollut asevel-
vollisuusrekisterin ja sen tietojen oikeelli-
suuden testaaminen antoivat luottamusta 

järjestelmään. Yksinkertaistettuna järjestel-
mä kytkee yhteen reserviläisen sotilaskou-
lutuksen ja palvelustiedot, osoitetiedot sekä 
sodan ajan tehtävän. Tärkein palautemeka-
nismi oli reserviläisten yhteydenotot alue-
toimistoon. Yhteydenottojen lukumäärä 
kaikkiin aluetoimistoihin oli noin 10 000 
kappaletta. Yhteydenotot jakaantuivat kar-
keasti virheellisten tietojen ilmoitus- ja oi-
kaisupyyntöihin, ilmoituksiin omista muut-
tuneista osaamistiedoista tai terveydentilasta 
sekä kysymyksiin saada tehtävä sodan ajan 
joukoista. Jokainen yhteydenotto käsiteltiin 
tapauskohtaisesti ja kaikkiin yhteydenottoi-
hin pyrittiin vastaamaan joko heti tai muu-
taman vuorokauden viiveellä. Toki edel-
leen sijoitusmuutoksia on työn alla ja niistä 
informointi on kesken. Lounais-Suomen 
aluetoimisto on vastaanottanut noin 2000 
palautetta ja ne ovat olleet muutamaa yk-
sittäistä tapausta lukuun ottamatta positii-
visia - on haluttu korjata omia tietoja ja on 
tuotu esiin halukkuuksia päästä mukaan 
harjoituksiin. Olemme kokeneet yhteyden-
otot reserviläisten haluna antaa omaa panos 
maanpuolustustehtäviin mahdollisimman 
oikeilla perusteilla - tämä on perin konk-

Operaatio reserviläiskirje 2015 
     – mitä saatiin ulosmitattua?
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reettinen osoitus korkeasta maanpuolustus-
tahdosta. Maanpuolustustahtoa ei saa kui-
tenkaan pitää itsestään selvyytenä, vaan sen 
eteen on tehtävä pitkäjänteistä työtä.

Projekti herätti 
myös kansainvälistä huomiota
Reserviläiskirjeet herättivät myös laajempaa 
yhteiskunnallista keskustelua maanpuolus-
tuksesta. Puolustusvoimien proaktiivinen 
viestintä sai myös kiitosta useissa pääkir-
joituksissa ja kolumneissa. Projekti sai nä-
kyvyyttä myös kansainvälisesti – osuihan 
se aikaan, jolloin mm Ukrainan tilanne oli 
päivittäisen uutisoinnin ja mediaseurannan 
aiheena. Puolustusvoimien näkökulmasta 
Reserviläiskirje 2015 projekti oli kokonai-
suutena onnistunut ja saavutti sille asetetut 
tavoitteet palautteen ollessa pääosin positii-
vista. Meillä on kyky kouluttaa sodan ajan 
joukkoja laadukkaasti ja meillä on järjestel-
mä, jolla kykenemme tavoittamaan reser-
viläiset. Reserviläiskirjeellä saimme paran-
nettua asevelvollisuusrekisterin tietoja ja 
kohdennettua osaamista entistä paremmin 
poikkeusolojen tehtäviin. Meillä on oikeasti 
osoitettu valmiutta, eli kykyä ja tahtoa!

Omasta puolestani toivon, että myös 
muun yhteiskunnan kyky varautua nor-
maaliolojen häiriötilanteisiin sekä poikke-
usoloihin on yhtä tukevalla perustalla kuin 
sotilaallisen maanpuolustuksen osalta tilan-
ne nyt on. Tämän päivän uhkakuvat ovat 

niin monimuotoiset, että koko yhteiskun-
nan varautumisvalmiutta koetellaan var-
masti ennen kuin aseellisen voimankäyt-
töön joudutaan turvautumaan.

Toivotan kaikille Karhu-lehden lukijoille hy-
vää kevään odotusta!

Maanpuolustusterveisin,

Reserviläiskirjeet 

herättivät myös 

laajempaa 

yhteiskunnallista 

keskustelua 

maanpuolustuksesta.

Aluetoimiston päällikkö
          Everstiluutnantti   

     SAMI ISO-LAURI
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Porin prikaatissa koulutettava Suomen kan-
sainvälisen valmiusjoukon jääkärikomp-
pania arvioitiin 30.11.–4.12. järjestetyssä 
harjoituksessa Naton toimintavalmiusarvi-
oinnilla (NEL2 – Nato Evaluation Level 2) 

Säkylässä. Arvioinnin suoritti kansainvä-
linen arviointiryhmä, jota johti suomalai-
nen sotilas. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, 
kun pääosin varusmiehistä koostuva jääkäri-
komppania arvioitiin NEL2 -tasoisella arvi-

oinnilla Maavoimissa.
– Varsinainen arviointi kesti yhteensä 

72 tuntia, jonka aikana komppania toteut-
ti monipuolisia taistelu- ja kriisinhallinta-
tehtäviä Camp Maurista varuskunnan lähi-

1. jääkärikomppania täytti odotukset Naton toimintavalmiusarvioinnissa 

Valmiusjoukon varusmiehet 
vakuuttivat kansainväliset 
arvioijat
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alueille, arvioinnin johtaja everstiluutnantti 
Marko Lahtinen kertoo.

Joukon toiminnassa arvioitavia kohteita 
olivat mm. materiaalinen valmius, joukon 
toimintatavat sekä asiakirjojen ja käskyjen 

kansainvälinen yhteensopivuus. Kokonai-
suutena joukko selviytyi arvioinnista erin-
omaisin arvosanoin.

– Tavallisesti eniten ongelmia tulee asia-
kirjavalmiuteen liittyvistä asioista sekä ma-
teriaaliasioista. Tällä kertaa nämäkin asiat 
olivat hoidossa, everstiluutnantti Lahtinen 
toteaa.

Vaativassa harjoituksessa joukon osana 
toimi mm. ilmatulenjohtopartio, joka johti 
ja koordinoi ilmaelementin käyttöä. Jouk-
koja tukivat NH90 -kuljetushelikopteri, Il-
mavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjä sekä 
taisteluhelikopteria harjoituksessa kuvan-
nut MD500 -helikopteri. Suomalaisten il-
matulenjohtokyky kansainvälisessä yhteis-
toiminnassa on yksi tärkeitä Afganistanin 
ISAF -operaation myötä Maavoimissa ke-
hitettyjä suorituskykyjä, joka palvelee myös 
kansallista puolustusta.

Komppania sai kansainväliseltä arvioit-
sijaryhmältä kaikista arvioitavista kohteis-
ta erinomaiset tulokset. Erityistä kiitosta 
komppania sai mm. asenteesta, kielitaidos-
ta, johtamiskyvystä, hyökkäystehtävän to-
teutuksesta ja ilmatuen käytöstä.

– ”Just beautiful!”, totesi eräskin ulko-
maalainen arviointiryhmän jäsen seurates-
saan jääkärikomppanian hyökkäystehtävän 
toteutusta, kuvailee arviointiryhmän pa-
lautetta Satakunnan jääkäripataljoonan ko-
mentaja, everstiluutnantti Teemu Nurme-
la.
 
Nopean toiminnan joukkojen 
valmiusjakso odottaa ensi vuonna
Arviointi on osa Maavoimien suunnitel-
mallista joukkotuotantoa kansainvälises-
ti yhteensopivien joukkojen tuottamiseksi. 
Suomen kansainväliset valmiusjoukot ovat 
Porin prikaatin kouluttamia joukkoja ja ne 

1. jääkärikomppania täytti odotukset Naton toimintavalmiusarvioinnissa 

saavat kotimaan koulutuksen lisäksi valmi-
udet kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.

Naton arviointijärjestelmässä NEL2 -ta-
soa edeltää alempi NEL1 -taso, joka mittaa 
joukon yleistä yhteistoimintakykyä (Inte-
roperability). Vaativampi NEL2-taso puo-
lestaan arvioi yksikön toimintavalmiuden 
(Combat Readiness) osana monikansallista 
kokoonpanoa. 

Naton valmiusjoukkopooliin osallis-
tuminen edellyttää NEL2-tason saavutta-
mista. Nyt arvioitu 183 henkilön kokoi-
nen jääkärikomppania asetetaankin vuo-
della 2016 Naton nopean toiminnan jouk-
kopooliin (NATO Response Force, NRF) 
yhdessä Maavoimien kansainvälisen heli-
kopteriosaston kanssa. Nopean toiminnan 
joukot ovat valmiusaikana 60 vuorokauden 
lähtövalmiudessa. 

Porin prikaati ja Utin jääkärirykment-
ti ylläpitävät joukkojen perustamisvalmi-
utta ja valmistautuvat lähettämään osas-
tot tehtävään erillisen kansallisen päätök-
sen mukaisesti. Osallistuminen kansain-
väliseen kriisinhallintaoperaatioon osana 
NRF-joukkoa edellyttää Suomen kansallis-
ta operaatiokohtaista päätöstä ja Naton hy-
väksyntää. Toimintavalmiutta ylläpidetään 
ja kehitetään lähettämällä jääkärikomppa-
nia helmi-maaliskuussa 2016 Norjassa jär-
jestettävään harjoitukseen:

– Suurin osa jääkärikomppaniasta osal-
listuu reserviläisinä Norjassa ensi vuoden 
helmi-maaliskuussa järjestettävään Cold 
Response 16 -harjoitukseen, johon Suomi 
osallistuu melko mittavalla osastolla, Nur-
mela valottaa joukon tulevia suunnitelmia.

 

MARKUS MALILA
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Venäjä julkisti uuden sotilasdoktriinin 
26.12.2014. Doktriini on presidentin ase-
tus, joka antaa suuntaviivat strategisista ta-
voitteista ja asevoimien kehittämisestä si-
toen koko Venäjän valtiota eikä ainoastaan 
sen asevoimia. Doktriini vahvistaa Venä-
jän suurvalta-asemaa ja on tarkoitettu kor-
keimman johdon sotilaspoliittiseksi työka-
luksi. Doktriinissa vauhditetaan asevoimien 
uudistamista ja varustamista. Tämä uudis-
tusohjelma vaatii doktriinin mukaan yh-
teiskunnan militarisoimista, kansalaisten 
sotilaallis-isänmaallisen kasvatuksen vahvis-
tamista sekä jokaisen Venäjän kansalaisen 
valmistautumista sotilaalliseen palveluun.  

Otteita vuoden 
2014 sotilasdoktriinista 
Uusi doktriini tuo esiin Venäjän heikenty-
neet suhteet läntisten valtioiden kanssa ja 

pitää uhkana Naton laajentumista Venäjän 
rajoille. Vaikka doktriini on tiukasti Nato-
vastainen, se on ainakin näennäisesti puo-
lustuksellinen. Venäjällä kuitenkin on val-
lalla käsitys, että paras puolustus on nopea 
hyökkäys. Sotilaallista voimaa käytetään 
vasta sen jälkeen, kun kaikki väkivallatto-
mat keinot konfliktin ratkaisemiseksi on 
käytetty. Asiakirjassa korostetaan YK:n tär-
keyttä ja ilmoitetaan Venäjän haluavan teh-
dä yhteistyötä ETYJ:n kanssa. 

Sotilasdoktriinissa nimetään Venäjän 
suurimmaksi ulkoiseksi uhkaksi Naton laa-
jentuminen, jota vastustetaan kaikin kei-
noin. Nato nähtiin suurimpana uhkana jo 
vuoden 2010 doktriinissa, mutta Ukrainan 
sota on tuonut asiakirjaan hyökkääviä jän-
nitteitä, joita ei ole nähty sitten Neuvosto-
liiton aikoihin. Kansallisen turvallisuuden 
uhkaksi mainitaan Venäjän tai sen liittolais-

ten rajoilla olevien valtioiden alueelle sijoi-
tettavat Natojoukot. Venäjän johto vastaa 
kokemaansa Naton paineeseen terävöittä-
mällä sotilasohjeistustaan. Doktriinissa syy-
tetään Natoa hyökkäysvoimien vahvistami-
sesta Venäjän rajoilla ja ohjustentorjunta-
järjestelmän sijoittamisesta Keski-Euroop-
paan. Asiakirja sallii Venäjän ja sen liittolai-
set hankkimaan ohjuspuolustusjärjestelmiä. 
Doktriini toteaa laaja-alaisen hyökkäyksen 
mahdollisuuden Venäjää vastaan vähenty-
neen, mutta listaa useita uhkia kuten alue-
kiistat, puuttuminen Venäjän sisäisiin asi-
oihin ja strategisten aseiden, erityisesti stra-
tegisten tavanomaisten täsmäaseiden, si-
joittaminen avaruuteen. Asiakirja julkistaa 
uuden käsitteen ydinaseettoman varoitta-
misen, joka perustuu tavanomaisten asevoi-
mien korkeaan lähtö- ja toimintavalmiu-
teen.    

T-90 taistelupanssarivaunut 9. toukokuuta voitonpäivän paraatissa Moskovassa.

Venäjän sotilasdoktriini ja maavoimien kehittäminen
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Uusi asia doktriinissa on Venäjän etu-
jen sotilaallisen suojeleminen arktisella alu-
eella. Joulukuussa 2014 perustettiin uusi 
yhdistetty strateginen komentokeskus Se-
ver (sever=pohjoinen). Sille alistettiin 200. 
moottoroitu prikaati Petsamossa ja 61. me-
rijalkaväkiprikaati Petsamon Sputnikissa. 
Asevoimat kouluttavat uusia arktisia jouk-
koja, joihin kuuluu 80. moottoroitu pri-
kaati sekä 85. erillinen helikopterirykment-
ti Sallan Alakurtissa. Toinen arktinen pri-
kaati tulee Kaukoitään vuoden 2016 ku-
luessa. Venäjä rakentaa Severin alueelle 13 
lentokenttää ja 10 ilmapuolustustutka-ase-
maa. Tämä rakentaminen mahdollistaa 
suurten, nykyaikaisten sotilaskoneiden käy-
tön alueella. 

Sotilasdoktriinissa kiirehditään osallistu-
maan aktiivisesti alueellisiin turvallisuusor-
ganisaatioihin kuten Itsenäisten valtioiden 
yhteisöön (IVY), johon kuuluu yhdeksän 
entistä neuvostotasavaltaa. Venäjä vahvistaa 
ne turvallisuustakuut, jotka se on antanut 
Armenialle, Kazakstanille, Kirgisialle, Tad-
zikistanille sekä Valkovenäjälle ja pyrkii lu-
jittamaan Shanghain yhteistyöjärjestöä, jos-
sa tärkeimpinä jäseninä on Venäjä sekä Kii-
na. Venäjä pyrkii luomaan läheiset suhteet 
BRICS-maihin: Brasiliaan, Intiaan, Kii-
naan, Etelä-Afrikkaan ja joihinkin latina-
laisen Amerikan maihin. Lisäksi kehitetään 
suhteita Georgialta vallattuihin Etelä-Osse-
tiaan ja Abhaziaan.   

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että 
Länsi-Eurooppa on varsin riippuvainen Ve-
näjän kaasusta ja öljystä. Tätä riippuvuutta 
Venäjä käyttää taitavasti hyväkseen poliit-
tisena aseena. Läntinen maailma on ollut 
vuosikausia lapsellisen hölmö uskoessaan 
Venäjän propagandaan ja desinformaati-
oon. Venäjä on johdonmukaisesti pyrkinyt 
heikentämään ja hajottamaan Natoa ja Eu-
roopan Unionia poliittisin ja taloudellisin 
keinoin. Nyt keinoihin on nousemassa kas-
vavalla sotilaallisella voimalla uhkaaminen, 
jolla on vaikutusta, koska Länsi-Euroopan 

valtiot ovat vuosien ajan lyöneet laimin so-
tilaallisen puolustuksensa ja supistaneet jo-
pa tiedustelujärjestelmiään.  

Venäjän maavoimien kehittäminen 
Venäjä on kehittänyt voimakkaasti asevoi-
miensa iskukykyä koko 2000-luvun. Vuo-
sien 2011–2020 varusteluohjelmassa hanki-
taan sotamateriaalia 350 miljardilla eurolla. 
Maavoimien ja maahanlaskujoukkojen va-
rustamiseen käytetään 46 miljardia euroa, 
joka on noin 14 % koko varustelubudjetis-
ta. Tuolla summalla on tarkoitus hankkia 
5 000 uutta panssariajoneuvoa ja moderni-
soida 6 000 vanhaa. Venäjän asevoimat ovat 
hyvin maavoimakeskeiset. Maavoimien or-
ganisaatioita, koulutusta ja kalustoja kehite-
tään voimavaroja säästämättä. Erittäin kovia 
satsauksia on tehty panssarijoukkoihin, joi-
den tulevaa kalustoa esiteltiin tämän vuoden 
voitonpäivän 9.5. paraatissa Moskovassa. 
Paraatin helmi oli uusi taistelupanssarivau-
nu T-14 Armata, jota seurasi liuta uuden-
tyyppisiä panssarivaunuja kuten raskas ryn-
näkköpanssarivaunu BMP T-15, Kurganets 
25-panssarivaunu, josta saadaan muunnet-
tua rynnäkkö-, kuljetus-, komento-, lääkin-
tä- ja tiedustelupanssarivaunut ja pyöräalus-
tainen BTR Bumerang vaunu.    

Venäjän maavoimat ovat siirtyneet jous-
tavaan prikaati – armeija – kokoonpanoon. 
Prikaatin ylempänä johtoportaana on ar-
meija, joita on 10 ja ne kuuluvat sotilaspii-
rien alaisuuteen. On luotu noin 4 200 so-
tilaan itsenäiseen toimintaan pystyviä pri-
kaateja, joita kyetään pitämään korkeassa 
valmiudessa. Muutama vuosi sitten ilmoi-
tettiin, että tavoitteena on luoda vuoteen 
2020 mennessä korkeaan valmiuteen 4 
panssari- ja 34 moottoroitua prikaatia sekä 
reserviin 1 panssari- ja 14 moottoroitua pri-
kaatia. Moottoroiduista prikaateista puo-
let varustetaan rynnäkköpanssarivaunuilla 
ja puolet pyörä- ja tela-alustaisilla kuljetus-
panssarivaunuilla. Panssari- ja moottoroitu-
jen prikaatien lisäksi maavoimiin tulee kuu-
lumaan 9 tykistöprikaatia, 8 tykistöohjusp-
rikaatia, 4 raketinheitinprikaatia, 4 vies-
tiprikaatia, 2 pioneeriprikaatia, 3 ilmaryn-
näkköprikaatia ja 8 erikoisjoukkoprikaatia. 
Nämä 85 prikaatia ovat jo olemassa, mut-
ta niiden koulutus ja etenkin varustaminen 
uudella kalustolla on vielä kesken.   

Uudessa moottoroidussa jalkaväkipri-
kaatissa on esikunta, kolme moottoroitua 
jalkaväkipataljoonaa, panssarivaunupatal-
joona, panssarintorjuntapataljoona, kaksi 
panssarihaupitsipatteristoa, raketinheitin-

Uusia T-14 taistelupanssarivaunuja suunnitellaan rakennettavan 2300 kappaletta.
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patteristo, kaksi ilmatorjuntaohjuspatte-
ristoa, pioneeripataljoona, kunnossapito-
pataljoona, täydennyspataljoona, lääkintä-
komppania, viestipataljoona, tiedustelupa-
taljoona, suojelukomppania, elektronisen 
sodankäynnin komppania ja tarkka-am-
pujajoukkue. Prikaatissa on 4 200 sotilas-
ta sekä muun muassa 41 taistelupanssa-
rivaunua, 120 rynnäkköpanssarivaunua, 
200 panssariajoneuvoa, 36 panssarihaupit-
sia, 18 raketinheitintä, 18 ilmatorjuntaoh-
jusvaunua, 6 ilmatorjuntapanssarivaunua 
ja 36 lähi-ilmatorjuntaohjusta. Prikaatissa 
on erittäin voimakas tykistö ja ilmatorjun-
ta sekä tehokkaan liikkeenedistämiskyvyn 
omaavat pioneerijoukot.   

Venäjällä arvellaan olevan tyydyttävä-
kuntoista kalustoa 13 500 taistelupanssa-
rivaunua, vajaat 14 000 rynnäkköpanssari-
vaunua ja yli 15 000 kuljetuspanssarivau-
nua. Tästä vaunumäärästä vain pieni osa 
on uutta tai modernisoitua. Siksi tavoittee-
na on, että vuoteen 2020 mennessä maa-
voimien panssarikalustosta olisi 78 % uut-
ta tai modernisoitua. Hyvää tasoa edustaa 
taistelupanssarivaunu T-90 (500 kpl), ryn-
näkköpanssarivaunu BMP-3 (700 kpl) ja 
kuljetusvaunu BTR-80 (1 200 kpl). Pans-
sarivaunutehtaat tuottavat koko ajan edel-
lä mainittujen vaunujen modernisoitu-

ja versioita. T-72 taistelupanssarivaunu-
ja modernisoidaan tasolle T-72B3 (500 
kpl tasolla B3), BMP-2 rynnäkköpanssa-
rivaunuja tasolle BMP-2M (250 kpl tasol-
la 2M) ja kuljetusvaunuja BTR-80 tasolle 
BTR-82A (370 kpl tasolla 82A). Moder-
nisointiohjelmilla pidetään panssarivau-
nutehtaiden linjat toiminnassa siihen as-
ti, kunnes uusien panssarivaunujen, kuten 
T-14 Armata, BMP T-15, Kurganets 25 ja 
BTR Bumerang, tuotanto muutaman vuo-
den kuluttua alkaa. Moottoroitujen jalka-
väkiprikaatien, panssariprikaatien ja muun 
muassa sotakoulujen opetuskäyttöön tar-
vitaan täysin uutta tai modernisoitua ka-
lustoa noin 3 500 taistelupanssarivaunua, 
6 000 rynnäkköpanssarivaunua ja 4 000 
kuljetuspanssarivaunua. Lisäksi maavoi-
mien hankintaohjelmaan kuuluu 2 000 te-
latykkiä, 10 Iskander-tykistöohjusprikaa-
tia, 9 S-300VM-ilmatorjuntaohjusprikaatia 
ja 30 000 pyöräajoneuvoa. Eräiden arvioi-
den mukaan asetuotantoa joudutaan supis-
tamaan tai ainakin hidastamaan teknisten 
ongelmien ja Venäjän taloudellisten vaike-
uksien vuoksi. EU:n sekä USA:n talouspa-
kotteet sekä erityisesti öljyn hinnan lasku 
rasittavat Venäjän valtion budjettia. Varus-
teluohjelman aikatakarajaa onkin siirretty 
vuoteen 2025 asti.   

Venäjä pyrkii ammattiarmeijaa kohti, 
mutta vasta hiljakkoin 300 000 sopimusso-
tilaan määrä ylitti vuosittain koulutettavan 
300 000 varusmiehen määrän. Varusmies-
palvelus kestää vuoden ja koulutus ei vaiku-
ta kovin tehokkaalta. Ongelmana on myös 
se, että varusmiehet kykenevät taistelutehtä-
viin vain pienen ajan palveluksensa loppu-
vaiheessa. Reserviläisistäkään ei ole nopeasti 
apua, koska kertausharjoituksia on lyöty lai-
min vuosien ajan, mutta viime vuosina on 
kertausharjoitustahti tiivistynyt. Taisteluval-
miuden ylläpitämiseksi monissa prikaateissa 
on sopimussotilailla miehitetty valmiuspa-
taljoona, jota käytetään taistelutehtäviin no-
peasti kehittyvissä tilanteissa. Korkeassa toi-
mintavalmiudessa olevan prikaatin sanotaan 
kykenevän ryhmittymään vuorokaudessa 
väistöalueelleen, jossa se on täysin varustet-
tuina marssi- tai siirtovalmiina käsketylle 
operaatioalueelle. Pääasiassa reserviläisistä 
koottujen joukkojen käyttöönotto ja sota-
valmius vaatinee 2–4 viikon taistelukoulu-
tuksen kovapanosammuntoineen.    

Venäjä sotii 
niin kuin harjoittelee  
Ensimmäinen Tshetshenian sota 1994–
1995 osoitti, että Venäjän asevoimat olivat 
katastrofaalisessa kunnossa, mutta toinen 
Tshetshenian sota 1999–2003 sujui jo pa-
remmin, sillä tuloksiakin saatiin aikaan ja 
omat tappiot olivat pudonneet siedettäväl-
le tasolle. 

Georgian sodassa 2008 Venäjän armeija 
antoi jo näytteen parantuneesta iskukyvys-
tä. Venäjä alkoi pitää huolellisesti suunni-
teltuja laajoja taisteluharjoituksia tulevalla 
operaatiosuunnalla. Ennen Georgian ope-
raatiota 2008 järjestettiin suuri KAVKAZ 
2008-sotaharjoitus. Ovelasti provosoituna 
Georgia ampui itse tuon sodan ”Mainilan 
laukaukset”, vaikka aggressiivisen suurval-
lan ylivoimaiset joukot olivat keskitettynä 
muutaman kilometri päässä rajan takana. 
Venäjän nopean toiminnan joukkojen pa-

Maavoimien hankintaohjelmassa on 10 Iskander-tykistöohjusprikaatia. Yhdessä prikaatissa 
on 27 ohjuslavettia. Ne kykenevät ampumaan minuutissa 54 ohjusta. 
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taljoonien taisteluosastot hyökkäsivät suo-
raan harjoituksesta Georgiaan, missä ne 
voimakkaan tykistön tukemilla suoraviivai-
silla hyökkäyksillä löivät nopeasti Georgian 
armeijan joukot.   

Ukrainan operaatiota 2014 edelsi ZA-
PAD 2013-harjoitus (zapad = länsi). Har-
joituksissa ja Ukrainan sodassa Venäjä on 
käyttänyt operaatioalueelle tuotua armei-
jan johtoporrasta. ZAPAD -harjoituksessa 
johtoportaana oli Pietarin pohjoispuolelle 
sijoitettu 6. armeijan esikunta, jolle oli an-
nettu laajalta alueelta koottuja pataljoonia 
ja taisteluosastoja johdettaviksi. Ukrainan 
läheisyydessä Voronezissa oli 20. armeijan 
esikunta. Nämä molemmat esikunnat oli-
vat Läntisen sotilaspiirin alaisia. Joukkojen 
nopeasta ja häikäilemättömästä toiminnas-
ta ovat esimerkkinä ZAPAD -harjoitukseen 
suunniteltu Kaliningradin valtaaminen 
maihinnousun jälkeen ja Krimin valtaami-
nen lähes samanlaisella operaatiolla. Itäme-
rellä merialueita eristettiin, huoltoyhteyksiä 
suojattiin ja joukkoja sekä materiaalia kul-
jetettiin operaatioalueelle. Mustalla merellä 
Venäjän laivasto eristi Ukrainan rannikon, 

kuljetti joukkoja Krimille ja turvasi huol-
toyhteydet niemimaalle. Ukrainankin maa-
operaatioissa käytettiin eri varuskunnista 
koottuja pataljoonan taisteluosastoja. Näil-
lä pienillä ketterillä taisteluosastoilla mah-
dollistettiin nopea operointi ja helppo sa-
laaminen sekä harhauttaminen.

   ZAPAD:ssa ei ollut julkistettua infor-
maatio-operaatiosuunnitelmaa, mutta siellä 
luotiin kuvaa terroristien vastaisesta operaa-
tiosta. Todellisuudessa tapahtui Itämerel-
lä laaja ja ilmoittamaton tavanomaisen voi-
man harjoitus, jonka saattaisi myös ymmär-
tää Ahvenanmaan ja Gotlannin valtaushar-
joituksena. Ukrainan suunnalla ei pelkäs-
tään peitetty, vaan desinformaatiotulvalla 
heikennettiin läntisten johtajien kykyä teh-
dä oikeita ratkaisuja. Läntisten tarkkailijoi-
den huomio saatiin keskittymään epäolen-
naisuuksiin kuten avustussaattueisiin sillä 
aikaa, kun taisteluosastot valtasivat toises-
sa suunnassa alueita. Koko Ukrainan suun-
nan operaation 140 000 sotilaan keskitys 
Venäjän länsirajalle sanottiin olevan vuo-
den 2014 Sotsin olympialaisten turvatoimi. 
Venäjä valmistautui Ukrainan rajalla tavan-

omaiseen operaatioon eli vihollisen tuho-
amiseen sekä alueiden valtaamiseen. Epä-
tavanomaista sodankäyntiä edustivat voi-
makkaan desinformaation siivittämänä ku-
rinalaisesti ja ammattimaisesti toimineet 
Venäjän erikois- ja maahanlaskujoukkojen 
”vihreät miehet”, joiden avulla Krim val-
lattiin nopeasti. Venäjän valtion korkeim-
man johdon suora valehtelu, ettei Venäjällä 
ole mitään tekemistä Ukrainan konfliktin 
kanssa, lamautti lännen johtajat kriittisem-
pien päivien ajaksi.   

Johtopäätöksiä 
Venäjä on osoittanut noudattavansa doktrii-
niaan ja olevansa valmis sotilaallisen voiman 
käyttöön ja sillä uhkaamiseen, jos sen edut 
ovat vaarassa. Lisäksi näyttää siltä, että Ve-
näjä sotii niin kuin harjoittelee.  

 Neuvostoliiton ja Venäjän geostrate-
giset tavoitteet näyttävät lähes yhtenevil-
tä vuosina 1939 ja 2012. Mitä Venäjä tulee 
tekemään? Venäjän tuhatvuotinen historia 
vahvistaa sen, että kaikilla vahvistumisensa 
aikakausilla Venäjä on ollut aggressiivinen 
ja laajentanut aluettaan naapureiden kus-
tannuksella sotilaallista voimaa käyttäen. 
Venäjä on sotatoimillaan Georgiassa vuon-
na 2008 ja Ukrainassa vuodesta 2014 alka-
en yllättänyt lännen, koska se ei pelaa ylei-
sesti hyväksytyillä kansainvälisillä säännöil-
lä. Väitteistään huolimatta Venäjä rikkoo 
toimillaan YK:n periaatteita, kansainvälis-
tä oikeutta ja esimerkiksi ETYK-sopimusta. 
Kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa län-
nen kanssa konfliktiin johtaneet Venäjän 
toimet ovat häikäilemätöntä valloituspoli-
tiikkaa. Miten pitkälle sen sallitaan etene-
vän valloitussuunnitelmissaan? Tämä riip-
puu ennen kaikkea länsimaiden, Yhdysval-
tojen, Euroopan Unionin sekä Naton, yh-
tenäisyydestä ja päättäväisyydestä luoda 
vastavoimaa Venäjän etenemisen muodos-
tamalle haasteelle.  

HEIKKI HILTULA   

Venäläinen taisteluosasto etenee Georgiassa vuonna 2008. Venäjä on käyttänyt sekä 
Georgiassa että Ukrainassa ketteriä pataljoonan taisteluosastoja.
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Panssarikenraali Pattonin panssarimuseo sijaitsee Fort 
Knoxissa Kentuckyn osavaltiossa. Museossa on esillä edus-
tava kokoelma tankkeja sekä panssaroituja ajoneuvoja en-
simmäisestä maailmansodasta Irakin sotaan. Museossa yksi 
näyttelyhalli on omistettu Pattonin sotilasuran esittelyyn. 

Monien esineiden joukossa, keskellä hallia näyttäväs-
sä lasivitriinissä on esillä kuuluisa hopeoitu ja kaiverruksin 
koristeltu m/1873 45cal Colt Peacemaker. Ase joka ken-
raalilla näkyy useimmissa kuvissa toisen maailmansodan 
aikana lonkalla kotelossa. Erään tarinan mukaan sodan 
alussa Lontoossa kuninkaan vastaanotolle saapuessaan 
Patton ei luopunut revolverivyöstään aiheuttaen suurta 
pahennusta englantilaisten keskuudessa.

Tulevan kenraalin ura eteni West Pointin sotilasaka-
temian ja 1912 Tukholman kesäolympialaisten USA:n 
edustusjoukkueeseen osallistumisen jälkeen 1915 Fort 

Kenraali Pattonin kuuluisa Colt

Kenraali Patton osti vuonna 1916 Texasista hopeoidun ja norsunluukah-
voin varustetun 45-caliiberisen Colt m/1873 revolveri, jonka kahvassa kai-
verettuna hänen  nimikirjaimensa GPS-George Smith Patton.

Kenraali Patton neuvottelee kenraali Bradleyn ja brittiken-
raali kenraali Montgomeryn kanssa vyöllään kuuluisa Col-
tinsa. 

32  KARHU
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Blissiin.  Tukikohta sijaitsi lähella Meksi-
kon rajaa, jossa hän johti ratsuväkipartiota.

Coltin Patton hankki Texasista 1916 
hopeoituna kaiverruksin ja norsunluukah-
voin, joissa oikeallapuolella nimikirjaimet 
GSP, George Smith Patton.

Meksikolaisen kapinallisjohtajan Pan-
cho Villan hyökättyä New Mexicon osa-
valtioon Yhdysvaltoihin  Patton osallistui 
Kenraali John ”Black Jack” Pershingin 
adjutanttina 1916 rankaisuretkikuntaan 
Meksikoon. Silloin hän hankki ensimmäi-
set varsinaiset taistelukokemuksensa, jonka 
seurauksena Coltin vasempaan kahvalevyyn 
veistettiin kaksi voitonmerkkiä.

ERKKI METSÄLÄ
85-vuotisjuhlan päätapahtuma 
järjestetään perjantaina 5.8. 
Haminassa, Reserviupseerikoululla.

Liiton omien tapahtumien ja Haminan nähtävyyksien 

lisäksi päivän ohjelmassa on Hamina Tattoon marssishow, 

johon liiton jäsenillä on mahdollisuus hankkia lippuja 

edulliseen jäsenhintaan.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme 85-vuotiasta  

Suomen Reserviupseeriliittoa!

KUTSU LI ITON JÄSENILLE SEUR AL AISINEEN

LISÄTIEDOT   WWW.RUL.FI    |    LIPUT   LIPPUPALVELUN LIPPUKAUPAT 
Pattonin virallinen muotokuva museon ko-
koelmista. Patton syntyi marraskuun 11 päi-
vänä 1885 ja kuoli liikenne onnettomuudes-
sa Heidelbergissä Saksassa 21 Joulukuuta 
1945. Hänet on haudattu amerikkalaiselle 
sotilashautausmaalle Luxemburgiin.
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Reserviläisurheiluliitolla on ollut tavoit-
teena, että vuosittain jokaisen piirin alu-
eella Suomessa järjestettäisiin ainakin 
yksi liiton mestaruuskilpailu. Kuluvan 
vuoden kalenterissa ampumahiihto ja 
ampumasuunnistus on osoitettu Sata-
kunnan alueelle.

Maaliskuun puolivälissä Kankaanpäässä 
Kuninkaanlähteen ampumahiihtostadionil-
la aiottiin järjestää ampumahiihtokilpailu 
mutta lumiolosuhteet pakottivat järjestäjät 
luopumaan järjestelyvastuusta. Varapaik-
kaakaan ei kiivaista etsinnöistä huolimat-
ta löytynyt, joten kilpailu jouduttiin peru-
maan kokonaan tältä vuodelta.

Satakunnan piirin alueella järjestettävää 
ResUL:n, ampumasuunnistuskilpailua val-
mistellaan jo sen sijaan Noormarkun Seu-
dun Reserviupseerikerhon ja Noormar-
kun – Ahlaisten Reserviläisten toimesta 
kovaa vauhtia. Kilpailu järjestetään lauan-
taina 30.4. eli vapun aattona Lavian ampu-
maradalla.

Ampumasuunnistus on reserviläisten 
ammunta- ja maastossa liikkumisen taito-
ja vaativa yhdistelmälaji, siis varsinainen re-
serviläislaji parhaimmasta päästä.

Lavian ampumaradan alue on monesta-
kin syystä erinomainen paikka järjestää tä-
män kaltainen kilpailu. Hyvän ampumara-
dan ja huoltorakennusten lisäksi radan ym-
päristössä on suunnistusmaasto, josta on 
tehty hyvä suunnistuskartta. Kartan paik-
kansapitävyyttä tarkistetaan vielä pieniltä 
osilta kevään kuluessa. Yksi vielä huomioon 
otettava seikka on myös se, että Lavia sijait-
see suhteellisen lähellä Hämettä, jossa lajin 
harrastaminen on aktiivista. Tässä mieles-
sä odotammekin ihan mukavaa osanotta-

jamäärää, vaikka liiton yhdistelmäkilpailut 
ovatkin kärsineet osallistujapulaa viimevuo-
sien aikana.

Kilpailupäivänä kaksi eri 
mestaruuskilpailua
Kilpailupäivän kuluessa jaetaan eri sarjois-
sa kahdet mestaruudet. Aamupäivällä kil-

paillaan parisprinttisuunnistuksessa, jossa 
makuu- ja pystyammunnan lisäksi on hy-
vin lyhyt suunnistusosuus. Jokaisesta osu-
mattomasta laukauksesta on kierrettävä sak-
kolenkki sprinttiampumahiihdon tapaan. 
Iltapäivällä kilpaillaan eri sarjojen normaa-
liampumasuunnistuksen mestaruuksista. 
Kilpailussa on kaksi makuu- ja pystyam-

ResUL:n ampumasuunnistuskilpailu 
keväällä Laviassa
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Ampumasuunnistuksessa käytetään 50 metrin etäisyydellä olevia ampumahiihdosta tuttuja 
mekaanisia taululaitteita. 
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TURKU 11.-12.6.2016 www.mpk.fi/kesayonmarssi

muntaa. Näiden välillä on kilpailusarjasta 
riippuen n. 3-5 km:n suunnistus. Jokaisesta 
ohilaukauksesta lisätään loppuaikaan yhden 
minuutin aikasakko.

Kilpailussa käytetään 50 m:n etäisyydel-
lä olevia ampumahiihdosta tuttuja mekaa-
nisia taululaitteita, joten jokainen voi itse jo 
kilpailun kuluessa todeta, miten ampuma-
suoritus on sujunut. 

Kilpailijoilla on oltava ampumatoimin-
nan kattava vakuutusturva, joka myös tar-
kistetaan jokaiselta ennen kilpailun alkua.

Parisprinttikilpailu alkaa lauantaina 
aseiden kohdistuksella klo 8.45. Varsinai-
nen kilpailun avajaistilaisuus on klo n12.00 
ja iltapäivän normaalikilpailu alkaa kohdis-
tusammunnalla klo 12.30. 

Kilpailukeskuksessa pienimuotoinen ra-
vintola, jossa omakustannushintaan tarjoil-
laan pientä purtavaa. Kilpailu toteutetaan 
rivakasti tuloslaskentoineen ja palkintojen-
jakoineen, joten kaikki ehtivät kilpailun jäl-
keen vielä mukavasti varsinaiseen vapunaa-
ton viettoon.

Kilpailun johtajana toimii Arto Aho-
kas, Noormarkun Seudun Reserviupseeri-
kerhosta. Paikalliselta suunnistusseuralta, 
Länsi-Lavian Loiskeelta on saatu ratames-
tariapua ja pääratamestarina toimii Matti 
Aho. Kilpailun teknisenä asiantuntijana on 
Markku Joensuu Kankaanpäästä.

Lajilla on ollut vuosien varrella harrasta-
jia Satakunnassakin ja tästä syystä järjestä-
jillä on harras toivomus, että oman piirin-
kin reserviläiset nyt aktivoituisivat ja osal-
listuisivat runsain määrin kilpailuun. 

ARTO AHOKAS 
kilpailun johtaja
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sarja            hiihtoaika  sakot  yhteisaika
             x(1min)

H       1. Veli Lempinen     1:02:14    7       1:09:14

H40   1. Marko Saari       0:30:19    2       0:32:19
         2. Jukka Levola      0:43:05    2       0:45:05

H50   1. Lasse Varjonen    0:32:27    3       0:35:27

H60   1. Pertti Heinigangas  0:29:25    6       0:35:25
         2. Markku Kuusiniemi        0:34:18    3       0:37:18
         3. Arto Ahokas       0:40:03    6       0:46:03
         4. Urpo Parkkali     0:43:16    5       0:48:16
         5. Kai Hakanen      0:45:25    3       0:48:25

H70   1. Timo Nurmi       0:42:27    9       0:51:27

Vielä kuluvan vuoden helmikuun alkupäi-
vinä ei voinut kuvitellakaan, että Porin seu-
dulla voisi hiihtää jossakin muuallakin kuin 
vain Porin metsän maastossa Isossamäessä.

Niin vain kävi, että helmikuun loppu 
korjasi tilannetta ja lunta satoi Nakkilan 
Tervasmäkeenkin sillä tavalla, että Nakki-
lan Reserviläiset laittoivat töpinäksi ja jär-
jestivät maaliskuun ensimmäisenä päivänä 
Satakunnan Reserviläispiirinen pistooliam-
pumahiihtokilpailun, joka perinteisesti on 
avannut piirin vuoden kilpailukauden re-
serviläislajeissa.

Kutsut kilpailuun reserviläisten keskuu-
dessa etenivät lähes suusta suuhun menetel-
mällä, mutta uskon, että kaikki lajia harras-
taneet satakuntalaiset pistooliampumahiih-
täjät saivat kilpailusta riittävän tiedon. Tä-
tä kuvastaa ainakin se, että kilpailussa olivat 
mukana vanhat tutut nimet ympäri Sata-
kuntaa. 

Monille jo useiden vuosien varrella juu-
ri pistooliampumahiihdossa tutuksi tullees-
sa Nakkilan Tervasmäen maastossa oli lun-
ta riittävästi ja hiihtouratkin sen verran hie-
nossa kunnossa, että hiihtotavankin sai va-
lita joko perinteisellä tai vapaalla tyylillä. 
Kelikin oli kohdallaan, sillä iltapäivän ja il-
lan pikku pakkanen antoi suksiin mukavaa 
lisäluistoa.

Ladulle saattoi jokainen lähteä omaan 
tahtiin heti kun tiesi, että ase kohdallaan 
sukset luistavat ja myös kilpailija itsekin 
valmiina suoritukseen. Koko urakka käsit-
ti menneiden vuosien tapaan kaksi hiih-
tolenkkiä n. 3,6 km pitkällä latu-uralla. 
Kummankin lenkin päätteeksi suoritettiin 
viisi laukausta käsittävä pistooliammunta 

ampumahiihdosta tuttuihin tauluihin.
Pitää taas kerran nostaa Nakkilan Re-

serviläisille vanhaa kulunutta hiihtopipoa 
ja kiittää kilpailun järjestämisestä, kuumas-

Pistooliampumahiihto Nakkilassa hiihdettiin 
talvisissa olosuhteissa

ta saunasta ja myös tarjoiluista hiihdon jäl-
keen.

ARTO AHOKAS
kilpailija

Ampumapaikalla oli hetkittäin vilskettä, vaikka ladulle sai lähteä vapaaseen tahtiin.
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Satakunnan reservipiirien 
Pistoolilajien aluemestaruuskilpailut  

Kilpailuaika ja paikka:  
Katinkurun ampumakeskus, Pinomäentie 224, 28540 PORI
la 28 05 2016 alk. klo 10:00

Kilpailulajit 
1) isopistooli 30+30 ls 
2) pienoispistooli 30 +30 ls 
3) pistooli pika-ammunta 20+20+20 ls

Sarjat  
H, H50, H60, H70, D ja D50   
joukkueet H, D, H50 
kolme ensimmäistä /sarja /laji palkitaan piirin mitaleilla

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
22. 05. 2016 mennessä raimo.suominen@dnainternet.net p. 
050 523 5610    
Ilmoittautumisessa oltava: ampujan nimi, sotilasarvo, sarja 
ja laji

Osallistumismaksut 
12.00 Eur./ laji ja joukkue, maksetaan käteisellä kilpailu-
paikalla. Maksut myös seuroittain laskulla. Joukkueessa 
kolme ampujaa / laji. Joukkue nimettävä ennen ammunnan 
alkamista.

Vakuutus  
Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan kattava vakuutus-
turva. (RES tai SAL)

Tervetuloa kilpailemaan Poriin 

Porin Res. aliupseerit. ja Porin Reserviupseerikerho 
järjestävät yhteistyössä Satakunnan Ampujien kanssa 

Satakunnan reservipiirien 
Perinnepistoolin 25m koulu* 
ja 25m kuvio* mestaruuskilpailut  

to 12. 05. klo 17:00 erillisinä kilpailulajeina;  ase: avoin 
perinnepistoolimalli

Avoin perinnepistoolimalli (sääntökohta 4.2.A) (”Vähintään 7 mm 
kaliiperinen sotilas- tai palveluskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu 
pistooli tai revolveri Lippaaseen tai rullaan on mahduttava vähintään 5 
patruunaa”) Liipaisimen on viritettynä kestettävä vähintään 1 kg:n laukai-
supaino. Ase on oltava mallin mukainen Huom. Kilpailuaseiden mallinmu-
kaisuus ei tarkoita alkuperäisyyttä, vaan että ase on tunnusmerkeiltään 
alkuperäisen kaltainen, vaikkakin ehkä uudempaa valmistetta tai raken-
nettu muiden kuin alkuperäisten historiallisten valmistajien toimesta!

Kilpailupaikka:  
Katinkurun ampumakeskus, Pinomäentie 224, 28540 PORI
Ampumaradan löytää kääntymällä 8-tieltä opasteen Pinomäki 
suuntaan, (n. 3 km Porin keskustasta Rauman suuntaan ja n. 1,5 
km 2 ja 8 teiden risteyksestä). Pinomäentietä ajetaan n. 2,3 km, 
rata on vasemmalla puolella tietä. 

Sarjat  
H, H50, H60, D ja D50 kolme ensimmäistä / sarja / laji palkitaan 
piirin mitaleilla 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumiset 08. 05. 2016 mennessä raimo.suominen@dnain-
ternet.net  tiedustelut p. 050 523 5610 Ilmoittautumisessa oltava: 
ampujan nimi, sotilasarvo, sarja ja laji 

Osallistumismaksut 
12.00 Eur /laji; käteisellä kilpailupaikalla. (Maksut myös seuroittain 
laskulla.) 

Vakuutus  
Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan kattava vakuutusturva. 
(RES tai SAL)

* A. Perinnepistooli 25 m koulu, 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sar-
jaa) kouluammuntana.  5 koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 
minuuttia (6 x 5 min.). Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu.  Taulun tarkastus/
paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) jälkeen.  
* B. Perinnepistooli 25 m kuvio (”kaksintaistelu”), 15 laukausta 
heittolaukauksina (= 3 x 5:n laukauksen heittolaukaussarjaa) + 15 lauka-
usta pikasarjoina (= 3 pikalaukaussarjaa (= 3 x 5 laukauksen pikasarjaa). 
5 koelaukausta.  Heittolaukaussarjoissa taulu on näkyvissä 3 sekuntia 
laukausta kohden ja pois näkyvistä laukausten välillä 7 sekuntia. Pikasar-
joissa ampuma-aika on 15 sekuntia sarjaa kohden. Taulu SAL:n kuviotaulu 
tai puolustusvoimien maalitaulu nro 04. Taulun tarkastus/paikkaus tai 
vaihto heittolaukaussarjojen jälkeen. Noudatetaan RESUL:n pistoolipika-
ammunnan sääntöjä.
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Satakunnan Reserviupseeripiiri ry        VUODEN 2016 KILPAILUKALENTERI    
Satakunnan Reserviläispiiri ry      
      
Kilpailu    Paikka  Aika  Järjestäjät Yhteyshenkilö 
      
Ilma-aseiden mestaruuskilpailu Merikarvia  31.3.-1.4.  Merikarvia-Siikaisten  
              (iltakilpailu) Res.upseerikerho
       
Perinnepistoolikilpailu   Pori  12.5.  Porin Reserviupseerit Raimo Suominen 
25 m koulu ja 25 kuvio            (iltakilpailu) Porin Reservinaliupseerit 050 523 5610       
Sovellettu Reserviläisammunta Rauma  20.-22.5.  Rauman Reserviupseerikerho Mona Norberg 
SRA         Rauman Reserviläiset  040 094 1959       
Ampumamestaruuskilpailu  Pori  28.5.  Porin Reserviupseerit Raimo Suominen 
Pistooli         Porin Reservinaliupseerit 050 523 5610       
Ampumamestaruuskilpailu  Rauma  11.6.  Rauman Reserviupseerikerho Mona Norberg 
Kivääri         Rauman Reserviläiset  040 094 1959       
RK -ammunta    Punkalaidun 18.6.  Punkalaitumen Reserviläiset Jari Nieminen 
Sammon Pytty           040 053 1670       
Perinneasekilpailu   Harjavalta  30.7.  Nakkilan Reserviläiset  Urpo Parkkali 
300 m kivääri, 50 m pistooli       Harjavallan Reserviläiset 040 716 0782       
Maastokilpailu    Punkalaidun 11.8.  Punkalaitumen Reserviläiset Jari Nieminen 
Paikantaminen, ammunta ja suunnistus           (iltakilpailu)    040 053 1670       
Pistooliampumasuunnistus    23.8.  Noormarkun-Ahlaisten Juhani Koskiranta 
              (iltakilpailu) Reserviläiset  050 0110 220       
Jokamieskisa      6.9.  Noormarkun-Ahlaisten Juhani Koskiranta 
Maastossa rastitehtävät 10-12 kpl,           (iltakilpailu) Reserviläiset   050 0110 220 
sis. ampumarastin      
      
Ilma-aseet ja ampumamestaruus sarjajako: D, H, H50, H60, H70, H75  
Perinnepistooli sarjajako: H ja H50  
Yhdistelmäkilpailujen sarjajako : Y, 40, 50, 60, 70, naisille vastaavat sarjat     
  

KILPAILUJA
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Satakunnan Reserviupseeripiiri ry        VUODEN 2016 KILPAILUKALENTERI    
Satakunnan Reserviläispiiri ry      
      
Kilpailu    Paikka  Aika  Järjestäjät Yhteyshenkilö 
      
Ilma-aseiden mestaruuskilpailu Merikarvia  31.3.-1.4.  Merikarvia-Siikaisten  
              (iltakilpailu) Res.upseerikerho
       
Perinnepistoolikilpailu   Pori  12.5.  Porin Reserviupseerit Raimo Suominen 
25 m koulu ja 25 kuvio            (iltakilpailu) Porin Reservinaliupseerit 050 523 5610       
Sovellettu Reserviläisammunta Rauma  20.-22.5.  Rauman Reserviupseerikerho Mona Norberg 
SRA         Rauman Reserviläiset  040 094 1959       
Ampumamestaruuskilpailu  Pori  28.5.  Porin Reserviupseerit Raimo Suominen 
Pistooli         Porin Reservinaliupseerit 050 523 5610       
Ampumamestaruuskilpailu  Rauma  11.6.  Rauman Reserviupseerikerho Mona Norberg 
Kivääri         Rauman Reserviläiset  040 094 1959       
RK -ammunta    Punkalaidun 18.6.  Punkalaitumen Reserviläiset Jari Nieminen 
Sammon Pytty           040 053 1670       
Perinneasekilpailu   Harjavalta  30.7.  Nakkilan Reserviläiset  Urpo Parkkali 
300 m kivääri, 50 m pistooli       Harjavallan Reserviläiset 040 716 0782       
Maastokilpailu    Punkalaidun 11.8.  Punkalaitumen Reserviläiset Jari Nieminen 
Paikantaminen, ammunta ja suunnistus           (iltakilpailu)    040 053 1670       
Pistooliampumasuunnistus    23.8.  Noormarkun-Ahlaisten Juhani Koskiranta 
              (iltakilpailu) Reserviläiset  050 0110 220       
Jokamieskisa      6.9.  Noormarkun-Ahlaisten Juhani Koskiranta 
Maastossa rastitehtävät 10-12 kpl,           (iltakilpailu) Reserviläiset   050 0110 220 
sis. ampumarastin      
      
Ilma-aseet ja ampumamestaruus sarjajako: D, H, H50, H60, H70, H75  
Perinnepistooli sarjajako: H ja H50  
Yhdistelmäkilpailujen sarjajako : Y, 40, 50, 60, 70, naisille vastaavat sarjat     
  

RESUL – Vuoden 2016 kilpailut
 Ampumahiihto  Kankaanpää 12.-13.3 
 Sotilasmaastohiihto Mäntsälä 12.3 
 Reserviläispilkki Juva   2.4 
 Häyhä – TA-kilpailu Santahamina 15.-17.4 
 Ampumasuunnistus Noormarkku 30.4 
 Neliottelu  Kangasniemi 14.5 
 Pistooliampumajuoksu Kangasniemi 15.5 
 Perinneaseet  Mikkeli  21.-22.5 
 Reserviläisgolf  Ähtäri  9.7 
 Palvelusammunnat Hollola  16.7 
 Falling Plates  Hollola  Heinäkuu 
 SRA-amp.mest. Sotinpuro 5.-7.8 
 Syysjotos  Kajaani  5.-7.8 
 Reservin ampumamest  Tyrri  19.21.8 
 Vakiokivääri  Tyrri  20.8 
 Maastokilpailu  Parainen 27.8 
 Meritaitokilpailu Upinniemi 16.-18.9 
 Pystykorva SM  Kokkola 17.9 
 Partiokilpailu  Raisio  1.10 

Harjavallan Reserviläiset  
KILPAILUKALENTERI
     
SISSIPUUKKO 2016

12.3. PERINNEKIVÄÄRI 150m 
Koulutaulu makuu+polvi 10+5 laukausta

26.3. ISOPISTOOLI 25m
Kääntyvään kuviotauluun 2x10 laukausta

9.4. RESERVILÄISKIVÄÄRI 100m+ISOPISTOOLI 50m
Koulutaulu makuu+polvi+pysty 
10+10+5 laukausta res kiväärillä
Koulutaulu polvi+pysty 5+5 laukausta pistoolilla

23.4. SOVELLETTU PISTOOLI 10-50m
Vaihtelevilta matkoilta vaihteleviin maaleihin
>50 laukausta

14.5. PIENOISKIVÄÄRI 100m
Pienoiskivääritaulu makuulta 30 laukausta
Optiikka ja bibodi sallittu

28.5. SAMMON PYTYN HARJOITUS 100m
Koulutaulu reserviläis- tai perinnekivääri 1
0+10 laukausta makuulta

18.6. KIIKARIKIVÄÄRI 300m ”Penan kiväärikisa”
Kuviotaulu 10+10 laukausta makuulta
Bibodit sallittu

2.7. HAULIKKOKISA
Trappia ja mahdollisesti muita maaleja
Kettulan tai Kiukaisten radalla 
Tarkennetaan myöhemmin kotisivuille ammuntoihin

16.7. REVOLVERIAMMUNNAT  15-75m
Keskisytytteistä patruuna ampuva revolveri
Vaihteleviin maaleihin >50 laukausta

30.7. ISOPISTOOLI 25m
Koulutauluun 10+10+10 laukausta

13.8.PERINNEKIVÄÄRI 300m
Lehmännahka makuu+polvi 15+5 laukausta

27.8.RESERVILÄISKIVÄÄRI 200m
Koulutaulu makuu 20 laukausta

     

Muutokset ovat mahdollisia. 
Tarkista tiedot Harjavallan ressujen kotisivuilta.
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Kankaanpään Seudun Reserviupseerit ry

  Kevätkokous 
  keskiviikkona 30.3.2016 klo 18.00 

  Kuntoutuskeskus Kankaanpää,
  Kelankaari 4.

  Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

  Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

  Hallitus

Satakunnan Reserviupseeripiiri ry 
Satakunnan Reserviläispiiri ry 

Maanpuolustusnaisten Liitto Satakunnan piiri ry

KOKOUKSIA 2015

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Noormarkun Seudun Maanpuolustusnaiset ry

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
tiistaina 29.3.2016 Noormarkun kirjaston kokoustilassa 
(entinen kunnantalo).  Ennen kokousta kahvi klo 17.30. 
Kokous alkaa klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät kevätvuosikokousasiat.

Hallitus

  Porin Reservinaliupseerit ry:n 

  sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään 14.3.2016 kello 18.30 yhdistyksen toimistolla, 
osoitteessa Itäpuisto 9, Pori.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden 
lisäksi johtokunnan ehdotus uusiksi yhdistyksen säännöiksi.

Kokouksen jälkeen Kimmo Ahonen alustaa aiheesta ”Kyl-
män sodan paluu – Yhdysvaltain ja Venäjän uusi vastakkain-
asettelu”.

Tervetuloa,

Johtokunta

Piirien sääntömääräiset 
kevätvuosikokoukset 

pidetään
maanantaina 21.3.2016 

Villilän Kartanossa, Nakkilassa 

Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät 
kevätvuosikokousasiat.

 17.30 Kokouskahvit, valtakirjat
 18.00 Kokousesitelmä; 
  Lounais-Suomen Aluetoimisto 
  majuri Pasi Lehtonen 
  Piirien huomionosoitukset, 
  muistamiset
 19.00 Piirien kevätvuosikokoukset 

Piirien hallitukset
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Tervetuloa 
  
  Ulvilan 
  Reserviupseerikerhon 

sääntömääräiseen kevätkokoukseen

keskiviikkona 30.3.2016 klo 18

Friitecin tiloihin Friitalantie 13 B, 2. krs. Kokousta ennen klo 
16.30 tutustumme Mr. Paninin toimintaan Hakasenkuja 4:ssä.

Hallitus

KOKOUKSIA 2015KOKOUKSIA 2015

  NOORMARKUN SEUDUN 
  RESERVIUPSEERIKERHON 
  KEVÄTKOKOUS 

Noormarkun Seudun Reserviupseerikerho ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään Noormarkussa Noormarkun 
kirjaston kokoustiloissa (2. kerros), os. Laviantie 4, keski-
viikkona 31.3.2015 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokoukselle määräämät 
asiat. 

Kokouksen aluksi MPK Satakunnan päällikkö Kimmo Tuomi 
esittelee MPK:n tämänhetkistä toimintaa.

Tilaisuuden on myös kahvitarjoilu.

Runsasta osanottoa toivoen, hallitus

Noormarkun-Ahlaisten 
Reserviläiset ry:n 

sääntömääräinen kevätkokous pidetään Noormar-
kun kirjaston kokoustiloissa ke 6.4.2016 klo 17:30. 
Käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat asiat, ja lisäksi 
sääntömuutosasiat. Johtokunta kokoontuu klo 17:00.

TERVETULOA!

Johtokunta

Yhdistyksen

KEVÄTKOKOUS 

pidetään Huovinrinteen 
upseerikerholla torstaina 31.3.2016 

kello 19.00 alkaen.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus

Säkylän-Köyliön
Reserviupseerit ry.
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VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSTYÖN TUKIJAT:    
Satakunnan Osuuskauppa, Länsi-Suomen Osuuspankki,

LähiTapiola ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Satakunta.
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