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PÄÄTOIMITTAJALLA  JA  PUHEENJOHTAJILLA  ON  ASIAA

Digiloikka jatkuu

Peruutukset / siirrot jatkuvat edelleen Pandemiasta 
johtuen, Uudenmaan maanpuolustusjuhla Kark-
kilassa on päätetty siirtää vuoteen 2024. Vuoden 
2022 juhla vietetään Mäntsälässä ja 2023 Sipoossa. 
Tuusulan Kesäyön marssi on siirretty käveltäväksi 

lauantaille 21.8.. Hienoja kuntoiluun kannustavia tapahtumia 
järjestetään kuitenkin etänä mm. maaottelumarssi sekä heinä-
kuussa järjestettävä Resul four day march 22.-25.7., muistakaa 
yhdistyksissä markkinoida tapahtumia jäsenistölle!

MPK:n tilanne on tätä kirjoitettaessa odottava, rahoitusta on 
laitettu tauolle ja koko koulutusorganisaatio elää odottavissa 
tunnelmissa. Kysymyksiä on useita, miten naisten ja muiden 
siviilien koulutus järjestetään jatkossa? Mitä kilpailuja voim-
me järjestää jatkossa MPK:n tuella vai voimmeko mitään? Mi-
hin muotoon MPK jatkossa kääntyy ? Tuleeko organisaatiosta 
puhtaasti sotilaallista koulutusta järjestävä? 

Toivottavasti tämä selviää pian, jos pahin skenaario tapahtuu 
on sen vaikutus erittäin suuri vapaaehtoiselle maanpuolustus-
koulutukselle.
Henkilökohtaisesti en ymmärrä miksi halutaan ajaa alas yhteis-
kunnan turvallisuutta sekä arjen turvallisuutta ajava/kouluttava 
organisaatio joka luo turvallisuutta koko Suomen alueella. 
Palaammeko takaisin -90 luvulle jolloin yhdistykset järjestävät 
kursseja kerhotasoisesti ja piiritasoisesti? Miten käykin olem-
me valmiita, maanpuolustustahto, taito ja osaaminen ei katoa, 
toteuttaminen muuttaa vain muotoaan.

Oltermannin siirtyminen sähköiseksi julkaisuksi etenee hyvää 
vauhtia, Uudenmaan Reservipiirit ovat tehneet sopimuksen 
Aisti Design markkinointiviestintätoimiston kanssa. Projekti 
alkoi toukokuussa ja päättyy syyskuun aikana ja ensimmäinen 

verkkojulkaisu, joka julkais-
taan sähköisesti on nro 4/2021. 
Viimeinen numero julkaistaan 
vielä myös paperisena. Vuoden 
2022 alusta julkaistaan lehti vain 
sähköisenä versiona.

Veteraanityö koko Suomessa on 
siirtymässä kohti perinnetyötä, 
tätä arvokasta työtä ei pidä unoh-
taa vaikka lähivuosien aikana 
loputkin veteraanit siirtyvät 
viimeiselle matkalleen. Tarkoitus 
on järjestää yhdistyksille tulevana 
syksynä veteraani- /perinnetyön 
info- tilaisuus, jonka koordinaattorina toimii Olavi Kurko Hy-
vinkäältä. Tiedotamme ajankohdasta myöhemmin, toivon että 
saamme tilaisuuteen paikalle kattavan edustuksen piirimme 
yhdistyksistä.

Onnittelut kaikille 4.6. ylennetyille sekä muun huomion-
osoituksen saaneille sekä lämmintä kesää kaikille, pysytään 
terveenä!

Mats Fagerström

Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n puheenjohtaja

Tätä puheenjohtajan palstaa kirjoittaessani on 
rokotustahti Suomessa kiihtynyt ja rajoituksia on 
myös päästy hieman purkamaan. Otsikon mukaisesti 
valoa on siis nähtävissä tunnelin päässä! Vielä 
kuitenkin pitää jaksaa hetki toimia ja ahertaa 

poikkeusolojen ollessa päällä. Ja sehän meiltä onnistuu!

Kesän saapuessa on edessämme paljon mukavia tapahtumia. En 
tarkoita tällä pelkästään läheneviä kesälomia vaan maanpuo-
lustuksellisia juhlia ja tapahtumia, joista tässä alempana pari 
poimintaa.
Puolustusvoimain lippujuhlapäivä 4.6. on yksi suurista maan-
puolustusta juhlistavista päivistä maassamme. Meille reservi-
läisille päivä on joskus myös ylimääräisen juhlan aihe: päivä on 
itsenäisyyspäivän ohella yksi niistä päivistä, jolloin reserviläisiä 
muistetaan ylennyksillä ja erilaisilla muistamisilla eri toimijoi-
den toimesta. Haluan omasta sekä reserviupseeripiirin puolesta 
onnitella kaikkia ylennyksiä ja muistamisia saaneita!
Suomen Reserviupseeriliitto täytti 17.5. 90 vuotta. Se pe-
rustettiin samalla päivämäärällä vuonna 1931 Katajanokan 
Kasinolla. Samassa paikassa pidettiin vuotta myöhemmin 
RUL:n ensimmäinen liittokokous. Tämän 90 vuoden sisälle 
on mahtunut paljon tapahtumia sota- ajoista aina nykyhetken 
tapahtumiin asti. Liitto pitää meidän reserviupseerien puolia 
ja edistää sekä valvoo meidän etujamme maanpuolustukseen 
liittyvillä osa-alueilla aina valtakunnan tasolle asti. Uudenmaan 
Reserviupseeripiiri ry onnittelee 90-vuotista liittoa ja toivottaa 
menestyksekkäitä yhteistoimintavuosia jatkaessamme kohti 
liiton 100-vuotisjuhlia!

12.6. pidetään Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhla, jonka 
varsinainen juhlapäivä oli jo vuonna 2020. Valitettavasti vuo-
della siirtynyt juhla joudutaan vallitsevasta tilanteesta johtuen 
pitämään verkkolähetyksenä. Juhla on avoin kaikille. Juhlan 
ohjelmaan voi tutustua muunmuuassa Reserviupseeriliiton 
Internet-sivuilla osoitteessa rul.fi . Uudenmaan Reserviupseeri-
piiri ry onnittelee 100-vuotiasta Reserviupseerikoulua!
Maanpuolustuksellisesta näkökulmasta on lähiaikoina tapahtu-
nut pari huomiota herättänyttä asiaa: EU:n ajama lyijykielto ja 
MPK:n valtionavun maksatuksen keskeytys.
ECHA (Euroopan Kemikaalivirasto) on ollut edistämässä lyi-

jyammuskieltoa, joka toteutuessaan 
vaarantaisi merkittävästi kansallista 
maanpuolustusta. Reserviupseeriliitto 
yhdessä Reserviläisliiton, Maanpuo-
lustuskiltojen liiton sekä Reserviläis-
urheiluliiton kanssa ovat julkaisseet 
yhteisen kannanoton, jossa otetaan 
vahvasti kantaa lyijyammuskieltoa 
vastaan. Vuonna 2019 reserviläis-
ten ampumatoiminnassa ammuttiin 
laskutavasta riippuen 5-8 miljoonaa 
laukausta. Vaikutus tähän toimintaan 
kiellon astuessa voimaan olisi siis 
erittäin vahvasti ampumatoimintaa 
heikentävä. Reserviläisten hallussa 
oleva asekalusto ei kokonaisuudessaan voisi käyttää korvaavia 
materiaaleja rakenteellisestikaan. Uudenmaan reserviupseeripii-
ri yhdessä Uudenmaan reserviläispiirin kanssa pitää Uuden-
maan reserviyhdistysten ampumista harrastavien puolta tässä 
asiassa ja tukee liiton kannanottoja yhteisen asiamme edistämi-
seksi.

Puolustusministeriö päätti 10.5. tekemällään päätöksellä 
keskeyttää MPK:n valtionavun maksamisen päälläolevan 
laillisuusvalvonnan toimenpiteiden seurauksena. Tätä voidaan 
pitää erittäin yllätyksellisenä tekona, sillä laillisuusvalvonnassa 
ei ole löydetty mitään väärinkäytöksiä. Reservijärjestöt ovat 
ottaneet myös kantaa asiaan, tukien näillä kannanotoillaan MP-
K:n valtionavun maksamisen jatkamista. Toivomme tilanteen 
selviämistä pikaisesti, jotta yhteisen koulutusorganisaatiomme 
toiminta pääsisi jatkumaan normaalisti.
Pidetään silmät ja korvat auki ja jatketaan toimintaa yhteisten 
maanpuolustusasioidemme eteen. Ei jäädä tuleen makaamaan 
vaan pidetään pää ylhäällä ja aistit valppaina. Toivotan teille 
kaikille mitä parhainta kesää!

Tatu Häkkinen

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtaja

Etätoiminta jatkuu lähes 
entisellään, epidemiati-
lanne Suomessa alkaa 
kuitenkin vähän taittu-
maan. Liekö kyseessä 

rokotusten auttama vai normaalin 
vuosivaihtelun aiheuttama tilanne 
vai olisiko ihmisten toimintatapa 
muuttunut suositusten ja rajoi-
tusten mukaiseksi. Kovin hitaasti 
päivittäiset tartuntamäärät tuntuvat 
vaan vähenevän, ehkä pahimmista 
määristä on onneksi päästy eroon. 
Kokoontumisrajoitusten lievä purkaminen on kuitenkin 
alkanut, alueellisesti jopa paikkakuntakohtaisia rajoitus-
ten lieventämisiä on tekeillä. Eli ei ihan heti olla palaamassa 
normaaliin arkeen, mutta siirtyminen on aloitettu. Mikä tuo 
normaali nyt sitten enää on, onko toimintaamme tullut jotain 
järkeistyksiä tai muita muutoksia viimeisen vuoden aikana. 
Varmasti asioita on jouduttu pohtimaan eri kantilta kokoontu-
misrajoitusten, turvavälien ja maskin käytön kautta. Yhteiset 
tapaamiset ovat puuttuneet pääosin viimeisen vuoden ajalta, 
toimintaa on saatu ylläpidettyä kuitenkin erilaisten etäyhte-
yksien avulla. Vaikka hankalaa viimeisin vuosi onkin ollut, 
kannattaa ottaa mukaan tältä ajalta hyödylliset toimintatavat, 
vaikka entisempään palataankin joskus. Pakon sanelemana 
digiloikka reserviläistoiminnassa on tehty.
Etämarssit alkoivat viime vuonna ja tälle vuodelle niitä on jo 
aika monta kalentereissa valittavana. Olipa nyt etänä toteutet-
tuna Maaottelumarssin 1941 muistomarssikin, jossa aiempien 
Ruotsin ja Suomen sijasta kilpailivat nyt reserviläisliitot. 
Liitot antavat tukea veteraaneille osallistujamäärän pohjalta 
ja tulosten tulkitsijasta riippuen voiton vie Reserviläisliitto 
tai Reserviupseeriliitto. Mukavaa on, että perinteiset Kesäyön 
marssit marssitaan tänäkin vuonna ihan perinteiseen tapaan, 
osa myöhemmin ja osa aiemmin alueellisista rajoituksista 
johtuen. Kyllähän yhteiset tapahtumat luovat ryhmähenkeä 
paremmin. Todennäköisesti etämarssit ovat saaneet uusia 
henkilöitä osallistumaan tapahtumiin. Paljon osallistujista on 
kuitenkin maanpuolustusjärjestöihin kuulumattomia, milläpä 
näitä nyt sitten yhdistyksiin saisi rekrytoitua, kun fyysistä 
kontaktia ei ole.
Oltermanni- lehden viimeinen paperiversio ilmestyy tämän 
vuoden joulukuussa. Paperiversion kustannusrakenne muodos-
tuu koko ajan hankalammaksi postituskulujen vuosittaisista 
korotuksista johtuen. Muuten lehden kustannukset painotyö-
kin huomioiden ovat hyvin kohtuulliset. Postitukseen liittyvät 
kustannukset olivat vuoden ensimmäisen numeron osalta 55 
% kokonaiskuluista. Tälle vuodelle on vielä yksi hinnanko-
rotus tulossa. Vaihtoehtoja on pohdittu, mutta niitä ei löydy, 
paperilehteä jäsenille ja yhteistyökumppaneille ei vaan saa 
toimitettua ilman postia ja sen määrittämiä tariffeja.
Vuoden 2022 alusta lehti toteutetaan verkkojulkaisuna. Piirit 
ovat tehneet sopimuksen toteuttajan kanssa. Tällä hetkellä 
käynnissä on määrittelyvaihe, jossa haetaan muotoja ja aiheita 
julkaisun ulkoasuksi ja sisällöksi. Esillä on ollut myös laajem-
pi piirien verkkotiedotusalusta, mutta piirien toimeksiantona 
on nyt tässä vaiheessa Oltermanni- lehden paperiversion 
korvaaminen jollain muulla. Projektin aikataulun mukaan 
toteutus on valmis 30.9.2021, joten jo syksyllä ensimmäisiä 
kokeilujulkaisuja tehtäneen.
Monille on tuttua muun muassa iltapäivälehtien selailu 
verkossa, joten suurimmalla osalla on jo kokemusta asiasta. 
Toki piirien verkkojulkaisu tulee olemaan hieman erilainen, 
ympäri vuorokauden tehtävää jatkuvaa uutisten päivitystä 
ei tule olemaan, vaan ainakin aluksi aloitetaan sovittujen 
ilmestymiskertojen mukaan tehtävällä julkaisulla. Suunnilleen 
nykyisen lehden rakenteella ja sisällöllä siis. Jossain vaiheessa 
aloitetaan myös enemmän uutispohjainen julkaisun päivittämi-
nen, mutta tuskin ainakaan heti alussa. Toteutuksessa pyritään 
huomioimaan tulevaisuuden tarpeet budjetin puitteissa.
Tämän vuoden aikana rajoituksista päästäneen eroon ja toi-
minta ja yhteiset tapaamiset taas mahdollistuvat helpommin. 
Kerätään kesän aikana voimia tulevaan ja marssitaan.

Onnittelut kaikille ylennetyille!
Timo Åkman

päätoimittaja



Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys
 MPK:lle tuli 5.5.2021 
ikävänä yllätyksenä 
puolustusministeriön 
päätös valtionavun 
maksatuksen keskey-
tyksestä. MPK:n johto 
pitää keskeytystä yli-
mitoitettuna toimen-
piteenä, sillä koko 
tarkastusprosessin 
ajan on saatu havain-
toja vain toimintaku-
lujen riittämättömäs-
tä kohdentamisesta 
eri koulutuksiin eikä 
siitä, että rahaa olisi 
esimerkiksi käytetty 
väärin. 
Päätöksestä huolimatta MPK 
pystyy toistaiseksi jatkamaan 
toimintaa normaalisti.

Vapaaehtoista maanpuolus-
tusta ja sitä kautta MPK:ta 
koskeva, jo vuodesta 2018 asti 
kestänyt laillisuusvalvonta-
tarkastus sai taas uuden kään-

teen. Puolustusministeriö on 
päättänyt keskeyttää MPK:n 
valtionavun maksatuksen kuu-
kaudeksi. Keskeytyspäätöksen 
perustelut on leimattu salai-
siksi, mutta kuten aiemmin 
julkisuudestakin on tuttua, tar-
kastuksen havainnot koskevat 
kulujen raportointia ja kohden-
tamista eri koulutuksiin.

— Tuntuu kohtuuttomalta 
kaikkien sitoutuneiden va-
paaehtoistoimijoiden, MPK:n 
entisten ja nykyisten työnte-
kijöiden, jäsenjärjestöjen sekä 
luottamushenkilöiden puoles-
ta, että lakia ja valtionavun 
käyttöä vuodesta 2008 alkaen 
tulkitaan nyt takautuvasti eri 
tavalla kuin aikaisemmin, 

MPK:n toiminnanjohtaja Pertti 
Laatikainen

MPK on toiminut vuodesta 
2008 alkaen julkisoikeudel-
lisena yhdistyksenä, jonka 
toimintaa ohjaa ja valvoo 
puolustusministeriö. MPK on 
raportoinut toiminnastaan ja 
taloudestaan siten kuin minis-
teriö on ohjeistanut. Koskaan 
aiemmin MPK ei ole saanut 
puolustusministeriöltä huo-
mautuksia raportoinnistaan. 
Yhdistyksen toinen tilintar-
kastaja on ollut ministeriön 
nimeämä ja hallituksessa on 
ollut koko ajan myös ministe-
riön edustaja.

Tarkastuksen alusta asti MPK 

on tarjonnut pääsyn kaikkiin 
talousaineistoihin ja tietojär-
jestelmiin. Vuoden 2020 alusta 
– uuden lain astuttua voimaan 
ja laillisuusvalvontatarkas-
tuksen tulosten valmistuttua 
– MPK on saamansa palaut-
teen perusteella kehittänyt ta-
lousjärjestelmäänsä siten, että 
kaikki kulut pystytään koh-
dentamaan tarkalleen tiettyyn 
koulutustyyppiin.

Ajetaanko vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus alas?
— Vaikuttaa siltä, että proses-
sissa lyödään kärpästä lekalla 
ja pahimmassa tapauksessa 
ajetaan kokonaan alas hyvin 
toimiva, 30 vuoden aikana 
yhdessä laajan järjestökentän 
kanssa rakennettu vapaaehtoi-
nen maanpuolustuskoulutus 
ja operatiivinen kumppanuus 
Puolustusvoimien kanssa, to-
teaa Laatikainen.

MPK:n julkisina hallintoteh-
tävinä oli vuosina 2008–2019:

järjestää vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen kuuluvaa 
sotilaallista koulutusta ja soti-
laallisia valmiuksia palvelevaa 

koulutusta sekä vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevaa tie-
dotusta ja valistusta;
kehittää naisten mahdollisuuk-
sia osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen ja järjes-
tää siihen liittyvää sotilaallista 
koulutusta ja sotilaallisia val-
miuksia palvelevaa koulutusta;
ohjata, tukea ja sovittaa yhteen 
jäsenjärjestöjen maanpuolus-
tuskoulutusta.
Vuonna 2020 Laki vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksesta 
uudistettiin ja MPK:n uu-
deksi tehtäväksi tuli järjestää 
nuorten tutustumistoimintaa. 
Samalla tehtävistä poistettiin 
sotilaallinen koulutus.

MPK on koko historiansa ajan 
toteuttanut lakisääteisiä teh-
täviään sekä käyttänyt siihen 
annettua valtionapua puolus-
tusministeriön ohjeistuksen 
mukaisesti.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Vaikka valtionavun maksatus 
on toukokuuksi keskeytetty, 
varat mahdollistavat MPK:n 
normaalin toiminnan jatka-
misen toistaiseksi. Puolustus-
ministeriö on laatinut oikeu-

dellisen arvion tekemistään 
laillisuusvalvontatarkastuksen 
havainnoista ja varannut MP-
K:lle mahdollisuuden vasti-
neen antamiseen 31.5. men-
nessä. Ministeriö keskeytti 
valtionavun maksamisen jo 
ennen vastineen antamista.

— Prosessi on rasittanut pien-
tä organisaatiotamme jo usean 
vuoden ajan kohtuuttomasti. 
Olemme esimerkiksi palkan-
neet lisää henkilöstöä tuotta-
maan puolustusministeriön 
pyytämää tietoa. Annamme 
vastineemme määräaikaan 
mennessä ja uskomme asian 
kääntyvän parhain päin. Kun 
puolustusministeriön toivotta-
vasti positiivinen päätös asias-
sa tulee, toimimme sen mukai-
sesti, summaa Laatikainen. 

Lisätietoja:
Miia Iivari
Viestintäpäällikkö
p. 050 522 0024
miia.iivari@mpk.fi

MPK ymmällään valtionavun keskeytyksestä

Puolustusministeriö keskeyttää valtionavustuksen   
maksamisen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle
Puolustusministeriö 
on päättänyt keskeyt-
tää Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksel-
le (MPK) myönnetyn 
valtionavustuksen 
maksamisen määrä-
aikaisesti toukokuun 
ajalta.

Keskeytys johtuu siitä, että 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen valtionavustuksen 
käyttöä koskevassa taloushal-
linnossa ja raportoinnissa on 
puolustusministeriön tarkas-
tuksissa havaittu puutteita. 
Tämän lisäksi MPK:n vuosi-
raportoinnin tiedoissa on ollut 
epätarkkuuksia.

Tilanteen kokonaisarviointi 
on vielä kesken ja puolustus-
ministeriö jatkaa neuvotteluja 
MPK:n kanssa tilanteen sel-
vittämiseksi. Jatkotoimista 
päätetään tarkastuksen ja sel-
vitystyön valmistuttua.

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys on vapaaehtoista maan-
puolustuskoulutusta ja koko-

naisturvallisuuden koulutusta 
järjestävä julkisoikeudellinen 
yhdistys, jolla on julkisten 
hallintotehtävien lisäksi myös 
yksityistä yhdistystoimin-
taa.  Puolustusministeriö toi-
mii valtionapuviranomaisena 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tykselle myönnettävän valtio-
navustuksen osalta. Avustusta 
on myönnetty vuodesta 2020 

lähtien noin 5 miljoonaa euroa 
vuodessa ja tätä ennen noin 2 
miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätiedot:

Kansliapäällikkö Jukka Juusti 
p. 09-160 88101 ja lainsäädän-
töjohtaja Hanna Nordström p. 
0295 140 600.

Lotta Svärd Säätiö on 
valinnut Vuoden 2021 
Lotaksi tanssinopet-
taja ja yrittäjä Aira Sa-
mulinin. 
Lotta Svärd Säätiön 
Vuoden Lotta -tun-
nutus myönnetään 
lottatyössä ansioitu-
neelle henkilölle tai 
lottahengessä uutte-
rasti toisten hyväksi 
toimineelle suomalai-
selle naiselle. 
Samulin on tehnyt aktiivista 
mielenterveystyötä sekä nuori-
so- ja vanhustyötä läpi elämän. 
Lottien aloittama työ jatkuu 
edelleen ja vuonna 2021 tulee 
kuluneeksi 100 vuotta lottajär-
jestön perustamisesta.
Aira Samulin pitää Vuoden 
Lotta -tunnustusta suurena 
kunnianosoituksena.
– Tämä on valtavan iso asia, 
kuin piste iin päälle ja kiitän 
syvästi. Vuodet lottajärjestössä 
ovat olleet elämässäni kantava 

voima ja inspiraation lähde. 
Oli hirvittävän väärin, että lot-
tajärjestö piti lakkauttaa. Koen 
kuitenkin vahvasti, että lotta-
henki on edelleen ajankohtai-

nen ja se koskettaa kaikenikäi-
siä, Aira Samulin toteaa.
Lotta Svärd Säätiö on 1921–44 
toimineen lottajärjestön huol-
to- ja avustustyön perillinen. 

Järjestö lakkautettiin Mosko-
van välirauhansopimuksen 
nojalla syksyllä 1944. Lotat 
ennakoivat tämän ja perustivat 
Suomen Naisten Huoltosääti-

ön, jonka nimissä lottien yh-
teiskuntavastuutyötä jatkettiin. 
Vuonna 2004 nimi muutettiin 
Lotta Svärd Säätiöksi. Säätiö 
toimii lottajärjestössä palvel-

leiden naisten aikoinaan laati-
mien sääntöjen puitteissa.
Vuoden Lotta edustaa lähes 
240 000 lottaa ja pikkulottaa, 
jotka tekivät lottajärjestössä 
vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä sotilaiden ja siviili-
en hyväksi. Väestömäärään 
suhteutettuna lottajärjestö oli 
maailman suurin naisten va-
paaehtoinen maanpuolustus-
järjestö. Tällä hetkellä säätiön 
rekisterissä on lottia ja pik-
kulottia on vajaa 7000, joista 
lottia on 1700. Keski-ikä on 97 
vuotta.
Samulin liittyi pikkulottiin 
8-vuotiaana. Pikkulotissa hän 
kertoo oppineensa erilaisten 
varusteiden huoltamista ja val-
mistamista, ruuanlaittoa sekä 
kääreiden sitomista. Lottana 
ja pikkulottana hän työskenteli 
myös suojeluskunta- ja lotta-
piirin kansliassa apulaisena. 
Siirryttyään lotaksi 17-vuoti-
aana hän aloitti Päämajan lää-
kintäosaston toimistossa.

Lotta Svärd –museo 25 vuotta - Aira Samulinista vuoden Lotta

Lotta-museo Tuusulassa täyttää 25 vuotta.       Aira Samulinista tehtiin vuoden 2021 Lotta.    
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R e s e r v i l ä i s l i i t o n 
uudeksi toiminnan-
johtajaksi on valittu 
tradenomi Minna Ne-
nonen viiden vuoden 
määräaikaiseen teh-
tävään. Reserviläis-
liiton liittohallitus teki 
päätöksen kokouk-
sessaan 17.4.2021.

Nenonen siirtyy Reserviläis-
liiton toiminnanjohtajaksi 
MPK:n Lounais-Suomen 
valmiuspäällikön tehtävistä. 
Hän on aikaisemmin toiminut 
myös muun muassa MPK:n 
koulutussihteerinä, Alastaro 
Golf Oy:n toiminnanjohtajana 
sekä yrittäjänä tilitoimistossa. 
Nenonen on pitkään toiminut 
reserviläistoiminnan eri luot-
tamustehtävissä, viimeisimpä-
nä Varsinais-Suomen Reser-
viläispiirin puheenjohtajana 
sekä Reserviläisurheiluliiton 
varapuheenjohtajana.

- Minna Nenosella on vankka 
ja monipuolinen kokemus re-
serviläistoiminnasta ja maan-
puolustuksen eteen tehdystä 
työtä. Hänen aikaisempi tun-
temus reserviläistoiminnasta 
ja laajat verkostot ovat eduksi 
tässä työssä. Toiminnanjohta-
jan yhtenä keskeisimpänä teh-
tävänä on liiton toimiston joh-
taminen Helsingissä. Nenosen 
lisäksi liiton palveluksessa on 
neljä muuta toimihenkilöä, to-
teaa Reserviläisliiton puheen-
johtaja Ilpo Pohjola.
Minna Nenonen, sotilasmes-
tari (res.), on kautta aikojen 
ensimmäinen nainen valtakun-
nallisen reserviläisjärjestön 
toiminnanjohtajana. Hän aloit-
taa työssään 1.8.2021.
- Reserviläisliitto on tässäkin 
asiassa hieno suunnannäyttäjä 
ja lasikaton rikkoja. Naisten 
rooli tulee tulevaisuudessa 
kasvamaan maanpuolustuk-
sessa ja Minnan valinta toi-
minnanjohtajaksi on yksi osoi-
tus siitä, päättää puheenjohtaja 
Pohjola.

Lisätietoja antaa Reserviläis-
liiton puheenjohtaja Ilpo Poh-
jola, p. 0400 182 700 tai ilpo.
pohjola@reservilaisliitto.fi

Reserviläisliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin   
sotilasmestari ( res) Minna Nenonen

Suomen Reserviup-
seeriliiton (RUL) pe-
rustamisesta tulee 
kuluneeksi 90 vuotta 
17.5.2021. Pyöreitä 
vuosia täyttävää jär-
jestöä juhlistetaan 
eri puolilla maata 
järjestettävillä etä-
marsseilla, sekä re-
serviupseeriutta eri 
kulmista käsittelevil-
lä seminaareilla. Juh-
lavuotensa kunniaksi 
liitto on myös kutsu-
nut uuden kunniajä-
senen.

Liiton kunniajäseneksi on kut-
suttu toimitusjohtaja, hallitus-
ammattilainen, reservin evers-
tiluutnantti Tapio Peltomäki 
Turusta.

Tapio Peltomäen (s. 1958) 
ura reserviupseeritoiminnan 
parissa on poikkeuksellisen 
ansiokas. Peltomäki on yksi 
ensimmäisiä everstiluutnan-
tiksi ylennettyjä puhtaasti re-

serviläistaustaisia upseereita. 
Hän on toiminut Turun reser-
viupseerikerhon hallituksessa, 
sekä Varsinais-Suomen reser-
viupseeripiirissä niin hallituk-
sen jäsenenä kuin puheenjoh-
tajana. RUL:n liittohallituksen 
jäsenenä hän oli vuonna 2000. 
Liiton 2. varapuheenjohtajak-
si Peltomäki valittiin 2001 ja 
liiton puheenjohtajana hän 
toimi 2002–2007. Tapio Pel-
tomäki toimi Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen (MPK) 
puheenjohtajana vuosina 
2016–2019. Peltomäki jat-
kaa edelleen työtänsä vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 
hyväksi toimien mm. RUL:n 
neuvottelukunnan puheenjoh-
tajana ja Maanpuolustusyhtiö 
MPY Oy:n hallituksen pu-
heenjohtajana.

Liiton historian aikana RUL:l-
la on ollut yksi kunniapu-

heenjohtaja marsalkka C.G.E 
Mannerheim, joka kutsut-
tiin kunniapuheenjohtajaksi  
vuonna 1941 ja 20 kunniajä-
sentä.

Reserviupseereita  
koulutettu yli 100 vuotta
Itsenäisen Suomen ensimmäi-
set reserviupseerikurssit jär-
jestettiin jo 1918 Vimpelissä 
ja Vöyrillä. Reserviupseeri-
koulutus vakiintui koulutuk-
sen siirryttyä Haminaan vuon-
na 1920. Nykyisin noin 7–8 % 
jokaisen ikäluokan varusmie-
histä, eli alle 2.000 henkilöä 
vuosittain, saa reserviupseeri-
koulutuksen.

Järjestäytynyt reserviupsee-
ritoiminta alkoi Suomessa 
3.12.1925 jolloin Helsingissä 
perustettiin valtakunnallinen 
Reserviupseerikerho. Toimin-

nan laajennuttua koko maa-
han tuli liiton perustaminen 
ajankohtaiseksi. Suomen Re-
serviupseeriliiton perustava 
kokous pidettiin Katajano-
kan Kasinolla 17.5.1931. Nyt 
RUL:ssa on 300 jäsenyhdis-
tystä ja 20 reserviupseeripii-
riä, joissa on yhteensä noin 27 
000 henkilöjäsentä. Liiton pu-
heenjohtajana toimii toimitus-
johtaja, reservin yliluutnantti 
Aaro Mäkelä.

Reserviupseeriliitolle uusi kunniajäsen

Minna Nenonen, sotilasmestari 
(res.), on kautta aikojen ensim-
mäinen nainen valtakunnallisen 
reserviläisjärjestön toiminnan-
johtajana

Liiton kunniajäseneksi on kutsuttu 
toimitusjohtaja, hallitusammatti-
lainen, reservin everstiluutnantti 
Tapio Peltomäki Turusta.
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Marssi on siirretty 
elokuulle yleisöta-
pahtumien rajoitus-
ten vuoksi. Ajanta-
sainen tieto kurssien 
tilanteesta löytyy 
MPK:n uutisista: 
www.mpk.fi/ajankoh-
taista.
Käy myös Tuusulan 
Kesäyön marssin 
Facebook-sivul la; 
siellä lisää kuvia sekä 
päivityksiä mm. koro-
naan varautumisesta.
Kesäyön marssi on perintei-
nen marssitapahtuma, joka on 
tarkoitettu kaikille kunnostaan 
huolehtiville.Kyseessä on hy-
vän mielen kävelytapahtuma, 
johon voivat osallistua kai-
ken ikäiset vauvasta vaariin. 
Osallistua voi yksin, kaksin, 
koko perheen voimin tai ka-
sata vaikka harrasteporukasta 
tai työkavereista kokonaisen 
joukkueen. Tavoitteena on 
kehittää reserviläisten marssi-
taitoja, edistää kaikkien kan-
salaisten liikunta-aktiivisuutta 
sekä aktivoida nuoria. Eripi-
tuisia matkoja löytyy kaikille 
10 kilometristä aina vaativam-
paan 48 km matkaan.

Tänäkin vuonna tarjolla viime 
vuoden uutuusmatka eli kol-
men marssin Extremepaketti: 
26 km + 26 km + omavalintai-
nen matka joko 25/35/48 km! 
Extremepaketti on tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat haastaa 
itsensä ja ovat jo harjoitelleet 
pitkiä jalkamarsseja, esimer-
kiksi Nijmegeniä.
Ohjelmassa on myös kenttä-
kelpoisuusmarssi polkupyö-
rällä, joka on tarkoitettu kai-
kille asevelvollisille, joilla on 
normaali terveydentila. Mars-
sin suorittaneille asevelvol-
lisille anotaan 1 rinnasteinen 
kertausharjoituspäivä.

Marssimatkat ja hinnat
10 km                          20 €
25 km                          42 €
35 km                          47 €
48 km                          52 €
Extreme-paketti      100 € 
Polkupyörämarssi     30 €
Hintaan sisältyy huoltopistei-

den tarjonta, vakuutus, maalis-
sa keittoruoka, peseyty
mismahdollisuus sekä kunnia-
kirja (kaikille), sekä kankai-
nen marssimerkki ja marssimi-
tali (marssimatkasta riippuen). 
Polkupyörämarssijat: kurssi-
laiset saavat eväspaketin mat-
kaansa ja vastaavat huollosta 

itse marssin aikana. Marssilla 
on toteutetaan vesitäydennyk-
siä. Marssin jälkeen on tarjolla 
ruokailu ja sauna.

Viimeinen ilmoittautumispäi-
vä on torstaina 19.8. klo 16.00; 
sen jälkeen ilmoittautuminen 
ja maksu on mahdollista pai-

kan päällä kortilla 5 €:n lisä-
maksulla. Polkupyörämarssin 
viimeinen ilmoittautumispäi-
vä on 5.8. klo 16.00. (ei jäl-
ki-ilmoittautumismahdolli-
suutta)
Joukkueiden (vähintään 8 
henkeä) ilmoittautuminen aki.
makirinta@mpk.fi Ilmoittau-
tumisessa tarvittavat tiedot: 
etunimi, sukunimi, puhelin, 
syntymäaika ja sähköposti. 
Jos joukkueessa on yli 12 hen-
kilöä, yksi joukkueen jäsen 
on ilmainen. Yli 15 henkilön 
joukkueesta kaksi marssijaa 
ovat ilmaisia.

Reittikartat ovat nähtävissä 
A3-kokoisina marssitoimis-
tossa. Reittikartta lähetetään 
kurssikirjeen mukana sähkö-
postitse ennen marssia. Reitit 
löytyvät myös paperisesta kä-
siohjelmasta, joita saa mars-
sitoimistosta. Marssireitti on 
myös merkitty opasviitoin, 
mutta koska on mahdollista, 
että opasteet ”häviävät”, niin 
seuraa reittiä myös kartasta. 
Osassa opasteissa on myös 
matka  merkittynä omalla 
värillään (10, 25, 35, 48 km). 
Noudata tällöin oman matkasi 
opastusta ja väriä.
Osallistujan tulee ehdotto-
masti noudattaa yleisiä liiken-
nesääntöjä ja niiden lisäksi 
toimitsijoiden liikenneohjeita. 
Ole varovainen liikenteessä ja 
ota mukaasi heijastin ja otsa-
lamppu ainakin pidemmille 
matkoille osallistuessasi.

Polkupyörämarssilaiset:
Pyörämarssi suoritetaan osas-
tona sotilasvarusteissa omalla 
polkupyörällä. Pyöräiltävä 
matka 100 kilometriä, aikaa 
suoritukseen on kymmenen 
tuntia. Marssireitillä on sora-
tieosuuksia, joten pyörän on 
oltava sopiva niillä ajoon.
Marssitoimisto
Marssitoimisto sijaitsee Tuu-
sulan urheilukeskuksen jää-
hallissa. Muista ilmoittautua 

toimistossa ennen marssille 
lähtöä ja maaliin saavuttuasi. 
Toimisto on avoinna la 21.8. 
kello 12.00 – su 22.8. kello 
06.00. Mikäli kaikki marssijat 
ovat maalissa aiemmin, sulje-
taan toimisto viimeisen mars-
sijan saavuttua maaliin.
Lähtö ja ilmoittautuminen
Lähtöpaikka: Tuusulan Ur-
heilukeskus os. Kilpailukuja, 
04300 Tuusula.

Ilmoittautuminen klo 15.00 
mennessä, varaudu todista-
maan henkilöllisyytesi. Saa-
pumalla hieman aikaisemmin 
voit välttää ruuhkaa ilmoit-
tautumisessa eli voit hyvin 
käydä ilmoittautumassa heti 
marssitoimiston avauduttua 
klo 12.00.

Lähtö tapahtuu urheilukentän 
juoksusuoralta yhteislähtönä 
klo 16.00 kuitenkin porraste-
tusti matkan pituuden mukaan. 
Kaikkien marssijoiden yhtei-
nen alkuverryttely alkaa klo 
15.15.

Yhteyshenkilöt
Marssin johtaja
Aki Mäkirinta
p. 040-5868 282
aki.makirinta@mpk.fi

Marssisihteeri
Riitta Jansson
riitta.jansson@kolumbus.fi

Kesäyön marssi siirrettiin elokuulle
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Keskelle kylmää ke-
vättä ja koronapan-
demiaa toivat toivoa 
kaunis kevätsää sekä 
uusi innokkaasti 
vastaanotettu am-
pumaharrastuksen 
mahdollisuus reser-
viläisammuntakisa 
(RA1 ja RA2). 

Kesken tulosten tarkastamisen 
tauluilla, suoritti yli 50 kurjen 
muuttoaura vielä ylilennon 
kilpailijoille, tuoden kevään 
ja uskon valoon pitkän pimeän 
jälkeen.

Keväiselle Kirkkonummen 
Upinniemelle oli ilmoittautu-
nut yli kolmekymmentä kilpai-
lijaa eri puolelta Uudeltamaal-
ta. Mukana oli kaikenikäisiä 
ja eri sukupuolen edustajia. 
Kilpailun johtajina toimivat 
Kirkkonummen Reserviup-
seeriyhdistyksen ja Kirkko-
nummen seudun reserviläisten 
kokeneet ampumakouluttajat 
ja SRA-tuomarit (Esko Kaap-
pola, Heikki Korpela ja Aarne 
Nurmi).

Kilpailussa oli tällä kertaa re-
serviläisammunnasta lajeina 
RA1 ja RA2. RA1 suoritus 
tapahtuu kertalaukauksin ma-
kuuasennosta itselataavalla 
kiväärillä. Lajissa on sallittua 
vain kertatulen käyttö. RA2 
vastaavasti ampuminen tapah-
tuu makuuasennossa nopeiden 
kertalaukausten ja kahden 
perättäisen nopean laukauk-
sen toimintoina. Suorituksen 
tarkoituksena on simuloida 
puolustusvoimien ampumatai-
totestiä.

Varsin onnistuneesti esimer-
kiksi Mika Siltala itse kisassa 
ja Jani Niskanen kisan ulko-
puolella ampuivat RA1- kisas-
sa täydet 100 pistettä. Samoin 
RA2-kisassa Mikko Pesonen 
paukutti ansiokkaasti pisteitä 
172/180 ollen sarjan ensim-
mäinen. Enemmän tuloksia 
löydät Kirkkonummen reser-
viläisten kotisivuilta.

Mukana kisassa oli myös en-
simmäistä kertaa Pilvi Niska-
nen, jolta kyselin tarkemmin 
ajatuksia päivän aikana.
 ”Pilvi olit ensimmäistä kertaa 
reserviläiskisassa mukana am-
pumassa, mitkä ovat ensim-
mäiset tunnelmat näin kilpai-
lun jälkeen?”
 Jäi positiivinen kokemus eka-
kertalaiselle. Jännitystä lie-
vensi se että ammuttiin yhtä 
aikaa ja makuulta.

”Mitä pidit tästä kilpailusta ja 
sen eri osista?” 
Hyvä että sai tehdä koelauka-
ukset. Eka osio oli helpom-
pi. Tokassa oli jo haastetta ja 
muistettavaa.

”Mistä juontaa innostuksesi 
ampumaurheilun harrasta-
miseen ja kilpailemiseen?” 
Nuorena likkana harrastin 
pienoiskivääriammuntaa, 
siitä harrastaminen muuttui 
metsästykseen. Mieheni Jani 
Niskasen innoittamana kävin 
muutama vuosi sitten TA- 
kurssin. Olen käynyt Janin 
kanssa ampumassa ja seuran-
nut hänen kilpa- ammuntaa. 
Kilpaileminen on tullut tutuksi 
aiemmin muista lajeista, mutta 
ampumisessa vaaditaan jää-

tävää keskittymistä ja osumat 
palkitsee Tämä maustaa kivas-
ti elämää kun ylittää itsensä.
”Mitä suunnitelmia sinulla on 
seuraavaksi lajin harrastami-
sen ja kisaamisen suhteen?” 
Nyt harjoittelen toiminnallista 
ampumista ja ekat kisat siellä-
kin tulossa.

Samanlaisia palautteita sain 
muiltakin kilpailijoilta kuin 
Pilviltä. Kysyessäni vertailua 
SRA- ja RA-kisojen välillä 
sain vastauksena, että oli mu-

kavaa keskittyä vain ampumi-
seen muiden mukana.

Kilpailun yhtenä johtajana 
toiminut Aarne Nurmi totesi 
tuomaroinnin näkökulmasta 
saman asian, nyt ei tuomaroitu 
yhtä kilpailijaa vaan keskityt-
tiin johtamaan sekä ohjaamaan 
suurempaa joukkoa toimimaan 
samoin tavoin onnistuakseen 
mahdollisimman hyvin.

Mikä olisi sen parempaa, kuin 
saada hyvä mieli hyvässä jou-
kossa. 
Olet tervetullut mukaamme 
seuraavalla kerralla!

TEKSTI JA KUVAT: 
JUHA-MATTI KOSKINEN

Kirkkonummen seudun  
reserviläiset ry

Kirkkonummen RA-kisat keräsi runsaasti osallistujia

Kisan ensikertalainen Pilvi Niskanelle jäi positiivinen kokemus kisasta.

Molemmat osiot ammuttiin makuuasennossa.

Osumien tarkastus käynnissä.
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Neuvostoliiton ilmoituksesta 
Porkkalan vuokra-alueen eli 
Porkkalan Parenteesin palau-
tuksesta takaisin Suomelle tu-
lee syyskuussa kuluneeksi 66 
vuotta. Vuokrakauden jälkeen 
Porkkalan alueen maankäyttö 
muuttui maatalousvaltaisesta 
kohti teollistuneempaa ympä-
ristöä. Muutoksista huolimatta 
alueen maastossa on säilynyt 
monia mielenkiintoisia so-

tahistoriallisia rakennelmia 
muistuttaen vuosien 1944–
1956 merisotilaallisesta tuki-
kohdasta.
Kirkkonummen Lynx suunnis-
tusseura on ansiokkaasti pai-
kantanut Parenteesin alueen 
sotahistoriallisia kohteita 12 
suunnistuskartalle Kirkko-
nummella, Siuntiossa ja In-
koossa http://www.lynx.fi/
index.php/parenteesi-suunnis-

tuskartalle 
Paikannettujen rakennelmien 
lisäksi kasvuston kätkemiä pe-
säkkeitä, bunkkereita ja raken-
nusten raunioita saattaa koh-
data yllättävissäkin paikoissa 
aivan kodin tai työpaikan lähi-
maastossa lisäten löytämisen 
iloa.
Viime vuonna pilotoidun re-
serviläisten suunnistustaitoja 
kehittävän ja paikallishis-

torian tuntemusta edistävän 
Bongaa bunkkeri -haasteen 
innoittamana Kirkkonummen 
Reserviupseeriyhdistys ry 
järjestää tänäkin vuonna 1.5.–
30.9.2021 omatoimisen liikun-
tahaasteen. ”Bongaa Bunkkeri 
2021”- haasteessa osallistujien 
tehtävänä on touko-syyskuun 
aikana vierailla mahdollisim-
man monella Porkkalan Paren-
teesin maastossa sijaitsevalla 

historiallisella rakennelmalla 
(esim. juoksuhaudat, ilmator-
juntapaikat, bunkkerit, rauniot 
ja muistomerkit), jotka on pai-
kannettu suunnistuskartoille.
Bongaa bunkkeri 2021 -lii-
kuntahaasteen suoritukset to-
dennetaan Signal-sovelluksen 
avulla (https://signal.org/fi/
download/), johon perustet-
tuun ryhmään osallistuja saa 
linkin ilmoittauduttuaan ensin 

sähköpostitse mukaan. Ilmoit-
tautumisohjeet ja lisätietoja: 
https://www.rul.fi/kirkkonum-
mi/toiminta/bongaa-bunkke-
ri-2021-liikuntahaaste/ 
Kustakin parenteesikarttaleh-
den historiallisesta kohteesta 
saa sijainnista riippumatta 
yhden bongauspisteen, joten 
toistuva vierailu saman kart-
talehdenkin kohteilla kerryttää 
haasteessa lisäpisteitä. Mikäli 
osallistuja vierailee sotahis-
toriallisessa kohteessa, jota 
Parenteesin suunnistuskartoil-
le ei ole merkitty ja todentaa 
sen ohjeiden mukaisesti, hän 
saa siitä kaksi bongauspistettä. 
Lisäksi liikuntasuorituspisteitä 
kerryttävät vierailut muiden-
kin paikkakuntien sotahisto-
riallisilla kohteilla, kuten esi-
merkiksi Salpalinjan kohteet. 
Bongaa bunkkeri 2021 -haaste 
on avoin kaikille Uudenmaan 
reservipiirien yhdistysten ja 
kerhojen jäsenille.
Liikuntahaasteen päätyttyä 
Kirkkonummen reserviup-
seeriyhdistys palkitsee kaksi 
eniten bongauspisteitä kerän-
nyttä osallistujaa maanpuolus-
tusaiheisilla tuotteilla ja arpoo 
kaikkien osallistujien kesken 
lisäksi kirjapalkinnon.
Tervetuloa mukaan liikku-
maan ja tutustumaan Parentee-
siajan historiaan!

TEKSTI JA KUVAT: 
TINO JOHANSSON

Suunnistaen Parenteesiajan historia tutuksi

Mäntsälän Reserviläiset 

järjestää Kenttäammunnan 

mestaruuskilpailun

Aika: 09.06.2021  klo 17:00 

Paikka: Hirvihaaran ampumarata 

Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä 
 
Kilpailu on Uudenmaan Reserviläispiirien mestaruuskilpailu 
 
Ampumaetäisyys 100 m, 2x10 laukausta + koelaukaukset. 

Ampuma-aika / asento: Pulttilukkokiväärillä 2 min ja 

puoliautomaattikiväärillä 90 sek. 

Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. 

 

Noudatettavat säännöt: https://resul.fi/kenttaammunta/ 
 
Sarjat: Pulttilukkokivääri: Y, Y50, Y60, Y70 ja harrastelijat  

Pulttilukko pienoiskivääri: Y, Y50, Y60, Y70 ja harrastelijat  

Puoliautomaatti-kiväärillä kaikki ampuvat samassa sarjassa  

Joukkueet: 3 parhaan ampujan yhteistulos  
 
Osallistujan on kyettävä todentamaan voimassa oleva 

Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi.  
  
Ilmoittautumiset kilpailupaikalla. Kilpailumaksu 15 € 
 
Tiedustelut Tommi Heikkinen:  
040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com 
 
Tervetuloa:      Mäntsälän Reserviläiset ry  

Mäntsälän Reserviläiset 

järjestää avoimen 

Perinnekivääri kilpailun 
 
Aika: 23.06.2021  klo 17:00  
Paikka: Hirvihaaran ampumarata  

Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä 
 
Kilpailu on samalla haastekilpailu Nurmijärven reserviläisiä 

vastaan 
 
Noudatettavat säännöt: https://resul.fi/perinnease/ 
 
Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. 

Ampumamatka 100 m, 2x15 laukausta + 5 koelaukausta. 
 
Kilpailu ammutaan joukkuekilpailuna 4-henkisin joukkuein 

Kaikki ampuvat samassa sarjassa  
 
Osallistujan on kyettävä todentamaan voimassa oleva 

Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi. 
 
Ilmoittautumiset kilpailupaikalla 

Kilpailumaksu 15 € 
 
Tiedustelut Tommi Heikkinen:  

040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com 

 
Tervetuloa:      Mäntsälän Reserviläiset ry  

Mäntsälän Reserviläiset 

järjestää  

Puoliautomaatti-

kiväärikilpailun

Aika: 21.07.2021  klo 17:00  
Paikka: Hirvihaaran ampumarata  

Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä 
 
Kilpailu on myös Mäntsälän mestaruskilpailu 
 
Ampumaetäisyys 100 m, 2x10 laukausta + 5 koelaukausta. 

Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu.  

Taulun tarkastus/paikkaus sarjojen välillä. 
 
Säännöt ja mm asemääräykset: 

https://mantsalan-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/wp-

content/uploads/sites/307/2021/01/Puoliautomaattikivaarisaann

ot-v101.pdf 
 
Sarjat: Kaikki ampuvat samassa sarjassa. 

Osallistujan on kyettävä todentamaan voimassa oleva 

Reserviläisliiton ampumaturva tai SAL-lisenssi. 
 
Ilmoittautumiset kilpailupaikalla. Kilpailumaksu 15 € 
 
Tiedustelut Tommi Heikkinen:  

040 7065712 tai t.j.heikkinen@gmail.com 
 
Tervetuloa:      Mäntsälän Reserviläiset ry  

Bunkkerin jäännökset Kopparnäsissä. 

 Vanha kiviaita Kopparnäsissä..
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Aiemmin talvella You-
tube kanava Inran-
geTV:n ja Varustele-
kan Winter Brutality 
kilpailun peruunnut-
tua, he päättivät jär-
jestää uuden etähaas-
te kilpailun, Remote 
Brutalityn. Talviso-
ta-teemaisesta tapah-
tumasta oli artikkeli 
edellisessä Olterman-
ni lehdessä. 
Kyseessä oli InrangeTVn Karl 
Kasardan suunnittelema stage 
jonka suorituksen videoimalla 
ja julkaisemalla osallistui etä-
kilpailuun jossa oli palkinto-
na Varustelekan lahjakortteja. 
Voittajaksi päätyi suomalainen 
Youtube kanava Pluglot. #Re-
motebrutality2021 hashtagin 
alle tuli määrä-aikaan men-
nessä 166 videota eri puolilta 
maailmaa.

Nyt vuorossa on InrangeTV 
ja 9-Hole Review kanavien 
etähaaste, Wasteland Shuffle. 
Vaihtoehtotodellisuuteen ja sen 
ydinsodan jälkeisen maailman 
raunioihin ja erämaahan sijoit-
tuvan Fallout videopelisarjan 
teemainen haaste muodostuu 
jälleen Karlin suunnittelemasta 
stagesta, jonka suoritus videoi-
daan ja julkaistaan Youtubessa 
tai Instagramissa hashtageillä 
#Fallout ja #WastelandShuffle.
9-Hole Review kanavaa You-
tubessa pitävän Henry Chanin 
mukaan haasteen luokat, pult-
tilukkoinen kivääri max 4x 
kiikarilla + vaimennettu .22 
pistooli tai 7.62x39 kaliberinen 
AK47 tyylinen kivääri avotäh-
täimin valittiin Yhdysvaltojen 
selviytyjäpiireissä käydyn pit-
kä-aikaisen väittelyn pohjalta, 
kumpi on parempi vaihtoehto 
yhteiskunnan romahtamisen tai 
muun vastaavan tapahtuman 
jälkeisessä nk. SHTF-tilantees-
sa.

Hyvinkään Reserviläiset ry jär-
jesti 16.5.2021 mahdollisuuden 
suorittaa haasteen ammunta, 
osallistujia oli yhteensä yksi-
toista henkilöä, joista viisi am-
pui haasteen AK/RK-tyylisellä 

kiväärillä ja kuusi täystehoinen 
kivääri + .22 pistooli varustuk-
sella. Nopeimmat ajat luokissa 
olivat 123.10 ja 78.20 sekuntia.
Fallout pelisarjan pitkä-aikai-
sena fanina osallistuin itse ta-
pahtumaan M28/30 kiväärillä 
rautatähtäimin. Tämäntyyli-
set etähaasteet ovat mielestäni 
loistava idea, ja ei liian vaka-
vina ne ovat hyvä tapa lisätä 
urheilu-ampujien yhteenkuu-
luvuutta kautta maailman. 
Pelkästään äänellä osumaan 
reagioivan metallitaulun, eli 
kongin ampuminen oli itselleni 
uutta, nämähän tulivat sallituk-
si SRAssakin uusien sääntöjen 
myötä. Osumat kuuli selvästi 
ja pitkän matkan stage tai ras-
ti pyörii näillä sutjakkaasti. 
Suosittelen vastaamaan haas-
teeseen, aikaa on vielä ennen 
kesäkuun puoleen väliin asti.

TEKSTI: TOM ÖSTLUND
KUVAT: MIKA VIRTA

Wasteland Shuffle –etähaaste

Kilpailija lähtöasemassa odottamassa lähtömerkkiä.

WS-rastikuvaus: Sekä kiikarikiväärillä että AK47:lla aloitus tapahtuu 
100m tasalta. Tarkkuuskiväärillä ammutaan vuorotellen molemmista 
asemista kaksi laukausta kunnes tulee kahdeksan osumaa, ja AKlla kol-
me kunnes tulee 12 osumaa. Jos tulee ohilaukauksia, kiikarikivääriam-
puja vaihtaa .22 pistooliin ja siirtyy 15m päähän taulusta ampumaan 10 
laukausta tauluun, ja AK-ampuja puolestaan 50m tasalle jossa vaihtaa 
lippaan ja ampuu kolme laukausta per puoli kunnes tulee 12 täyteen.
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Hyvinkään Reser-
viläiset ry:n viides 
frisbeegolf kilpailu 
järjestettiin 8.5.2021 
Hausjärven Oitissa, 
Hausjärvi Discgolf-
parkin radalla. 

A1 luokitellun radan 18 väy-
lää ovat vaihtelevia, sekoitus 
toisaalta pitkiä avoimella ja ti-
heämmässä metsässä kulkevia 
ja toisaalta lyhyitä teknisesti 
haastavia väyliä. Radalta löy-
tyy harjua ja hiekkamonttua, 
joten korkeuserojakin on. Ai-
empina vuosina kisaa on käyty 
Hyvinkään molemmilla ra-
doilla, sekä Herusten radalla.
Frisbee- tai discgolf on yksi 
Suomen nopeiten kasvaneim-
pia urheilulajeja, ja nyt varsin-
kin korona aikaan on joukkue-
lajien ollessa tauolla näiden 
harrastajia siirtynyt runsaasti 
Frisbeegolfin pariin. Suosi-
tuimmilla radoilla alkaakin 
olemaan ruuhkaa.

Kilpailu käytiin parikisana, 
best shot tyylillä. Osallistu-
jia oli 16 henkilöä, aiempaan 
tapaan riitti että toinen parin 
heittäjistä oli HyRESin jäsen 
ja toinen sai olla ulkopuolinen. 
Parhaimpaan tulokseen pääsi 
Ahola- Nokelainen pari joka 
suoritti 57 par radan 48 heitol-
la, eli -9 tuloksella.

TEKSTI JA KUVAT: 
MIKA VIRTA

Hyvinkääläisten viides frisbeegolfkisa

Frisbeegolf on urheilulaji, jonka perusperiaate on sama kuin perinteisessä 
golfissa: tavoitteena on päästä radan alusta loppuun mahdollisimman vä-
hin heitoin. Pienimmän tuloksen saanut voittaa. Frisbeegolfrata koostuu 
väylistä, joiden pelaaminen aloitetaan avauspaikalta eli tiiltä, ja ne päättyvät 
maalikoriin.
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Perinteinen Järes- 
kisa jouduttiin peru-
maan tältäkin vuo-
delta pandemiasta 
johtuen. Voi olla, että 
kolme kertaa väliin 
jäänyt kisa ei enää 
perinteiselle paikalle 
palaa. 
No se selviää jossain vaihees-
sa, kun pääsemme normaa-
limpaan aikaan palaamaan. 
Muutamia kiinnostuneita osal-
listujia kisaan kuitenkin tun-
tuu olevan, tämä tästä ja sitten 
asiaan.
Viime vuoden keväällä va-
rattua ampumaviikonloppu-
vuoroa ei päästy käyttämään 
koronasta johtuen alueen ol-
lessa suljettuna. Tänä vuonna 
ampumaradat ja majoitustilat 
olivat käytettävissä. Siispä 
jo perjantaina aamupäivällä 
ensimmäinen ryhmä Järven-
pään Reserviläisten jäsenistöä 
suuntasi Taruksen suuntaan. 
Perjantain ohjelmaan kuului 
majoittumisen lisäksi pie-
ni maastoretki ja pienoisesti 
pistooliampumista. Maasto-
retki suuntautui Sorsakolulle, 
jossa makkaratauko ja paluu 
takaisin leirialueelle. Maas-
to oli pääosin lumeton, mutta 
pitkospuilla ja varjoisissa pai-
koissa oli vielä lunta ja jää-
tä. Helppokulkuista maastoa 
kuitenkin. Iltapäivällä vielä 
pistooliradalla muutama rasia 
panoksia saatiin käytettyä.
Lauantaiaamuna kevyessä 
räntäsateessa viriteltiin taulut 
radoille ja odoteltiin ampuma- 

ajan alkamista. Tälle kerralle 
osallistujamäärä oli niin suu-
ri, että ratarajoituksista joh-
tuen jouduimme ampumaan 
kolmella radalla yhtäaikaa. 
Kivääri- ja pistooliradalla oli 
10 ampujan maksimimäärä ja 
toimintaradalla 5 ampujaa ker-
rallaan. Ei siinä mitään kaikki 
pääsivät ampumaan kaikilla 
radoilla päivän kuluessa. Ki-
vääri- ja pistooliradalla am-
muttiin perusrata- ammuntaa 
ja toimintamontulle oli raken-
nettu selkeä SRA- rasti. Mu-
kana oli paljon myös aseita 
omistamattomia henkilöitä, 
joille tarjottiin mahdollisuus 
ampumiseen yhdistyksen 
aseilla ja patruunoilla.
22 osallistujaa ja useita tu-
hansia ammuttuja patruunoita 
oli viikonlopun saldo. Yh-
distyksen runsaalta tuntuvat 
9 mm patruunavarat saatiin 
ammuttua loppuun, mutta on-
neksi joillain osallistujilla oli 
tarjota panoksia, ettei jouduttu 
ammuntoja lopettamaan. Toi-
minnallinen ammunta tuntuu 
kiinnostavan etenkin uusia jä-
seniä. Koulutuskeskuksen sau-
nat olivat molempina iltoina 
käytössä ja tietenkin kahden 
yön majoitukseen käytettiin 
majoitustiloja. Yhdistys tarjosi 
paikan päällä valmistetun lou-
naan ja välipalat ja kahvit tie-
tysti. Kevyistä räntäkuuroista 
huolimatta sääolosuhteet oli-
vat hyvät. Tyytyväistä väkeä 
poistui alueelta lauantai- illan 
ja sunnuntai- aamun aikana. 
Hienoa, että meille on tarjolla 
näin hyvät ampumismahdolli-
suudet tarjoava alue kohtuulli-
sen ajomatkan päässä.

TEKSTI: TIMO ÅKMAN

Järvenpään Reserviläiset Padasjoella huhtikuun lopussa

Sorsakolun hienolla laavulla makkaranuotiolla. 
(kuva:Timo Åkman)

Toimintaradalla yhdistyksen erittäin 
väärin kasattu ampumaseinä oli 
käytössä (kuva: Pekka Kärnä)

Puolustusvoimien kivääriradalle mahtui hyvin ampujia turvavälitkin huomioiden. (kuva: Pekka Kärnä)
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Taruksen koulutuskeskukselle uudet tilat

Tarusjärven harjoi-
tusalueella sijaitse-
van koulutuskeskuk-
sen tilat on tarkoitus 
uusia. Suunnitelmia 
on jo tehtynä 40 hen-
gen majoitus- ja pe-
seytymistilojen päi-
vittämiseksi ja jos 
kaikki sujuu optimaa-
lisesti, purkutöihin 
päästään ensi talve-
na.
Reserviläisliiton ja Reserviup-
seeriliiton yhteishankkeen 
kustannusarvio on noin 200 
000 euroa. Liitot tarvitsevat 
omarahoituksen lisäksi myös 
ulkopuolista rahoitusta, jonka 
ei pitäisi alustavien neuvotte-
lujen perusteella olla ongel-
mallista.

– Haemme tällä kehittämis-
hankkeella kestävämpää rat-
kaisua, joka hyödyttää koko 
Taruksen aluetta ja myös 
Padasjoen kuntaa, toteaa Pa-
dasjoki-työryhmän puheen-
johtaja, Reserviläisliiton vara-
puheenjohtaja Kari Salminen.

– Taruksen kehittäminen on 
entistä tärkeämpää nyt, kun 
ampumaratoja häviää ete-
läisestä Suomesta. Tarus on 
upea, luonnonkaunis alue, jon-
ne varmasti löytyy enemmän-
kin tulijoita, kunhan tilat ovat 
ajanmukaiset. Sijainti hyvien 
tieyhteyksien varrella on hyvä.

Koulutuskeskuksen pääkäyttä-
jäkunta tulee läntiseltä Pirkan-
maalta, pääkaupunkiseudulta 
ja Keski-Suomesta paikallis-
ten lisäksi. Koulutuskeskuk-
sen välittömässä läheisyydes-
sä on Puolustusvoimien 150 
metrin kiväärirata, Padasjoen 
reserviläisten ja urheiluampu-
jien pistooli- ja sovellettu rata 
sekä Padasjoen Riistanhoito-
yhdistyksen hirvirata. Ampu-
mataitojen ylläpitäminen on 
tärkeä osa reserviläisyyttä.

– Virkamieskunta eli Puolus-
tusvoimat, rajavartiolaitos ja 
poliisi ovat aina etusijalla am-
pumaradoilla. Sulassa sovussa 
on aina toimittu.

Tekohengitystä ei voi 
jatkaa loputtomiin
Liitot toimivat alueella Puo-
lustusvoimien alivuokralaise-
na; PV puolestaan on Metsä-
hallituksen alivuokralainen. 
Liittojen koulutuskeskus muo-
dostuu 2 majoitusparakista, 
jonne mahtuu joukkueellinen 
eli 40 henkeä yöpymään, yh-
destä varastoparakista sekä 2 
rannassa sijaitsevasta saunasta 
pesuhuoneineen.

– Parakit ovat Tielaitoksen 
alunperin loppuunkäyttämiä, 
jonka jälkeen niitä on useaan 
otteeseen korjailtu. Tekohen-
gitystä ei voi jatkaa loputto-
miin. Parakit ovat auttamatto-
masti tiensä päässä ja niiden 

tilalle on kaavailtu nykyaikais-
ta konttiratkaisua. Saunasta on 
tulossa kiinteä.

Koulutuskeskukseen saadaan 
hankkeen myötä ympäristöys-
tävällinen jätevesijärjestelmä 
ja mahdollisesti myös grillika-
tos. Reserviläiset voivat tarvit-
taessa käyttää Puolustusvoi-
mien uutta muonitushallia tai 
SPEKin kurssikeskusta.

Padasjoen kunta on suhtau-
tunut hankkeeseen erittäin 
myönteisesti. Virallisten 
suunnitelmien valmistuttua ja 
rahoituksen varmistuttua hae-
taan tarvittavat luvat. Raken-
tamisvaiheeseen on tarkoitus 
edetä ensi vuoden puolella.

Maanrakennusyrittäjänä toi-
miva Salminen on nyt tois-
ta kautta maan suurimman 
maanpuolustusliiton varapu-
heenjohtajana. Sitä ennen hän 
vaikutti Etelä-Hämeen reser-
viläispiirin puheenjohtajana. 
Tie Helsinkiin alkoi kotipaik-
kakunnan Sääksmäen yhdis-
tyksen 15-vuotisesta puheen-
johtajuudesta.

– Iso osa puheenjohtajan ja 
kolmen varapuheenjohtajan 
ajasta menee edunvalvonta-
työhön, lausuntojen ja selonte-
kojen sorvaamiseen. 

Tarus tuli tutuksi jo lapsuuden 
partio- ja palokuntaleireillä. 
Salminen uskoo, että Taruksen 
potentiaalia ei ole vielä lähi-

mainkaan hyödynnetty.

– Monipuolinen alue menee 
nykyisillä käyttöasteilla vähän 
haaskuuseen. Kuntakin saisi 
panostuksensa varmasti kor-
kojen kera takaisin, jos alue 
viimein liitettäisiin vesi- ja 
viemäriverkkoon.

Alueen käytännön toiminnas-
ta, mm. varauksista ja avain-
huollosta vastaa RUL:n toi-
misto. Alueella on nykyisin 
puolustusvoimien 150 metrin 
ampumarata, Padasjoen rhy:n 
hirvirata sekä reserviläisten 
hallinnoimat pistoolirata ja 
SRA- toimintarata. Ampu-
maradoille on tehty isot kor-
jaukset vuosina 2017–2019 ja 
niillä on nyt voimassa oleva 
ympäristölupa. Reserviläiset 
(muut kuin paikalliset) käyttä-
vät Padasjoen koulutuskeskus-
ta noin 35 viikonloppuna vuo-
dessa. Vuoden aikana alueella 
on satoja käyttäjiä, jotka am-
puvat alueen radoilla kymme-
niätuhansia laukauksia.

Ennätysmäärä nuoria
Reserviläisliiton toimintaan 
liittyy nyt mukaan ennätys-
määrä nuoria ja naisia. Viime 
vuonna liittyneistä peräti 33 
% oli alle 30-vuotiaita ja 10 % 
naisia. Liiton jäsenmäärä on 
kasvanut vuosi toisensa perään 
ja se onkin suurin maanpuo-
lustuksellinen järjestö Suo-
messa. Jäsenien määrä vuoden 
2020 lopussa oli yhteensä 38 

903 (+3 190).

Ihmiset haluavat mukaan va-
paaehtoiseen maanpuolustus-
toimintaan. Myös ammunta-
harrastus kiinnostaa. Liiton 
jäsenmäärä kasvaa aina eniten 
kriisiaikoina, kuten esim. Uk-
rainan ja Krimin levottomuu-
det, Georgian sota ja nyt siis 
koronaepidemia.

Viime vuonna ampumatapah-
tumia oli 5 850, vuonna 2019 
jopa 8 414. Ammuttuja lau-
kauksia oli vuonna 2019 yli 4 
miljoonaa, mikä on kaikkien 
aikojen ennätys. Puolustusvoi-
mien laukaisumäärät on vuo-
sittain reilut viisi miljoonaa.

Yli 90 % jäsenistä on suorit-
tanut varusmiespalveluksen 
tai naisten vapaaehtoisen ase-
palveluksen. Paikallisyhdis-
tyksissä reserviläiset voivat 
ylläpitää ampumataitojaan, 
fyysistä kuntoaan ja maasto-
taitojaan. Lisäksi reserviläi-
sillä on mahdollisuus ylläpitää 
sodan ajan sijoitustensa edel-
lyttämiä tietojaan ja taitojaan 
myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen kursseilla, jon-
ka kouluttajista 39 % ja muista 
vapaaehtoistoimijoista 42 % 
tulee Reserviläisliitosta.

Suomen Reserviupseeriliitto 
(RUL) on reserviupseerien 
valmiuksia kehittävä maan-
puolustusjärjestö. Se vaikuttaa 
maanpuolustusedellytysten 
paranemiseen ja tukee valta-

kunnan turvallisuutta. Liiton 
tehtävänä on ylläpitää reser-
viupseerien sotilaallisia tieto-
ja, johtajakykyä ja valmiuksia, 
sekä toimia reserviupseeriyh-
distysten ja niiden jäsenten 
välisenä yhdyssiteenä. Lii-
tossa 20 piiriä ja 300 jäsen-
yhdistystä, joissa on yhteensä 
noin 27.000 jäsentä. Liitto on 
perustettu vuonna 1931. Päi-
jät-Hämeen Reserviupseeripii-
rissä, johon Padasjoen Reser-
viupseeritkin kuuluvat, on 11 
yhdistystä, joissa on yli 700 
jäsentä.

JAANA TANNER
PADASJOEN SANOMAT

Reserviläisten koulutuskeskus
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Varustelekan Etä-
sotilasmarssi jär-
jestettiin toista ker-
taa 23-25.4.2021. 
Tapahtuman ajatus 
lähti viimevuoden 
Sotilasmarssitapah-
tuman peruuntumi-
sesta, suurtapahtu-
man sijaan jokainen 
suorittaa marssin 
itsenäisesti ja jakaa 
hauskuuden sosiaali-
sessa mediassa. 
Tarkoituksena on yllä pitää 
marssikuntoa ja toimintaval-
miutta, kulkien yksin itsenäi-
sesti tai pienessä ryhmässä 
tilanteenmukaiset turvavälit 
huomioiden. Hyvinkään Re-
serviläiset ry osallistui tapah-
tumaan Jarno Taupilan joh-
tamalla 5 hengen + koiran 
joukkueella Tiedustelusarjas-
sa.

Markus Hietasen mukaan Etä-
sotilasmarssi aloitettiin var-
sin keväisessä säässä, lähtöä 
tehdessä räntä sai maan val-
koiseksi. Matka alkoi Hyvin-
kään Sveitsin ulkoilupoluilta 
vieden kohti kytäjä-Usmia. 
Suunniteltu reitti kierteli Ky-
täjän monien lampien ohitse 
tarjoten maisemaa. Metsäisten 
polkujen jälkeen alkoi mars-
sin maantieosuus, pahimmat 
räntäsateet olivat jo tuolloin 
lakannut ja marssi jatkui pel-
tojen ympäröimänä.

”Päivän suorituksen jälkeen 
leiriydyimme suojaiselle pai-
kalle Suolijärven rannalle. 
Marssin toinen päivä alkoi jäl-
leen räntäsateella. Alkutaival 
sisälsi lyhyen suunnistuksen 
maastossa, uralle päästyämme 
törmäsimme toiseen partioon 
jotka olivat myös samalla 
asialla. Lyhyen keskustelun 
jälkeen jatkoimme etenemistä. 
Toisen päivän reitti vei mutki-
tellen Kytäjä-Usmin polkuja 
kohti maalia. Marssi oli suo-
ritettu ilman tappioita, vaih-
televa sää toi omat haasteen-
sa mutta niistä selvisimme. 
Marssille osunutta keliä voisi 
kuvailla kuuluisalla ”sissin 
säällä”.

Tapahtuman Marssimatkoina 
oli 25 km tai 50 km. Vapaava-
lintainen reitti, mutta reitin piti 
sisältää sekä päällystettyä että 
päällystämätöntä tietä, välttä-
en alueita, joilla voi olla paljon 
ihmisiä. HyRESin partion päi-
vämatkat olivat 25m ja 19km, 
toisen päivän lyhempi matka 
johtuu matkalle pudonneis-
ta tarvikkeista jotka haettiin 
kulkemalla osin samaa reittiä 
kuin ensimmäisenä päivänä.
Kuvia ja videoita eri poru-
koiden marsseista löytyy Ins-
tagramista ja Facebookista 
ja Youtubesta hashtageilla: 
#varusteleka #etäsotilasmars-
si #remotemilitarymarch 
#VES21 #VRMM21

Haasteen suorittaneilla oli 
mahdollisuus lunastaa Va-
rustelekan Etäsotilasmarssi 
-merkki, ja merkin lunastanei-
den kesken arvotiin 1 kpl 100 
€ lahjakortteja ja 2 kpl 50 € 
Varustekan lahjakortteja.

TEKSTI: MIKA VIRTA

KUVAT: 
MARKUS HIETANEN

Varustelekan etäsotilasmarssi hyvinkääläisittäin

Räntäsade saatteli joukon matkaan.

Metsäpolkuosuuksilla oltiin kovin talvisissa maisemissa.
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Hyvinkään Reserviläiset ry 
osallistui 10 hengen joukku-
eella maaottelumarssi haas-
teeseen. 10.1 kilometrin reitti 
kulki vaihtelevassa maastos-
sa Hyvinkään jäähallilta 
Sveitsin ulkoilureittien kautta 
Vantaanjoelle ja sieltä Kulo-
mäkeen ja takaisin hallille. 
Haastavin osuus oli nousu 
Hyvinkään Laskettelukes-
kuksen rinteen huipulle.
Suomen Reserviupseeriliit-
to haastoi Reserviläisliiton 
vuoden 1941 Maaottelumars-
sin hengessä muistomarssi-
haasteeseen. 1941 Suomessa 
suorituksia kirjattiin kaiken 
kaikkiaan 1,5 miljoonaa ja 
Ruotsissa 940 000, joten Suo-
mi voitti tuon kamppailun 
ylivoimaisesti ilman väestö-
painotuksiakin.
RES ja RUL sitoutuvat lah-
joittamaan veteraanikeräyk-
selle 500 euron lahjoituksen, 
jonka lisäksi kumpikin liitto 
maksaa jokaisesta 500 mars-
sijaa ylittäneestä marssijasta 
yhden euron aina 2000 mars-
sijaan saakka, tavoitteena 
4000 euron lahjoitus. Puolus-
tusministeri Antti Kaikkosen 
suojelijakseen saanut tempa-
us oli kerännyt ensimmäisen 
viikon aikana 11 720 km, 
johon HyRESin suoritus nyt 
lisäsi 110 kilometriä.

TEKSTI JA KUVAT: 
MIKA VIRTA

Maaottelumarssiin ryhmässä

Hyvinkään Reserviläisten maaottelumarssihaas-
teen ryhmä.

Hyvinkään ympäristö tarjosi hyvät mahdollisuudet marssimiseen metsäpoluilla.

Alasivun kuvat: Marssisuorituksia seurataan järjestäjäorganisaatiossa. ( KUVAT: Reser-
viupseeriliitto)
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Koronapandemia on 
jo kestänyt Suomes-
sa runsaan vuoden. 
Mielenkiintoista on 
tarkastella, miten 
kansalaisten ja ta-
louden pyörimisen 
turvaamista on hoi-
dettu. Tässä tarkas-
telussa lähtökohtana 
pidän asiakirjaa ”Yh-
teiskunnan turvalli-
suusstrategia” (YTS). 
Asiakirjan on vahvistanut 
Valtioneuvosto vuonna 2017. 
Asiakirja on järjestyksessä 
neljäs; ensimmäinen julkais-
tiin jo vuonna 2003. Tarkas-
telukulma on aiheellinen, 
koska asiakirjassa erityisesti 
painotetaan kriisitilanteeseen 
varautumista, johtamista ja 
tiedottamista. Lopputulos ei 
ole mairitteleva, vaikka me-
diaa seuraten voi saada aivan 
toisenlaisen kuvan.

Yhteiskunnan   
turvallisuusstrategia
Asiakirjan on valmistel-
lut Turvallisuuskomitea. Se 
muodostuu valtionhallinnon 
kansliapäälliköistä ja mm 
pääesikunnan päälliköstä, Ra-
javartiolaitoksen päälliköstä, 
Tullin pääjohtajasta ja polii-
siylijohtajasta, SUPO:n pääl-
liköstä sekä asiantuntijoista. 
Sen tekemä ehdotus käsitel-
lään Valtioneuvostossa, joka 
käsittelee ja hyväksyy sen. 
Asiakirja on sitten yleisenä 
ohjeena ja suosituksena käy-
tännössä koko yhteiskunnalle. 
Lisäksi ehdotuksessa on käsi-
telty erikseen hallinnonaloja 
mm Sosiaali- ja terveysminis-
teriötä (STM).

YTS-asiakirjassa esitetään 
suomalaisen yhteiskunnan 
varautumisen yleiset periaat-
teet. Varautuminen toteute-
taan kokonaisturvallisuuden 
periaatteella, jossa yhteiskun-
nan elintärkeistä toiminnoista 
huolehditaan viranomaisten, 
elinkeinoelämän, järjestöjen 
ja kansalaisten yhteistyönä!! 
Tämän yhteistoimintamallin 
vahvuutena on, että se kattaa 
kaikki yhteiskunnan tasot ja 
tahot.

Erityisesti asiakirja korostaa 
yritysten mukanaoloa seuraa-
vasti: ”Yrityksillä on jatkossa-
kin keskeinen asema erityises-
ti talouden ja infrastruktuurin 
toiminnan varmistamisesta. 
Samaan aikaan yritysten rooli 
esimerkiksi sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palveluissa kas-
vaa.”

Toinen korostuva ryhmä ovat 
kansalaiset. Heitä koskeva 
lausuma on mm seuraava: 
”Yksilön tiedot, taidot ja tur-
vallisuutta vahvistava asenne 
muodostavat yhteiskunnan re-
silienssin eli kriisinsietokyvyn 
perustan”.

Kolmas tärkeä taho ovat kun-
nat. Niistä todetaan mm ”Kun-
tien varautumisessa otetaan 
huomioon ulkoistetut palvelut 
ja yhteistyö elinkeinoelämän 
ja järjestöjen kanssa”.
Luonnollisesti asiakirja kes-
kittyy merkittävältä osalta val-

tiovallan varautumiseen, orga-
nisoitumiseen ja johtamiseen.

Uhkakuvat
Vuoden 2017 asiakirja pitäy-
tyy jo vuoden 2010 asiakirjas-
sa esitettyyn luetteloon uhka-
kuvista. Niitä on kolmetoista 
(13) sotatila luonnollisesti vii-
meisimpänä. Laitan nuo uhka-
kuvat allekkain havainnolli-
suuden lisäämiseksi:

* voimahuollon vakavat häi-
riöt
* tietoliikenteen ja tietojärjes-
telmien vakavat häiriöt
* kuljetuslogistiikan vakavat 
häiriöt
* elintarvikehuollon vakavat 
häiriöt
* rahoitus- ja maksujärjestel-
män vakavat häiriöt
* julkisen talouden rahoituk-
sen saatavuuden häiriintymi-
nen
* väestön terveyden ja hyvin-
voinnin vakavat häiriöt
* suuronnettomuuden, luon-
non ääri-ilmiöt ja ympäristöu-
hat
* terrorismi ja muu yhteiskun-
taa vaarantava rikollisuus

* rajaturvallisuuden vakavat 
häiriöt
* poliittinen, taloudellinen ja 
sotilaallinen painostus sekä
* sotilaallisen voiman käyttö

Luettelo on läkähdyttävän 
pitkä, mutta herättävä. Näihin 
kaikkiin tulee tai tulisi varau-
tua ja rakentaa ennakoinnista, 
toteuttamisesta ja palautumi-
sesta suunnitelmat ja vaihtoeh-
tosuunnitelmat. Näin asiakirja 
suosittelee, mutta aiheellinen 
kysymys kuuluu: onko näin 
tehty? Vai ollaanko savolais-
sanonnan vaiheessa ”aloitta-
mista vaille valmiita”.

Kriittisiä kommentteja
Käsittelen vain muutamia kes-
keisimpiä epäonnistumisia eli 
varautumista, toimeenpanoa ja 
johtamista sekä tiedotusta.

Vuosi sitten koronan lähtiessä 
leviämään paljastui, että va-
rautuminen STM:n hallinno-
nalalla oli hunningolla. Kan-
sainvälisestikin kuuluisuutta 
saanut. Huoltovarmuuskeskus 
( Työ- ja elinkeinoministeriön 
alainen) ei ollut hankinnois-

saan ottanut pandemiaa vaka-
vasti. Pahinta oli, että edes ter-
veydenhoitoalan henkilöstön 
turvavarusteita ei ollut riittä-
västi. Sama valmistautumatto-
muus ilmeni koko hallituksen 
osalta viime vuoden lopulla, 
kun korona siirtyi toiseen aal-
toon. Varautumista ei oltu teh-
ty esim. sen varmistamiseksi, 
että mahdollisesti tarvittavaa 
lainsäädäntöä olisi mietitty 
valmiiksi. Tähän asti on kai-
keti tehty pikavauhdilla 99 
lakimuutosta ja nyt alan lain-
säädäntö on kuin tilkkutäkki.

Toimeenpanon johtamisen 
osalta vieläkään ei ole selkeyt-
tä. On selvää, että Valtioneu-
vosto päättää ja johtaa, mutta 
se tuntuu ontuvan pahasti. 
Viranomaisilla on erilaisia oh-
jeita ja laintulkintojaan. Näyt-
tää ja tuntuu poukkoilulta. 
On vahinko, että politiikassa 
vallitsee käytäntö väärän osa-
puolen tekemän ehdotuksen 
tyrmäämisestä. Näinhän kävi 
Presidentin ehdotukselle ko-
ronanyrkin perustamisesta. 
Sellaista olisi todella tarvittu 
alusta lähtien, niin monelta 
murheelta ja virheliikkeeltä 
olisi selvitty.

Kävin Valtakunnallisen maan-
puolustuskurssin numero 
101 vuonna 1986. Jo silloin 
korostettiin tilannekeskuk-
sen merkitystä päätöksenteon 
keskeisenä elementtinä. So-
tilasorganisaatioissa tämä on 
arkipäivää.

YTS:n keskeinen periaate on, 
että kaikki toimijat mukaan. 
Näinhän ei ole tapahtunut 
yritysten ja laajemmin elin-
keinoelämän osalta. Viime 
keväänä suojavaatetuspulan 
aikana yksityinen sektori usei-
ta tarjouksistaan huolimatta 
ei saanut auttaa. Sama asia 
on toistunut useasti. Eniten 
minua ihmetyttää suhtautumi-
nen työterveyshuoltoon ja sen 
käyttämiseen rokotusapuna. Jo 

viime vuonna asiaa patisteli-
vat yhteisellä kannanotollaan. 
AKAVA,SAK,STTK,EK JA 
KT eli kaikki palkansaajakes-
kusjärjestöt ja elinkeinoelämä 
ja kunnat. 

Perusteluna on, että yli 1,85 
miljoonaa palkansaajaa on 
työterveyshuollon piirissä. 
Ehdotuksen toteuttaminen 
helpottaisi olennaisesti julkis-
ta terveydenhuoltoa ja olisi 
helposti organisoitavissa ja 
ajankäytöllisesti nopea. Tie-
tääkseni tähän ei valtiovalta 
ole suostunut. On kyse yksi-
tyisestä sektorista! Ideologia 
menee terveyden ja järkevän 
toiminnan edelle. 

Tiedotus on ollut ihan mer-
killinen ongelma. Huonoi-
na esimerkkeinä ovat viime 
vuoden lentokenttäsotku, jota 
ministerit pohtivat pitkään ja 
hartaasti. Kerrotun mukaan 
asia ratkesi, kun joku muisti, 
että lentokentällä on päällik-
kö, hän hoitakoon. Asia hoitui 
silloin ainakin väliaikaisesti. 
Jäljellä on kuitenkin koko ra-
javalvonta. Siihenkin ratkaisu 
näyttää häämöttävän, mutta 
puoli vuotta raja on vuotanut. 
Rajavalvonnasta oikeuskans-
leri teki jo viime marraskuussa 
asiasta ehdotuksen, mutta se 
ei hallitusta kiinnostanut.  Se-
litykseksi ei kelpaa ”parempi 
myöhään kuin ei milloinkaan”. 
Kasvomaskisotku on toinen 
esimerkki ja kiistely kokoon-
tumismääristä on kolmas.

Tiedotus kriisitilanteessa on 
johtamisen ohella aivan kes-
keinen toiminto. Valitettavasti 
se on ollut välillä kansalaisen 
näkökulmasta katsottuna kil-
pailua mediatilasta. Varsinkin 
STM:n informaatiota –  erityi-
sesti ministeri Kiurun -  kuvaa 
hyvin kuulemani kommentti: 
”monta asiaa olisin ymmärtä-
nyt, jos niitä ei olisi minulle 
selitetty”.

Kansalaisia on hämmentänyt 
valtiosääntöoikeuden juristien 
innokkaat kommentit erilaisiin 
koronan torjuntaehdotuksiin. 
Moni pitää sitä ”pilkunfiilauk-
sena” ja ajattelee, että Suomen 
kaltaisessa oikeusvaltiossa ju-
ridinen saivartelu ei saa men-
nä terveyden ja turvallisuuden 
edelle. Valitettavaa on, että 
saivartelu on kestänyt Suo-
messa liian kauan.

Mitä opiksi
Nostan ykkösasiaksi tervey-
denhuoltoalan ohjeita nou-
dattavat ja noudattaneet kan-
salaiset. He ovat osoittaneet 
todellista kriisinsietokykyä. 
Lainaten rovasti Olli Valtosta: 
Urhoollisuus on halua ja ky-
kyä toimia keskellä omia pel-
kojaan ja kärsimyksiään. Ur-
hoollisuus on ennen kaikkea 
oman pelkonsa voittamista”. 
Tämä asenne ansaitsee ison 
kiitoksen. Ohjeista piittaamat-
tomkia pidän edesvastuutto-
mina.

Koronapandemia antaa paljon 
kokemusta laaja-alaisesta yh-
teiskunnan turvallisuusriskistä 
ja sen hoidosta. Kun pandemia 
on ohitettu, niin toivon, että 
hallitus teettäisi sitoutumatto-
malla toimijalla  selvityksen 
siitä, miten toimittiin, missä 
tehtiin virheitä, missä monnis-
tuttiin, miten toimintaa käytän-
nön tasolla parannetaan, miten 
lainsäädäntöä tulisi kehittää. 
Kansalaisten turvallisuus ja 
kriisinsietokyvyn ylläpidon 
säilyttäminen edellyttää tätä 
selvitystä opiksi otettavaksi 
tuleville (toivottavasti ei) pan-
demioiden hoitamisille.

RISTO PIEKKA
MAJURI (RES)
JULKAISTU AIEMMIN 
16.03.2021 HRS

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja korona

Risto ja Kaisa Piekka Veteraanimuistomerkillä Järvenpäässä (kuva: Veik-
ko Karhumäki)
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Vuosi sitten Vete-
raanipäivän jälkeen 
uutisoitiin Lohjan 
lehdessä kaupungin 
laskeneen seppeleet 
Lohjan , Sammatin ja 
Karjalohjan Veteraa-
nikiville. Nummella ja 
Pusulassa heräsi ky-
symys, että miksi ei 
tänne? Vastaus kuu-
lui, että teillä ei sillä 
ole Veteraanikiveä. 
Tämä tieto aiheutti sen, että 
Nummella ja Pusulassa aloi-
tettiin aktiivinen toiminta 
asian korjaamiseksi
.
Alueseurakuntien, Nummi- 
Pusulan Rintamaveteraanien 
ja Nummi- Pusulan Reservi-
läisten edustajat pitivät en-
simmäisen asiaa koskevan 
palaverin Nummen seurakun-
tatoimistolla 17.9.2020 muis-
tokivien saamiseksi Nummen 
ja Pusulan hautausmaiden 
alueille.

Reserviläiset Arto Ventomaa ja 
Seppo Ahola saivat tehtäväk-
seen aloittaa sopivien kivien 
etsinnän alueella. Ventomaa 
löysikin Ikkalasta Juhani Tiai-
sen santakuopalta kiven, joka 
hyväksyttiin Pusulaan. Kulje-
tusyrittäjä Rami Jangerilla oli 
varikkonsa pihalla moottoritie 
työmaalta tuotu iso kivi jonka 
hän voisi lahjoittaa Nummelle, 
jos se kelpaisi. Kivi osoittau-
tui sopivaksi ja Rami Janger 
myös kuljetti kustannuksitta 
molemmat kivet sijoituspai-
koilleen.

Alueseurakuntien papit Erkki 
Kuusanmäki ja Sampo Luuk-
konen sekä seurakuntamestarit 
Tomi Kalliomäki, Juha Pelto-
maa ja Timo Rinne selvittivät 
kivien sijoituspaikat. Num-
mella kivi laitetaan seurakun-
tatoimiston kohdalla kulkevan 
kylätien ja kirkkoaidan välisel-
le viheralueelle, jossa sijaitsee 
myös vuonna 1979 veteraa-
nien istuttama itsenäisyyden 
ja rauhan tammi. Pusulassa 
kivi sijoitetaan hautausmaalla 
olevan ns. saattopetäjän vie-
reen. Samassa rinteessä sijait-
see myös muualle haudattujen 

muistomerkki.

Reserviläisten puheenjohtaja 
Harri Jokivirta sai tehtäväk-
seen tiedustella valimoista 
messinkilaattojen ja valutyön 
kustannusarvioita. Hän lähet-
tikin tarjouspyynnöt viiteen 
eri valimoon. Kaikki osoittivat 
suurta kiinnostusta hankke-
seen.

Materiaali näytteli suurta kus-
tannuserää jolloin reserviläi-

sissä aktiivisesti toimiva ase-
seppä Kalle Leskinen ehdotti, 
että laatat valettaisiin kiväärin 
hylsyistä joka olisi hyvälaa-
tuista messinkiä ja hylsyillä-
hän veteraanit tämän maan 
pelastivatkin.

Reserviläiset organisoivat 
hylsykeräyksen johon lähti 
innolla mukaan reserviläis-
ten lisäksi myös riistanhoito-
yhdistys jäsenseuroineen ja 
Piirineuvosto, joka lahjoitti 

yksistään kolmanneksen ke-
räykseen saaduista hylsyistä, 
peräti 110kg.

Kalle Leskinen kävi läpi noin 
40 000 kpl hylsyjä poistaen 
niistä nallit ja puhdisti ne var-
mistaen ettei valimoon mene-
vissä ole laukeamattomia pat-
ruunoita mukana.

Muotit olisivat olleet suurin 
kustannus hankkeessa, mutta 
Mynämäkeläinen VST-Work 
Oy:n toimitusjohtaja Paul Ter-
maat kuultuaan mihin tarkoi-
tukseen laatat tulisivat lupasi 
valmistaa muotit ilmaiseksi.

Raisiolainen Metallivalimo 
Arnie valoi hylsyistä kolme 
erillistä laattaa Pusulaan , 
Nummelle ja Kärkölään. Valu-
ri Juha Nieminen sanoi sulat-
taneensa hylsyt pienellä jän-
nityksellä. Juha valmisti laatat 
todelliseen asevelihintaan.

Maanantaiaamuna 26.4.2021 
Aarre Arrajoki, Arto Ventomaa 
ja Kalle Leskinen kiinnittivät 
laatat kiviin. Kärkölän laatta 
jäi vielä reserviläisten varas-
toon odottamaan loppukesänä 
tapahtuvaa julkaisutilaisuutta.

Laatat paljastettin Veteraani-
päivänä 27.4.2021, juhlati-
laisuus Nummella alkoi klo 
10.00 lippukulkueen saavuttua 
muistomerkille. Timo Saario 
lauloi Veteraanin iltahuudon 
haitarin säestyksellä. Nummi- 
Pusulan rintamaveteraanien 
pitkäaikainen sihteeri Olavi 
Leikola piti muistolaatan pal-
jastuspuheen ja laatan paljasti 
Nummen viimeinen veteraani 
Aaro Harjanne. Lohjan Kau-
pungin ja Nummen alueseu-
rakunnan seppeleen laskivat 
Juha Niemimaa ja Kaisa 
Aarnio, Nummi-Pusulan So-
taveteraanien ja Reserviläis-
ten seppeleen laskivat Jorma 
Kaira ja Seppo Ahola. 

Puheen ja rukouksen luki 
Nummen alueseurakunnan 
pappi Erkki Kuusanmäki. 
Sirkku Kuusanmäen ja Seppo 
Aholan säestyksellä laulettiin 
virsi 557 ja lopuksi he soittivat 
laulun Oi kallis Suomenmaa.

Juhlatilaisuus Pusulassa alkoi 
klo.12.00 Lippukulkueella. 

Perttu Gustafsson lauloi Ve-
teraanin iltahuudon kanttori 
Päivikki Jurmun säestyksellä. 
Olavi Leikola piti muistolaa-
tan paljastuspuheen ja laatan 
paljasti lippukulkueen johtaja 
kapteeni Jyri Saura. Lohjan 
kaupungin ja Pusulan alue-
seurakunnan seppeleen las-
kivat Jaana Silander ja Timo 
Kujala, Nummi-Pusulan So-
taveteraanien ja reserviläisten 
seppeleen laskivat Aarre Ar-
rajoki ja Jorma Kaira. Puheen 
ja rukouksen luki Pusulan 

alueseurakunnan pappi Sampo 
Luukkonen. Juhlakansa lauloi 
virren 577 ja tilaisuus päättyi 
Sirkku Kuusanmäen ja Seppo 
Aholan trumpetilla soittamaan 
lauluun Oi kallis Suomenmaa.
Suuri kiitos kaikille jotka 
mahdollistivat projektin on-
nistumisen.

TEKSTI: 
HARRI JOKIVIRTA

Sotiemme veteraanit saivat muistokivet Nummelle ja Pusulaan

Aarre Arrajoki lahjoitti Piirineuvostolta keräämänsä huikean hylsymäärän 
Puheenjohtaja Harri Jokivirralle ja hylsykeräyksen isälle Kalle Leskiselle.

Metallivalimo Arnien Juha Nieminen luovuttaa kättensä työt Kalle Les-
kiselle.

Pusulan laatan paljasti reserviläisten edustaja kapteeni
Jyri Saura.

Veteraani Aaro Harjanne paljastaa Nummen laatan pappi
Erkki Kuusanmäen avustuksella.

Tammenlehvän Pe-
rinneliitto ry yhteis-
toiminnassa Kaatu-
neiden Muistosäätiön 
kanssa jakoi 13. ker-
ran Kansallisen ve-
teraanipalk innon. 
Palkinnon tarkoi-
tuksena on muistaa 
veteraanityössä tai 
veteraanien perinne-
työssä kunnostau-
tuneita henkilöitä. 
Palkinnolla halutaan 
myös kannustaa uu-
sia henkilöitä tähän 
arvokkaaseen työ-
hön.
Palkinnon saajaksi voidaan ai-
kaisempaan tapaan valita yk-
sityisiä henkilöitä, jotka ovat 

poikkeuksellisen merkittävällä 
henkilökohtaisella työllään 

paikallisella tasolla osoitta-
neet, että veljeä tai sisarta ei 

jätetä. Veteraanipalkinnolla on 
ensisijaisesti tarkoitus muistaa 
yksityisiä järjestön ulkopuoli-
sia henkilöitä.

Perinteisesti palkinto on jaettu 
kansallisen veteraanipäivän 
vieton yhteydessä 27.4. Tä-
män vuoden veteraanipäivän 
pääjuhla vietetään virtuaali-
lähetyksenä, joten veteraani-
palkinnon luovutus kullekin 
viidelle vastaanottajalleen 
järjestetään asuinpaikkakun-
nittain. Jokaiselle palkinnon 
saajalle on Tammenlehvän Pe-
rinneliitto ry ilmoittanut asias-
ta henkilökohtaisesti.

Veteraanityöstä palkittiin Tau-
no Siik Pohjois-Pohjanmaan 
Sotainvalideista, joka on mm. 
jo 1990- lähtien toiminut ak-
tiivisesti veteraanien varain-
hankinnan keräyksissä sekä 

yli kymmenen vuoden ajan 
huolehtinut veteraanihauta-
jaisten seppelpartioista. Ve-
teraanityöstä palkittiin myös 
sotiemme veteraanien sekä 
heidän leskiensä hyväksi te-
kemässään vapaaehtoistyössä 
ansioitunut Suoma Kovanen 
Keski-Suomen Rintamave-
teraaneista. Veteraanien pe-
rinnetyöstä palkittiin pitkän 
linjan vapaaehtoisetsijä Pentti 
Killström, joka on ollut muka-
na kentälle jääneiden suoma-
laisten sotilaiden etsintätyössä 
1990- luvun alkupuolelta läh-
tien.

Tänä vuonna elämäntyöpal-
kinnon sai Erkki Halonen 
Kouvolan Sotaveteraaneista. 
Hänen ansiokseen luettiin eri-
tyisesti toiminta veteraanien 
siunaustilaisuuksien huomion-
osoitusten järjestelyissä.

Ensimmäisen kerran jaettiin 
veteraanien perinnetyön yh-
teisöpalkinto. Sen sai Kannuk-
sen yläkoulu (Juhani Vuorisen 
koulu). Koulu on jo pitkään 
toiminut hyvin aloitteellisesti 
veteraaniperinteen vaalijana. 
Koulu mm. järjestää kansal-
lisena veteraanipäivänä juh-
lallisen tilaisuuden kaupungin 
sankarihaudoilla sekä kutsuu 
itsenäisyyspäivän juhlaansa 
veteraaneja, heidän puolisoi-
taan ja leskiään kunniavieraik-
si.

27.4.2021 Kansallinen Veteraanipalkinto vuonna 2021
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Käsikirja on MPK:n 
vapaaehtoisille kou-
luttajille ja kaikille 
kouluttamisesta kiin-
nostuneille tarkoitet-
tu kouluttajana toimi-
misen opas.
Kouluttajan käsikirja on tar-
koitettu kaikille MPK:n kou-
luttajille ja toimijoille, ja 
siitä aloittelevakin kouluttaja 
saa tarvitsemiaan perusteita 
koulutuksen tavoitteelliseen 
suunnitteluun ja oppimisen 
mahdollistamiseen. Lisäksi 

käsikirjassa annetaan kou-
luttajalle tiivis työkalupakki 
kurssiturvallisuuden ylläpi-
toon ja viestintään. Käsikirja 
soveltuu pedagogiikkaoppaak-
si ja inspiraation lähteeksi ko-
keneemmillekin kouluttajille 
ja myös muille kuin maanpuo-
lustuksen parissa toimiville.

— Mukana on sekä perintei-
siä, kentällä hyväksi havaittuja 
kouluttamisoppeja, että mo-
dernimpaa, vuorovaikutteista 
pedagogiikkaa. Yhdessä nämä 
muodostavat johdonmukai-
sen kokonaisuuden, kertoo 

käsikirjan pedagogiikkaosiota 
työryhmänsä kanssa kirjoitta-
nut Hanna Kela MPK:n Poh-
jois-Suomen maanpuolustus-
piiristä.

Keskiössä osaaminen ja 
oppiminen
Uuden Kouluttajan käsikir-
jan keskeistä sisältöä ovat 
osaaminen ja oppiminen, jot-
ka ovat kaiken koulutustoi-
minnan perusta. Kouluttajan 
ominaisuuksia ja toimintaa 
sekä koulutuksen ennakoivaa 
suunnittelua ja toteuttamista 

käsitellään sekä maanpuolus-
tuskoulutuksen näkökulmasta 
että yleisesti.

— Päivitystyössä on lähdetty 
kouluttajapolulla ensimmäisiä 
askeleitaan ottavan kouluttajan 
tarpeista. Kirjan ensimmäisik-
si ja tärkeimmiksi asioiksi on 
nostettu linjakasta koulutusta 
ja aktiivista oppimista koske-
vat kysymykset, Kela kuvailee 
käsikirjan sisältöä. Käsikirja 
etenee teoriasta konkretiaan 
— koulutuksen suunnittelusta 
käytännön toteuttamiseen.

Käsikirja saatavilla painettuna 
ja sähköisesti
Käsikirja on MPK:n sitoutu-
neiden toimijoiden sekä kou-
luttajakurssien osallistujien 
saatavilla painettuna kirjana 
MPK:n piireissä ja koulutus-
paikoilla. PDF-muotoinen 
verkkojulkaisu on saatavilla 
Issuu-palvelussa. Myöhem-
min vuoden 2021 aikana val-
mistellaan Kouluttajan käsi-
kirjan verkko-oppimateriaali 
Moodle-ympäristöön.

Kouluttajan käsikirjan on 
kirjoittanut MPK:n vapaa-

ehtoisista toimijoista ja 
kouluttajista koostunut 
työryhmä, johon kuului 
kouluttamisen osaajia eri 
puolilta Suomea. Työ-
ryhmän puheenjohtajana 
toimi Juha Niemi ja jä-
seninä Hanna Kela, Panu 
Moilanen, Jarkko Paana-
nen, Olli Parkkinen, Antti 
Pynttäri, Kaarina Suho-
nen, Elisa Suomi-Kuusela 
ja Mikko Turunen. Työ-
ryhmän sihteerinä toi-
mi Ossi Hietala. Kuvituksen 
oppaaseen on tehnyt Susanna 
Alanne Tussitaikurit Oy:stä.

MPK on julkaissut uuden Kouluttajan käsikirjan

S u o m a l a i s t e n 
naisten vapaa-
ehtoinen maan-
puolustusjärjestö 
Lotta Svärd perus-
tettiin 100 vuotta 
sitten. Juhlan kun-
niaksi on julkaistu 
kaksi postimerk-
kiä. Klaus Welpin 
suunnittelema Lot-
ta Svärd 100 vuotta 
on 10 merkin arkki, 
jossa on 2 erilaista 
kotimaan ikimerk-
kiä. 
Postimerkkien sairaanhoi-
toon ja ruokahuoltoon liit-
tyvät kuvat valittiin Lotta-
museon mittavasta 25 000 
valokuvan kokoelmasta.
”Lottajärjestön humanitaa-

rinen työ ja sairaanhoito 
hirvittävinä sotavuosina 
ansaitsee oma merkkinsä. 
Naisten tärkeä rooli jää 
usein konflikteissa ja krii-
seissä vähemmälle huomi-
olle”, Welp sanoo.

Lotta Svärd Säätiö juhlis-
taa merkkivuotta järjestä-
mällä tapahtumia koron-
arajoitusten puitteissa eri 
puolilla Suomea, kasvatta-
malla verkkonäyttelyään, 
esittelemällä ennen julkai-
sematonta kuvamateriaalia 
sekä avaamalla Lottamu-
seoon täysin uudistetut 
näyttelyt.

Parhaiten lotat tunnetaan 
sotavuosilta 1939–1945, 
jolloin he tukivat maan-
puolustusta monipuoli-
sissa huolto- ja avustus-
tehtävissä. Enimmillään 

lottajärjestöön kuului 240 
000 lottaa ja pikkulottaa, 
joista nuorimmat olivat 
8-vuotiaita. Lotat tekivät 
tärkeää työtä myös sotien 
jälkeisessä jälleenrakenta-
misessa.

Tänä päivänä Lotta Svärd 
Säätiön toiminnan keski-
pisteenä on ikääntyvien 
lottien kuntouttaminen ja 
avustaminen. Säätiö on 
käyttänyt 2000-luvulla yli 
50 miljoonaa euroa lottien 
avustus- ja kuntoutus-
työhön. Tulevaisuudessa 
säätiö tukee naisten kou-
luttamista kriisitilanteiden 
varalle, huoltaa ja avustaa 
kriisin kohdanneita naisia 
ja lapsia sekä vaalii lotta-
järjestön historiallista pe-
rintöä.

Lotta Svärdin 100-vuotisjuhlan kunniaksi
julkaistiin postimerkkejä

Enimmillään lottajärjestöön kuului 240 000 lottaa ja pikkulottaa, joista nuorimmat olivat 8-vuotiaita. 
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Suomi osallistui har-
joitukseen pääosin 
reserviläisistä koos-
tuvalla, Puolustus-
voimien asettamalla 
ja MPK:n kokoamal-
la harjoitusjoukolla. 
Voittajajoukkueeksi 
selviytyi tänä vuonna 
Ruotsi ja kolmannelle 
sijalle Tsekki.
Locked Shields 2021 -harjoi-
tukseen osallistui Suomesta 
pääosin reserviläisistä koos-
tuva, Puolustusvoimien aset-
tama ja MPK:n kokoama har-
joitusjoukko. Lisäksi mukana 
oli johto- ja peliorganisaation 
toimitsijoita Puolustusvoimis-
ta. Harjoitusjoukko osallistui 
harjoitukseen kokonaan etä-
yhteyksien avulla. Kaikkiaan 
harjoituksessa oli mukana 22 
joukkuetta Naton jäsen- ja 
kumppanimaista.

MPK:n kyberkouluttajien 
osaaminen avain- 
asemassa
Suomen joukkueeseen kuului 
useita MPK:n aktiivikoulut-
tajia, kertoo MPK:n kybertur-
vallisuuskoulutuksesta vas-
taava koulutuspäällikkö Tero 
Oittinen.

— Suomen osaston ydin koos-
tui aikaisemminkin mukana 
olleista luotetuista kybertur-
vallisuusalan huippuosaajista. 
Kuitenkin noin kaksi kolmas-
osaa vahvuudestamme oli 
ensimmäistä kertaa mukana 
tämän kaltaisessa vaativassa 
kansainvälisessä harjoitukses-
sa, Oittinen kuvailee osallistu-
jajoukkoa.

MPK:n aktiivikouluttajat tuo-

vat ammattitaitonsa, koke-
muksensa ja aikansa MPK:n 
kyberkoulutuksen monipuoli-
seen kehittämiseen ja toteut-
tamiseen. MPK Etelä-Suo-
men koulutuspäällikkö Kim 
Malmberg kertoo kouluttajien 
panostavan reservin kybero-
saamiseen myös kalustolla.

— Locked Shields -harjoituk-
sessa käytettiin sekä MPK:n 
että osallistujien omaa kyber-
kalustoa. MPK:n kyberkoulu-

tuskalusto on saatu lahjoituk-
sina ja MPK ottaa mielellään 
vastaan uusia lahjoituksia 
kyberkoulutustoiminnan te-
hostamiseksi, uudistamiseksi 
ja laajentamiseksi, Malmberg 
toteaa.

Toimiva kyberpuolustus 
on monien tekijöiden 
summa
Harjoituksessa siniset eli puo-
lustavat joukkueet puolustivat 

tuhansia virtualisoituja järjes-
telmiä yli neljäätuhatta hyök-
käystä vastaan, kertoi Naton 
kyberpuolustuksen osaamis-
keskus CCDCOE:n kyberhar-
joitusten johtaja Carry Kangur 
loppupuheessaan.

Jokaisen joukkueen oli paitsi 
pidettävä toistasataa tieto-
järjestelmää käynnissä, sel-
vittävä myös raportoinnista, 
strategisesta päätöksenteosta, 
vastustajan informaatiovaikut-
tamisesta sekä tutkinnallisista, 
oikeudellisista ja mediakysy-
myksistä. Menestys vaati yh-
teiskunnan eri alojen edustajil-
ta vahvaa yhteispeliä.

— Kansallisten tietojärjestel-
mien keskinäisriippuvuuksien 
ymmärtäminen on keskeistä, 
kun puolustetaan kansakuntaa 
massiiviselta kyberhyökkäyk-
seltä, Kangur kuvasi.

Locked Shields on järjestäjän-
sä mukaan maailman suurin ja 
monimutkaisin kansainvälinen 
niin kutsuttu live fire -kyber-
puolustusharjoitus, eli harjoi-
tuksessa puolustajat torjuvat 
vastustajajoukkueen aidonkal-
taisia kyberhyökkäyksiä. Har-
joitusten järjestäjä on Naton 
kyberpuolustuksen osaamis-
keskus (The NATO Coope-
rative Cyber Defence Centre 

of Excellence, CCDCOE). 
Toteutukseen osallistuu osaa-
miskeskuksen lisäksi joukko 
eri maiden puolustusviran-
omaisia, tutkimuslaitoksia ja 
IT-alan yrityksiä.

Nousujohteinen 
koulutus vie vaativiin 
harjoituksiin
Kansainväliset koulutustapah-
tumat ja live fire -harjoitukset 
ovat kyberturvallisuuskoulu-
tuksen vaativimpia tapahtu-
mia. Kyberturvallisuudesta 
kiinnostuneille on tarjolla 
monipuolista koulutusta, joka 
etenee kaikille soveltuvasta 
perustason kybertietoudesta 
yksityiskohtaisempiin ja vaa-
tivampiin kokonaisuuksiin. 
Nousujohteisen koulutuspolun 
kautta voi kouluttautua huip-
putason harjoituksiin saakka.

— Uusien henkilöiden saami-
nen mukaan niin peruskurs-
seilla kuin vaativimmissakin 
harjoituksissa on meille tär-
keää, jotta alan osaaminen 
leviäisi mahdollisimman laa-
jalle. Tällä pystytään yhdessä 
kehittämään Suomen kyber-
puolustuksen kyvykkyyksiä, 
Tero Oittinen tiivistää.

Suomen joukkue on sijoittunut toiseksi kansain-   
välisessä Locked Shields 2021 -kyberharjoituksessa
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Reserviläisliiton jäse-
nistön Nato-kannatus 
on kasvanut vuodes-
sa kymmenellä pro-
senttiyksiköllä, mikä 
ilmenee alkuvuodes-
ta toteutetusta Reser-
viläisliiton jäsenky-
selystä. 

Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan viimeisim-
mässä mielipidetutkimukses-
sa oli myös tapahtunut isoja 

muutoksia suhtautumisessa 
Natoon.

Kun Reserviläisliiton jäsenil-
tä kysyttiin, pitäisikö Suomen 
liittyä Naton jäseneksi, 30 pro-
senttia jäsenistä kannatti liitty-
mistä välittömästi, kun vuosi 
sitten vastaava luku oli 20 pro-
senttia. Jäsenistä 15 prosenttia 
oli puolestaan sitä mieltä, että 
Suomen tulisi liittyä puolus-
tusliiton jäseneksi lähivuosina. 
Viime vuonna tämä vaihtoehto 
keräsi saman verran kannatus-
ta. Nato-option säilyttämistä 
eli sitä, että Suomen ei pitäi-

si liittyä nyt, mutta säilyttää 
mahdollisuus liittymiseen 
myöhemmin, kannatti nyt 
puolestaan 36 prosenttia. Vii-
me vuonna vastaava luku oli 
39 prosenttia.

Kielteisesti Natoon suhtautui 
nyt vain 14 prosenttia, kun 
viime vuonna vastaava luku 
oli 19 prosenttia. Kuusi pro-
senttia vastanneista ei osannut 
ilmaista kantaansa Nato-kysy-
mykseen. Viime vuonna tähän 
ryhmään kuului seitsemän 
prosenttia vastanneista. Jä-
senkyselyyn vastasi kaikkiaan 

reilut 2 500 Reserviläisliiton 
jäsentä.

Puheenjohtaja Ilpo Pohjola nä-
kee Nato-kannatuksen kasvul-
le selvän syy-yhteyden.

– Maailmanpolitiikan epäva-
kaus ja suurvaltojen keskinäi-
nen uhittelu vaikuttavat myös 
suomalaisten turvallisuuden 
tunteeseen. Tämä heijastuu 
Nato-myönteisyyden kasvuna. 
Kyselyn perusteella reservi-
läisten keskuudessa Nato-kan-
natus on nyt hypännyt uusiin 
lukemiin. Lisäksi Naton vas-

tustus on vuoden aikana sel-
västi vähentynyt.

Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunta on toteutta-
nut vuosittain mielipidetutki-
muksen suomalaisten näke-
myksistä maanpuolustukseen 
ja turvallisuuteen liittyen. 
Uusin tutkimus julkaistiin 
joulukuussa 2020 ja myös sen 
mukaan Suomen Nato-jäse-
nyyden vastustus on laskenut. 
Nyt reilu puolet vastustaa 
jäsenyyttä, kun vuosi sitten 
vastustajia oli kaksi kolmesta. 
Nato-jäsenyyden tuki on tu-

loksien mukaan samalla tasol-
la, mutta nyt jopa viidennes on 
epätietoinen kannastaan.

– MTS on esittänyt Nato-ky-
symyksen vuodesta 2005 
lähtien, ja viimeisimmässä 
kyselyssä kielteisten vastaus-
ten osuus oli koko aikasarjan 
alhaisin. Reserviläisliiton oma 
kysely ja MTS:n kysely osoit-
tavatkin, että suomalaisten 
Nato-suhde on nyt muuttu-
massa kaiken kaikkiaan posi-
tiivisempaan suuntaan.

Reserviläisten Nato-kannatus ampaisi jyrkkään nousuun

Historian ensimmäi-
nen valtakunnallinen 
Turpot ietäjä-alku-
kilpailu järjestettiin 
8.10.2020 lukioissa 
eri puolilla Suomea. 
Kilpailun tavoitteena on in-
nostaa nuoria perehtymään 
turvallisuuspolitiikkaan ja 
kokonaisturvallisuuteen liit-
tyviin kysymyksiin. Kilpailun 
järjestävät Reserviläisliitto ry 
ja Suomen Reserviupseeriliit-
to ry yhteistyössä Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien liit-
to HYOL ry:n ja Kadettikunta 
ry:n kanssa. Mallia on haettu 
Oikeus- ja Talousguru-kilpai-
luista.

Alkukilpailuun osallistui 45 
lukiota ja noin 350 opiskelijaa 
ympäri Suomen. Mukana oli 
myös yksi ruotsinkielinen lu-
kio Pohjanmaalta. Koronavi-
rustilanteesta johtuen kilpailun 
finaali jouduttiin siirtämään 
marraskuulta toukokuulle. Fi-
naaliin valittiin alkukilpailun 
kahdeksan parasta Turpotietä-
jää Helsingistä, Lappeenran-
nasta, Naantalista, Ylöjärveltä, 
Jyväskylästä, Kuopiosta, Il-

majoelta ja Kannuksesta. 

Kautta aikojen ensimmäisen 
Turpotietäjä-kilpailun voit-
ti Max TalviOja Helsingin 
Suomalaisesta Yhteiskoulus-
ta. Voittaja sai 1 000 euron 
palkintostipendin. Kilpailun 
toiselle sijalle tuli Otto Kan-
niainen Jyväskylän normaali-
koulun lukiosta ja kolmannelle 
sijalle Mikael Salminen Naan-
talin lukiosta. Toiseksi tullut 

sai 500 euron ja kolmanneksi 
tullut 250 euron stipendin.

- Kilpailun ideana on herätellä 
nuoria pohtimaan laaja-alai-
sesti turvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä. Monet lukiolai-
sista suorittavat varusmiespal-
veluksen tai naisten vapaaeh-
toisen palveluksen muutaman 
vuoden päästä, joten näihin 
asioihin on tärkeä perehtyä jo 
tässä elämänvaiheessa. Kilpai-
lu on herättänyt laajaa kiinnos-
tusta ja huomiota, mikä kertoo 
siitä, että turvallisuuspoliitti-
set kysymykset pohdituttavat 
nuoria, toteaa Reserviläisliiton 
puheenjohtaja Ilpo Pohjola.

Finaali toteutettiin niin, että 
jokainen opiskelija suoritti 

kirjallisen ja suullisen osuu-
den omasta koulustaan etäyh-
teyksin opettajan valvonnan 
alaisuudessa. Tuomaristo arvi-
oi suullista osuutta Helsingissä 
ollen etäyhteydessä finalistei-
hin ja opettajiin.

- Kilpailun toteuttaminen 
keskellä koronapandemiaa 
onnistui olosuhteisiin nähden 
erinomaisesti. Kilpailulle ja 
kokonaisturvallisuuden poh-
dinnalle on laajaa tilausta yh-
teiskunnassamme. Epävakaa 
maailmanpolitiikan tilanne ja 
suurvaltasuhteiden viilenemi-
nen mietityttävät nyt nuoria. 
On tärkeää tarjota nuorille 
mahdollisuus pohtia turvalli-
suuteen liittyviä kysymyksiä, 
sillä turvallisuus on vakaan 

yhteiskunnan tärkein tukipila-
ri, sanoo Suomen Reserviup-
seeriliiton puheenjohtaja Aaro 
Mäkelä.

Turpotietäjä-kilpailun val-
mistelua vuosina 2019─2020 
ovat rahoittaneet Maanpuo-
lustuksen Kannatussäätiö, 
Puolustusvoimien Tukisäätiö 
ja Turvallisuuden tukisäätiö. 
Kilpailu tullaan toteuttamaan 
jatkossa vuosittain. Vuoden 
2021 alkukilpailu käydään 
lokakuussa ja finaali marras-
kuussa. Tavoitteena on saada 
mukaan 100 lukiota ympäri 
Suomen. Kilpailun kaksikieli-
sen verkkosivut löytyvät osoit-
teesta www.turpotietaja.fi.

Turpotietäjä-kilpailun  voitto meni Helsinkiin
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Reserviläisliitto ja 
seinäjokelainen Iron 
Point Finland käyn-
nistivät yhteistyön 
nyt keväällä. Yritys 
on taktiseen ja toi-
minnalliseen am-
muntaan keskittyvä 
ase- ja tarvikeliike, 
joka on perustettu 
vuonna 2019. 
Iron Point Finland on eri-
koistunut muun muassa SRA, 
Practical ja IDPA -lajeihin. 
Kaikilla yrityksen perustaja-
jäsenillä on pitkä kilpailu- ja 
harjoittelukokemus toiminnal-
lisesta ammunnasta.

Iron Point Finlandin työn-
tekijät ovat kaikki aktiivisia 
ammunnanharrastajia, minkä 
ansiosta myyntiin valikoituu 
alan laadukkaita tuotteita. Li-
säksi yritys järjestää kursseja, 
koulutuksia ja räätälöityjä ta-
pahtumia kuluttajille, yrityk-
sille, yhteisöille ja seuroille. 
Erityisenä valttikorttina heillä 
on erinomainen palveluasen-
ne; jokaista asiakasta halutaan 
palvella yksilöllisesti.

Iron Point Finland tarjoaa 
Reserviläisliiton Toimintatur-
va-jäsenille vaihtuvia erikoi-
setuja vuonna 2021. Ensim-
mäisenä etuna on laadukas ja 
helppokäyttöinen ajanottolaite 
SRA-ammuntaan, josta jäse-
net saavat toukokuun ajan 10 
prosentin alennuksen. Edun 
saa laittamalla Toimintatur-

va 2021 -jäsenkortista kuvan 
verkkotilauksen yhteydessä 
tai näyttämällä korttia Seinä-
joen kivijalkamyymälässä. 
Tarkemmat tiedot jäsenedusta 
lähetetään huhtikuun lopulla 
Toimintaturva-jäsenille säh-
köpostiin.

Yrityksen verkkokauppa toi-
mii osoitteessa https://www.

ironpoint.fi/verkkokauppa

Kuinka liityn Toiminta-
turva-jäseneksi?
Ampumaharrastajien Toi-
mintaturva-jäsenryhmään 
pääset niin, että jäsenmak-
sun maksamisen yhteydessä 
maksaa vapaaehtoisen toi-
mintaturvamaksun, joka on 

tänä vuonna 35 euroa. Tämä 
tulee siis maksaa perusjäsen-
maksun lisäksi.

Mikäli olet jo alkuvuodesta 
maksanut pelkän perusjäsen-
maksun ja haluat liittyä uuteen 
jäsenryhmään, niin toimin-
taturvamaksun voi suorittaa 
myös myöhemminkin kuluvan 
vuoden aikana. Maksamiseen 
tarvitset saman tilinumeron ja 
viitenumeron, jota olet käyttä-
nyt jäsenmaksun maksamisen 
yhteydessä.

Jäsenmaksulasku löytyy säh-
köisestä jäsenasioinnista osoit-
teesta www.reservilaisliitto.fi/
kirjaudu. Mikäli kirjautumi-
nen sähköiseen jäsenasiointiin 

ei onnistu, voi laskun pyytää 
laittamalla sähköpostia osoit-
teeseen jasenasiat@reservi-
laisliitto.fi tai soittamalla arki-
sin klo 10-14 välillä numeroon 
09 4056 2010.

Iron Point Finlandin lisäksi 
Toimintaturva-jäsenet saavat 
räätälöityjä jäsenetuja vuon-
na 2021 XXL-tavarataloihin, 
Brownellsiin ja Oulun Asee-
seen.

Uusi jäsenetu Toimintaturva-jäsenille

Sotilaskotiliitto pe-
rustettiin vuonna 
1921 sotilaskotiyh-
distysten kattojär-
jestöksi. Liiton pää-
asiallinen tehtävä on 
tukea sotilaskotiyh-
distysten toimintaa 
niiden varmistaessa 
edelleen jokaiselle 
varusmiehelle soti-
laskodin peruspalve-
lut palveluspaikasta 
riippumatta. 
Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 
103 vuotta siitä kuin sotilasko-
tiaate rantautui Suomeen.
Näin Sotilaskotijärjestö on 
maamme vanhin yhtäjaksoi-
sesti vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä tehnyt järjestö.
Sotilaskotitoiminnan perin-
nepäivää vietetään valtakun-
nallisesti 7. toukokuuta.
Sotilaskotiliitto täyttää vuonna 
2021 100-vuotta.

Maamme ensimmäinen soti-
laskoti avasi ovensa Helsingis-
sä Vuorikadulla huhtikuussa 
1918 Helsingin Nuorten Mies-
ten Kristillisen yhdistyksen 
toimesta. HNMKY oli hakenut 
toimintamallin veljesjärjestöl-
tään Tanskasta.
 

Sotilaskotijärjestö muodostuu 
Sotilaskotiliitosta sekä 36 so-
tilaskotiyhdistyksestä ympäri 
maan. Sotilaskotiliitto tukee 
yhdistysten toimintaa ja tätä 
kautta asevelvollisia. Liitto 
osallistuu kansalaisten krii-
sivalmiustaitojen parantami-
seen. 

Jäseniä koulutetaan tehtä-
viensä mukaiseen toimintaan 
ja näin edistetään valmiuksia 
selviytyä poikkeusoloissa. So-
tilaskotiliitto julkaisee järjes-

tön yhteistä Sotilaskoti-lehteä, 
ja sosiaalisen median sivuilta 
löytyy julkaisuja ajankohtai-
sista aiheista. Juhlavuonna 
kuukausittain Facebookissa 
julkaistava sarja liiton ja koko 

järjestön toiminnan osa-alu-
eista on alkanut 1.2.2021.

Merkkivuoden kunniaksi 
somessa kannustetaan käyt-
tämään aihetunnistetta #soti-

laskotiliitto100. Omaan pro-
fiilikuvaan on Facebookissa 
lisättävänä Sotilaskotiliitto 
100 vuotta -kehys. Näillä 
voimme pitää järjestöämme 
näkyvissä juhlavuoden ku-
luessa!

 Seuraa Sotilaskotiliiton netti-
sivuja ja somejulkaisuja. Lu-
vassa on arkea ja juhlaa!

”Yli 100 vuotta vapaaehtois-
toimintaa - hymyllä ja sydä-
mellä”
Sotilaskotiliiton vuoden 2021 
teema korostaa vapaaehtois-
työn arvoa.

Vapaaehtoisuus on arvostettu 
asia, jota kannattaa pitää esil-
lä. Yli sadan vuoden historia 
on mainitsemisen arvoinen, 
ja ”hymyllä ja sydämellä” toi-
miminen on jo muodostunut 
sotilaskotijärjestön tavaramer-
kiksi.

Sotilaskotiliitto täyttää 100 vuotta

Ensimmäisenä etuna on laadukas ja helppokäyttöinen ajanottolaite SRA-ammuntaan, josta jäsenet saavat tou-
kokuun ajan 10 prosentin alennuksen.

Rakuunamäen sotilaskoti Lappeenrannassa oli Suomen vanhin sotilas-
koti. Rakennus toimii nykjyisin tilausravintolana. Sisäkuva alempana on 
samasta sotapesästä vuonna 1927 jouluasuun somistettuna.
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Kaatuneiden Muis-
tosäätiö, alun pe-
rin Sankarivainajien 
Muistosäätiö, pe-
rustettiin 11.11.1944 
suojaamaan Suomen 
Aseveljien Liiton 
omaisuutta takava-
rikoinnilta valvonta-
komission vaatiessa 
liiton lakkauttamista. 
Säätiö asetti 75-vuotisjuhla-
vuotensa tavoitteeksi vuonna 
2019 tiedostustauluhankkeen 
toteuttamisen Suomen noin 
620 sankarihautausmaalle. 
Seurakuntayhtymät ja seura-
kunnat päättävät näistä hank-
keista itsenäisesti. Toteutta-
mistavoite on asetettu vuosille 
2021 ja 2022. VETRES Kes-
ki-Uusimaa tukee ja toivoo 
hankkeen toteuttamista toi-
minta-alueellaan Järvenpääs-
sä, Keravalla, Mäntsälässä, 
Pornaisissa ja Tuusulassa.

VETRES-alueella sankarihau-
tausmaa puuttuu Järvenpääs-
tä, joka itsenäistyi Tuusulasta 
vuonna 1951. Järvenpääläiset 
sankarivainajat ovat Tuusulan 
Kirkkopuiston 170 sankarivai-
najan sankarihautausmaalla. 
Heidän joukossaan on muun 
muassa Järvenpään Reservin 
Aliupseerien vuosien 1978-
1981 puheenjohtajan Aarno 

Erolan isä.
Tuusulan toinen sankarihau-
tausmaa sijaitsee Kellokoskel-
la, johon on haudattu 16 san-
karivainajaa. 

VETRES Keski-Uusimaan 
hengellinen toimikunta selvit-
tää toteuttamismahdollisuuden 

toimikunnan pj:n Järvenpään 
srk:n kirkkoherran, ltn Vesa 
Koiviston (JäRuk) johdolla 
Keravan ja Tuusulan seura-
kuntien kanssa. 
Mäntsälän seudun sotiemme 
veteraanien perinneyhdistys 
ry:n pj, kapt Aimo Tilsala, 
myös Mäntsälän Rintamave-
teraanien pj sekä reserviupsee-

rikerhon jäsen, selvittää hank-
keen seurakunnan kanssa.
Pornaisten Sotaveteraanien pj 
Matti Launonen toimii samoin 
Pornaisissa.

Hankkeen toteutuksesta
Muistosäätiön pyrkimykses-
tä tietolaatat on jo toteutettu 
Helsingin kaupungin hallitse-
mille Lauttasaaren ja Munk-
kiniemen sekä Vantaan seu-
rakuntayhtymän hallitsemalle 
Helsingin Pitäjän kirkon san-
karihautausmaalle. Yhden tie-
dotustaulun kustannus töineen 
on maksanut noin 850 €.
Taulussa voidaan kertoa muun 
muassa sankarihautausmaan 
nimi, suunnittelu- ja perus-
tamisaika, sankarivainajien 
muistomerkin tekijä ja paljas-
tamisvuosi sekä sankarivaina-
jien lukumäärä. 

Monen sankarihautausmaan 
lähellä on Suomen itsenäisyy-
den ajan sotiin liittyviä muita 
merkittäviä muistomerkkejä 
kuten Tuusulan Kirkkopuis-
tossa myös 30.11.1939 paljas-
tettu kuvanveistäjä Erkki Ero-
sen työ ”Pro Patria nimikirja”, 
johon on kaiverrettu kaikkien 
Tuusulasta lähtöisin olevien 

sotien 1939-1945 yli 300 san-
karivainajan nimet.
Mäntsälän kirkon viereisellä 
sankarihautausmaalla on 267 
sankarivainajan hautapaikka ja 
Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkki sekä Vapausso-
dan muistomerkki ”Isämaan 
puolesta 1918”, jossa on kul-
latuin kirjaimin kaikkien 31 

sankarivainajan nimet. Myös 
vakaumuksensa puolesta kaa-
tuneilla on muistokivi tekstillä 
”V. 1918 ja sen jälkeen työvä-
en aatteen puolesta kuolleiden 
muistolle – Mäntsälän tove-
rit”.

TEKSTI: 
VEIKKO KARHUMÄKI

Tiedotustauluhanke Suomen sankarihautausmaille

Lauttasaaren kirkon sankarihautausmaan tietolaatta. Kuva Jarmo Ruhanen.

Mäntsälän sankarihautausmaa, jonka vasemmalla puolella on Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki ja ylä-
puolella pienellä kumpareella Vapaussodan mustakivinen muistomerkki, josta vielä vasemmalta erottuu myös va-
kaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkki. Kuva Veikko Karhumäki

VETRES Keski-Uusimaa kuvattuna 
kahdella Jarmo Ahosen kaavioku-
valla. 



Oltermanni 21

KUTSU
Hyrylän varuskunnan muistomerkin paljastusjuhlaan
Tuusula-päivänä torstaina 22.7.2021 kello 12 – 14

Varuskunnanaukio kello 12.00 alkaen:

Kunniavartiot, perinnelippujen vastaanotto ja lipunnosto
Muistomerkin paljastus ja tervehdykset

Perinnejaoksen tykkivaljakon ajo kalustonäyttelyalueelle
Tuusulan mieslaulajien esitykset

Sotilassoitto ja kuviomarssi
Kenttälounas ja kalustonäyttely

Siirtyminen Ilmatorjuntamuseolle (n. 250 m)

Ilmatorjuntamuseo kello 14.30 alkaen:
Tervetuloa museoon

Tuusulan tykistöä koskeva dokumenttielokuva ja 
valokuvanäyttely (koronatilanteen salliessa)

Kahvit museokahvilassa
Harrasteajoneuvojen Tuusula-päivän juhla-ajo kello 18 – 22

Merkkipäiviä
HEINÄKUU

85 vuotta
28.7. Leikola Yrjö, Lohja

80 vuotta
10.7. Juvonen Sakari, Nurmi-
järvi
20.7. Malmberg Frej, Tam-
misaari

75 vuotta
5.7. Rönnqvist Kalevi, Hy-
vinkää
8.7. Stenberg Matti, Nurmi-
järvi
13.7. Matikainen Ossi, Kerava
17.7. Winqvist Klaus, Tuusula
21.7. Viren Erkki, Myrskylä
28.7. Piira Reijo, Kerava

70 vuotta
11.7. Nivala Keijo, Ylivieska
13.7. Kärki Pentti, Hyvinkää
23.7. Winqvist Markku, 
Tuusula
24.7. Honkonen Markku, 
Mäntsälä
24.7. Haveri Ilkka, Lohja
29.7. Savolainen Juhani, 
Karkkila

60 vuotta
1.7. Kurkinen Jukka, Nurmi-
järvi
3.7. Kauppi Ilkka, Porvoo
9.7. Panula Erkki, Espoo
17.7. Syväkangas Teijo, Nur-
mijärvi
26.7. Kailio Eero, Kirkko-
nummi

50 vuotta
3.7. Lihavainen Heikki, 
Helsinki
5.7. Sankala Tommi, Mäntsälä
7.7. Partanen Markku, Vihti
23.7. Häyrinen Virve, Vihti
27.7. Ahonen Jarkko, Nurmi-
järvi
28.7. Karlsson Thomas, 
Helsinki

ELOKUU

85 vuotta
19.8. Puurunen Matti, Kerava

80 vuotta
16.8. Lotti Lea, Nurmijärvi
22.8. Stén Risto, Tuusula
25.8. Karlsson Bengt, Porvoo

75 vuotta
4.8. Måsa Carl-Gustav, Tam-
misaari
5.8. Pajunen Ossi, Vihti
8.8. Tuokko Esko, Järvenpää
10.8. Valimaa Markku, Nur-
mijärvi
14.8. Saarinen Rauno, Tuusula
17.8. Ollila Antero, Porvoo
19.8. Ylirisku Veli-Erkki, 
Kerava
25.8. Alanen Mikko, Kerava
26.8. Rytkönen Pertti, Loviisa
30.8. Felin Risto, Loviisa
31.8. Leppänen Heikki, Lohja

70 vuotta
1.8. Hollo Jarmo, Lohja
8.8. Taimio Reino, Lohja
10.8. Mariani-Cerati Lawren-
ce, Raasepori
17.8. Ala-Hiiro Veikko, 
Karkkila
19.8. Salminen Jarmo, Kerava
22.8. Markkanen Eero, 
Mäntsälä
23.8. Lietolahti Markku, 
Nurmijärvi

60 vuotta
7.8. Täckenström Kai, Kirk-
konummi
10.8. Vehkala Susanne, Porvoo
23.8. Aalto Heikki, Tuusula
24.8. Hägg Kenneth, Porvoo

50 vuotta
2.8. Ryynänen Sari, Järvenpää
3.8. Mäkelä Lasse, Helsinki
27.8. Pitkänen Petri, Vihti

SYYSKUU

80 vuotta
2.9. Eskolin Pekka, Helsinki

9.9. Ulvila Jouko, Järvenpää
12.9. Weckman Tapio, Hy-
vinkää
15.9. Vanhapelto Taisto, 
Tuusula
26.9. Sarin Aimo, Kerava
27.9. Koskivuori Arvo, Hy-
vinkää

75 vuotta
2.9. Creutz C Johan, Loviisa
3.9. Karri Kari, Järvenpää
3.9. Varjonen V Antero, 
Hyvinkää
5.9. Paasikallio Martti, Jär-
venpää
9.9. Andersson Roger, Porvoo
11.9. Falck Frej, Tammisaari
18.9. Mäki Vesa, Lohja
19.9. Kallio Arto, Vihti
23.9. Saarto Jouko, Nurmijärvi
26.9. Långström Risto, Jär-
venpää
29.9. Aarnio Teuvo, Lohja
30.9. Päivärinta Timo, Lohja

70 vuotta
14.9. Köykkä Hannu, Helsinki
29.9. Kivistö Arto, Tuusula

60 vuotta
8.9. Enroth Ari, Vantaa
13.9. Währn Mikael, Helsinki
16.9. Lötjönen Seppo, Lohja

50 vuotta
3.9. Sarro Toni, Porvoo
8.9. Laakkonen Janne, Jär-
venpää
24.9. Meritähti Mika, Porvoo
29.9. Koponen Tommi, Kirk-
konummi

OLTERMANNI ONNITTE-
LEE !
Tietolähde RUL:n ja RES:n 
jäsenrekisterit. Mikäli haluatte, 
että merkkipäiväänne EI 
julkisteta Oltermannissa, tulee 
siitä ilmoittaa päätoimittajalle 
ennen lehden seuraavaa aineis-
topäivää.

Elä enemmän!

190
Lauri Untamo

Tuusula

lauriuntamo.fi
Mainoksen maksaja: Lauri Untamo
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Reservin upseerien ylennykset puo-
lustusvoimain lippujuhlan päivänä
Tasavallan presidentti on ylentänyt 
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä-
nä 4. kesäkuuta 2021 yhteensä
794 reservin upseeria ja erikoisup-
seeria. Everstiluutnantiksi kaksi, 
majuriksi 37, komentajakapteeniksi
viisi, kapteeniksi 98, kapteeniluut-
nantiksi kahdeksan, insinöörikaptee-
niksi yksi, yliluutnantiksi 226,
merivoimien yliluutnantiksi 18, lää-
kintäyliluutnantiksi kaksi, teknikko-
yliluutnantiksi yksi, luutnantiksi 357
ja merivoimien luutnantiksi 39 
henkilöä.

Everstiluutnantiksi:

Savolainen Jari Matti T Raasepori

Majuriksi:

Flinck Karl Joakim A Helsinki
Honkanen Marko Matias Hyvinkää
Hussi Sami Esko Ilari Espoo
Keskinen Keijo Tapio Lappajärvi
Koskinen Matti Eino-Pekka Helsinki
Pihkala Ari Petteri Tuusula
Suorsa Pekka Ilmari Vantaa

Komentajakapteeniksi:

Alanko Johan Anders Lohja

Kapteeniksi:

Ahola Jussi Heikki Espoo
Fagerholm Karl Mikael Nurmijärvi
Hannula Jukka Sakari Kirkkonummi
Juvonen Sampo Juhani Helsinki
Kemppainen Alpo Yrjö Tuusula
Kirjavainen Jukka Ilari Vantaa
Kovanen Janne Olavi Espoo
Kovanen Samuli Lauri J Järvenpää
Kukkonen Hannu Mikael Lohja
Mikkonen Olli Sakari Kirkkonummi
Nieminen Pasi Tapio Helsinki
Ojala Pasi Sakari Kirkkonummi
Sandqvist Harri Einar Järvenpää
Saralehto Jukka Antero Loppi
Tikkanen Markku Jyri Ilmari Vantaa
Tolvanen Mikko Pekka Espoo
Turunen Timo Oiva A Helsinki
Törmänen Jarkko J Loviisa
Uotila Vesa Antero Kauniainen
Vainioranta Mikko Niilo T Sipoo
Vedenkannas Esa Ilmari Espoo
Vepsäläinen Jukka Kalevi Vantaa
Zaerens Klaus Peter Helsinki

Kapteeniluutnantiksi:

Kokko Kurt Jussi Hyvinkää
Lampi Kai Antti Tapio Nurmijärvi
Rasela Sina Katarina Porvoo
Sepponen Ari Juhani Kirkkonummi

Yliluutnantiksi

Aalto Mika Matias Vantaa
Ainasto Petri Lasse Vantaa
Aittomäki Tuomas Otto J Espoo
Aittoniemi Tapani Leonard Helsinki
Alén Tomi Petteri Helsinki
Aula Ilari Antti Espoo
Autio Mikko Johannes Helsinki
Björklund Herman-Filip Vantaa
Elonen Jarkko Tapio Espoo
Eloranta Tuomo Antti Olavi Espoo
Fält Tapio Mikael Loviisa
Hakola Ville Yrjö Tapani Vantaa
Hamari Joe Matias Espoo
Hartikainen Asko Oskari Espoo
Heikkinen Taneli Timonpoika Espoo
Hirvensalo Heikki Johannes Helsinki
Honkanen Ilpo Tuomas Tuusula
Hossi Jussi Petteri Tampere
Huhtala Mika Markus Helsinki
Ikonen Antti Samuli Järvenpää
Isopoussu Jukka Jousia Kerava
Jokinen Antti Jorma Tapio Espoo
Juopperi Tero Tapani Helsinki
Juusela Petri Kalevi Helsinki
Kangas Juha Pekka Helsinki
Karinen Kimmo Tapio Espoo
Keskinen Samuel Kristian Lohja

Kinnaslampi Vesa Petteri Vantaa
Koivisto Ilkka Kaarlo  Kirkkonummi
Korhonen Juha Mikael Espoo
Koskinen Antti Ilmari Vihti
Kärkkäinen Otto Aleksi Espoo
Laaksonen-Eränkö Paavo K Sipoo
Laisi Tapio Juhani Porvoo
Lampinen Panu Mikael Helsinki
Lisko Jussi Tapio Espoo
Lumme Janne Lauri Lohja
Luukkanen Niklas Mikael Helsinki
Martikainen Jaakko Johannes Espoo
Marttila Mikko Seppo Helsinki
Miettinen Petri Henrik Espoo
Muinonen Jaakko Sakari Helsinki
Mäkinen Niko Santeri Helsinki
Nikkilä Kari Ilmari Vantaa
Norberg Lauri Jouko J Helsinki
Oresmaa Mikael Espoo
Pekkola Reko Olavi Myrskylä
Pikkanen Panu Antero Helsinki
Pirttilä Antti Elias Järvenpää
Pitkänen Ari Matti Helsinki
Puukko Arno Pietari Porvoo
Reinvuo Tuomas Veli Kirkkonummi
Ruotsalainen Riku Antero Helsinki
Sadeharju Topi Konsta S Espoo
Salmela Samuli Johannes Espoo
Salmelin Nicolas Christian Espoo
Soininen Riku-Petteri Hyvinkää
Strandström Mikael Wilhelm Sipoo
Ström Jesse Joakim Espoo
Syrjänen Mikko Juhana Helsinki
Takkinen Antti Tapani Vantaa
Tiainen Olli Jarkko Juhani Helsinki
Toivakainen Juho M  Kirkkonummi
Toivanen Manu Jussi Helsinki
Toivola Towo Johannes Järvenpää
Toje Ilkka Olavi Helsinki
Tuiskuvaara Teemu Topias Espoo
Tupola Touko Päiviö Espoo
Vallittu Karo Tapio Helsinki
Voutilainen Väinö Juhani Helsinki
Vuori Jukka Olavi Espoo
Vähä-Sipilä Antti Oskari Helsinki
Yletyinen Esa Markus Espoo
Yrttiaho Tuomas Vesa H Vantaa

Yliluutnantiksi (ME):

Laatikainen Lauri Tapio Helsinki
Leisti Topi Leo Kalevi Hyvinkää
Mäkinen Ilkka Olavi Espoo
Nilsen Claes Mikko Espoo
Niskasaari Arttu Ilmari Helsinki
Salomaa Kuisma Kalervo Espoo

Lääkintäyliluutnantiksi:
Handolin Lauri Esko Hyvinkää

Luutnantiksi:

Ahola Markus Eemil Vantaa
Ahvenlampi Kimmo M Helsinki
Airaksinen Iain Tarmo Espoo
Aulaskari Ismo Matti  I Järvenpää
Cacciatore Roberto Carlo G Helsinki
Cusell Henry Daniel Espoo
Eerikäinen Maria-Elisa A Vantaa
Eronen Topi Ville Juhani Helsinki
Etelämäki Raul Helsinki
Glas Martin Andreas Hyvinkää
Grünthal Lauri Emil Villem Helsinki
Haapanen Elmo Olavi Järvenpää
Halttunen Aleksi Johannes  Helsinki
Heikinheimo Mikael Aleksi Vantaa
Heikkilä Joni Valtteri Vantaa
Heino Joonas Petteri Vantaa
Helkama Paavo Rafael Espoo
Hiekka Sampo Lauri Espoo
Hietanen Mikael Valtteri Helsinki
Himanen Joel Justus Kalevi Espoo
Huhtala Ville-Valtteri Helsinki
Hurme Antti Tapio Vantaa
Hurmola Jaakko Jukka I  Helsinki
Isotupa Olli Nestori Helsinki
Jalo Topias Oskari Helsinki
Jokinen Pasi Juhani Helsinki
Joutsenlahti Otto Santeri Vantaa
Kanasuo Samu Eetu Ilmari Espoo
Kangas Jyry Jaakko Juhani Vaasa
Kivinummi Minni-Maari Helsinki
Koistinen Kai Kalevi Sipoo
Koivunen Sakari Matias Sipoo
Kopsa Joel Antero Vantaa
Korhonen Henry Kristian A Helsinki
Koskela Ville Jaakko Topias Espoo
Kostamo Visa Aleksi Järvenpää

Kovanen Olli Artturi Helsinki
Kättö Joel Heikki Aladar Helsinki
Könönen Teemu Sakari Riihimäki
Köymäri Lari Mikael Helsinki
Laine Mari Susanna Järvenpää
Laito Joonas Aukusti Helsinki
Lampovaara Teemu Olavi Järvenpää
Lehikoinen Joonas Antero Tuusula
Lehtiranta Tero Tuukka T Helsinki
Lindqvist Anssi Veikko Järvenpää
Lohi Markku Tapani Helsinki
Lång Ossi Henrik Helsinki
Manninen Hannu Kalevi Vihti
Marseglia Andrea Rikhard Hyvinkää
Marttala Matti Jaakko Helsinki
Mattila Juho Tuomas Helsinki
Mattsson Jussi Otto Matias Espoo
Mehtälä Juha Tapani Järvenpää
Muhonen Jukka Petteri Espoo
Mäntyniemi Tapio Heikki Helsinki
Nahkuri Ville Tuomas Espoo
Ojala Janne Sakari Espoo
Paananen Ville Kalervo Vantaa
Paasikivi Oskari Mortimer Helsinki
Paasimaa Roni Jasi Sakari Helsinki
Peltola Lassi Juhani Lohja
Peltomäki Valtteri Johannes Helsinki
Pesola Mikael Ilmari Helsinki
Pesonen Pasi Petteri Vantaa
Petäjäaho Kalle Aleksi Espoo
Pietarila Juhani Tatu H Helsinki
Piippo Jani Valtteri Olavi Helsinki
Pirinen Janita Irene Vantaa
Puranen Eetu Tapani Hyvinkää
Raappana Pasi Tapani Tuusula
Raevuori Petri Antero Helsinki
Ranta Ronalynn Emma Vantaa
Rantanen Asko Joonas Helsinki
Rautiainen Lauri Samuli Hyvinkää
Rautkivi Matti Henrikki Espoo
Roponen Juho Olavi Espoo
Rouhiainen Joonas Iivari Helsinki
Ryysy Rieti Abel Aleksi Helsinki
Röppänen Kimmo Pekka S Vantaa
Saarnisaari Arttu Santeri Espoo
Salomaa Henri Juhani Espoo
Sihvola Sampsa Tapio Helsinki
Siponen Ossi Johannes Espoo
Sjöberg Robin Julius A Helsinki
Starczewski Mika Leopold Helsinki
Strander Rosa Maria S Mäntsälä
Sundqvist Tom Bo Martin Espoo
Särmö Jesse Kustaa Helsinki
Taavitsainen Totte Juho R Helsinki
Takala Tapio Antero Elias Vantaa
Tamminen Jarno Antero Helsinki
Taskinen Vesa Mikael Helsinki
Tehikari Olli Juhani Helsinki
Telkkä Tuomas Taneli Helsinki
Tiinonen Andres Espoo
Tiusanen Esa Timo Kristian Helsinki
Tuominen Panu Antero Helsinki
Turkki Harri Tapani Tuusula
Tuunainen Jarkko Juhani Vantaa
Tyyskä Hannu Juhani Espoo
Uusmaa Tom Julius Espoo
Varjokallio Matti Aleksi Helsinki
Veijonen Juuso Petteri Helsinki
Veltheim Sara Julia Helsinki
Verhe Titus Johannes Helsinki
Viirto Tuomas Raimo Tapio Espoo
Virtaoja Oskari Espoo
Voutilainen Kimmo Olavi Helsinki
Ånäs Anders Karl-Vilhelm Helsinki

Luutnantiksi (ME):

Aaltonen Lauri Oiva Ilmari Helsinki
Aldén Atle Johannes Helsinki
Auvinen Dani Aleksi Espoo
Grönqvist Joni Andreas Helsinki
Gästgifvars Kristian Emil Helsinki
Haglund Tim Robinson Helsinki
Himanen Paula Johanna Helsinki
Hyvönen Valtteri Johannes Espoo
Johto Hannu Lauri Juhani Espoo
Kåll Dennis Sebastian Espoo
Mäkinen Olli Tapio Espoo
Nyman Carl Filip Porvoo
Pajusalo Janne Matias Espoo
Palmgren Tobias Alexander  Helsinki
Puhakka Robert Kristian Helsinki
Saloranta Tomi Asko Helsinki
Seppänen Arthur Sebastian Helsinki
Stenbäck Max Leo Kasper Helsinki
Sundell Zacharias Simon E Helsinki
Tuominen Lasse Kalevi Helsinki
Wallasvaara Ville R Kauniainen

Virolainen Tuukka Heikki SVantaa

UUDENMAAN ALUETOIMISTO 
on ylentänyt seuraavat henkilöt:

Sotilasarvoon: 
SOTILASMESTARI

Huhtanen Ari Ensio Helsinki
Keskisaari Riku Matti Vantaa
Meininki Matti Ilmari Kerava
Perkiö Mika Tapani Helsinki

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI

Ahola Harri Oskar Lohja
Forsman Jouni Markku O Helsinki
Hinkkuri Tuomas Kalervo Helsinki
Hirvonen Sami Oskari Espoo
Isomäki Marko Juhani V Lohja
Kourouma Saara Elisa Helsinki
Kukkonen Kimmo Tapio Järvenpää
Kuusamo Tomi Kalervo Vihti
Kymäläinen Petri Juhani Myrskylä
Livio Tapio Espoo
Martelius Timo Rafael Vantaa
Ojasti Jari Pekka Kirkkonummi
Raappana Jani Johannes Vantaa
Saarela Jarkko-Tapani Olavi Vantaa
Saarnivaara Pete Samuli Espoo
Salomäki Lauri Niklas
Syrjälä Jarno Veli Antero Helsinki
Vesalainen Lassi Tapio J Vantaa

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES

Hietala Toni Petteri Lohja
Hyttinen Ari Juhani Hanko
Konstig Juho Viljami Espoo
Kyröhonka Jussi Pekka Helsinki
Muranen Sami Veikko A Lohja
Sorjonen Kim Henrik August Siuntio
Stenberg Johan Markus Nurmijärvi
Tomperi Mikko Sakari Nurmijärvi

Sotilasarvoon: VÄÄPELI

Dannbäck Dan Viktor Kirkkonummi
Ekebom Lars Leifsson Hanko
Fleischer Benno Marko Vihti
Harhanen Antti Oskari Espoo
Hekkala Jouko Olavi Hyvinkää
Hietajärvi Lauri Ville O Helsinki
Hilander Lasse Pentti K Kauniainen
Hälinen Emil Valtteri K Helsinki
Ittonen Hans  Helsinki
Jakonen Mikko Olavi Espoo
Järvinen Jari Henrik Nurmijärvi
Jääskeläinen Ville Juhani Espoo
Kahilakoski Antti Yrjänä Helsinki
Kallio-Könnö Toni Petteri Vantaa
Kinkku Markus Vihtori Helsinki
Kleimola Jania Miklos Tuusula
Koskinen Mikko Juhani Vantaa
Kuismin Matti Elias Helsinki
Kulmavuori Janne Petteri Tuusula
Kuortti Juha Sakari Mäntsälä
Kupariharju Tero Tapani Helsinki
Laavisto Perttu Sakari Helsinki
Lakanen Reijo Tapio Espoo
Laurila Antti Nurmijärvi
Levänen Antti Evald Antero Kerava
Ljungberg Eric M Kirkkonummi
Lopperi Jami Joonas Vantaa
Mikkola Mervi Johanna Helsinki
Muhonen Santeri Oskar Helsinki
Mäenpää Ville Kalervo Järvenpää
Neva Ville Juhani Espoo
Niemi Mikko Antero Espoo
Nikkilä Mika Juhani Espoo
Ojala Ron Sebastian Aslak Helsinki
Ojanen Paavo Juhani Helsinki
Paakkarinen Toni Seppo T Loviisa
Parkko Esa Markku Espoo
Periäinen Jarmo Kalevi Tuusula
Perkiö Pekka Tapani Espoo
Peuhkurinen Ari Antti Erik Helsinki
Pihlström Johan Karl Åke Raasepori
Pohjasniemi Petri Antero Nurmijärvi
Pursiainen Joonas Lauri E Vantaa
Rouhento João Pedro Espoo
Rusanen Sami Arto Juhani
Rämö Jussi Henrik Hyvinkää
Sainio Kimmo Tapani Espoo
Salmi Timo Mikael
Santos Eeva-Leena Matilda Helsinki
Siekkinen Marjut Kristiina Porvoo
Siikanen Risto Oskari Vantaa

Somppi Joonas Juhani Helsinki
Sund Peter Kristian Helsinki
Suontakanen Teppo Kirkkonummi
Tiensuu Manne Ilari Vantaa
Tolonen Anssi Oskari Espoo
Turunen Samppa Olavi Espoo
Viinikka Asko Matti Espoo
Vuorinen Teemu Samuli Helsinki
Vänttinen Marcus Lars M Porvoo
Özdemir Ekim Oscar S Espoo

Sotilasarvoon: PURSIMIES

Andersson Torbjörn A Kirkkonummi
Apiainen Tuomas Kalervo
Brusas Torbjörn Patrik Lohja
Eriksson Jan Einar Lohja
Horttana Pekko Kari Mikael Vantaa
Höglund Henrik Bernhard Espoo
Laakso Kari Johannes Kirkkonummi
Lehtonen Juho Pekka Helsinki
Puolitaival Miika Tapio Tuusula
Tuovinen Anssi Tapani Helsinki

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI

Alatalo Rasmus Santeri Nurmijärvi
Andreev Misha Espoo
Arola Aleksi Johannes Helsinki
Dahlström Tommy Albert Helsinki
Dufva Aleksi Mikael Helsinki
Eklund Karl Markus K Nurmijärvi
Fagerström Tomas Mikael Espoo
Gröndahl Tuomas Ensio Mäntsälä
Gädda Johan Erik Andreas Helsinki
Hakosalo Vili Valtteri Helsinki
Hakulinen Kim Petteri J Helsinki
Halkosaari Ville Hermanni Helsinki
Heino Tomi Allan Helsinki
Heinonen Matti Tapani Espoo
Honkanen Otto Juhani I Helsinki
Honkasalo Jooel Aabraham Vantaa
Huhtiniemi Toni Elias J Helsinki
Huovinen Janne Mikko E Helsinki
Hyytiäinen Tatu Juhani Espoo
Hämäläinen Samu Henrikki Espoo
Ilpala Hermanni Otto Heikki Vantaa
Jokelainen Toni S Kirkkonummi
Jokipolvi Juha Martti Nurmijärvi
Jukka Jouko Jalmari Espoo
Juutilainen Ville Mikael Helsinki
Järvinen Eero Matti Helsinki
Kangastalo Henry Pertti A Vantaa
Kariaho Tero Juhani Järvenpää
Karila Kristian Kimmo Helsinki
Karjalainen Karri Mikael Vihti
Karvanen Juha Tapio Helsinki
Kaski Antti Petteri Helsinki
Katainen Ilja Tuomas Taneli Espoo
Kelloniemi Timo Juhani Helsinki
Kimpimäki Saku Iisakki Helsinki
Kortelainen Pekka Matias Helsinki
Koskenvesa Wille Kasimir Helsinki
Kosonen Antti Saku-Petteri Helsinki
Kotiniemi Lassi Arttu J  Helsinki
Kujala Sami Paavo Tapio Lohja
Kupari Krisse Erik Mäntsälä
Lahti Mikko Ilmari Vantaa
Lankinen Lauri Erik J Ulkomaat
Lehtinen Okko Sakari Espoo
Lehtomäki Hermanni Helsinki
Liimatainen Osmo Matias Espoo
Lindqvist Leif Niklas Kauniainen
Lukkaroinen Aleksi Raimo Helsinki
Mangs Otto Fredrik Helsinki
Mankinen Juho Santeri Helsinki
Martin Karri Tapani Helsinki
Mattila Visa Väinö Helsinki
Mikander Lauri Tapani Hyvinkää
Mikola Kari Antero Vantaa
Moisio Olli-Pekka Sakari Helsinki
Mäenpää Juha Kalle Arvo Ulkomaat
Mäkelä Vilho Janusz Espoo
Mäntylä Antti Matias Vantaa
Neijonen Mikko Markus Vantaa
Nieminen Saku Tuomas A Hyvinkää
Nissi Jyri Tapio Järvenpää
Nurminen Rasmus Oskari J Helsinki
Näsi Mikko Johannes Helsinki
Ojala Pekka Markus Helsinki
Ojala Ville-Pekka Vantaa
Ojanperä Miika Juhana Porvoo
Pakkala Asko Anton Espoo
Parkkari Rasmus Valtteri P Helsinki
Pasanen Jukka-Pekka Helsinki
Patovuori Tuomo Tapio Vantaa
Perkiö Tomi Elmeri Vantaa
Piipponen Jerry Joose  M Helsinki
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Pulkkinen Antti-Pekka Eemeli Espoo
Purhonen Jouko Tapani Helsinki
Pyysalo Tapio Johannes Helsinki
Rahikka Kaisa-Leena Helsinki
Rantanen Lari Esko Antero Espoo
Rautiainen Valtteri Henrikki Espoo
Reimavuo Sami Santeri Espoo
Reunanen Mikko Tapio Vihti
Riihimäki Tatu Valtteri Espoo
Roberts William Ferdinand C Porvoo
Rulamo Jani-Pekka Olavi Espoo
Saarijärvi Kim Tapani Helsinki
Sairanen Eetu Oskari Helsinki
Salmi Juho Santeri Porvoo
Sarkkinen Jani Petteri K Helsinki
Savolainen Henrik Johan Espoo
Savolainen Sakke Kalevi Helsinki
Savonius Tuomas Rikhard Järvenpää
Siivonen Jussi Jaakko J Karkkila
Sinkko Ari Kimmo Sakari Helsinki
Sinnelä Harri Olavi Espoo
Sipari Joonas Eero Santeri Helsinki
Sipponen Touko Mikko Helsinki
Sivonen Henrik Markku J Vantaa
Snäll Jon-Rasmus Sebastian Espoo
Soininen Perttu Antero Vantaa
Suomela Sami Petteri Vantaa
Suonpää Otto Vilhelm Helsinki
Särssi Lari Sakari Porvoo
Takala Elias Emil Oskari Espoo
Tefke Joni Michael Espoo
Teittinen Lari Pekka Helsinki
Tikkanen Antti-Einari M Helsinki
Tolonen Timo Antti Espoo
Torvi Teppo Tuomas Vantaa
Tuominen Ilkka Timo Olavi Helsinki
Tähkänen Pertti Juha-Pekka Vantaa
Tölli Inkeri Laura Hannele Helsinki
Vanhala Juha-Matti Aukusti Vantaa
Varila Jere Juhani Helsinki
Vauhkonen Mika Erik Nurmijärvi

Vesamäki Auli Orvokki Helsinki
Viitanen Riku Wäinämö Espoo
Vipusaari Aleksi Juhani Espoo
Virpiaro Arimo Matinpoika Mäntsälä
Virtanen Toni Mikael Espoo
Volotinen Tero Johannes Kerava
Vuorensola Lauri Kalervo Espoo
Väänänen Mikko Johannes Vantaa
Väänänen Samuli Antton M Helsinki
Ylimartimo Lauri Ilmari Mäntsälä

Sotilasarvoon: KERSANTTI

Aaltonen Juuso Otto J Hyvinkää
Aarnio Tuomas Herman Espoo
Ahlgren Niko Tapani Helsinki
Ahola Tom Viktor Helsinki
Ahtonen Samuli Ensio Helsinki
Ainasoja Atte Juhani Vantaa
Alakangas Marko Henrik Helsinki
Andersin Ari Veikko Tampere
Aulu Teuvo Olavi Lohja
Bahmani Arman
Eräste Arttu Mikael Vantaa
Favale Joonas Helsinki
Flyktman Aleksi Elis Ilmari Helsinki
Grönroos Elmo Kasperi Helsinki
Gustafsson Rasmus Rikhard Tuusula
Haapa-aho Toni Niklas Espoo
Haavisto Arttu Veikko E Helsinki
Haavisto Jouni Juhani Vantaa
Haimakainen Tuukka T Hyvinkää
Hartonen Eemi Perttu S Hyvinkää
Heikkinen Lari Taneli Helsinki
Heimo Tommi Petteri Vantaa
Hellgren Tino René Christian Vihti
Hellman Otso Sebastian Espoo
Hopsu Otto Juhani Helsinki
Hoskonen Viljami Valentin Helsinki
Huotila Emma Maria Helsinki
Husari Eero Sakari Helsinki

Hyvärinen Miikka Petter K Vantaa
Ilola Tuomas Arttu Helsinki
Immonen Henri Mikael Nurmijärvi
Indrén Alfred Akseli Helsinki
Jolkkonen Juho Aleksanteri J Vantaa
Josefsson Ville Jalmari Hyvinkää
Järventaus Timo Erik Helsinki
Jääskelä Juha Antero Espoo
Jääskeläinen Heikki Sakari Espoo
Kaaretsalo Sami Christian Helsinki
Kajasviita Jari-Kimmo  Järvenpää
Kallio Janne Juho Sakari Helsinki
Karttiala Tuomo Kunto A Helsinki
Karttunen Samu Elmeri Vantaa
Keinänen Rami Erik J Nurmijärvi
Kiviniemi Patrik Onni M Helsinki
Kivioja Aleksi Valtteri Helsinki
Kivistö Jaakko Johannes Espoo
Klasila Tomi Petteri Vantaa
Kolppanen Jouni Mikael Espoo
Korhonen Aku Valtteri B Vantaa
Koskinen Niko Kristian Vantaa
Koskinen Pasi Ahti Ilmari Espoo
Koskinen Rami Edvin J Helsinki
Kosonen Arttu Jussi Espoo
Koste Markus Jakob W Helsinki
Kotakallio Juho S Kirkkonummi
Kotiranta Aleksi Johannes Vantaa
Krekola Jaakko Johannes Helsinki
Kurtén Vera Maria Helsinki
Kuusela Kai Mikko Nurmijärvi
Kuusela Matti Albert Helsinki
Laakso Jani-Petteri Topias Helsinki
Laakso Mikko Tapio J  Espoo
Laitinen Juho Viljami Helsinki
Laitinen Markus Mikael Jyväskylä
Lehikoinen Joonas Juuso J Helsinki
Lehtinen Markus Antero Espoo
Lehtonen Anttoni Manu J Pornainen
Lehtonen Jesse Martti Tapio Espoo
Lehtonen Santeri Joni W Järvenpää

Lehtosalo Antti Ilmari Espoo
Leppänen Heidi Maria Lohja
Liimatainen Valtteri Kirkkonummi
Linnainmaa Henri Mikael Helsinki
Liukkonen Joel Valtteri Espoo
Loppi Teemu Kasimir Il Järvenpää
Lähde Pete Juhana Helsinki
Majamäki Jari Juhani Espoo
Majuri Ville Juho Matias Järvenpää
Mannila Roope Miikael Helsinki
Mattila Miikka Hannu K Pornainen
Mattila Pekka Ville Jalmari Helsinki
Mattinen Jarkko Tapani Vantaa
Mentula Niko Pauli  Helsinki
Mikonranta Sasu Anton V Helsinki
Minkkinen Sannamari M Helsinki
Muujärvi Joel Miikael Espoo
Myller Henri Matias Espoo
Myllynen Niko Tapani Hyvinkää
Mäenpää Ville Oskari Helsinki
Mäki Toni Markus Helsinki
Mäkitalo Kaisa Sofia I Hyvinkää
Mäkynen Janne Kristian Nurmijärvi
Nordström Rasmus Mikael Helsinki
Nurmi Antti Eemeli Espoo
Nurmivaara Sami Olavi Helsinki
Ojala Jukka Samuel Helsinki
Ojala Pyry Matias Helsinki
Ollinen Severi Santeri Helsinki
Pajunen Riku-Petteri Patrik Helsinki
Panu Jaakko Iisakki Espoo
Peiju Panu Lauri Einari Vantaa
Peitsalo Oll-Pekka Ilmari Espoo
Pelkonen Antti Juhani Helsinki
Pelkonen Leevi Pietari Espoo
Periaho Joni Juhani Vantaa
Pyykkönen Juha Henrik Vantaa
Pönni Jyri Kalevi Helsinki
Raatikainen Mika Juhani Espoo
Raatikainen Tomi Johannes Helsinki
Raitahila Iivo Kalevi Helsinki
Rantala Pasi Antero Vantaa
Räisänen Jukka Tapio Nurmijärvi
Räisänen Teemu Juhani Porvoo
Rämä Joni Ville Markus Helsinki
Salmenhaara Heikki Ertto Vantaa
Salmi Helmeri Joukonpoika Espoo
Salmi Jouni Tapani Espoo
Salo Tuomas Aleksanteri Helsinki
Saunamäki Ilari Kristian Helsinki
Sederholm Sebastian Karl L Porvoo
Seijari Juha Johannes K Nurmijärvi
Siiskonen Annukka Leena Hyvinkää
Silvennoinen Abe Helsinki
Silvennoinen Sami A Raasepori
Sinivirta Taneli Sakari Espoo
Solaluoto Jaakko Antero Vantaa
Suhonen Jaakko Einari Espoo
Sulander Patrik Sebastian Helsinki
Suominen Erno Kalevi Helsinki
Susi Mika Tapani
Suuronen Roope Oskar Järvenpää
Syrjälä Olli Eemeli Johannes Espoo
Syvälahti Noel Benjam Helsinki
Söderholm Markus Joakim Helsinki
Söderström Anton Erik Espoo
Takkinen Otto Antero Espoo
Tammelin Ari Tomas Vihti
Tanninen Ari Tapio Tuusula
Tervonen Erkka Tapio Espoo
Teräsvirta Antti Akseli Helsinki
Tirronen Jesperi Matias Espoo
Tuovinen Tomi Mikael Helsinki
Törmänen Tommi Petteri Helsinki
Ulmala Venla Vilhelmiina Helsinki
Uronen Hannu Tapio Lohja
Vaittinen Lauri Juhani Vantaa
Vanhamäki Juha Tapio Espoo
Vatanen Antti Pekka Helsinki
Vauhkonen Kari Juhani Helsinki
Vihersaari Fanni Mathilda Helsinki
Vihreävuori Joni Juhani Helsinki
Viljakainen Joel Jiri Juhani Vantaa
Villikka Eetu Oskari Vantaa
Virta Sampo Eerik Vantaa
Vuojamo Timo Olavi Helsinki
Vuorela Miko Markku Kirkkonummi
Vuoristo Karri Mikael Helsinki
Vähä-Ojala Timo Tapio Espoo
Väärä Dino Kusti Petteri Helsinki
Ylä-Mattila Atte Juhani Espoo
Zitting Henrik Aleksi Vantaa

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI

Ainonen Ari-Pekka Espoo
Alamäki Mikko Jussi O Helsinki
Björkroth Juuso Valtteri Helsinki
Bove Jesse William Vantaa

Brade Arttu Gustaf A Helsinki
Granell Johnny Eugen S Raasepori
Halonen Janne Matias Porvoo
Holopainen Jussi Viljami Helsinki
Jäntti Jani Erik Vantaa
Kainulainen Teppo Sakari Raasepori
Kalliokoski Vili Anton V Helsinki
Karvinen Kimmo Ilmari Lohja
Katajainen Henrik Reijo A Vantaa
Kautto Sami Petteri Espoo
Klemetti Veli Petrus Valtteri Espoo
Koponen Juha Pekka T Helsinki
Korpelin Toni-Markus Ilmari Vantaa
Kuitunen Tony Sebastian Kerava
Laakkonen Joonas Mikael Helsinki
Majlander Teemu Juhani Vantaa
Markkanen Timo Antero Vantaa
Pirttinokka Riku Salomon Porvoo
Päivärinta Ari Petteri Porvoo
Pääkkönen Teemu Veikko Kerava
Rämäkkö Konsta Jaakko Helsinki
Saxman Niko Petteri Vantaa
Sihvonen Juha-Pekka Helsinki
Simola Kimmo Kalevi Helsinki
Takala Eero Johannes Helsinki
Takala Lauri Tapio Kerava
Tepsa Mika Aatos Vantaa
Tiainen Jere Johannes Helsinki
Tiirola Olli Tapio Nurmijärvi
Türtscher Jens Krister Vihti
Ylimäki Jussi Pekka Hyvinkää

Sotilasarvoon: KORPRAALI

Ahava Janne Juhani Helsinki
Alarto Hannes Walter Helsinki
Alizad Arman Espoo
Andersson Joona Juhani Espoo
Arola Matti Johannes Loviisa
Helén Joel Aulis Juhani Espoo
Hesso Juho Valtteri Lohja
Hirvonen Aaro Akseli Nurmijärvi
Hokkanen Ville Samuli Espoo
Huhtamaa Eemil Ukko-Pekka Lohja
Jalo Tommi Olavi Helsinki
Järvinen Eljakim Kalle A Vantaa
Jääskeläinen Jari Ossi M Hyvinkää
Kekkonen Tuukka Oskari Helsinki
Kilkkinen Anton Eemeli Helsinki
Kuismanen Niko Teemu T Karkkila
Kyllästinen Matti Juhani Vihti
Laine Toivo Valto Olavi Vantaa
Laitinen Jere Valtteri Vantaa
Lallukka Mika Juhani Helsinki
Lavi Juha Petteri Helsinki
Levälampi Henri Juhani Helsinki
Lindh Lars Johan Espoo
Malin Markus Antero Helsinki
Marttila Joona Valtteri Järvenpää
Mustonen Eevertti Viljam B Vihti
Määttänen Niko Pasi Tapio Helsinki
Nieminen Jani Ilmari Lohja
Nylund Eetu Viljami Hyvinkää
Orava Pauli Heikki A Porvoo
Palttala Ilkka Juhana Espoo
Pehkonen Miikka Petteri Järvenpää
Pollari Veli Matti Espoo
Puistola Niko-Juhani Helsinki
Rasa Anna Michaela
Saarinen Mikko Antero Helsinki
Saarto Patrik Olavi Kristian Helsinki
Sannamo Sameli Helsinki
Sheffield Dax Siuntio
Snellman Patrik Alexander Loviisa
Suojoki Sofia Helena Helsinki
Tuomi Timi Samuel Hyvinkää
Tölli Kaius Mikko M Nurmijärvi
Valkonen Ari Petri Hyvinkää
Vihtonen Sami Valtteri Nurmijärvi
Viitanen Teemu Otto Aleksi Vantaa
Yliranta Arttu Eemeli Vantaa

Sotilasarvoon: 
YLIRAJAJÄÄKÄRI

Niemi Henri Eric Aukusti Helsinki
Tolvanen Toni Mikael Espoo
Väisänen Toni Tapani Helsinki

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI

Iso-Markku Mikko Juhani Lohja
Kaijanen Markus Valdemar Vantaa
Kenttinen Vesa Petteri Siuntio
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Euroopan unionis-
sa on tällä hetkellä 
meneillään kaksi lyi-
jyammusten rajoitu-
sehdotusta. Suomen 
Reserviupseeriliitto 
ja Upseeriliitto vas-
tustavat EU:n lyijy-
ammuskieltoa. 
Erityisesti mahdollinen lyijyn 
kieltäminen luotiaseissa vaa-
rantaa maanpuolustusta.

Lyijyhauleja koskeva rajoitus 
astui voimaan jo 15. helmi-
kuuta 2021. Toinen prosessi 
eli ns. totaalilyijykieltorajoi-

tus tarkoittaisi toteutuessaan 
rajoituksia lyijyn käytöstä 
myös luodeissa sekä mm. ka-
lastuspainoissa. Mahdollinen 
lyijyn kieltäminen luotiaseis-
sa on maanpuolustuksen kan-
nalta suurempi ongelma kuin 
lyijyhaulien kielto.

– Lyijyammuskielto ei toden-
näköisesti koske Puolustus-
voimien, Rajavartiolaitoksen 
ampumatoimintaan, koska 
näiden organisaatioiden am-
pumatoiminta omilla ra-
doillaan rajattaneen kiellon 
ulkopuolelle. Lyijyammus-
rajoituksilla olisi kuitenkin 
toteutuessaan todella suuria 
vaikutuksia maanpuolustuk-

selle, toteaa Upseeriliiton pu-
heenjohtaja Ville Viita.

– Reserviläisten ampuma-
taidolla ja harjoittelulla on 
keskeinen kansallisen puo-
lustuskyvyn merkitys. Reser-
viupseeriliiton puheenjohtaja 
Aaro Mäkelä korostaa, että 
reserviläisten ampumataidon 
ylläpitoon eivät harvat ker-
tausharjoitukset riitä. Myös 
ammattisotilaat harjoittelevat 
ammuntaa paljon vapaa-aika-
naan, Ville Viita lisää. Reser-
viläisten monipuolinen ampu-
matoiminta tapahtuu pääosin 
ympäristöluvan mukaisilla 
ampumaradoilla. Radoilla lyi-
jyn talteenotto on järjestetty 

ja lyijyn haittavaikutukset on 
minimoitu.

Lyijylle ei toistaiseksi ole 
todellisia korvaavia vaihto-
ehtoja ampumaurheilun ja 
reserviläisten ampumaharjoit-
telun laukausmäärillä. Vaih-
toehtomateriaalit ovat mer-
kittävästi kalliimpia ja osaan 
asekalustosta ei voida käyttää 
korvaavia materiaaleja raken-
teellisestikaan. Kupari on raa-
ka-aineena noin kolme kertaa 
kalliimpaa kuin lyijy. Edullis-
ten harjoitusluotien valmista-
minen ei kerta kaikkiaan ole 
mahdollista.

Ampumaratojen lyijykielto 

vaikuttaisi kaikkiin ampu-
maratoja käyttäviin ryhmiin, 
joita ovat mm. reserviläiset, 
viranomaiset, urheiluampujat, 
mutta myös Suomen yli 300 
000 metsästäjää. Kaiken kaik-
kiaan aseenhallussapitolupia 
on noin 650 000 henkilöllä. 
Monille ampumaurheilula-
jeille seuraukset olisivat va-
kavia ja erityisen harmillisia 
siitä syystä, ettei lyijyrajoi-
tusesityksen perusteilla ole 
käytännössä mitään tekemis-
tä ympäristöluvan varaisten 
ampumaratojen kanssa. Jos 
harjoittelu tulee kalliimmaksi 
ja harjoittelupaikat vähene-
vät, kärsivät myös siitä sekä 
metsästysturvallisuus että riis-

taeläimet.

Vähimmäismuutoksina Up-
seeriliitto ja Suomen Re-
serviupseeriliitto edellyttä-
vät, että ampumatoiminta 
ympäristöluvan omaavilla 
ampumaradoilla rajataan 
mahdollisten lyijyrajoitusten 
ulkopuolelle. Lisäksi kansal-
lisen puolustuksen perustein 
lyijyrajoitusten ulkopuolelle 
tulee rajata Puolustusvoi-
mien, Rajavartiolaitoksen, 
Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen sekä reserviläis- ja 
maanpuolustusjärjestöjen am-
pumatoiminta.

Lyijyammusrajoitukset vaarantavat maanpuolustusta

Suomen Reserviupseeriliitto, 
Reserviläisliitto, Maanpuolus-
tuskiltojen liitto sekä Reser-
viläisurheiluliitto vastustavat 
EU:n lyijyammuskieltoa.

ECHA – Euroopan Kemikaa-
livirasto
Viitteenne: Julkinen kuulemi-
nen
Asia: Maanpuolustusjärjestö-
jen yhteinen kannanotto

Perustelut:
Erityisesti luotiaseissa lyijyn 
kieltäminen vaarantaa merkit-
tävästi kansallista maanpuo-
lustusta.  Kansalliseen puolus-
tukseen liittyvä lainsäädäntö 
on tämänkaltaisen sääntelyn 
ulkopuolella. Suomessa on, 
useimmista EU-maista poike-
ten, yleinen asevelvollisuus. 
Tämän vuoksi on perusteltua, 
että viranomaisten, Puolustus-

voimien, Rajavartiolaitoksen 
ja poliisin, jotka on muutenkin 
rajattu sääntelyn ulkopuolelle, 
myös reserviläisjärjestöjen ja 
niiden yhdistysten sekä Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen 
ampumatoiminta olennaisina 
osina kansallista puolustus-
järjestelmää rajataan lyijyam-
muskieltovaikutusten ulko-
puolelle.

Rajausta tukee Kemikaalivi-
raston materiaalin maininta, 
jonka mukaa yksi poikkeus 
lyijykieltoon on ”Voluntary 
Military Training”. Vapaa-
ehtoiseen maanpuolustus-
koulutukseen liittyvää ampu-
makoulutusta ja -toimintaa 
harjoitetaan Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksessä sekä 
reserviläisjärjestöissä ja niiden 
yhdistyksissä. Valtaosa tästä 
ampumatoiminnasta tapahtuu 

reserviläisjärjestöissä ja yhdis-
tyksissä.

Reserviläisten ampumatai-
dolla ja vapaaehtoisella am-
pumaharjoittelulla on olen-
naista merkitystä kansalliselle 
puolustuskyvylle, sillä harvat 
kertausharjoitukset eivät rii-
tä ampumataidon ylläpitoon.  
Ampumataito on kiistatta tär-
kein yksittäisen sotilaan pe-
rustaito ja Puolustusvoimien 
sodanajan joukoista (280 000 
henkilöä) 96% on reserviläi-
siä.

Reserviläisten ampumatoi-
minnan kokonaislaukausmää-
rä vuonna 2019 oli 5–8 mil-
joonaa laukausta.

Reserviläisten ampumatoi-
minta keskittyy ampuma- ja 
metsästysseurojen sekä reser-

viläisyhdistysten yksityisille 
radoille sekä Puolustusvoimi-
en ja Rajavartioston radoille. 
Erityisesti Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen ampuma-
toiminnasta iso osa toteutuu 
viimeksi mainittujen radoilla.

Radat ovat pääosin ympäris-
töluvitettuja. Niissä haitat on 
osana lupaprosessia jo otettu 
huomioon. Muun muassa lyi-
jyn talteenotto on asianmukai-
sesti järjestetty, mahdollinen 
lyijyn kulkeutuminen luon-
toon on seurattu ja toiminta 
on valvottu. Täten lyijyrajoi-
tusesitys ei ratkaise ampuma-
radoilla mitään perustelujensa 
kohtaa, vaan on turhaa pääl-
lekkäistä sääntelyä

Ampumaradoilla rajoitu-
sesitykselle ei ole tieteeseen 
perustuvia ympäristönsuoje-

lullisia perusteita. Ympäristö-
lupamenettely, kohdekohtai-
nen riskinarviointi ja parhaan 
käyttökelpoisten periaatteen 
mukaisten tekniikoiden hyö-
dyntäminen ovat lyijyrajoi-
tusesitystä tehokkaampia 
keinoja hallita ampumaratatoi-
minnan ympäristöriskejä.

Myös ammattisotilaat ja viran-
omaiset harjoittelevat ammun-
taa paljon vapaa-aikanaan ja 
lyijykielto kieltäisi myös hei-
dän harjoittelunsa radoilla.

Lyijylle ei toistaiseksi ole to-
dellisia korvaavia vaihtoehtoja 
ampumaurheilun ja reservi-
läisten ampumaharjoittelun 
laukausmäärillä. Vaihtoehto-
materiaalit ovat merkittävästi 
kalliimpia ja osaan asekalus-
tosta ei voida käyttää korvaa-
via materiaaleja rakenteelli-

sestikaan.

Ampumaratojen lyijykielto 
vaikuttaisi kaikkiin ampuma-
ratoja käyttäviin ryhmiin, joita 
ovat mm. reserviläiset, viran-
omaiset, urheiluampujat sekä 
yli 300 000 metsästäjää. Am-
puma-aseen hallussapitolupia 
on noin 650 000 henkilöllä.

Helsingissä 20.04.2021.

Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry             
Reserviläisliitto ry
Suomen Reserviupseeriliitto 
ry             
Reserviläisurheiluliitto ry

Lisätietoja antaa Harri Kaste-
pohja/Reserviläisurheiluliitto. 
Puh. 044-322 8343.

Reserviläisjärjestöt vastustavat EU:n lyijyammuskieltoa

Ampumaratojen lyijykielto vaikuttaisi kaikkiin ampumaratoja käyttäviin ryhmiin, joita ovat mm. reserviläiset, viranomaiset, urheiluampujat, mutta myös Suomen yli 300 000 metsästäjää.


