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Koronasta huolimatta

Covid 19 virus haastaa toimintaamme vuoden 2021 aikana 
edelleen , rajoituksia tiukennetaan, suunnitelmana on jopa 
liikkumisrajoitusten määrääminen pahimmille Covid alueille, 
nyt vaaditaan todellista kestävyyttä ja sitkeyttä kaikilta kan-
salaisiltamme. Tilanne on raskas ja poikkeuksellinen mutta 

yhdessä tästä selviämme!

Toiminta piirin hallinnossa sekä piirimme paikallisyhdistyksissä on 
käynnissä viruksesta huolimatta määrättyjen säädösten puitteissa. Sipoon 
Reserviläiset järjestivät hienosti kevätyönmarssin etänä 13.-14.3 yli 
100 osallistujan voimin, hienoa! Brandenstein-marssi lähestyy Loviisan 
alueella 10.4.21 tähän marssiin on myös osallistumassa hieno määrä 
aktiivisia toimijoita. Kesän alussa 12.6 järjestetään perinteinen Kesäyön 
marssi Tuusulassa.

Piirimme paikallisyhdistysten jäseniä on ollut aktiivisesti mukana eri 
kursseilla kouluttajina ja kurssilaisina mm. Papu harjoituksissa ja aktii-
visuus MPK:n nettikursseilla on myös noussut hienosti. Mahtavaa että 
kouluttautuminen kiinnostaa ja Puolustusvoimatkin ovat pystyneet ker-
tausharjoituksia järjestämään tilanteesta riippumatta.

Yhteistyömme MPK:n kanssa on muovautunut muutosten jälkeen hyvin 
toimivaksi vuorovaikutussuhteeksi, uudet valmiuspäälliköt ovat aloit-
taneet työnsä ja esittäytyvät meille sekä kertovat ajankohtaisia asioita 
tulevan kevätkokouksemme yhteydessä. Toivotan myös tervetulleeksi 
”kentälle” MPK:n uuden toiminnanjohtaja Antti Lehtisalon 1.8.2021 
alkaen sekä kiitän Pertti Laatikaista hyvästä ja ansiokkaasta työstä vapaa-
ehtoiskentän hyväksi.

Haastavana aikana on hyvä muistaa 
aktiivisia tekijöitä, joten muistattehan 
toimittaa ylennysesitykset sekä liiton 
ja piirin mitaleiden anomukset toimin-
nanjohtajalle määräaikaan mennessä. 
Tärkeää on myös tämän kevään ja 
kesän aikana päivittää yhdistyksien 
internetsivut liittomme uusille sivuille. 
Yhteystiedot pitää laittaa kohdilleen 
maanpuolustusrekisteriin, jotta tiedot-
teet ja muu informaatio siirtyy jouhe-
vasti yhdistyksiin ja niissä toimiville 
henkilöille.

Hyvää kevättä, pysytään terveinä

Mats Fagerström

Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n puheenjohtaja

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, kuuluu vanha 
sanonta. Tässä tapauksessa tosin kyseessä ei ole 
rakas eikä lapsi vaan paljon murhetta ja menetyksiä 
aiheuttava virustauti. Tätä kirjoittaessani luen 
uutisten etusivuilta, että valtiovalta on miettimässä 

liikkumisrajoitusten tuomista voimaan taudin rajoittamiseksi. 
Järeitä aseita tarvitaan tilanteen kääntämiseksi voitoksi. Tauti on 
testannut yhteiskuntamme rakenteita monin erin tavoin. Henkiä 
on menetetty, yhtiöitä on mennyt konkurssiin ja kursseja sekä 
erilaisia toimintoja on jouduttu edelleenkin karsimaan kovalla 
kädellä. Näin muutamia asioita mainitakseni. Tämä tuntuu 
olevan tämän hetken tilanne joka puolella maailmaa. Rokotusta 
odotellessa!

On ollut ilo nähdä, että jatkuvasta tilanteesta riippumatta 
maanpuolustuspuolella on pysynyt päällä se tuttu tekemisen 
meininki. Oli kyseessä sitten Puolustusvoimat tai vapaaehtoinen 
maanpuolustuskenttä, ovat kaikki pystyneet pitämään 
toimintonsa yllä ja muokkaamaan niitä päällä olevan 
tilanteen mukaisiksi. Sosiaalisen median kanavia lukiessani 
olen kuitenkin havainnut, että valitettavasti myöskään 
maanpuolustuspuoli ei ole pysynyt koronavapaana. Viimeksi 
tänään luin tartunnoista Puolustusvoimien joukko- osastoissa, 
joista yksikään ei ole nähtävästi selvinnyt ilman tartuntoja. 
Myös vapaaehtoisia maanpuolustajia on korona koskenut, 
joitakin henkilökohtaisesti. Vaikka kuinka terveydestä 
koitettaisiin pitää huolta, vielä ei ole keksitty sellaisia 
toimenpiteitä, joita virus ei pystyisi kiertämään tavalla tai 
toisella. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen ja liikkumisen 
rajoittaminen ovat kuitenkin erittäin hyviä aseita tautien 
leviämisen estämiseksi.

Jatkuvat tautitilanne on tuonut Uudenmaan Reserviupseeripiiri 
ry:n toimintoja entistä paremmin etätoiminnan jännään 
maailmaan. Jo tovin piirin kokoukset on pidetty etäyhteyksien 
välityksellä. Viimeisin kerta oli viime viikolla, kun 
piirihallituksen kokous sekä piirin kevätkokous pidettiin 
etäyhteyksien välityksellä. On hienoa, että nykytekniikka on 
saatu tuotua kaikkien ulottuville. Tämä helpottaa asioiden 
läpikäyntiä ja tukee piirin kiitettävää toimintaa myös jatkossa. 
Allekirjoittanut, toiminnanjohtaja sekä piirin toimihenkilöt 

toimivat myös koko ajan piirin 
hyväksi. Vaikka tautitilanne on 
mikä on, on asioita suunniteltava 
ja toteuttava sillä ajatuksella, että 
kyseiset tapahtumat ja tehtävät 
päästään suorittamaan. Täysin 
suunniteltu on aina toteutettavissa!

Suosittelen tässä 
kirjoituksessani myös 29.5. 
Santahaminassa järjestettävää 
Uudenmaan reservipiirien 
reserviläisammuntakilpailua, 
joka soveltuu ampumaurheilua 
harrastaville ampumaurheilijoille. 
Hinta kilpailuun osallistumiselle on seitsemän euroa, joten 
kenenkään budjetin ei pitäisi kaatua osallistumismaksuun. 
Kilpailu on tällä hetkellä tarkoitus järjestää Puolustusvoimien 
sekä MPK:n koronaohjeistuksien mukaisesti. Kilpailusta 
tarkempaa tietoa myös tässä lehdessä. Kaikki innokkaasti 
ilmoittautumaan mukaan kilpailuun!

Pyydän jäsenistöä seuraamaan ahkerasti piirin Internet-
sivuja sekä Oltermanni-lehteä tulevina kuukausina. Näissä 
medioissa tiedotamme erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja 
mahdollisista peruutuksista heti, kun tieto on saatavissa.

Totean tämän puheenjohtajan palstakirjoituksen loppuun 
seuraavan: puhukaa, tukekaa, auttakaa kavereita jaksamaan 
tämän tilanteen yli. Pienillä teoilla on suuri merkitys näin 
poikkeuksellisessa tilanteessa. Suosittelen kaikille varsinkin 
maanpuolustuksellisiin aiheisiin liittyvän kirjallisuuden 
lukemista sekä erilaisille etäkursseille osallistumista, joita 
muunmuuassa MPK järjestää.

Tuleen ei kannata eikä pidäkään jäädä makaamaan. Tsemppiä ja 
taisteluhenkeä kaikille!

Tatu Häkkinen

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtaja

Kokouskäytännöt ovat viimei-
sen vuoden aikana muuttu-
neet melkoisesti. Käytännös-
sä kaikki isommat kokoukset 
pidetään nykyisin etäyhte-

yksien avulla. Hyvin toimivaksihan tämä 
tapa on saatu hiottua vuoden aikana. Asiat 
saadaan käsiteltyä ja päätökset tehtyä. Ko-
ronan vuoksi mitään hallinnollista asiaa ei 
ole jäänyt hoitamatta. Osallistujamäärät 
eivät ole merkittävästi nousseet yhdistys-
ten yleisissä kokouksissa, mutta varmasti-
kin muutama asiasta kiinnostunut on saatu 
mukaan etäosallistumisen avulla. Toivon kuitenkin, että normaaliin 
päästään palaamaan viimeistään syksyllä ja yhdistysten syyskoko-
ukset saadaan järjestettyä entiseen malliin. Olisiko jatkossakin pidettävä 
tarjolla etäosallistumismahdollisuus? Joissain tilanteissa varmaankin ihan 
hyvä, mutta kun joskus tulee tilaisuus lähempiin kontakteihin, niin käyte-
tään se hyväksi ja tavataan ihmisiä ja osallistutaan taas toimintaan aktiivi-
sesti paikan päällä.

Työryhmätyöskentelyyn erilaiset videokokousohjelmat soveltuvat hyvin, 
kuten lähes kaikissa yrityksissä on jo vuosien ajan tehty. Vähentääkö etä-
työskentelyn kautta opitut toimintamallit tulevaisuudessa työmatkustamis-
ta miten paljon, se jää nähtäväksi. Reserviläistoiminnassa iltakokoukset 
huonojen ja pimeiden ajokelien aikaan olisi hyvä saada järjestetyksi etänä. 
Kun nyt ollaan jo vuosi näin toimittu, miksei siis jatkossakin. Kokouksiin 
osallistuvien yhdistysten määrä saataisiin ehkä pidettyä sillä tasolla, että 
kokoukset saadaan päätösvaltaisiksi. Onko kuitenkaan aina ollut syynä pel-
kästään se, ettei ole viitsitty lähteä ajamaan pitkää matkaa, vaan koetaan-
ko jotkut kokoukset vaan tarpeettomiksi. Tätäkin on hyvä tarkastella kun 
joskus normaaliin taas palataan. Liittotasollahan kokousmäärää on jonkin 
verran vähennetty viime vuosina.

Etämarssit lähtivät käyntiin viime vuonna ja ensimmäiset sellaiset on jo 
alueellamme pidetty ja vielä ennen kesää niihin on mahdollisuus osallistua. 
Alueemme toimijat ovat myös osallistuneet etänä järjestettyihin ampuma-
tapahtumiin. Lähes kaikkea siis etänä pystytään järjestämään, paikallisesti 
pienempiä osallistujajoukkoja, mutta kokonaisuutena isojakin tapahtumia. 
Monissa joudutaan jo osallistujamääriä rajoittamaan. Tulosten läpikäynti 
on manuaalista toimintaa ja vapaaehtoiset toimijamme joutuvat siihen run-
saasti aikaa käyttämään. Kesäyön marssi Tuusulassa saatiin viime vuonna 
normaalisti järjestettyä ja se on taas kalenterissa kesäkuun alkupuolella, 
toivottavasti siihen saadaan paljon väkeä marssimaan ja järjestelytehtäviin. 
Kesäyön marsseja järjestetään useilla paikkakunnilla monina päivinä. Vii-
me vuonna ensi kertaa Reserviläisurheiluliiton järjestämä neljän päivän 
marssi on tänäkin vuonna kalenterissa. Tämä tapahtuma tultaneen järjes-
tämään tulevaisuudessakin etänä epidemiatilanteista riippumatta. Mahdol-
lisuuksia reserviläistoiminnan kautta erilaisiin marsseihin on siis runsaasti 
tarjolla. Vapaa mahdollisuus marssireitille ja aikataululle luo yhä useam-
malle mahdollisuuden osallistua, siis osallistutaan.

Luentoja ja koulutuksia on paljon tarjolla verkon välityksellä. Käytetään 
hyväksi tarjontaa ja osallistutaan erilaisiin luentoihin ja koulutustapahtu-
miin. MPK esimerkiksi on saanut pidettyä koulutustarjontansa runsaana ja 
osallistujamääriltään hyvänä kokoontumisrajoituksista huolimatta. Keinoja 
siis löytyy yhteiseen tekemiseen myös verkon välityksellä. Etäosallistumis-
mahdollisuus on antanut hyviä mahdollisuuksia seurata myös kaupunkien 
kaavoitus ja muita tulevaisuuden näkymiä. Tuskin olisin mennyt paikan 
päälle seuraamaan esityksiä, mutta verkon välityksellä se kävi hyvin hel-
posti.

Ehkä rokotukset tuovat jossain vaiheessa tänä vuonna mahdollisuuden pa-
lata takaisin entiseen arkeen. Jotain varmastikin on muuttunut sitten kun 
taas toimintaa yhteisten tapaamisten tiimoilta käynnistellään. Talvi näyttää 
nyt taittuvan kevääksi, hyvää kesän odotusta kaikille.

Timo Åkman

päätoimittaja



Yhdistykset voivat 
yhteistyössä MPK:n 
ja sen toimijoiden 
kanssa perustaa 
omiin tarpeisiinsa 
vastaavia kursseja. 
Yhdistykset voivat olla yhtey-
dessä omasta alueestaan vas-
taavaan MPK:n valmiuspääl-
likköön, jonka avulla kurssien 
perustaminen voidaan aloit-
taa. Kurssin toteuttamiseen 
on monia erilaisia tapoja aina 
maastossa järjestettävästä ras-
tikoulutuksesta webinaariin, 
ja yhdessä valmiuspäälliköi-
den kanssa yhdistykset voivat 
helposti löytää soveltuvim-
man ja tarkoituksenmukai-
simman tavan järjestää kurssi.
Kurssin perustaminen alkaa 
tarveharkinnasta ja kurssin 
toteutusajankohdan päättä-
misestä, jotka tehdään yhdes-
sä koulutuspaikan päällikön 
ja valmiuspäällikön kanssa. 
Kurssin ajankohta päätetään 

viimeistään kymmenen viik-
koa ennen kurssin suunniteltua 
ajankohtaa. Kursseihin pyri-
tään järjestämään ennakko- ja 
etäopiskeluna PVMoodlessa, 
jotta jokainen kurssilainen voi 
syventyä opiskeltavaan aihee-
seen etukäteen omassa aika-
taulussaan. Näin kurssilaiset 
ovat lähijaksolle tullessaan 
koulutettavaan aiheeseen pe-
rehtyneitä, ja lähijakson kou-
lutustapahtuma tehostuu.
Yhdeksän viikkoa ennen kurs-
sin ajankohtaa kurssille vali-
taan kurssinjohtaja ja koulut-
tajat. Kurssinjohtaja tarkentaa 
kurssin suorituskykyvaati-
mukset, joiden pohjalta hän 
– yhdessä koulutuspäällikön 
kanssa – tarkentaa kurssin 
oppimistavoitteet ja laatii sen 
jälkeen kurssin opetussisällön 
rungon. Samalla koulutus-
päällikkö ja kurssinjohtaja 
määrittävät, millaiselle kohde-
ryhmälle kurssi on suunnattu. 
Kun kurssirunko on hahmot-
tunut, koulutuspaikan päällik-

kö, koulutuspäällikkö ja kurs-
sinjohtaja laativat alustavan 
tukitarve asiakirjan.
Haku sotilaallisia valmiuksia 
palvelevalle kurssille sulkeu-
tuu viisi viikkoa ennen kurssin 
alkua. Kun ilmoittautuneiden 
määrä on tiedossa, kurssin-
johtaja laatii viimeistellyn 
tukipyynnön ja toimittaa sen 
koulutus paikan päällikön ja 
valmiuspäällikön tarkastet-
tavaksi. Tukipyynnön tulee 
sisältää kaikki kurssin vaati-
mat resurssit, kuten muonitus, 
harjoitusalueet, tilat ja ajo-
neuvot. Samoin viittä viikkoa 
ennen kurssia kurssinjohtaja 
toimittaa valmiuspäällikön hy-
väksyttäväksi harjoitussuun-
nitelman ja koulutuskortit, ja 
PVMoodlen työtila avataan 
kurssilaisten käyttöön.
Kahta viikkoa ennen kurssia 
kurssinjohtajan tulee toimit-
taa valmis viikko-ohjelma ja 
turvallisuussuunnitelma val-
miuspäällikölle. Samalla hän 
saa valmiuspäälliköltä ja kou-

lutuspaikan päälliköltä tiedon 
mahdollisista tukipyyntöön 
tulleista muutoksista ja esi-
merkiksi siitä, mitä tiloja ja 
ajoneuvoja kurssi saa käyt-
töönsä. Viikkoa ennen kurssin 
alkua kurssinjohtaja tarkastaa 
kurssikokonaisuuden ja var-
mistaa, että kaikki on, kuten 
pitää.
Varsinaisena kurssiviikonlop-
puna kurssinjohtaja valvoo, 
että kurssi sujuu suunnitel-
lusti. Hän valvoo kurssin pe-
rustamisen, mukaan lukien 
kurssilaisten henkilöllisyyden 
tarkastamisen, ajoneuvojen 
jakamisen ja tilojen tarkasta-
misen. Kouluttajien, kurssin 
vääpelin, kurssin varajohtajan 
ja viikonlopun vastuuhenkilön 
kanssa hän valvoo, että koulu-
tus, on kyse sitten rastikoulu-
tuksesta tai oppitunneista, on 
oikeaoppista, kurssi pysyy ai-
kataulussa ja että mahdollisiin 
ongelmatilanteisiin puututaan 
välittömästi. Vaikka koulutta-
jat ja muut kurssin toteuttami-

seen osallistuvat kantavatkin 
oman kortensa kekoon, on 
kurssinjohtaja viime kädessä 
vastuussa siitä, että kurssivii-
konloppu sujuu jouhevasti ja 
aiotusti. 
Kurssit voivat poiketa toisis-
taan kovastikin riippuen siitä, 
mikä niiden toteutustapa on. 
Pääsääntöisesti kurssit ovat 
kuitenkin kahden tai kolmen 
päivän mittaisia viikonlop-
pukursseja, joissa on niin 
luokkaoppitunteja kuin maas-
tokoulutustakin. Kurssin pe-
rustamisvaiheessa kurssilaisil-
le jaetaan viikonlopun aikana 
tarvittavat varusteet vaatteista 
taisteluvälinemateriaaliin. 
Kun kurssi on pidetty ja pu-
rettu, kurssinjohtaja toimittaa 
osallistujalistan koulutuspai-
kan päällikölle. Osallistujat ja 
kurssin vastuuhenkilöt antavat 
palautetta kurssista omasta nä-
kökulmastaan, jotta kurssia – 
ja MPK:n muutakin toimintaa 
– voidaan kehittää tulevaisuu-
dessa oikeaan suuntaan.

Tärkeintä on, että kurssi suun-
nitellaan MPK:n ohjeita ja 
reunaehtoja noudattaen. Val-
miuspäälliköt ja koulutuspaik-
kojen päälliköt ovat aina val-
miita auttamaan ja opastamaan 
yhdistyksiä, ja myös MPK:n 
osaavat vapaaehtoiset ovat 
yhdistysten hyödynnettävissä 
koulutuksia ja kursseja suun-
niteltaessa. 

Yhdistykset voivat olla yhtey-
dessä omasta alueestaan vas-
taavaan MPK:n Etelä-Suomen 
maanpuolustuspiirin valmius-
päällikköön.
Eleonoora Hilska (eleonoo-
ra.hilska@mpk.fi, 050 551 
2005), Itä-Uusimaa
Markus Häyhtiö (markus.ha-
yhtio@mpk.fi, 050 573 0966), 
Helsinki
Pasi Raatikainen (pasi.raa-
tikainen@mpk.fi, 050 345 
0691), Länsi- ja Keski-Uusi-
maa

MPK:n koulutukset 
keräsivät myös eri-
koisena vuonna 2020 
runsaasti osallistujia. 
Vuoden aikana kurs-
seille osallistuttiin 
kaikkiaan 23 076 ker-
taa. Osallistujille ker-
tyi koulutuspäiviä yli 
35 000.
Sotilaallisia valmiuksia pal-
velevat kurssit ja kokonaistur-
vallisuuskoulutus kiinnostivat 
suomalaisia myös koronavuo-
den aikana. Pandemiasta ja 
sen aiheuttamista rajoituksista 
huolimatta koulutusta pystyt-
tiin alkuvuoden lisäksi toteut-
tamaan kesällä ja syksyllä. 
Koulutustapahtumissa nouda-
tettiin tiukkoja turvallisuus-
ohjeita, eikä viruksen tiedetä 
levinneen yhdenkään MPK:n 
tapahtuman kautta.

— Monella tavalla haasta-
van vuoden jälkeen täytyy 
ehdottomasti kiittää niin si-
toutuneita vapaaehtoisia, 
henkilökuntaa kuin aktiivisia 
osallistujiakin. 35 000 koulu-
tuspäivää on hyvä tulos, kun 
huomioidaan paitsi pandemia, 
myös muuttunut lainsäädäntö 
ja koulutusjärjestelmä. Erityi-
sen hienoa on, että koulutus on 
toteutettu turvallisesti, kehuu 
MPK:n koulutusjohtaja Timo 
Mustaniemi.

Webinaarit ja verkkokou-
lutus kasvoivat nopeasti
Kun pandemia esti lähiope-
tuksena toteutettavat, perintei-
semmät kurssit, MPK:ssa otet-
tiin keväällä nopeasti entistä 
laajempaan käyttöön erilaiset 
webinaari- ja verkkokoulutus-
työkalut. Monet teoriapainot-
teiset kurssit siirtyivät muun 

muassa Microsoft Teams 
-alustalle tai PVMoodleen. 
Lisäksi keväällä PVMood-
lessa toteutetut itseopiskelu-
kurssit, kuten Taktiikan kieli 
-kurssi sekä sotilasjohtamisen 
ja –pedagogiikan teoriaopin-
not keräsivät nopeasti suuria 
osallistujamääriä. Nämä kol-
me kurssia suoritti vuoden 
mittaan noin 750 henkilöä, ja 
heille kertyi kursseista 2 700 
koulutuspäivää.

— Verkkokoulutus otti MP-
K:ssa suuria harppauksia 

eteenpäin, kun rajoitusten 
myötä etäopetuksen kehittämi-
seen tuli sekä pakko että mah-
dollisuus. Viime vuonna toteu-
tetuista koulutuksista saatiin 
kerättyä paljon kokemuksia ja 
osaamista, jota voidaan hyö-
dyntää kaikessa koulutuksessa 
myös tulevaisuudessa, Musta-
niemi summaa.

Reserviläisten koulutus 
yhä noin kaksi kolmas-
osaa volyymista
Toteutuneesta koulutukses-

ta noin kaksi kolmasosaa 
oli reserviläisille suunnattua 
sotilaallisia valmiuksia pal-
velevaa koulutusta. Lähes 22 
000 SOTVA-koulutuspäivästä 
noin 9 000 toteutettiin suoraan 
Puolustusvoimien tarpeita var-
ten osallistujille maksuttomina 
kursseina. Uusia julkisia hal-
lintotehtäviä toteuttavat koulu-
tusmuodot, tutustumistoiminta 
sekä tiedotus- ja valistuskou-
lutus, kerryttivät kumpikin 
noin 1 500 koulutuspäivää.

Kaikille avointa, usein sääti-

öiden tuella järjestettävää va-
rautumis- ja turvallisuuskou-
lutusta toteutettiin yli 10 000 
koulutuspäivää. Erityisen ak-
tiivisia VARTU-koulutuksessa 
ovat pitkään olleet naiset.

Naiset jatkoivat yleisesti ak-
tiivista osallistumista MP-
K:n toimintaan myös vuonna 
2020: osallistumiskerroista 
yli 5 000 (22,3 % kaikista) oli 
naisia, ja heille kertyi reilut 8 
200 koulutuspäivää (23,5 % 
kaikista). Alle 18-vuotiaita 
MPK:n koulutukseen osallis-

tui reilut 1 400.

— Kaiken kaikkiaan saa-
vutimme tavoitteemme olo-
suhteet huomioiden hyvin. 
Toivottavasti vuosi 2021 
mahdollistaa suunnitelmien 
toteuttamisen, koulutusjohtaja 
Mustaniemi pohtii.

23 000 osallistumiskertaa MPK:n eri koulutuksissa   
vuonna 2020 - koronapandemiasta huolimatta

Yhdistysten kurssiyhteistyö MPK:n kanssa

MPK:n koulutusluvut 2020. 1091 koulutustapahtumaa, joista 626 reserviläisille suunnattuja ja 465 kaikille avoimia. 23076 osallistujaa, 36140 koulutuspäivää ja kurssipalautteiden keskiarvo 
4,53 asteikolla yhdestä viiteen. MPK:n koulutus kiinnosti suomalaisia myös vuonna 2020. Kuva: Suvi Karjalainen
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Reserviläisliitto ja 
pohjoismainen urhei-
lukauppaketju XXL 
aloittavat yhteistyön. 
XXL tarjoaa Reser-
viläisliiton toiminta-
turvajäsenille räätä-
löityjä erikoisetuja 
vuonna 2021.
Ensimmäinen kampanja 
käynnistyy maanantaina 1.3. 
Toimintaturvamaksun mak-
saneet saavat Fiocchin 9 mm 
patruunan 24 % tarjoushintaan 
22 snt/ kpl (XXL-hinta nor-
maalisti 29 snt/ kpl). Tarjous 
voimassa 31.3. asti XXL-tava-
rataloissa.

Seuraava kampanja käynnis-
tyy toukokuussa ja siitä tie-
dotetaan alkukeväästä. XXL 
tarjoaa räätälöityjä erikoishin-
toja toimintaturvajäsenille 
joka toinen kuukausi niin, 
että seuraavat edut ovat käy-

tettävissä toukokuun jälkeen 
heinäkuussa, syyskuussa ja 
marraskuussa. Etu on voimas-
sa aina yhden kuukauden, esi-
merkiksi ensimmäinen etu nyt 

maaliskuussa 1.─31.3. välisen 
ajan.

Edun saa XXL-tavaratalossa 
näyttämällä uutta Toiminta-

turva 2021 -jäsenkorttia, joka 
postitetaan jäsenille maalis-
kuun aikana. Ennen korttien 
saapumista edun saa printtaa-
malla ensimmäisen uutiskir-

jeen ja näyttämällä sitä tavara-
talossa. Uutiskirje lähetetään 
sähköpostitse kaikille toimin-
taturvamaksun maksaneille jä-
senille helmikuun viimeisellä 

viikolla.

Kuinka liityn uuteen ampuma-
harrastajien jäsenryhmään?
Liittyminen tapahtuu niin, että 
jäsenmaksulaskun yhteydessä 
tulee maksaa vapaaehtoinen 
toimintaturvamaksu, joka on 
tänä vuonna 35 euroa. Tämän 
maksamalla jäsen saa ampu-
maharrastuksen toimintatur-
van (entinen vakuutus) sekä 
erikoisjäsenetuja XXL-urhei-
lukauppaketjuun, Brownell-
siin ja Oulun Aseeseen.

Toimintaturvamaksun mak-
samisessa tulee käyttää jä-
senmaksulaskussa olevaa tili-
numeroa sekä viitenumeroa. 
Maksaminen tapahtuu siis 
samalla tilinumerolla ja viite-
numerolla, joilla on maksanut 
myös varsinaisen jäsenmak-
sun.

Reserviläisliiton jä-
senmäärä nousi vii-
me vuonna ennätyk-
sellisiin lukemiin. 
Uusissa jäsenissä on 
erityisen paljon nuo-
ria. Taustalla vaikutta-
vat paitsi kiinnostus 
maanpuolustukseen, 
myös koronaviruk-
sen aiheuttama kriisi.
Reserviläisliittoon liittyi vuo-
den 2020 aikana 3190 uutta 
jäsentä, mikä nosti kokonais-
jäsenmäärän ennätykselliseen 
38 903 henkilöjäseneen. Liitto 
tavoitteli potentiaalisia jäseniä 
viime syksynä järjestetyllä so-
me-kampanjalla Instagramissa 
ja Facebookissa. Kampanja 
oli liiton historian suurin ja se 
tavoitti yli 1,1 miljoonaa suo-
malaista syys- ja joulukuun 
välisenä aikana.
Reserviläisliiton varapuheen-
johtaja Terhi Hakola näkee 
selvän syy-yhteyden merkittä-
välle jäsenkasvulle.
– Suurin syy jäsenmäärän kas-
vulle on se, että ihmiset halua-
vat mukaan vapaaehtoiseen 

maanpuolustustoimintaan. 
Lisäksi ammuntaharrastus 
kiinnostaa, myös naisia. Liiton 
jäsenmäärä kasvaa aina eniten 
kriisiaikoina, kuten esimerkik-
si Ukrainan ja Krimin levotto-
muuksien tai Georgian sodan 
aikaan, ja nyt siis koronaviru-
sepidemian vuoksi.
2010-luvulla Reserviläisliiton 
jäsenmäärä ylitti 3 000 uu-
den jäsenen rajapyykin vain 
yhtenä vuotena: Suomi 100 
-juhlavuotena. Viime vuosi oli 
tästäkin syystä historiallinen. 
Viime vuonna liittyneistä pe-
räti 33 prosenttia oli nuoria, 
alle 30-vuotiaita, ja 10 pro-
senttia naisia. Uusien jäsenten 
keski-ikä oli 40,4 vuotta.
– Olemme viime aikoina kiin-

nittäneet erityistä huomiota 
myös nuoriin ja heidän akti-
vointiinsa. Yhtenä tavoitteena 
on airsoft-alueen rakentami-
nen ja kehittäminen, Hakola 
kertoo.
Reserviläispiireittäin tarkas-
teltaessa eniten kasvua oli 
Uudenmaan piirissä (2,48 %) 
sekä Helsingin piirissä (1,89 
%). Ensimmäiseen kuuluvat 
pääkaupunkiseudun kehys-
kunnat ja jälkimmäiseen pää-
kaupunkiseudun kaikki neljä 
kaupunkia. Kolmanneksi eni-
ten kasvua oli Varsinais-Suo-
men piirissä (1,51 %).
Vuonna 2020 liittyneistä 40 
prosenttia kuului miehistöön, 
39 prosenttia oli aliupseerei-
ta ja 6 prosenttia upseereita. 

7 prosentilla miehistä ei ollut 
sotilasarvoa ja naisista vastaa-
vasti 8 prosentilla ei ollut soti-
lasarvoa.
– Olemme kaikille Suomen 
kansalaisille avoin maanpuo-
lustusjärjestö, johon kaikki 
suomalaiset ovat tervetulleita 
liittymään. On ollut hienoa 
havaita, että myös armeijaa 
käymättömiä liittyy sankoin 
joukoin Reserviläisliittoon. 
Tämä on osoitus siitä, että 
suomalaiset kokevat vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön nyt 
tärkeäksi.

Reserviläisjärjestöt 
kannustavat liikkumaan
Reserviläisliitto, Suomen Re-

serviupseeriliitto ja Reservi-
läisurheiluliitto kannustavat 
suomalaisia omaehtoiseen 
liikkumiseen ja oman fyysisen 
kunnon ylläpitoon myös tiuk-
kojen koronarajoitusten aika-
na. Liikkumaan lähtiessä on 
tärkeä noudattaa paikallisten 
viranomaisten määräyksiä ja 
suosituksia. Ajankohtaiset tie-
dot koronarajoituksista löyty-
vät oman asuinalueesi aluehal-
lintoviraston verkkosivuilta.
Mikäli maakunnan koronati-
lanne sallii, niin kannustamme 
paikallisyhdistyksiämme jär-
jestämään pienimuotoista lii-
kuntatoimintaa ulkona viran-
omaisten ohjeita noudattaen. 
Tällaista voi olla esimerkiksi 
ammunta-, lenkkeily- tai hiih-
totoiminta. Mikäli tällaista toi-
mintaa järjestetään, on tärkeä 
pitää huolta käsihygieniasta, 
noudattaa turvavälejä ja käyt-
tää tarpeen vaatiessa kasvo-
maskia.
Valtion liikuntaneuvosto laati 
syksyllä 2020 katsauksen ko-
ronapandemian vaikutuksista 
suomalaisten liikkumiseen. 

Koronapandemian ensimmäi-
sen aallon aikana työmatkalii-
kunta väheni kaikilla ikäryh-
millä merkittävästi. Kaikilla 
työikäisillä vapaa-ajan liikun-
ta väheni viime vuoden huhti-
kuussa 40 prosentilla vastaa-
jista, 30 prosentilla se lisääntyi 
ja 30 prosentilla se pysyi en-
nallaan. Suomalaisten liikku-
minen ja liikkumattomuus siis 
polarisoitui pandemian ensim-
mäisen vaiheen aikana.
Koronatilanteen pitkittyes-
sä onkin tärkeää pitää huolta 
omasta fyysisestä kunnostaan 
säännöllisesti liikkumalla. 
Kenttäkelpoisuuden ylläpi-
to on jokaisen reserviläisen 
vastuulla. Hyvä tapa tähän 
on osallistua erilaisiin etälii-
kuntatapahtumiin, kuten esi-
merkiksi reserviläisten tänä 
vuonna järjestämille etämars-
seille. Oman fyysisen kunnon 
ylläpito auttaa myös työssä 
jaksamista. Reserviläisjär-
jestöt kannustavat jäseniään 
aktiiviseen ja monipuoliseen 
liikkumiseen myös haastavis-
sa olosuhteissa. Vaikka yhteis-
kunta pysähtyy, niin reservi-
läiset eivät pysähdy.

Historian suurin jäsenmäärä Reserviläisliitossa

Reserviläisjärjestöt kannustavat liikkumaan
Reserviläisliitto käynnisti yhteistyön pohjoismaisen   
liikuntatarvikeyrityksen XXL:n kanssa

Vuoden 2021 alus-
ta lähtien Reservi-
läisliiton jäsenillä 
on mahdollisuus 
liittyä uuteen am-
pumaharrastajien 
jäsenryhmään. 
Taustalla on vanhanmal-
lisen Reserviläisten am-
pumaturvan päättyminen 
vakuutuskauden päättyessä 
31.1.2021. Muutos on seu-
rausta Finanssivalvonnan 
uusista määräyksistä.
Uuteen jäsenryhmään voi 
liittyä niin, että jäsenmak-
sulaskun yhteydessä mak-
saa vapaaehtoisen toiminta-

turvamaksun, joka on tänä 
vuonna 35 €. Jäsen saa tällä 
muun muassa ampumahar-
rastuksen toimintaturvan 
sekä erikoisetuja.
Jäsenmaksulaskut postitet-
tiin jäsenille tammikuun lo-
pulla. Ne jäsenet, jotka ovat 
tilanneet E-laskun, menee 
automaattisesti vain pelkkä 
jäsenmaksu. Mikäli nämä 
jäsenet haluavat myös toi-
mintaturvan, tulee se erik-
seen maksaa. Ohje maksa-
misesta löytyy osoitteesta 
www.reservilaisliitto.fi/toi-
mintaturva.
Jäsenyys uudessa jäsenryh-
mässä antaa osallistumis-
oikeuden Reserviläisliiton, 

Reserviläisurheiluliiton ja 
Suomen Reserviupseerilii-
ton liitto-, piiri- ja yhdistys-
tason kilpailu- ja muihin ta-
pahtumiin, joissa ammunta 
on keskeisessä roolissa, 
sekä Puolustusvoimien tai 
muiden tahojen yhteisiin 
tapahtumiin, joissa vaadi-
taan vakuutusturvaa.
Tähän jäsenryhmään kuu-
luvat saavat myös ampuma-
harrastukseen liittyviä mer-
kittäviä erikoisjäsenetuja. 
Yksi jäsenetuja tarjoava 
yritys on Brownells, jolla 
on erittäin laaja valikoima 
asealan eri tuoteryhmiä. 
Brownells toimii Suomessa 
verkkokaupan välityksellä 

ja sillä on isot varastot Yh-
dysvalloissa ja Saksassa. 
Nettikauppa löytyy osoit-
teesta www.brownells.fi.
Toinen uudelle jäsenryh-
mälle erikoisetuja tarjoava 
yritys on Oulun Ase. Yritys 
tarjoaa reserviläisille tar-
koin valikoituja aseita, ase-
tarvikkeita ja patruunoita. 
Oulun Ase toimii tällä het-
kellä verkossa sekä Kempe-
leen kivijalkamyymälässä 
osoitteessa Planeettatie 5. 
Nettikauppa löytyy osoit-
teesta www.oulunase.fi. 
Uuteen jäsenryhmään liit-
tyneet saavat maaliskuussa 
postitse uuden jäsenkortin, 
jolla jäsenet voivat todis-

taa ampuma-
h a r r a s t u k s e n 
toimintaturvan 
voimassaolon. 
Kortin mukana 
tulee jäsenetui-
hin liittyvä kirje 
sekä ensimmäi-
nen etukoodi.

Reserviläisliiton uusi jäsenryhmä ampumaharrastajille

Hankikelit alkavat olla mennyttä, 
mutta onneksi pääsee muutenkin 
liikkumaan. 
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Järjestäytynyt re-
serviupseeritoimin-
ta alkoi Suomessa 
3.12.1925 jolloin Hel-
singissä perustettiin 
valtakunnallinen Re-
serviupseerikerho.
Toiminnan laajennuttua koko 
maahan tuli liiton perusta-
minen pian ajankohtaiseksi. 
Katajanokan Kasinolle Hel-
sinkiin kokoontui 17.5.1931 
yhteensä 52 reserviupseeria eri 
puolilta maata. Kokouksessa 
päätettiin yksimielisesti perus-
taa Suomen Reserviupseeriliit-
to. Järjestäytynyttä reserviup-
seeritoimintaa oli tuolloin jo 
ainakin 15 eri paikkakunnalla.

Kokoukseen osallistui henki-
löitä kahdeksasta reserviup-
seerikerhosta, mutta junien 
aikataulujen johdosta liiton 
perustamissopimuksen allekir-
joitti lopulta vain Helsingin, 

Turun ja Riihimäen reserviup-
seeriyhdistysten edustajat.

Vuosi 2021 on siis RUL:n 

90-vuotisjuhlavuosi.

RUL viettää juhlavuottaan ns. 
työn merkeissä. Juhlavuonna 

liitto haluaa korostaa toisaalta 
oman toimintakyvyn merki-
tystä ja toisaalta muistuttaa re-
serviupseerien merkityksestä 

suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Juhlavuoden tunnuslause on 
”Johtajuutta kaikissa oloissa.” 
Siihen sisältyy ajatus reser-
viupseereista vastuunkantajina 
niin siviili- kuin sotilastehtä-
vissä. Toimintakyky ja itsen-
sä jatkuva kehittäminen ovat 
ehdottomia edellytyksiä, jotta 
selviämme vaativista tehtävis-
tämme.

Pääosa reserviupseeritoimin-
nasta tapahtuu reserviupsee-
riyhdistyksissä ja -piireissä. 
Näiden toivotaankin järjestä-
vän vuoden aikana toiminnal-
lisia ja monipuolisia tapahtu-
mia RUL 90 -teemaan liittyen.

Alkaneena vuonna liitto jär-
jestää mm. arvoseminaarin 
yhdessä 100 vuotta täyttävien 
Kadettikunnan ja Sotilasko-
tiliiton kanssa sekä marssi-
tapahtuman Haminassa. Jou-
lukuun alussa liittovaltuusto 
pitää juhlakokouksen Mik-
kelissä ja samana viikonlop-

puna pelataan myös RUL 90 
vuotta SM-liigan juhlaottelu. 
Reserviupseeripäivä järjeste-
tään elo-lokakuussa neljällä 
eri paikkakunnalla. Kaikista 
näistä löytää vuoden mittaan 
lisätietoja liiton nettisivuilta, 
Reserviläinen-lehdestä, uu-
tiskirjeistä ja Kenttäpostista. 
Juhavuosi näkyy monipuoli-
sesti myös liiton sähköisissä 
kanavissa.

Suomen Reserviupseeriliitto 
toivottaa hyvää juhlavuotta 
kaikille!

RUL Plus -jäsenryh-
män jäsenille on 4.3. 
lähetetty mobiilikortti.
Kaikki ryhmän jäsenet, joilla 
on liiton jäsenrekisterissä mat-
kapuhelinnumero, ovat saaneet 
latauslinkin sähköiseen Mag-
Ma Lompakkoon. Lisätietoja 
ja ohjeet MagMa lompakon 
lataamisesta löydät liiton net-
tisivuilta.  Ryhmän jäsenet saa-
vat vielä myöhemmin keväällä 
muovisen RUL Plus -kortin.

RUL Plussan vakuutus- 
ehdot löytyvät netistä
RUL Plus -jäsenyys sisältää 
tapaturma- ja vastuuvakuu-
tuksen. Vakuutuksen tarkoi-
tuksena on turvata ammuntaa 
harrastava jäsen tapaturman ja 
vastuuriskien osalta. RUL Plus 
korvaa vakuutusten osalta ai-
kaisemman Reserviläisten am-
pumaturvan.

Molempien vakuutusten kes-
keiset vakuutusehdot löytyvät 
myös netistä.

Kuinka liityn jäsen- 
ryhmään?
RUL Plus on siis uusi jäsenryh-
mä, johon henkilö voi liittyä 
maksamalla normaalin RUL:n 
jäsenmaksun maksamisen yh-
teydessä lisäksi 25 euroa.

Mikäli et maksanut RUL Plus 

-jäsenryhmän maksua jäsen-
maksun yhteydessä voit liittyä 
ryhmän jäseneksi maksamalla 
25 euroa liiton jäsenmaksuti-
lille käyttämällä jäsenmaksulo-
makkeessasi olevaa viitenume-
roa. Jäsenmaksulaskut löytyvät 
pdf-tiedostoina omista tiedois-
tasi eAsiointipalvelusta.

Liittyminen RUL Plus -jäsen-
ryhmään on vapaaehtoista, 
mutta sitä suositellaan erityi-
sesti aktiivisesti ampumista 
harrastaville jäsenille.

RUL Plus -jäsenryhmän jäse-
nyys antaa osallistumisoikeu-
den Suomen Reserviupseeri-
liiton, Reserviläisurheiluliiton 
ja Reserviläisliiton niihin liit-
totason kilpailu- ja muihin ta-
pahtumiin, joissa ammunta on 
keskeisessä roolissa.

RUL Plus -jäsenryhmän  
mobiilikortit lähetetty

Reserviupseeriliiton 90. juhlavuosi on alkanut

Suomen Reser-
viupseeriliitto juhlii 
90-vuotista taivaltaan 
vuonna 2021. 
Liitto on ottanut vuoden tee-
maksi toimintakyvyn.
– Toimintakyky ja hyvä johta-
juus kaikissa olosuhteissa ovat 
reserviupseerin tärkeitä omi-
naisuuksia, liiton puheenjohta-
ja Aaro Mäkelä toteaa.
– Toimintakykyteemalla ha-
luamme kannustaa kaikkia pi-
tämään huolta omasta kunnos-
taan, osaamisestaan ja muusta 
toimintakyvystään. Hyvä 
toimintakyky on vahva pohja 
niin laadukkaaseen työ- ja va-
paa-aikaan, kuin myös maan-
puolustustyöhön.

Liitto järjesti loppuvuodesta 
2020 kilpailun, jossa etsittiin 
liiton juhlavuodelle tunnuslau-
setta. Vastauksia kilpailuun tuli 
yhteensä 187 kappaletta ja mo-
nissa vastauksissa oli useampia 
ehdotuksia. Lopulta liiton työ-
valiokunta päätti valita liiton 
juhlavuoden tunnuslauseeksi: 
”Johtajuutta kaikissa oloissa”.

Aaro Mäkelä toteaa, että suo-
malainen reserviupseeri on 
opetettu kantamaan vastuunsa 
kaikissa oloissa, parhaansa 
mukaan.
– Hyvää johtajuutta hän osoit-
taa kaikessa toiminnassaan 
niin arjessa, sotilaallisissa teh-
tävissä, kuten muinakin poik-
keuksellisina aikoina, sanoo 
Mäkelä.

Juhlavuodelle suunniteltua 
RUL 90v. juhlalogoa käytetään 
liiton vuoden tapahtumissa ja 
viestinnässä. Logossa esiin-
tyvät kaksi sotilasta edustavat 
reserviupseeriperinteen jatku-
vuutta, menneisyyttä ja tule-
vaa.
– Yksin ei kannata taistella. 
Kaksi on jo parempi – he voi-
vat tukea toisiaan ja oppia toi-
siltaan.

Yhdistykset ja piirit voi-
vat hakea omille vuoden 
2021 RUL 90v. -teemalla to-
teutettaville tapahtumille lupaa 
käyttää erillistä juhlavuoden 
tapahtumatunnusta. 

RUL 90 vuotta – Juhlavuoden tunnus:
johtajuutta kaikissa oloissa

Villapaidat ja tuntolevyt ovat vuosikymmenien varrella kokeneet melkoisia muutoksia, mutta maanpuolustuk-
sen perustehtävä ja johtajuuden tarve eivät ole muuttuneet. 

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot tullevat väistämättä vaikuttamaan reservin upseerien juhlavuoden ohjelman muotoihin, mutta yhtä 
kaikki on kuitenkin syytä juhlaan. Juhlavuoden teema on toimintakyky. 
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Sipoon Reserviläis-
ten järjestämä Ke-
vätyön marssi piti 
koronavuonna 2020 
kokonaan välivuo-
den. Välivuosi oli 
suunniteltu juttu, 
joka olisi toteutunut 
ilman koronaakin. 
Loppuvuodesta 2020 aloi-
tettiin vuoden 2021 marssin 
suunnittelu. Päivämääräksi 
valikoitui talvisodan henges-
sä talvisodan päättymisen 
muistopäivä 13.3.2021. Mar-
raskuussa päätettiin korona-
riskien takia järjestää marssi 
etämarssina. Kristallipalloa 
ei tuolloin kenelläkään ollut, 
mutta jälkikäteen arvioituna 
ratkaisu oli ainoa oikea. Etä-
marssi olisi muutenkin ollut 
ainoa keino järjestää marssi 
riittävän turvallisesti.

Marssi julkaistiin talvisodan 
alkamisen muistopäivänä 
30.11.2020. Johtoajatuksena 
oli, että Kevätyön marssi on 
tapa kunnioittaa talvisodan 
muistoa ja sotiemme veteraa-
nien tekoja. Kevätyön marssi 
on samalla kattava yhdistel-
mä reservin kenttäkelpoisuu-
den kehittämistä ja sotiemme 
muiston ylläpitoa.

Alusta alkaen päätettiin, että 
marssille otetaan sata osallis-
tujaa. Pääsyyt ovat logistisia 
– uniikkien kunniakirjojen 
valmistaminen ja marssimerk-
kien teettäminen ja postitta-
minen on käsityötä. Marssin 
järjesti neljän hengen tiimi: 
Mika Helin, Jarno Rynö, Pet-
teri Seppänen ja Ossi Ikonen. 
Sata osallistujaa täyttyi no-
peasti. Pienen harkinnan jäl-
keen mukaan päätettiin ottaa 
myös pieni varalisä, koska 
viime hetken perumisia sattuu 
aina. Lopullinen kokoonpano 
oli selvillä kolmisen viikkoa 
ennen marssiviikonloppua.

Marssilla oli kaksi reitti-
vaihtoehtoa, 25 kilometrin 
kenttämarssi ja 50 kilometrin 
mestarimarssi. Suorituksen 

pystyi tekemään joko perjan-
taina 12.3., lauantaina 13.3. 
tai sunnuntaina 14.3. – tai 
halutessaan vaikka kaikkina. 
Näin ollen skaalautuvuus oli 
kunnossa, ja jokaiselle löytyi 
omaa tasoa ja mielenkiintoa 
vastaava reittivaihtoehto.

Kevätyön marssi on viime 
vuosina järjestetty MPK:n 
kurssina Sipoossa ja näin tul-
laan toimimaan myös jatkossa. 
Etämarssi toi kuitenkin virkis-
tävän poikkeuksen totuttuun 
– osallistujia oli Uudenmaan 
lisäksi mm. Pohjanmaalta, Sa-
vosta, Etelä- ja Pohjois-Karja-
lasta sekä erikoisuutena ulko-
mailta: Saksa, Ranska, Belgia 
ja Tanska. Kevätyön marssille 
oli haettu ja saatu Reservi-
läisurheiluliiton ”RESUL 
suosittelee”-status. MPK:ta, 
Reserviläisurheiluliittoa ja 
Uudenmaan Reserviläispiiriä 
onkin kiittäminen hyvästä tu-
esta marssin markkinoinnissa.

Yhteensä kevätyön marssilla 
kertyi noin sata hyväksyttyä 
marssisuoritusta ja yli 3000 
marssittua kilometriä. Suori-
tuksia tehtiin niin yöllä kuin 
päivälläkin ja kuvia reitin var-
relta päivitettiin marssin Face-
book-tapahtumaan.

Perinteisesti kevätyön marssi 
on avannut kevään marssikau-
den. Tulossa on seuraavaksi 
mm. Brandenstein- marssi 
Loviisassa 10.4., Rantojen 
marssi Helsingissä 11.4., 
kahdeksan sillan marssi Hel-
singissä 22.5. sekä tietenkin 
Kesäyön marssit ympäri Suo-
mea sekä heinäkuun lopussa 
järjestettävä RESUL four day 
march. Sipoon Reserviläiset 
tulee olemaan näillä marsseil-
la mahdollisuuksien mukaan 
mukana.

TEKSTI: OSSI IKONEN

Suomen Reserviup-
seeriliitto on myön-
tänyt vuoden 2020 
maanpuolustusteko 
-tunnustuksen erityi-
sesti reserviläisille 
suunnatuille etämars-
sitapahtumille.
Varustelekan etäsotilasmars-
sitapahtumaan huhtikuun vii-
meisenä viikonloppuna osal-
listui noin 3000 marssijaa. 
Reserviläisurheiluliiton Four 
Day Marsch etämarssitapahtu-
maan heinäkuun lopulla osal-
listui yli 750 marssijaa.

Koronavirusepidemian takia 
monet liikuntatapahtumat on 
jouduttu perumaan vuonna 
2020. Etämarssitapahtumat 

mahdollistivat ison joukon sa-
man aikaisen osallistumisen 
omilla paikkakunnillaan. Osal-
listumiskynnystä alensi mah-
dollisuus valita itse oma mars-
simatka, oma varustus sekä 
tarkka ajankohta marssille. 
Tapahtumien yhteisöllisyyttä 
pidettiin yllä vilkkaalla ja vuo-
rovaikutteisella viestinnällä 
sosiaalisessa mediassa. Vaikka 
mainitut tapahtumat oli ensi-
sijaisesti suunnattu aktiivisille 
reserviläisille, niin marsseille 
osallistui myös paljon muita-
kin henkilöitä joka puolelta 
Suomea sekä useasta muusta 
maasta.

Etämarssit olivat nopeasti jär-
jestettyjä, tehokkaasti somea 
hyväksi käyttäviä, suurta nä-
kyvyyttä saaneita ja innova-
tiivisia tapahtumia. Ne olivat 

ulkoilmatapahtumia, jotka to-
teutettiin hajautetusti ja olivat 
osaltaan lisäämässä marssille 
osallistuneiden fyysistä ja hen-
kistä hyvinvointia. Näin ollen 
etämarssitapahtumat sopivat 
oivallisesti poikkeuksellisen 
koronavirusepidemian aikai-
seksi toiminnaksi.

Suomen Reserviupseerilii-
ton (RUL) perustama Vuoden 
maanpuolustusteko – tunnustus 
voidaan myöntää poikkeuksel-
lisen ansiokkaasta maanpuo-
lustusta, maanpuolustustahtoa 
tai yleistä turvallisuutta lisää-
västä teosta yksityishenkilölle, 
yhteisölle tai projektille. Vuo-
den maanpuolustusteko pal-
kintoa on myönnetty vuodesta 
2001 lähtien.

Sipoon Reserviläisten Kevätyön marssi ensimmäistä  
kertaa etämarssina oli menestys

Etämarssitapahtumat vuoden 2020 maanpuolustusteko



Keravan Reserviläi-
set ry on toiminut 
Keravalla vuodesta 
1958. Aluksi nimenä 
oli Keravan Seudun 
Aliupseerit ry ja ny-
kyiseen muotoon 
nimi otettiin käyttöön 
1997.
Vuosi 2020 oli yhdistyksen 
toiminnalle haasteellinen val-
litsevan korona- virus tilan-
teen vuoksi. Suunnitellusta 
toiminnasta pääsimme toteut-
tamaan tammikuussa 2020 tu-
tustumiskäynnin Hätäkeskuk-
seen Keravalla. Sen jälkeen 
suunniteltu tutustumiskäynti 
Keravan Biovoimalaan pe-
ruuntui koronan takia. Kunni-
avartiot Keravan kirkonmäellä 
hoidettiin yhdessä Keravan 
Reserviupseerikerhon kanssa 
sekä Kaatuneiden muistopäi-
vänä sekä Itsenäisyyspäivänä. 
Muu toiminta peruuntui ja 
tämäkin vuosi 2021 näyttää 
olevan haasteellinen. Toivot-
tavasti syksyllä jo tilanne on 
helpottunut.

Johtokunnan kokoukset toteu-
tettiin osaksi läsnäolokokouk-
sina sekä Teams-yhteydellä. 
Sääntömääräinen kevätkoko-
us saatiin pidettyä syyskuussa 
ja syyskokous marraskuussa.

Syyskokousvalintoja
Syyskokouksessa valittiin yh-
distyksen puheenjohtajana jat-
kamaan vuodelle 2021 Elina 
Sarin ja johtokuntaan valittiin 
vuosiksi 2021- 2022 Jukka 
Laakkonen, Toni Rytkönen ja 
Tom Sundman sekä Hannele 
Lindstén vuodeksi 2021. Antti 
Elolähteen ja Laura Ruotsalai-
nen kausi jatkuu vuonna 2021.
Syyskokouksen yhteydessä 
yhdistys huomioi Hannu Nuu-
tisen kunniapuheenjohtajuus- 
nimityksen ja ojensi hänelle 

kunniapuheenjohtajan nuijan 
ja kunniakirjan.

Johtokunnan järjestäytymis-
kokouksessa tehtiin seuraavat 
valinnat: 
1. varapuheenjohtaja Antti 
Elolähde, 2. varapuheenjoh-
taja Jukka Laakkonen, sihteeri 
Hannele Lindstén, asevas-
taavat Toni Rytkönen ja Tom 
Sundman, lippu-ja kerhomes-
tari Antti Elolähde, Vetres- 
vastaava Hannu Nuutinen.
Ohjelmaryhmään valittiin 
Hannele Lindstén, Hannu 

Nuutinen ja Jukka Laakkonen. 
Ohjelmaryhmä vastaa liikun-
tatoiminnasta sekä koulutuk-
sien ja tapahtuminen järjestä-
misestä.

Loppuvuodesta 2020 Keravan 
kaupunki lähestyi kaupungis-
sa toimivia eri yhdistyksiä ja 
tarjosi mahdollisuutta saada 
ikkunatilaa ns vanhan Ant-
tila- talon ikkunoissa joulun 
aikaan. Yhdistyksemme läk-
si innolla mukaan ja niinpä 
kävimme kokoamassa ikku-
nasomistuksen Reserviläisen 

iltanuotio talvisessa metsässä. 
Somistus oli yhteinen Keravan 
Reserviupseerikerhon kanssa 
ja sen kokosivat yhdistykses-
tämme Elina Sarin ja Hannele 
Lindstén.

Reserviläisliitto on ollut jo 
parin vuoden ajan Naisten 
Valmiusliiton jäsenjärjestönä. 
Uudenmaan Reserviläispii-
rin edustajana Naisten Val-
miusliiton Uudenmaan Alue-
neuvottelukunnassa toimii 
Hannele Lindstén ja varalla 
Elina Sarin. Tämän vuoden 
syksyllä viikolla 37 tullaan 
järjestämään Uudellamaalla 
omatoimisen varautumisen 72 
h Pop- up tapahtumia. Yhtenä 
tapahtumapisteenä on Kera-
va ja yhdistyksemme on siitä 
järjestelyvastuussa. Tapahtu-
ma liittyy MPK:n ideoimaan 
Turvallinen Uusimaa tapah-
tumaan jolloin Uudellamaalla 
järjestetään erilaisia turvalli-
suuskursseja- ja tapahtumia.

Yhdistyksen uudet netti- si-
vut löytyvät Reserviläisliiton 
uuden sivuston alta https://
keravan-reservilaiset.reservi-
laisliitto.fi/

Yhdistyksellä on myös yhtei-
set Facebook-sivut Keravan 
Reserviupseerikerhon kanssa: 
keravan reserviläisyhdistykset

TEKSTI: 
HANNELE LINDSTÉN

Keravan Reserviläisten toimintaa

Keravan Reservilaiset ikkunanayttelyn kokoajat Hannele Lindsten ja 
Elina Sarin. 

Keravan Reservilaiset Hannu Nuutinen kunniapuheenjohtaja. 
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70-vuotisjuhlan järjestämi-
seen pyritään marraskuussa, 
jos vain pandemiatilanne sen 
sallii. Kerho perusti historia-
toimikunnan 19. marraskuuta 
2018 tavoitteena yhdistyksen 
70-vuotishistoriikin kirjoit-
taminen nettiversiona. Tämä 
toinen perättäinen poikkeus-
toiminnan vuosi on 31.5.1956 
perustetun Järvenpään Reser-
vin Aliupseerit ry:n, vuodes-
ta 1997 alkaen Järvenpään 
Reserviläiset ry, 65. toiminta-
vuosi.
Järvenpään reserviyhdistykset 
ovat viettäneet yhteisen yhdis-
tysten 25- ja 20-vuotisjuhlan 
21.3.1976 sekä 30- ja 25-vuo-
tisjuhlan 5.4.1981. Molemmat 
juhlat järjestettiin Kartanon 
koulun auditoriossa, joka vielä 
1970- luvun alussa oli kansa-
laiskoulu.
Yhdistysten yhteistoiminta 
on alusta pitäen ollut erittäin 
läheistä nyt jo lähes 65 vuo-
den ajan. Yhdistysten liputkin 
naulattiin ja vihittiin Järven-
pään seurakuntakeskuksessa 
2. lokakuuta 1991 ja niiden 
ensiesiintyminen tapahtui si-
dosryhmien kanssa yhdessä 
järjestetyssä Uudenmaan 9. 
maanpuolustuspäivässä Jär-
venpäässä 6.10.1991.
Suomen Reserviupseeriliitto 
valitsi Järvenpään reserviup-
seerikerhon parhaaksi yhdis-
tyksekseen vuoden 1991 toi-
minnasta.

Arvostettavia   
saavutuksia
Järvenpään reserviyhdistys-
ten jäsenet ovat suorittaneet 
peräti 51 veteraanilipaskerä-
ystä ajanjaksossa 1988- 2020 
ja johtaneet 38 varusmiesten 
suorittamaa ovelta-ovelle lis-

takeräystä ajanjaksossa 2001-
2019. Turvakurssin Killan jä-
senet ovat lisäksi osallistuneet 
näihin keräyksiin vuodesta 
2003 alkaen. 
Järvenpään veteraaniyhdistys-
ten (3) hallintoon yhdistysten 
jälkipolviin kuuluvat jäsenet 
ovat antaneet merkittävän pa-
noksen vuodesta 1995 alkaen.
Järvenpään veteraanimuisto-
merkki ”Veljeä ei jätetä”, ku-
vanveistäjä Erkki Erosen (k.) 
työ, paljastettiin Vanhanky-
länniemessä 23.4.1995. Muis-

tomerkkihankkeen ylijäämä 
38 700 mk jaettiin 27.4.1995 
Järvenpään veteraaniyhdistyk-
sille, kullekin 12 900 mk. Pro-
jekti on ollut ja myös jäänee 
suurimmaksi saavutukseksi 
Järvenpään reserviyhdistysten 
historiaan.
Koko perheen ulkoilupäivä 
järjestettiin yhdessä monipuo-
lisella ohjelmalla yleisölennä-
tyksineenkin rantapuistossa ja 
osin Tuusulanjärven jäälläkin 
maaliskuun alun pyhäpäivä-
nä vuosina 1977-1988. Lie-
kö ollut jo ilmastomuutosta, 

kun vuosina 1987 ja 1988 
lumet alkoivat ulkoilupäivän 
ajankohdassa liialti sulaa? 
Yhteiseksi omatoimiseksi 
varainhankinnan ja tiedotta-
misenkin muodoksi aloitettiin 
ulkoilupäivän tilalle vuotuisen 
toimintakalenterin valmista-
minen vuonna 1989.
Kerhon tulevaan historiikkiin 
kirjataan lukuisia muita mer-
kittäviä yhteistoiminnalla tuo-
tettuja tuloksia ja saavutuksia.
Yhteiskokouksilla tuloksia
1970-luvun puolivälistä aina 
vuoteen 1996 yhdistykset pi-

tivät sääntömääräiset kokouk-
set yhdessä ja valtaosan myös 
hallituksen ja johtokunnan ko-
kouksistakin.
Vuonna 2003 aloitettiin yh-
teiskokoukset tammikuussa, 
jolloin päätetään alkaneen 
vuoden yhteistoiminta. Syys-
kauden alun yhteiskokoukses-
sa kirjataan alkuvuoden yh-
teistapahtumat ja vahvistetaan 
loppuvuoden yhteistoiminta 
sekä kartoitetaan peruslinjaus 
tulevalle vuodelle.
Tämän vuoden tammikuun 
yhteiskokous pidettiin koro-

nasta johtuen sähköpostilla 
etäkokouksena. Sovittiin sisäl-
tö Järvenpään Reserviläisker-
hojen 33. Toimintakalenteriin, 
joka valmistettiin aikataulussa 
helmikuun alkuun. Pande-
miasta johtuen tapahtumista 
jää todennäköisesti valtaosa 
toteutumatta, niin kuin kävi 
viime vuonnakin.

TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

Järvenpään reserviyhdistykset toimivat

Sopimusasiakirja Järven-
pään Reserviupseerikerhon 
perustamisesta on allekir-
joitettu 6.11.1950. Yhdistys-
rekisteriin kerho on merkitty 
6.4.1951, mitä vuotta kerho 
on juhlinut syntymävuote-
naan viimeiset 50 vuotta. 
Yhdistyksen 10-vuotisjuhla 
on järjestetty 6.11.1960, mut-
ta 20-vuotisjuhla kansalais-
koululla 13.3.1971.

Kerhon sääntömääräisessä, koronasta johtu-
en vasta 10. kesäkuuta 2020 pidetyssä kevät-
kokouksessa Järvenpään Sotaveteraanien 
Veljesmajalla puheenjohtaja Jukka Huikko 
(oik.) ja sihteeri Esa Kukkonen luovuttivat 
RUL am:n (kultainen) Olli Greggilälle ja Jukka 
Orsilalle. Mitalit olivat järjestyksessä 24. ja 
25. vuodesta 1980 alkaen kerhon toiminnas-
sa ansioituneille jäsenille.

Perinneliiton SR hot:n, joita kerhon esityksestä on myönnetty 15 jäsenelle ja kahdelle sidosryhmäkumppanille vuodesta 1996 lähtien. Osmo Vikman ja Seppo Rantanen vastaanottivat RUL 
ham:n, vuodesta 1989 alkaen mitalinumero 24 ja 25. Palkitsemisen veteraanimuistomerkillä itsenäisyyspäivänä 2020 suorittivat pj Jukka Huikko ja vpj Olli Greggilä läsnä myös Lasse Savolainen 
(vas.) Järvenpään Sotaveteraanien vpj ja kerhon jäsen.



Oltermanni 9

Pusulan sankarihau-
dalla on vuosikym-
menten ajan ollut 
aattoiltana kirkon-
menojen aikaan kun-
niavartio. Perinne 
sai alkunsa seitsä-
mänkymmentäluvun 
puolivälissä, kun 
upseerien edustaja 
pankinjohtaja Kosti 
Heiniö otti vastaan 
hyönöläläisen Väinö 
Kuparisen lahjoitta-
mat neljä miekkaa. 

Samana vuonna hankittiin 
neljät manttelit, karvalakit 
ja nahkasaappaat. Silloinen 
rovasti Olavi Tuulio piti aat-
tohartaustilaisuuden kirkko-
maalla ja Nummi- Pusulan 
reservin aliupseerit yhdessä 
upseerien kanssa päättivät 
pitää kunniavartiota sankari-
haudalla kirkonmenojen aika-
na. Ensimmäinen vartiopari 
aloitti puolituntia ennen har-
taustilaisuutta ja puolen tunnin 
välein vaihdettiin miehitystä niin, että viimeinen neljäs pari 

poistui puolituntia tilaisuuden 
jälkeen.

Joka vuosi Jouluaaton kunni-
avartiossa on ollut kahdeksan 
miestä ja enemmänkin ha-
lukkaita olisi ollut niin, että 
vuoroja on jouduttu jakamaan 
vuorovuosille ja silloin tällöin 
yksi pari on ollut isä- poika pari 
ja muutaman kerran isä- tytär 
pari. Tänä vuonna tehtiin his-
toriaa, kun vartiopäällikkönä 
toiminut Nummi- Pusulan re-

serviläisten varapuheenjohtaja 
Arto Ventomaa oli saanut sat-
tumalta kaikki neljä vartiota 
isä- poika pariksi. Vartiopääl-
likkönä hän tekee ison työn, 
ensin kyselemällä halukkaat ja 
aattoiltana vielä auttaa puke-
maan manttelit ja miekkavyöt 
asiallisesti päälle.

Vaikka kirkonmenoja ei tänä 

vuonna ollutkaan niin ilta oli 
tunnelmallinen. Hautausmaal-
la Marjaleena Tammimäki, 
Arni Oksanen ja Perttu Gus-
tafson lauloivat joululauluja 
Päivikki Jurmun säestyksellä 
ja pappi Sampo Luukkonen 
luki Jouluevankeliumin pai-
kalle kerääntyneille kuulijoil-
le.
Musiikin soidessa klo 15.30 
vartiovuoronsa aloitti Karri ja 
Petri Jalonen, klo 16.00 vuo-
rossa oli Harri ja Jani-Petteri 
Jokivirta, klo 16.30 vuoro siir-
tyi Mikko ja Arttu Luukkalalle 
ja klo 17.00 viimeisen vuoron 
tekivät Markku ja Tuomas Itä-
vuori.

Juhlallisen perinteen jatku-
misen turvaamiseksi Num-
mi- Pusulan Reserviläisten 
puheenjohtaja Harri Jokivirta 
toivookin enemmän nuoria 
mukaan toimintaan ja sen ke-
hittämiseen.

TEKSTI: 
HARRI JOKIVIRTA

Pusulassa tehtiin Jouluaaton kunniavartion historiaa

 Harri ja Jani- Petteri Jokivirta kunniavartiossa.

Ensimmäisessä vartiovuorossa Karri ja Petri Jalonen.

Johtamisjärjestelmäkoulu on 
verkostoitumista hyödyntävä 
moderni johtamisjärjestelmä-
alan, kyberpuolustuksen ja in-
formaatiopuolustuksen osaa-
miskeskus ja toimialakoulu.

Puolustusvoimain komen-
taja kenraali Timo Kivinen 
teki helmikuussa päätöksen 
Johtamisjärjestelmäkoulun 
perustamisesta vuoden 2022 
alusta lähtien Riihimäelle. 
Johtamisjärjestelmäkoulusta 
tulee Puolustusvoimien johta-
misjärjestelmäkeskuksen joh-
tajan alainen joukkoyksikkö ja 
se toimii johtamisjärjestelmä-
toimialan, kyberpuolustuksen 
ja informaatiopuolustuksen 
toimialakouluna. Koulun pe-

rustaminen liittyy tarpeeseen 
korjata nykytilanteessa johta-
misjärjestelmätoimialalla ja 
kyberpuolustuksessa olevaa 
merkittävää osaamisvajetta. 
Koulu tukee Puolustusvoimi-
en toimintaa ja tekee tiivistä 
yhteistyötä vastuualueellaan 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
sekä puolustushaara-, toimi-
ala- ja aselajikoulujen kanssa.
”Johtamisjärjestelmäkoulussa 
yhdistyy digitalisaation edis-
täminen, toimialan innovointi, 
kokeilu- ja kehittämistoimin-
ta, opetus ja harjoitustoiminta 
sekä valmius. Puolustusvoimi-
en tarve informaatioajan osaa-
miselle kasvaa kaiken aikaa 
ja Johtamisjärjestelmäkoulun 
kurssitarjonta mahdollistaa 

sen suunnitelmallisen kehittä-
misen koko puolustusvoimis-
sa,” kertoo Puolustusvoimien 
johtamisjärjestelmäkeskuksen 
johtaja, kommodori Juha Ra-
vanti.

Tällä hetkellä Riihimäellä toi-
mii Johtamisjärjestelmäkou-
lun runko, joka valmistelee 
varsinaisen Johtamisjärjes-
telmäkoulun toimintaa, kuten 
koulutustarjontaa, tehtäväko-
koonpanoa ja rekrytointeja, 
vuoden 2021 ajan. Johtamis-
järjestelmäkoulun rungon joh-
tajana toimii majuri Markus 
Töhönen.
Majuri Töhönen avaa Joh-
tamisjärjestelmäkoulun pe-
rustamisen lähtökohtia ja 

tarvetta seuraavasti: ”Operatii-
viset toimintaympäristöt (maa, 
meri, ilma, avaruus, kyber), 
informaatioympäristö (i5D) 
ja digitalisaatio edellyttävät 
yhä tiiviimpää johtamisjärjes-
telmien, kyberpuolustuksen, 
informaatiopuolustuksen sekä 
elektronisen sodankäynnin 
yhteensovittamista ja kehit-
tämistä. Jotta asetettuihin 
tavoitteisiin päästään, pitää 
henkilöstön osaamista saada 
lisättyä.”
Kouluun rekrytoidaan henki-
löstöä kaikista puolustushaa-
roista, pääesikunnan alaisista 
laitoksista sekä puolustusvoi-
mien ulkopuolelta mahdolli-
simman monipuolisen osaami-
sen varmistamiseksi.

Johtamisjärjestelmäkoulussa 
koulutetaan niin puolustusvoi-
mien palkattua henkilökuntaa, 
varusmiehiä kuin reserviläisiä-
kin. Rajavartiolaitoksen hen-
kilökunnalle annetaan myös 
mahdollisuus osallistua kurs-
seille.
Johtamisjärjestelmäkoulun 
runko valmistelee kevään 
2021 aikana täydennyskou-
lutuksen rakenteen ja tar-
jonnan vuoteen 2026 saakka 
Pääesikunnan johtamisjärjes-
telmäosaston määrittämien 
osaamistarpeiden perusteella. 
Koulutustehtävät suunnitel-
laan niin, ettei tarjontaan jää 
päällekkäisiä tehtäviä puolus-
tushaara- toimiala- sekä asela-
jikoulujen välillä.

Koulutustarjonnassa sekä sen 
suunnittelussa ja kehittämises-
sä hyödynnetään verkko-op-
pimisympäristöjä. Koulutusta 
hankitaan myös puolustusvoi-
mien ulkopuolelta huomioiden 
kansainväliset mahdollisuu-
det.
Johtamisjärjestelmäkoulu tu-
lee yhdistämään joustavasti eri 
opetusmenetelmiä; koulutuk-
sia järjestetään pienryhmistä 
massakoulutuksiin sekä enem-
män verkkotuettuna opetukse-
na.
Kybervarusmiesten koulutuk-
seen kaavaillaan uudistuksia
Myös kybervarusmiesten kou-
lutuskokonaisuutta suunnitel-
laan uudelleen. 

Puolustusvoimiin perustetaan Johtamisjärjestelmäkoulu
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Ylikomisario Juha Hakola; Ikä-
miessuojeluskunnan perinne-
miekka ja stipendi.

Uudenmaan alue-
toimiston 13. vuo-
sipäivää vietettiin 
ensimmäistä kertaa 
webinaarin muodos-
sa.  Kommodori (evp) 
Sakari Martimo piti 
tilaisuudessa juh-
laesitelmän, jonka ai-
heena oli veteraanien 
perinnön siirtäminen 
tuleville sukupolville.
Juhlaesitelmässään Suomen 
Sotaveteraaniliiton toimin-
nanjohtaja, kommodori (evp) 
Sakari Martimo painotti sitä, 
että Suomen kaltaisen pienen 
maan ei ole varaa hukata ve-
teraaniensa perintöä. Sotasu-
kupolven saavutukset antavat 
pohjan tuleviin myrskyihin. 
Hän yhdisti tämän perinnön 
myös ajankohtaiseen korona-
pandemiaan:

- Turvallisuuskonseptiamme 
sovelletaan tänäkin päivänä 
taistelussa koronapandemiaa 
vastaan. Strategiamme vah-
vuus on sen sopivuudessa 
moninaisia riskejä ja uhkia 
vastaan – äärimmäisenä sota. 
Ulkomaillakin ihastellun stra-
tegian juuret ja perusajatus 
ovat yksi monista veteraanien 
perinnöistä meille.

Kommodori Martimo peräsi 
juhlaesitelmässään monipuo-
listen keinojen hyödyntämistä 
veteraanien perinnetyössä.

- Perinnetyön ei pidä olla 
pelkkää paatosta ja synkiste-
lyä. Olemme epäonnistuneet, 
jos perinteen vaaliminen jää 
kerran vuodessa seppeleen 
laskuun paikalliselle muisto-
merkille, Martimo totesi.

- Perinnetyön vieminen kou-
luihin on erityisen tärkeää. 
Sosiaalinen media ja digitek-
niikka tarjoavat monipuolisen 
valikoiman esittää sotasuku-
polven toimia ennen näkemät-
tömällä ja mielenkiintoisella 
tavalla, hän painotti.

Martimo korosti esitelmässään 
sitä, että perinneaikaa valmis-
tellessa kannattaa painottaa 

perinteiden paikallisuutta. Jo-
kaisen suvusta löytyy tiukka 
kytkös sotasukupolveen. Lä-
hipiirin kosketus vie perinne-
työn ihon alle, eikä se jää vain 
pinnalliseksi yleisen sotahis-
torian toistamiseksi.

Ennätysmäärä vapaa- 
ehtoiseen ase-  
palvelukseen hakeutuvia 
naisia
- Teini-ikään päässyt Uuden-
maan aluetoimisto selvisi vai-

keasta koronavuodesta kun-
nialla. Kutsunnat pystyttiin 
viemään läpi täysimääräisesti, 
ja niistä selvittiin ilman koro-
natartuntoja tai korona-altis-
tuksia, Sundqvist iloitsi.

- On tärkeää, että kutsunnan-
alaiset pääsevät henkilökoh-
taisesti tapaamaan kutsunta-
lautakunnan, hän jatkoi.

Viime vuonna Uudenmaan 
aluetoimiston kutsunnoista 
määrättiin suoraan palveluk-
seen 74,2% eli pysyttiin aika-
lailla viime vuosien tasolla.

Everstiluutnantti Sundqvist 
on myös tyytyväinen naisten 
osuuden tasaiseen kasvuun 
asepalvelukseen hakeutumi-
sessa.

- Vuonna 2020 vapaaehtoisia 

naisia otettiin palvelukseen 
yhteensä 363 Uudenmaan 
aluetoimiston toimialueella, 
Sundqvist kertoi.

- Näyttää siltä, että tänä 
vuonna tehtäisiin uusi ennä-
tys - ennusteemme mukaan 
hakijamäärä nousee jopa 450 
paikkeille.

Aluetoimiston vuosi- 
päiväjuhlassa palkitut:
ylikomisario Juha Hakola; 
Ikämiessuojeluskunnan perin-
nemiekka ja stipendi
kapteeni Arttu Kamila; Ikä-
miessuojeluskunnan säätiön 
stipendi
oikeudellinen sektori, henki-
löstöosasto, Maavoimien esi-
kunta; Hermannien stipendi
toimistosihteeri Roosa Lehti-
nen; Hermannien stipendi
toimistosihteeri Salla Pihlaja-
niemi; Hermannien stipendi
toimistosihteeri Maria Uu-
si-Simola; Hermannien sti-
pendi.

Kommodori (evp) Martimo juhlaesitelmässään: 
Koronatoimissakin näkyy veteraanien perintö

Syrjäinen Suomi ei 
jää sivuosaan, kun 
venäläiset tieduste-
luorganisaatiot pis-
tävät Euroopassa 
ranttaliksi terrorin 
keinoin.
Maskirovkaa vai ei?
Tapahtumaketjun alkujuuret 
löytyvät kahden metrin syvyy-
destä Hankoniemen hiekasta.
Sotilastiedustelueversti Mauri 
Sutela ei turhia diskuteeraa, 
vaan perustaa ruotsalaisten 
tiedusteluveljien myötävai-
kutuksella Varjo-ryhmän; 
suomalaisen salaisen aseen 
venäläisten johtaminen ter-
roristi- ja aseryhmien pään-
menoksi. Suunnitelmasta ei 

Suomessa kerrota varsinkaan 
ulko- ja sisäministeriölle. 
Pääministeri jää myös tiedon 
ulkopuolelle. Poliittisten päät-
täjien käsissä pakkaavat erit-
täin salaisiksi leimatut asiat 
muuttua päivänpolitiikaksi. 
Julkisilla suunnitelmilla kun ei 
ole mitään käyttöä.

Kun Ville Kaarnakari on saa-
nut tarinan johdattelut tehtyä, 
on kirjoittajan rauhanturvaa-
jakokemuksella käyttöä. Hän 
vyöryttää tarinaa alkuun Lä-
hi-idän ‘toimialueella’ kuin 
jääkärit taisteluhautaa Syn-
dalenin ampuma-alueella.

Terrori-iskut kylvävät jo kaa-
osta sekä kuolemaa Euroopas-
sa. Eversti Mauri Sutela lyö 
kortit pöytään ja näyttää Turun 

saariston karttaa venäläisten 
omistamista maa-alueista tär-
keiden kohteiden lähellä. Kap-
teeni Mats Hemmingin johta-
ma Varjo-ryhmä on saatava 
tosi toimiin kentälle. Kaikki 
on edelleen tehtävä salassa. 
Euroopan tulevaisuus on suo-
malaisten varassa.

Venäläisten tonttikaupat Suo-
messa saavat karun todellisuu-
den. Lukijaa saattaa ahdistaa, 
mutta Kaarnakari tietää, mistä 
naruista on vedeltävä, jotta 
piina jatkuu kirjan viimeisille 
sivuille.

Ravintola Haikaranpesästä 
Espoosta ‘saadun tiedon’ mu-
kaan Ville Kaarnakarin romaa-
nissa ei ole lainkaan fiktiota. 
Toimintaelokuvan käsikirjoi-

tuksena tarina olisi Euroopan 
paras. Kynämiehenä Kaarna-
kari jättää Remeksenkin kirk-
kaasti varjoonsa.

VARJO
Ville Kaarnakari
Minerva Kustannus Oy, 2020, 
383 sivua

MIKKO RÄINÄ

“Saatana uhkaa Euroopan vakautta”

Ikämiessuojeluskunnan säätiön 
ja Hermannien edustajat sekä 
Uudenmaan aluetoimiston 13. 
vuosipäiväjuhlan palkitut yhteis-
kuvassa.

Uudenmaan aluetoimiston pääl-
likkö everstiluutnantti Vesa Sund-
qvist kertoi webinaarissa vuoden 
2020 sujumisesta koronaviruspan-
demian jyllätessä.
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MPK:n koulutus-
toimintaan tulee 
1.3.2021 alkaen tar-
kennuksia, jotka pe-
rustuvat valtioneu-
voston rajoituksiin 
ja suosituksiin ko-
ronavirusepidemian 
hillitsemiseksi. Etä- 
ja verkkokoulutusta 
sekä kurssien etä-
opintojaksoja toteu-
tetaan suunnitelmien 
mukaisesti.

MPK ottaa koulutuksen järjes-
telyissä huomioon valtioneu-
voston, aluehallinto- ja ter-
veydenhuoltoviranomaisten 
sekä Puolustusvoimien alu-
eelliset ja paikalliset ohjeet. 
Epidemian leviämis- ja kiihty-
misvaiheessa olevilla alueilla 
lähikoulutusta voidaan joutua 
perumaan, siirtämään myö-
hemmäksi tai muuttamaan 
etä- ja verkkokoulutukseksi.

Koulutuksen järjestävät pii-
rit ovat suoraan yhteydessä 
osallistujiin mahdollisesti pe-
ruttaviin ja siirrettäviin koulu-
tuksiin liittyen. Aluekohtaista 

tietoa kannattaa seurata oman 
piirin kotisivuilta osoitteessa 
www.mpk.fi/koulutuspaikat 
sekä sosiaalisen median ka-
navista.

Etä- ja verkkokoulutusta 
jatketaan normaalisti
Kursseihin kuuluvat etäopin-
tojaksot sekä verkkokurssit to-
teutetaan suunnitellusti. MPK 
järjestää erilaisia webinaareja 
sekä mahdollisuuksia verk-
kotuettuun itseopiskeluun. 
Mahdollisuuksien mukaan 
etä- ja verkko-opiskelumah-
dollisuuksia myös lisätään.

MPK:n etä- ja verkkokoulu-
tukseen pääsee tutustumaan 
ja ilmoittautumaan koulutus-
kalenterissa. Osallistua voi 
esimerkiksi seuraaville PV-
Moodle-verkkokursseille:

* Taktiikan kieli
* Sotilaspedagogiikan teoria-
opinnot
* Sotilasjohtamisen teoria-
opinnot
Peruutettujen kurssien osallis-
tumismaksut palautetaan
Monet MPK:n lähiaikojen 
koulutukseen ilmoittautuneet 
ovat jo ehtineet maksaa osal-

listumismaksun. Peruuntuvien 
kurssien jo maksetut osal-
listumismaksut palautetaan 
ilmoittautuneille. Koulutuk-
sen järjestävä piiri lähestyy 
ilmoittautuneita sähköpostitse 
ja kertoo ohjeet, miten osal-
listumismaksun voi saada ta-
kaisin.

— Maksujen palautus aiheut-
taa taloushallinnollemme taas 
pienen piikin töissä ja toivom-
mekin kaikilta yhteistyötä ja 
kärsivällisyyttä palautusten 
suhteen, kertoo MPK:n hallin-
topäällikkö Mika Peltoniemi.

Lisätietoja

Juho Raulo
Valmius- ja turvallisuuspääl-
likkö
juho.raulo@mpk.fi
p. 050 565 1180

Timo Mustaniemi
Koulutusjohtaja
timo.mustaniemi@mpk.fi
p. 045 180 3323

MPK:n uudet val-
miuspäälliköt aloit-
tavat työnsä Helsin-
gissä, Kajaanissa, 
Lappeenrannassa 
ja Tampereella heti 
tammikuun 2021 
alussa.
— Hakemuksia valmiuspääl-
liköiden tehtäviin tuli 68 ja 
me MPK:lla olimme siinä on-
nellisessa asemassa, että pää-

simme valitsemaan valmius-
päälliköt monen osaavan ja 
ammattitaitoisen hakijan jou-
kosta, kertoo MPK:n hallin-
topäällikkö Mika Peltoniemi.

Kaikkien paikkakuntien val-
miuspäälliköiden valinnat 
tehtiin samoilla kriteereil-
lä. Hakijoiden osaaminen 
ja ammattitaito pisteytettiin 

erillisen taulukon avulla. Va-
linnoissa korostui osaaminen 
ja kokemus koulutuksen ja 
verkko-opetuksen suunnitte-
lusta sekä viestintä- ja vuoro-
vaikutustaidot.

Helsingin uusi valmius-
päällikkö Eleonoora 
Hilska
Eleonoora Hilska kolmannek-
si valmiuspäälliköksi Helsin-
kiin.

Eleonoora Hilska (VTK) va-
littiin Etelä-Suomen maan-
puolustuspiiriin kolman-
neksi valmiuspäälliköksi 
Helsinkiin. 
Hänellä on aikaisempaa työ-
kokemusta työskentelystä Va-
rusmiesliitossa ja Puolustus-
voimissa. Hilska on toiminut 
aktiivisesti MPK Ilmapuolus-
tuspiirin ammunnanjohtajana 
ja -kouluttajana. 
Kokemusta koulutusten suun-
nittelusta hän on lisäksi saa-
nut Maanpuolustuskorkea-

koulun strategian oppiaineen 
tutkimustehtävissä.

 

MPK:n koulutus 1.3.2021 alkaen varotoimien mukaan

Uudet valmiuspäälliköt aloittivat työnsä tammikuussa 2021

MPK:n kurssilainen istuu oppitunnilla selin kameraan päin. 
Kuvan henkilöillä on kasvomaskit.
Koronavirusepidemian vuoksi koulutuksessa on toimittu 
tarkkojen turvallisuusohjeiden mukaisesti. Kuva: MPK/Pasi 
Lindroos

Maailmalla ja Suo-
messa levinneen 
Koronaepidemian 
johdosta maan 
hallituksessa maa-
liskuussa tehdyt 
päätökset kielsivät 
kaikki kokoontumiset 
Suomessa. Tästä ai-
heutui, että Piirineu-
voston toimintasuun-
nitelmassa olleet 
tapahtumat jouduttiin 
pääosin perumaan. 
Kesällä ja syksyllä pystyimme 
jatkamaan toimintoja osittain 
noudattaen viranomaisten an-
tamia määräyksiä.

Piirineuvoston toimintana on 
edelleen periaate, että se antaa 
mahdollisuuden jäsenistölle 
olla mukana reserviläistoimin-
nassa vielä varsinaisen aktiivi-

sen hallinnollisen yhdistystoi-
minnan jälkeenkin.

Piirineuvoston puheenjohtaja 
tai piirineuvoston valtuutta-
ma jäsen toimii yhdyssiteenä 
piirineuvoston ja piirin sekä 
yhdistysten välillä. Piirin 
toimintakertomuksessa ja 
toimintasuunnitelmassa on 
maininta Piirineuvostosta. 
Piirineuvoston toimintasuun-
nitelma ja talousarvio sekä toi-
mintakertomus ja tilinpäätös 
toimitetaan piiriin liitettäväksi 
piirin kokouspöytäkirjoihin.
Tavoitteena on ollut saada 
jäsen Piirineuvostoon jokai-
sesta reserviläisyhdistyksestä 
Uudenmaan Reserviläispiirin 
alueelta.

Myös puolisoilla on ollut 
mahdollisuus olla mukana 
piirineuvoston toiminnassa. 
Piirineuvoston jäsenistö on 
yleisesti aktiivisesti muka-
na rivijäsenenä myös omien 

yhdistystensä ampuma- kuin 
muussakin toiminnassa sekä 
muutoinkin osallistuen aktii-
visesti maanpuolustushengen 
vaalimiseen.

Jäsenistö
Piirineuvoston jäsenmäärä 
vuoden 2020 lopussa oli 35 jä-
sentä, myös puolisot ovat osal-

listuneet toimintaan. Piirineu-
voston kokouksessa 7.10.2020 
kutsuttiin uudeksi jäseneksi 
sotilasmestari Jarmo Hynnälä 
Vihdistä. Lisäksi ystävyysjä-
seninä Viron Kaitseliit Harju 
Malevasta ovat Andres Sikka 
ja Rein Peetrimägi.

Veteraanityö
Monet Piirineuvoston jäsenet 
ovat toimineet omilla paikka-
kunnillaan veteraaniyhdistyk-
sissä hallinnollisissa tehtävis-
sä ja avustamalla kokouksissa, 
keräyksissä sekä juhlissa, sep-
peleenlaskuissa ja yksittäisiä 
veteraaneja ja heidän puolisoi-
taan ja leskiään avustamalla 
kuljetuksissa, palvelujen jär-
jestämisessä ja henkilökohtai-
sissa auttamistehtävissä.

Piirineuvoston   
kokoukset ja muut  
osallistumiset   
vuonna 2020
Puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet ovat osallistuneet, 
mahdollisuuksien mukaan, 
Uudenmaan Reserviläispiiri 
ry:n piirihallituksen kokouk-
siin, joissa piirineuvostolla on 
puheoikeus.

Osallistumisia eri tilai-
suuksiin: kokoukset yht. 53 
osallistumista, ampuma- ja 
ulkoilutapahtumat yht. 25 
osallistumista, retket, tutustu-
miset yht. 37 osallistumista, 
Yhteensä 115 osallistumista

Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n Piirineuvoston 34. toimintavuosi

Eleonoora Hilska .

Pandemia on myös vaikuttanut 
piirineuvoston toimintaan lamaut-
tavasti.
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Järvenpääläinen re-
serviläis- ja turvalli-
suustoimija Kyösti 
”Köpi” Piironen me-
nehtyi pitkällisen sai-
rauden murtamana 
4.2.2021 Järvenpääs-
sä.
Järvenpään Reserviläisiin 
Köpi liittyi 1990- luvun al-
kupuolella ja toiminnan mies 
valittiin hyvinkin nopeasti 
yhdistyksen johtokuntaan. Sen 
ajan uutena toimintana yhdis-
tyksemme aloitti Köpin joh-
dolla aktiivisen osallistumisen 
VAPEPA- toimintaan. Vapaa-
ehtoisessa pelastuspalvelussa 
Köpi järjesti useita harjoituk-
sia ja sai monet jäsenemme 
osallistumaan pelastusetsintöi-
hin. Omalla esimerkillään hän 
opetti ja kertautti oppilaansa. 
Turvallinen toiminta oli Kö-
pille aina tärkeintä kaikissa 
tehtävissä.

2000- luvun alussa yhdis-
tyksemme sai tarjouksia 

liikenteenohjaus- ja järjes-
tyksenvalvontatehtävistä. Yh-
distyksemme kääntyi Köpin 
puoleen ja hän otti vastuun 
jäsenistömme kouluttamisesta 
tehtäviin. Hän toimi vastuu-
henkilönä useissa kymmenissä 
tehtävissä, joista saatiin mer-
kittävät korvaukset yhdistyk-
sellemme. Hän koulutti uudet 
henkilöt vastuutehtäviin ja 
pääsi itse hieman kevyemmin 
osallistumaan tehtäviin. Tyy-
tyväisenä hän seurasi sivusta 
tehtäviensä siirron onnistu-
neen hyvin.

MPK:n jo puretun varaston 
maalien hankkijana ja asian-
tuntijana Köpi myös toimi. 
Hän teki pitkän uran Teknos 
Oy:n edustajana. Useilla tur-
vallisuuteen liittyvillä kurs-
seilla hän toimi kouluttajana 
ja kurssin johtajana. MPK toi-
minnasta hänet palkittiin myös 
MPK:n rautaristillä. Erilaiset 
häivetekniikkaan liittyvät asiat 
olivat hänen kiinnostuksensa 
kohteena.

Köpi oli myös aktiivinen ka-

ravaanari. Hän toimi SF-Ca-
ravan Keski-Uusimaan yh-
distyksessä toimien muun 
muassa legendaaristen suurt-
reffien ”Porsastelujen” järjes-
telyissä.

Valtakunnallisen Matkailu-
vaunuliiton toiminnassa Köpi 
teki myös pitkän työsaran. 
Köpi järjesti lukuisia järjes-
tyksenvalvoja kursseja lii-
ton jäsenille, koulutti omaan 
asiantuntemusalueeseensa 
liittyvistä aiheista jämäkästi ja 
kansantajuisesti eri tilaisuuk-
sissa.

Köpi muistetaan intohimoise-
na asiaansa paneutuneena ja 
vastuuntuntoisena toimijana. 
Hän oli toimija , joka toteutti 
sovitut tehtävät itsenäisesti 
ja luotettavasti. Järjestys- ja 
sääntöasioista luennoidessaan 
Hän ajoittain vaikutti karskil-
ta ja tiukalta, mutta oli yksi-
tyisenä ihmisenä sosiaalinen, 
ystävällinen ja lämmin. Kara-
vaaniharrastus oman perheen 
kanssa oli Köpin sydäntä kaik-
kein lähimpänä. Hänet valittiin 

valtakunnallisen liiton vuoden 
karavaanariksi vuonna 2003.

Kyösti Piironen saatettiin hau-
dan lepoon Järvenpään hau-
tausmaalla 19.2.2021 olemas-
sa olevasta tilanteesta johtuen 
pienellä saattojoukolla.

TEKSTI: 
PEKKA KÄRNÄ JA 
PENTTI VIRTANEN

In memoriam - 
Kyösti Piironen

Syntymäpäiviä
HUHTIKUU

90 vuotta
13.4. Tarkiainen Aulis, Myrs-
kylä
15.4. Malmborg Stig, Karjaa

85 vuotta
10.4. Kivirasi Eero, Tuusula
22.4. Pakarinen Pentti, Porvoo

80 vuotta
1.4. Leikkaa Esa, Vihti
9.4. Tossavainen Kari, Porvoo
12.4. Parma Veli, Vantaa
12.4. Sutela Raimo, Lohja
18.4. Porthan Kyösti, Nurmi-
järvi
20.4. Huhtala Antti, Espoo
26.4. Salovaara Pentti, Tuusula
28.4. Nukarinen Väinö, Mänt-
sälä

75 vuotta
2.4. Sahlstedt Yrjö, Hanko
2.4. Lempinen Lippo, Tam-
misaari
3.4. Paasikivi Jarmo, Siuntio
4.4. Kirveslahti Heikki, Nurmi-
järvi
4.4. Lehtola Esko, Hyvinkää
6.4. Tanska Matti, Tammisaari
7.4. Kettunen Aarre, Järvenpää

12.4. Kivi Martti, Lahti
14.4. Karhumäki Veikko, Mänt-
sälä
18.4. Riikinsaari Altti, Hyvin-
kää
22.4. Hyvärinen Jouko, Myrs-
kylä

70 vuotta
2.4. Savela Jarmo, Lohja
4.4. Laine Antero, Nurmijärvi
11.4. Saarikangas Peter, Kerava
18.4. Höglund Kurt, Porvoo
25.4. Valtonen Jukka, Nurmi-
järvi
28.4. Huhtala Timo, Helsinki

60 vuotta
6.4. Kortelainen Arto, Lohja
9.4. Rekula Anssi, Helsinki
19.4. Piskula Juha, Myrskylä
22.4. Mattila Tapani, Nurmijär-
vi
30.4. Helske Anne, Myrskylä

50 vuotta
2.4. Heikkinen Kimmo, Tuusula
5.4. Jaakonsaari Terho, Hyvin-
kää
5.4. Lehto Samu, Järvenpää
13.4. Korpela Riku, Hyvinkää
13.4. Hurri Pasi, Inkoo
14.4. Holopainen Juha, Janak-
kala
15.4. Ala-Mäyry Harri, Espoo
22.4. Nevasalo Terho, Espoo

27.4. Jokiniemi Tommi, Hyvin-
kää
29.4. Räisä Markku, Tuusula

TOUKOKUU

85 vuotta
8.5. Ollila Heino, Vantaa
21.5. Tuomainen Ossi, Tuusula
25.5. Uutinen Jorma, Loviisa

80 vuotta
9.5. Saarinen Kaj, Porvoo
10.5. Juntunen Matti, Järvenpää
23.5. Fredriksson Kaj, Porvoo
24.5. Halen Hans, Porvoo
30.5. Ericsson Martti, Karkkila

75 vuotta
10.5. Orakoski Harri, Vihti
13.5. Vartiainen Kauko, Tuusula
19.5. Suuraho Risto, Kerava
28.5. Kettunen Jaakko, Tuusula

70 vuotta
15.5. Friman Henry, Loviisa
27.5. Mikkola Ilpo, Nurmijärvi
29.5. Kandelin Olli, Mäntsälä

60 vuotta
1.5. Kinnunen Kari, Tuusula
3.5. Pulkkinen Vesa, Mäntsälä
4.5. Tokko Kari, Helsinki
5.5. Särkkä Jari, Hyvinkää
10.5. Lobbas Mats, Loviisa
11.5. Tenhunen Aatos, Askola

14.5. Niiniviita Ari, Nurmijärvi
15.5. Pohtila Pertti, Helsinki
15.5. Toivonen Kalle, Hyvinkää
22.5. Lipponen Erkki, Num-
mi-Pusula
22.5. Poikela Juha, Nurmijärvi
22.5. Varpula Jari, Järvenpää
23.5. Korpela Heikki, Kirkko-
nummi
24.5. Broman Peter, Loviisa
24.5. Stolt Mikko, Nurmijärvi
28.5. Laurila Hannu, Porvoo
29.5. Forsskåhl Christer, Tam-
misaari

50 vuotta
4.5. Mertanen Pauli, Espoo
8.5. Kontunen Tomi, Hyvinkää
9.5. Kemppainen Jarkko, Ham-
marland
10.5. Kempas Marko, Kerava
13.5. Elg Jarkko, Hyvinkää
18.5. Tolvanen Marko, Nurmi-
järvi
20.5. Tikka Janne, Vihti
24.5. Lievonen Jarkko, Helsinki
25.5. Rantanen Juha, Hyvinkää

KESÄKUU

85 vuotta
1.6. Pajuoja Reino, Karkkila
20.6. Bergström Heikki, Nurmi-
järvi

80 vuotta

1.6. Eklund Kari, Mäntsälä
4.6. Koivistoinen Pertti, Kerava
29.6. Tuominen Väinö, Nurmi-
järvi

75 vuotta
1.6. Vainikka Taavi, Järvenpää
4.6. Ukkonen Pentti, Porvoo
5.6. Taubert Håkan, Kirkko-
nummi
6.6. Aalto Eero, Lohja
10.6. Ek Harri, Porvoo
12.6. Haasto Timo, Vihti
17.6. Keinänen Jorma, Helsinki
19.6. Kaasalainen Erkki, Nur-
mijärvi
23.6. Hemmilä Ilkka, Nurmi-
järvi
27.6. Pulkkinen Paavo, Helsinki

70 vuotta
3.6. Wallenius Seppo, Mäntsälä
6.6. Sauranen Arto, Hyvinkää
10.6. Martikainen Heikki, Lohja
13.6. Lindström Sture, Tam-
misaari
24.6. Haikkola Pentti, Porvoo
26.6. Talja Jorma, Järvenpää
30.6. Oksanen Matti, Tuusula

60 vuotta
3.6. Vilenius Jouko, Kerava
6.6. Toivanen Harri, Espoo
7.6. Grönlund Sami, Siuntio
11.6. Kananen Heikki, Mäntsälä
15.6. Torkki Asko, Järvenpää

16.6. Oittinen Tero, Nurmijärvi
21.6. Lahti Kari, Kirkkonummi
24.6. Elg Markku, Järvenpää

50 vuotta
7.6. Heikkilä Petri, Hyvinkää
11.6. Korpi-Anttila Jyrki, Espoo
16.6. Järvirova Pauli, Nurmi-
järvi
18.6. Kauravaara Asko, Tuusula
19.6. Siimes Outi, Porvoo
20.6. Peltomaa Perttu, Nurmi-
järvi
23.6. Kaipainen Henrik, Espoo
25.6. Talma Vesa-Pekka, Mänt-
sälä
28.6. Sjöblom Johan, Raasepori

OLTERMANNI ONNITTE-
LEE !

Tietolähde RUL:n ja RES:n jä-
senrekisterit.
Mikäli haluatte, että merkki-
päiväänne EI julkisteta Olter-
mannissa, tulee siitä ilmoittaa 
päätoimittajalle ennen lehden 
seuraavaa aineistopäivää.
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Verkossa piirihallituksen jä-
senet saivat kuulla mielen-
kiintoisen katsauksen liiton 
90-juhlavuoden 2021 kuulu-
misista ja hieman lähivuosien 
tapahtumista sekä haasteista 
mm. ampumatoiminnan ym-
päristöasioissa.
Ns. Taistelukoulun esitelmä 
pidettiin etänä ensimmäis-
tä kertaa MPK:n toimistos-
sa Tuusulan Rantatieltä 9.2. 
Esitys tallennettiin myös ko-
emielessä juuri avatulle Uu-
denmaan reserviläispiirien 
Youtube-kanavalle. Aiheena 
oli Etelä-Suomen Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
uusien valmiuspäälliköiden 
Eleanoora Hilskan ja Pasi 
Raatikaisen esittäytyminen ja 
kertominen heidän tehtävis-
tään. Yhdistykset voivat pyy-
tää heitä omiin kokouksiinsa 
kertomaan MPK:n koulutuk-
sesta ja muusta tuesta.
Maaliskuun aikana kummat-
kin piirit pitävät viralliset 
kevätkokokoukset täysin etä-
nä. Viime vuonna vastaavat 
kokoukset pidettiin vasta ke-
säkuussa eli siihen verrattuna 
on opittu toimimaan verkon 
kautta. Kokouksissa kerrotaan 
mm. Oltermanni-lehden verk-
kolehden kehittämisprojektin 
15.3. tapahtuneesta aloituk-
sesta ja keväällä tapahtuvasta 
määrittelytyöstä. Piirit saivat 
merkittävän avustuksen tähän 
projektiin Urlus-Säätiöltä. 
Kiitos! 

TOIMINNANJOHTAJA
RISTO LEHTO

toiminnanjohtaja(at)uudrespii-
rit.fi

KUVAT: RISTO LEHTO

RUL:n puheenjohtaja piirikierroksella Tuusulassa

Reserviupseeriliiton pu-
heenjohtajana vuoden 2020 
aloittanut Aaro Mäkelä pääsi 
vihdoin tutustumiskäynnille 
Uudenmaan Reserviupseeri-
piiri ry:n piirihallituksen ko-
koukseen. Tosin kokous oli 
hybridikokokous ja paikalla 
IT-museolla Hyrylässä sai 
olla paikalla vain kuusi hen-
kilöä. 

RUL puheenjohtaja Aaro Mäkelä alus-
taa ajankohtaisia asioita.

RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä, RUL:n jär-
jestöpäällikkö Susanna Takamaa ja URUP:n 
puheenjohtaja Tatu Häkkinen Ilmatorjuntamu-
seolla Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n 
piirihallituksen kokouksessa
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Tammenlehvän Pe-
rinneliitto ry on pe-
rustettu 24.4.2003. 
Perinneliitto on mer-
kitty yhdistysrekiste-
riin 12.8.2004. Liiton 
toiminta alkoi viralli-
sesti 18. Kansallise-
na veteraanipäivänä 
vuonna 2005. 
PRH- Patentti- ja rekisterihal-
litus hyväksyi liitolle uudet 
säännöt 8.3.2021, jotka sal-
livat alueellisten perinneyh-
distysten liittymisen TaPeen. 
VETRES Keski-Uusimaa 
valmistautuu rekisteröitymään 
Järvenpään, Keravan, Mänt-
sälän, Pornaisen ja Tuusulan 
alueella toimivaksi Keski-Uu-
simaan sotasukupolven 1939-
1945 perinneyhdistys ry:ksi 
soveltamalla TaPen uudet 
säännöt sopiviksi alueelliselle 
perinneyhdistykselle.

Tammenlehvän Perinneliitto 
antoi jo vuonna 2011 johta-
mistehtävän Suomen Sota-
veteraaniliitolle muodostaa 
alueellisia perinneyhdistyk-
siä, kun siirrytään sotiemme 
veteraanien jälkeiseen perin-
neaikakauteen. Sotaveteraa-
niliittoon hyväksyttiin viime 
vuonna ensimmäiset kolme 
alueellista perinneyhdistystä: 
Tammenlehvän Hämeenlin-
nan Seudun alueellinen perin-
neyhdistys, Sotien 1939-1945 
Etelä-Pohjanmaan alueelli-
nen perinneyhdistys ja Sotien 
1939-1945 Etelä-Karjalan alu-
eellinen perinneyhdistys.

Tammenlehvän Perinneliit-
to aloitti sääntöuudistuksen 
vuoden 2019 alkupuolella. 
Lopullinen sääntöversio hy-
väksyttiin TaPen ylimääräises-
sä kokouksessa 19.11.2020. 
Sääntömuutoksen seuraukse-
na liitolle, johon nyt kuuluu 
22 jäsenyhteisöä, rakennetaan 
kyky alueellisten perinneyh-
distysten ottamiseksi liiton jä-
senyyteen. Tämän arvioidaan 
mahdollistuvan viimeistään 
vuonna 2023.

VETRES Keski-Uusimaa ta-
voitteena on rekisteröitymisen 
jälkeen liittyminen suoraan 
Tammenlehvän Perinneliit-
toon.

VETRES-alueen  
vakavimmat   
vastoinkäymiset
Pandemiaksi pahentunut ko-
ronavirus Covid-19 katkaisi 
12.3.2020 kärjen VETRES 
Keski-Uusimaan keskeisim-
miltä ja arvostetuimmilta kent-
tätoimilta.

Veteraanilipaskeräykset saa-
tiin suoritettua kauppakeskuk-
sissa (vast.) maaliskuussa vain 
Järvenpäässä, Tuusulassa ja 
Mäntsälässä sekä Mäntsäläs-
sä vielä 28.11. Varusmiesten 
suorittamat ovelta-ovelle joh-
detut listakeräykset jäivät Jär-
venpäässä (2), Keravalla (2) 
ja Tuusulassa (2) sekä lipas-
keräys (1) Mäntsälän seudulla 
suorittamatta. Menetys vete-
raanitukityölle edellisvuosiin 
verrattuna oli varovastikin ar-
vioiden ainakin 50 000 euroa.
Vuorovuosin Järvenpäässä, 

Keravalla ja Tuusulassa seu-
rakuntien tuella järjestettävä 
Talvisodan päättymisen muis-

totilaisuus 13. maaliskuuta 
jouduttiin vain päivää ennen 
peruuttamaan Keravan kirkos-

sa ja seurakuntakeskuksessa. 
Mäntsälän suuressa kirkossa 
muistopäivän tilaisuus vielä 

vietettiin seppeleiden laskun 
jälkeen sankarivainajien ja 
Karjalaan jääneiden vainajien 

muistomerkille.
Vuorovuosin oppilaitoksis-
sa Järvenpäässä, Keravalla 
ja Tuusulassa järjestettävä 
ohjelmaltaan vaikuttava ja 
monipuolinen Vapauden vies-
ti –juhla jäi Keravan lukio ja 
aikuislukiossa pitämättä jou-
lukuussa.

VETRESin vuosiprojektina 
2020 olisi ollut Uudenmaan 
reserviläispiirien marraskuun 
esitelmätilaisuuden isännyys, 
jolloin kuulematta jäi VET-
RESin vpj:n Juhani Vakkurin 
esitelmä ”Välirauhan aika”.

Korona kiusaa   
kokoontumisia
VETRES Keski-Uusimaan 
viimeisin vuosikokous voitiin 
pitää 26.3.2019. Viime vuonna 
VETRES-hallitus kokoontui 
koronapandemiasta johtuen 
vain Keravalla 4. helmikuuta 
ja Järvenpäässä 22. syyskuu-
ta. Perinneaikaan tähtääviä 
työryhmä- ja liittotason etä-
kokouksia on kuitenkin voitu 
pitää.

VETRES Keski-Uusimaan 
vuosikokouksen ajankoh-
ta riippuu koronatilanteesta, 
kuinka pian tavanomaisia ko-
kouksia sallitaan suuremmalle 
osallistujajoukolle.

Tulevassa vuosikokouksessa 
vahvistetaan toimintakerto-
mus taakse jääneestä ajasta 
1.1.2019 alkaen, toiminta-
suunnitelma vuoden 2022 
vuosikokoukseen asti, valitaan 
VETRES-hallitus ja päätetään 
alueellisen perinneyhdistyk-
sen perustamisasiakirjasta 
sekä säännöistä.

TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

VETRES Keski-Uusimaa kohti rekisteröitymistä

Kapt Aimo Tilsala, Mäntsälän seudun sotiemme veteraanien perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja ja kaptl Jorma Ratia Mäntsälän Tokmannissa reser-
viupseerikerhon jäsenten lipaskeräyksessä 13. maaliskuuta. Mäntsälän Reserviläisten jäsenet suorittivat lipaskeräyksen Shell Mäntsälä P –huoltoase-
malla. Kevätkaudella 2021 nämä jäävät pandemiasta johtuen VETRES-alueen ainoiksi veteraanilipaskeräyksiksi.

Järvenpään Mikonkorven Kauris-
puistoon paljastettiin Sotakylän 
muistomerkki 4.9.2004. Kuvassa 
Antero Vänttinen (oik., JäRes). 
Sotainvalidiliiton Järvenpään seu-
dun osasto ry:n puheenjohtaja 
2002-2006, kaupunginvaltuuston 
silloinen puheenjohtaja Ari Åberg 
(JäRes) ja osaston lipunkantaja, 
sotainvalidi Arvo Talja (k.) sekä 
kunniavartiossa HELITR:n varus-
miehet. 

Vänttinen oli muistomerkkihank-
keen priimusmoottori ja Järven-
pään kaupunki sekä Tuusulan 
kunta hankkeen ja hienon muis-
tomerkkijuhlan rahoittajat. Sota-
kylään valmistettiin välirauhan 
aikana lahjoituksilla ja talkoilla 
yksitoista taloa talvisodan sotain-
valideille perheineen. 

Sotakylän suuri vihkiäisjuhla on 
pidetty 25.5.1941. Rakennuksista 
yksi on vielä jäljellä, Hirvikatu 9. 
Tämä on vain yksi järvenpääläinen 
vähemmälle julkisuudelle jäänyt 
esimerkki veteraaniperinteen vaa-
limiskohteista.

Keski-Uusimaan alueellisen perinneyhdistyksen organisaatiomalli (Jarmo Ahonen)
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Äänimerkistä ampuja menee 
maahan ja ampuu yhden osu-
man maaliin.
Ampuja varmistaa kiväärin, 
asettaa sen maahan, nousee 
itse ylös ja heittää kahvakuu-
laa toista aluetta kohti.
Ampuja ottaa kiväärin, liik-
kuu kahvakuulan luokse, 
menee maahan kahvakuulan 
kohdilla ja ampuu yhden osu-
man maaliin.
Jatketaan samaa rataa nakel-
len kahvakuulaa ja ampuen 
aina yhden osuman kah-
vakuulan vierestä, kunnes 
kahvakuula pääsee toiselle 
alueelle (A tai B)
Toiselta alueelta ammutaan 
yksi osuma, minkä jälkeen 
aletaan viskoa kahvakuulaa 
päinvastaiseen suuntaan, eli 
kohti aloitusaluetta.
Homma jatkuu samalla kaa-
valla, kunnes 180 sekuntia 

on kulunut.

HUOMIOITA
Kahvakuula tai muu esine 
tulee heittää alhaaltapäin - ei 
ylhäältä, ei pyörien, ei sivut-
tan.
PISTEYTYS
180 sekunnin kokonaisajas-
ta vähennetään 10 sekuntia 
jokaisesta osumasta A- tai 
B-alueelta ensimmäisen osu-
man jälkeen.
Alueiden välistä ammutut 

osumat auttavat vain ampu-
jaa pääsemään seuraavalle 
A- tai B-alueelle, niitä ei pis-
teytetä.
Suoritus hylätään, mikäli 
käytetään väärää heittämis-
taktiikkaa.
Suoritus hylätään, mikäli 
ampuja ei noudata turvallisen 
aseenkäsittelyn sääntöjä

Varustelekan ja In-
rangeTVn jo kolme-
na edellisenä vuonna 
järjestetty Finnish 
Brutality ampuma-
kilpailu oli tarkoitus 
järjestää 19-21.2.2021 
Lopen ampumaradal-
la. 
Brutality- kisat ovat kivääril-
lä ja pistoolilla ammuttavia 
toiminnallisia kilpailuja, jotka 
muistuttava kotoista SRA:ta, 
mutta joiden rastien suori-
tusaika on yleensä pidempi ja 
jotka ovat fyysisesti vaativam-
pia. Jo ensimmäisestä kilpai-
lusta alkaen on tullut kyselyjä 
ja ehdotuksia talvikilpailun 
järjestämisestä Suomessa, ja 
nyt sen oli tarkoitus toteutua. 
Koronatilanne kuitenkin pa-
heni vuodenvaihteessa, ul-
komaalaisten kilpailijoiden 
maahantulo hankaloitui joten 
Varusteleka päätti AVIn kans-
sa neuvoteltuaan perua yleisen 
kilpailun.

Uusi päivämäärä kilpailulla 
on tämän vuoden lokakuus-
sa, mutta talvikisa järjestet-
tiin kuitenkin alkuperäisenä 
ajankohtana suljettuna tapah-
tumana ja rajoitetulla osallis-
tujamäärällä, pääsääntöisesti 
Varustelekan omalla henkilö-
kunnalla ja kutsuvierailla. Ul-
komaalaisista paikalle olivat 
päässeet useiden koronatestien 
jälkeen Forgotten Weaponsin 
Ian McCollum ja Bloke on the 
Range kanavan Mike ja Fa-
bian, eli Bloke ja Chap.

Yleisen kilpailun peruunnut-
tua järjestäjät päättivät laittaa 
pystyyn otsikon mukaisen 
etäkilpailun, johon haastettiin 
osallistumaan etänä. Oheinen 
kilpailun stage ohjeistettiin 
ammuttavaksi ja  kuvattavak-
si, kisaan osallistuttin julkai-
semalla video suorituksesta 
Youtubessa, Instagramissa tai 
Facebookissa. Aikaa osallistua 
oli 14.3. asti.

Raati valitsi 22.3. mennes-
sä kolme voittajaa kaikkien 
osallistujien kesken. Voittajat 
valittiin suoritustekniikan, 
suoritusajan sekä yleisen fii-
liksen perusteella. Pääpalkin-
tona oli täydellinen Särmä 
TST vyöjärjestelmän vyösetti 

lippaineen, joko pistoolivyö-
setti (arvo 304,95 €) tai tais-
telijan vyösetti (arvo 284,96 
€). Kakkoseksi päässyt sai 100 
€ lahjakortin ja kolmossijan 
palkintona oli 50 € lahjakortti 
Varustelekaan.

Osallistujien kokonaismäärä 
on tätä kirjoitettaessa vielä 
epäselvä, mutta määräaikaan 
mennessä videoituja suorituk-
sia kertyi määräaikaan Youtu-
been 159, osalla videoista oli 
useamman henkilön suoritus 
ja muutama henkilö teki suo-

rituksen kahteen tai kolmeen 
kertaan. Instagramissa ja 
Facebookissa on suunnilleen 
samat luvut, näissä on jonkin 
verran päällekkyyttä kun vide-
oita on julkaistu ristiin eri pal-
veluissa. Osallistujia oli eniten 
Yhdysvalloista ja Suomesta ja 
Sveitsistä, mutta suorituksia 
tuli ainakin Ruotsista, Norjas-
ta, UKsta, Irlannista, Australi-
asta ja Kanadasta.

Millä sitten suorituksia teh-
tiin? Oli varsin hienoa seura-
ta miten erilaisia rajoituksia 

kierrettiin. Kahvakuulan puut-
tuessa heitettiin mm. romulla 
täytettyjä reppuja, patruu-
nalaatikoita, ratakiskon pätkiä 
jne. Metallimaalit kieltävillä 
radoilla käytettiin joko muuta 
osumaan reagoivaa maalia tai 
kameraa kuvaamassa paperi-
maalia.

Enemmistö suorituksista am-
muttiin itselataavalla, useim-
min AR15 tai AK- tyylisellä 
kiväärillä tai sitten tapahtuman 
talvisota teema huomioiden 
pystykorvalla tai muulla ajan-

mukaisella aseella. Käytössä 
oli kuitenkin kaikkea mahdol-
lista, jousista ja ilma-aseista 
.50 Barrettiin ja Vickers-kone-
kivääriin.

Parhain tulos näyttäisi olleen 
4 bonusta eli 140 sekunnin 
loppuaika. Tähän pääsi aina-
kin aiemmistakin Brutality 
kilpailuista tuttu ruotsalainen 
Kristoffer Elleros. Tämä toki 
kuivalla maalla, lumihanki oli-
si hidastanut Krisiäkin. Yleisin 
tulos lienee ollut 2 bonusta eli 
160 sekuntia. Videoita suori-

tuksista löytyy hakemalla #re-
motebrutelity2021 Youtubesta 
tai Twitteristä. 

TEKSTI JA KUVAT: 
MIKA VIRTA

Finnish Brutality – Winter War (Remote edition)

RASTIN SUORITUS

Hyvinkään reserviläiset ja reserviupseerit järjestivät kolmena 
kertana, 5.3, 6.3 ja 14.3 mahdollisuuden osallistua Remote Bru-
tality tapahtumaan. Lumihanki tuotti useita haasteita, esimer-
kiksi kuula monesti upposi kokonaan hankeen ja puuterilunta 
joutui poistelemaan tähtäimistä. Parhaat suoritukset olivat 3 
bonusta, eli 150 sek. Suorituksia tuli yhteensä lähes kaksikym-
mentä.

Eteneminen rastilla kahvakuulaa heittämällä.

RASTIN 
SUORITUS rasti
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Reserviläisammunta 
(RA) on rata-ammun-
taa reserviläiskivää-
rillä ja palveluspis-
toolilla. Ammunta on 
Reserviläisurheilulii-
ton (RESUL) alainen 
kilpailulaji, joka tun-
nettiin aikaisemmin 
nimellä palvelusam-
munta. 
Ammunnan kulku vastaa 
PEmaav-os pak JV 02:02 
(9.1.2004 alkaen) ammuntoja 
kiväärillä ja pistoolilla.

Reserviläisammunta (RA) ja-
kautuu neljään alalajiin:
* RA1 kiväärillä, paikallaan 
olevat taulut
* RA2 kiväärillä, kääntyvät 
taulut
* RA3 pistoolilla, paikallaan 
olevat taulut
* RA4 pistoolilla, kääntyvät 
taulut

SM- ja piiritasoissa kilpai-
luissa ammutaan kaikki neljä 
alalajia; yhdistystasoisissa 
harjoituksissa ja kilpailuissa 
voidaan ampua myös yksittäi-
siä alalajeja.

Miksi kannattaa  
harrastaa reserviläis- 
ammuntaa?
Reserviläisammuntaa voidaan 
pitää RESUL:in ampumala-
jeista yhtenä tärkeimmistä 
reserviläistaitojen sekä kent-
täkelpoisuuden ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen soveltuvista 
ammuntalajeista.
Reserviläisammunnassa har-

joitellaan nopeaa ja tarkkaa 
ampumasuoritusta sekä erityi-
sesti tehokasta tulenavausta, 
joten se soveltuu erinomaisesti 
reserviläisten ampumataidon 
harjoitteluun. Laji soveltuu 
myös ammunnan perusharjoit-
teluksi sovelletun reserviläis-

ammuntaa (SRA) ja muuta toi-
minnallista ammuntaa varten.
Lajin säännöt edellyttävät käy-
tettävältä kivääriltä vähintään 
20–40 patruunan lipaskapa-
siteettia, joten reserviläisam-
munta on SRA:n ohella Ampu-
ma-aselain (muutos 2019/724) 
mukainen laillinen harrastus-
peruste ns. pitkille lippaille 
(kivääri). Samalla kalustolla 
voidaan osallistua myös MP-
K:n sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaan ampumakoulu-
tukseen (Ampuma-aseL:n 
maanpuolustusperuste).

Mikä 29.5.2021   
tapahtuma on ja miten 
se suhtautuu lajin  
muihin tapahtumiin?
Uudenmaan reservipiirien 
reserviläisammuntakilpailu 
29.5.2021 on vuoden 2021 
”virallinen” piirinmestaruus-
kilpailu sekä samalla karsin-
takilpailu RESUL:n Huovin-
rinteellä Säkylässä 3.7.2021 
järjestettäviin SM-kilpailui-
hin.
Piirin yhdistykset voivat jär-
jestää lajissa omia harjoitus- ja 
kilpailutapahtumia, mutta niis-
sä menestymistä ei ole asetettu 
edellytykseksi piirin kilpai-
luun osallistumiseksi, vaik-
kakin yhdistyksille on varattu 
oikeus priorisoida edustajansa 
mahdollisessa ylibuukkausti-
lanteessa.
Tapahtuma säilyttää piirin-
mestaruuskilpailustatuksensa, 
vaikka sen ajankohtaa joudut-
taisiin jostain syystä
muuttamaan esim. koronan 
takia. Luonnollisesti, mikäli 
kilpailu siirtyisi pidettäväksi 
vasta SM-kilpailujen jälkeen, 
piirin edustajien nimeäminen 
ko. kilpailuun on ratkaistava 

jollain muulla tavalla.

Yhdessä MPK:n kanssa

MPK on julkisoikeudellinen 
yhdistys, jonka tehtävät määri-
tellään Laissa vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta. MPK:n 
toimintaa ohjaa ja valvoo 
puolustusministeriö. MPK:n 
julkisena hallintotehtävänä on 
mm. järjestää sotilaallisia val-
miuksia palvelevaa koulutusta 
(ml. ase- ja
ampumakoulutus) sekä oh-
jata, tukea ja sovittaa yhteen 
maanpuolustuskoulutusta jä-
senjärjestöjensä (mm. maan 
suurimpien reserviläis- ja 
maanpuolustusjärjestöjen) 
kanssa. MPK on luontainen ja 
tärkeä yhteistyökumppani tä-
män kokoluokan tapahtuman 
järjestämisessä. Yhteistyö 
MPK:n kanssa mahdollistaa 
tapahtumalle valmiit puitteet 
kuten yhteydenpitokanavan 
varuskunnassa toimivaan 
joukko-osastoon (ratavarauk-
set ja kulkuluvat), materiaali-
tuen (taulut ja ratatarvikkeet) 
sekä tapahtuman ilmoittautu-
misten ja osallistumismaksu-
jen hallinnoinnissa tarvittavan 
alustan (koulutuskalenteri).
Tapahtuma järjestetään käy-
tännössä URUP:n ja UUD-
RES:n jäsenille kohdennet-
tuna MPK:n kurssina, jolloin 
osallistujat saavat myös MP-
K:n vakuutuksen sekä mah-
dollisuuden käyttää ammun-
nassa MPK:n laina-asetta.

Miten koronaepidemia 
vaikuttaa?
Tapahtuma järjestetään ns. ko-
ronavarauksella. Koronatilan-
ne on valtakunnallisesti sekä 

erityisesti Uudellamaalla tätä 
kirjoitettaessa huono, mutta 
sen toivotaan helpottuvan ke-
sää kohti.
Tapahtuman suunnittelussa 
ja toteutuksessa huomioidaan 
aluehallintoviraston, puo-
lustusvoimien sekä MPK:n 
voimassa olevat ohjeet koro-
naepidemian aikana ja viruk-
sen leviämisen estämiseksi. 
Näihin kuuluvat mm. turvae-
täisyyksien pitäminen ja mas-
kien käyttö. Tapahtuman tur-
vallisuusohjeet (korona ml.) 
kerrataan kaikille osallistujille 
tapahtuman alkupuhuttelussa.
Vältämme tarpeettomia kon-
takteja myös oman tapah-
tuman sisällä ampumalla 
ryhmissä sekä järjestämällä 
ruoka- ja juomahuollon kunkin 
osallistujan omasta repusta. 
Ampumaradoilla on bajama-
joja; suosittelemme ottamaan 
mukaan omaa wc-paperia sekä 
desinfiointipyyhkeitä.
Ethän tule tapahtumaan 
sairaana. Mikäli saat ns. 
flunssaoireita, hakeudu 
viipymättä koronatestiin ja 
eristäydy kontakteista taudin 
leviämisen rajoittamiseksi. 
Mikäli oireesi jatkuvat, pysy 
kotona koronatestin tuloksesta 
riippumatta, kunnes olet täy-
sin terve. Osallistumismaksua 
ei peritä osallistujalta, joka 
jää saapumatta sairastumisen 
vuoksi, joten peruuta osallistu-
misesi matalalla kynnyksellä.
Mikäli tapahtuma joudutaan 
peruuttamaan epidemiologi-
sista syistä, ilmoitetaan siitä 
osallistujille viipymättä sekä 
pyritään löytämään tapahtu-
malle uusi ajankohta myö-
hemmin.

Kuka voi osallistua?
Kilpailuun voivat osallistua 

kaikki 18 vuotta täyttäneet 
Uudenmaan Reserviupseeri-
piiri ry:n (URUP) sekä Uu-
denmaan Reserviläispiiri ry:n 
(UUDRES) jäsenyhdistysten 
jäsenmaksun maksaneet hen-
kilöjäsenet. Jäsenyys on kyet-
tävä osoittamaan pyydettäessä 
kilpailupaikalla.
Osallistumismaksuun sisältyy 
MPK:n vakuutus sekä mah-
dollisuus ampua laina-aseella, 
mitkä madaltavat
osallistumiskynnystä entises-
tään. Järjestäjän toiveena on-
kin, että kilpailuun saataisiin 
osallistujia piirin kaikista yh-
distyksistä.

Miten ilmoittaudutaan?
Kilpailuun ilmoittaudutaan 
MPK:n koulutuskalenterin 
kautta osoitteessa:
https://koulutuskalenteri.mpk.
fi/Koulutuskalenteri/Tutus-
tu-tarkemmin/id/154099
Ilmoittautuminen edellyttää, 
että olet rekisteröitynyt MP-
K:n koulutuskalenterin käyt-
täjäksi. Tarvittaessa voit luoda 
uudet tunnukset ilmoittautu-
misesi yhteydessä. Ilmoittau-
tumislomakkeen kenttään 
”Ammatti” kirjoitetaan edus-
tettavan URUP tai UUDRES 
jäsenyhdistyksen nimi.
Huomaa, että puutteellisesti 
täytettyjä ilmoittautumisia ei 
voida käsitellä.
Ampujan sarjavalinta (H, H50) 
sekä mahdollisten joukkuei-
den kokoonpanot vahvistetaan 
kilpailupäivän aamuna ilmoit-
tautumisen ja aselupien tarkas-
tuksen yhteydessä. Joukkueet 
ampuvat ikään ja sukupuoleen 
katsomatta samassa sarjassa 
(Joukkue H). Joukkueessa on 
kolme jäsentä.

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) järjestää ja koordinoi laajaa toimintaa, mutta 
Mitä on (RA) reserviläisammunta?

Nurmijärven reserviyhdistykset

WWW.IMPIVAARA.NET 

 
Nurmijärven reserviyhdistykset järjestävät yhteistyössä MPK ESMPP:n kanssa 

 

Aika: 29.5.2021 klo 9.00-16.00 

Paikka: Santahamina, Helsinki 

Kilpailu on samalla RESUL:n reserviläisammunnan (RA) SM-kilpailun karsintakilpailu. 

Ammunta RESUL:n lajisääntöjen mukaisesti. Asetyypeittäin ammutaan yksi kohdistussarja ja kussakin 
lajissa yksi kilpasarja. 

RA1: Puoliautomaattikivääri 150m, (5)+1×10=15ls, PV:n taulu 03 
RA2: Puoliautomaattikivääri 150m, (0)+6+6+6=18ls, kääntyvät taulut (PV:n taulu 03) 
RA3: Pistooli 25m, (5)+1×10=15ls, PV:n taulu 04 
RA4: Pistooli 25m, (0)+1x(2+2+2+2+2)=10ls, kääntyvät taulut (PV:n taulu 04) 

Säännöt: https://resul.fi/reservilaisammunnat/  

RA1 https://resul.fi/ra1/  
RA2 https://resul.fi/ra2/  
RA3 https://resul.fi/ra3/  
RA4 https://resul.fi/ra4/  

Sarjat: 
H, H50 
Joukkue H, kaikki ampujat ikään ja sukupuoleen katsomatta. Joukkueen koko on 3 ampujaa. 

Ampujien ilmoittautuminen sekä tarkemmat ilmoittautumisohjeet ks. MPK:n koulutuskalenteri 
(https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/154099). Ilmoittautumis-
lomakkeen kenttään ”Ammatti” kirjoitetaan edustettavan URUP tai UUDRES jäsenyhdistyksen nimi. 
Jäsenyys em. yhdistyksessä on kyettävä osoittamaan kilpailupaikalla. Ampujan sarja sekä joukkueet 
ilmoitetaan kilpailupaikalla. Mikäli osanottajamäärää joudutaan rajoittamaan, osallistujat hyväksytään 
kilpailuun lähettävän yhdistyksen ilmoittamassa järjestyksessä.  

Kilpailumaksu 7,00 eur sisältää vakuutuksen. 

Tiedustelut ja laina-aseiden varaukset: 
Ari Ranto, puh. 050 5471154, sähköposti ari@ranto.fi tai 
Jarmo Wilkman, puh. 040 5807212, sähköposti jarmo_wilkman@hotmail.com

Tervetuloa! 

Nurmijärven Reserviupseerikerho ry 
Nurmijärven Reserviläiset ry 

SM- ja piiritasoissa kilpailuissa ammutaan kaikki neljä alalajia; yhdistystasoisissa harjoituksissa ja kilpailuissa voidaan ampua myös yksittäisiä alalajeja.
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Minkälaisia aseita  
käytetään?
Reserviläisammuntaa ammu-
taan reserviläiskiväärillä ja 
palveluspistoolilla.
Reserviläisammunnassa käy-
tettävä kivääri on sotilaskäyt-
töön suunniteltu tai toimin-
taperiaatteiltaan sellaiseen 
pohjautuva, avo- tai reikätäh-
täimillä ja 20, 30 tai 40 pat-
ruunan irrotettavalla lippaalla 
varustettu itselataava kivääri. 
Ase voi olla koottu mark-
kinoilla yleisesti saatavilla 
olevista osista, mikäli aseen 
ominaisuudet eivät poikkea 
markkinoilla yleisesti saata-
villa olevasta versiosta. Aseen 
kaliiberin tulee olla 5,45–8,00 
mm ja sen tulee olla valmistet-
tu vuoden 1945 jälkeen.
Käytettävä pistooli on alun 
perin sotilaskäyttöön suunni-
teltu tai toimintaperiaatteel-
taan sen kaltainen, olkatueton, 
avotähtäimillä ja vähintään 7 
patruunan irrotettavalla lip-
paalla varustettu itselataava 
pistooli. Ase voi olla koottu 
markkinoilla yleisesti saatavil-
la olevista osista, mikäli aseen 
ominaisuudet eivät poikkea 
markkinoilla yleisesti saata-
villa olevasta versiosta. Aseen 
kaliiberin tulee olla vähintään 
9,00 mm ja sen tulee olla val-
mistettu vuoden 1945 jälkeen
Määritelmän mukaiset aseet 
ovat käytännössä tehdaskun-
toisia ”perusaseita”. Aseissa 
on sallittu vain “rautatähtäi-
met”; optinen kuitu tähtäimis-
sä ja kiväärissä myös diop-
teritähtäimet ovat sallittuja. 
Kiellettyjä ovat optiikkaa ja/
tai elektroniikkaa sisältävät 
tähtäimet (kiikaritähtäin, pu-
napistetähtäin, laser jne.). Ki-
väärin osalta on kielletty erik-
seen etukahvan, tukijalkojen, 

hihnatuen tai muun tuen käyt-
tö. Pistoolin osalta on kielletty 
erikseen hihnatuen tai muun 
tuen käyttö, anatomisesti muo-
toiltu kahva sekä kompensaat-
torireiät/suujarru, äänenvai-
mennin, lisäpainot jne. Aseita 
koskevat määräykset ilmene-
vät tarkemmin säännöistä; lin-
kit tämän dokumentin lopussa.

Miten tapahtumaan 
kuuluu varustautua 
/pukeutua?
Tapahtumassa tarvitset/ota 
mukaan ainakin:
Itselataava kivääri ja pistooli 
(ks. säännöt); laina-ase mah-
dollinen erikseen sovittaessa
33 kpl kiväärin ja 25 kpl pis-
toolin patruunaa; laina-asees-
sa käytetään järjestäjän pat-
ruunoita
Kuulosuojaimet ja suojalasit
Ampuma-alusta kivääriam-
muntaa varten (järjestäjällä ei 
ampuma-alustoja)
Säänmukainen, kenttäkelpoi-
nen ulkoilu- tai maastoasu (ks. 
säännöt)
Omat eväät ja juomavesi; ei 
alkoholia
Henkilöllisyystodistus tai ajo-
kortti
Käytettävien varusteiden tulee 
olla tarkoituksenmukaisia ja 
mahdollistaa turvallinen toi-
minta ammuttaessa. Kunkäy-
tät omia aseita, pidä aseluvat 
mukanasi!
Reserviläisammunnan säännöt 
ohjeistavat ampujien vaatetuk-
sesta:
”Vaatetuksena on sallittu 
muuntelematon, kenttäkel-
poinen ulkoilu- tai maastoa-
su. SAL:n, Suomen Metsäs-
täjäliiton tai muun yhteisön 
ammuntoja varten suunnitel-
tujen varsinaisten rata-am-
munta-asusteiden (ampuma-

takki, -liivit, -housut, –kengät 
ja -käsineet) käyttö on kiel-
letty myös päällysvaatteiden 
alla. Myös taistelu- tai sirpa-
leliivien tai niiden kaltaisten 
lisävarusteiden käyttö on kiel-
letty.”

En omista asetta. Voinko 
osallistua kilpailuun?

Kyllä voit. Voit osallistua kil-
pailuun
a. Omalla aseella. Pidä aselupa 
mukanasi; luvat tarkastetaan 
kilpailupaikalla.
b. Laina-aseella (esim. yhdis-
tyksesi omistama ase) edel-
lyttäen, että sinulla on Ampu-
ma-aseL:n mukainen aselupa 
vastaavaan aseeseen tai aseen 
tuo kilpailupaikalle em. luvan 
omaava henkilö ja ammunta 
tapahtuu hänen välittömässä 
valvonnassaan. Asetta kuljet-
tavalla henkilöllä pitää olla 
aselupa mukana; luvat tarkas-
tetaan kilpailupaikalla.
c. Järjestäjän (MPK) lai-
na-aseella, jolloin ase odottaa 
sinulle varatulla ampumapai-
kalla, ammunta aseella tapah-
tuu valvotusti ja ase jätetään 
ammunnan jälkeen ampuma-
paikalle. MPK:n laina-aseella 
ammuttaessa käytetään vain 
MPK:n hankkimia patruunoi-
ta, jotka laskutetaan ampujalta 
osallistumismaksun yhteydes-
sä jälkikäteen. Omaa aselupaa 
ei tarvita.
Saatavilla olevat laina-aseet:
Itselataava ns. MPK-kivääri, 
cal. 7,62x39
Itselataava pistooli Glock 17, 
cal. 9mm
Mikäli tarvitset laina-asetta, 
lähetä siitä erillinen sähkö-
posti otsikolla ”Laina-ase” 
osoitteeseen ari@ranto.fi ja/
tai jarmo_wilkman@hotmail.

com. Kerro viestissä, tarvitset-
ko lainaan kiväärin, pistoolin 
vai molemmat.

En ole ampunut  
kilpailussa käytettävällä 
aseella aikaisemmin tai 
en muista enää, miten 
sitä käytetään.
Onko kilpailupaikalla mahdol-
lista saada kalustoon käyttö-
koulutus ennen ammuntaa?
Valitettavasti emme pysty an-
tamaan tapahtumassa ase- tai 
ampumakoulutusta uusille 
ampujille. Tapahtumaan il-
moittautuvalta ja osallistuvalta 
ampujalta edellytetään riittä-
vää kokemusta sekä osaamista 
aseista, ammunnasta ja turval-
lisesta aseenkäsittelystä, jotta 
hän kykenee osallistumaan ta-
pahtumaan omaa sekä muiden 
läsnäolijoiden turvallisuutta 
vaarantamatta.
Jos et ole ampunut aikaisem-
min lainkaan tai edellisestä 
kerrasta on jo pidempi aika, 
suosittelemme harjaantumaan 
ammunnassa ensin esim. 
oman yhdistyksen tai MPK:n 
muilla ampumavuoroilla. Li-
sätietoja MPK:n ase- ja am-
pumakoulutuksesta sekä rata-
vuoroista voit lukea MPK:n 
koulutuskalenterista: https://
koulutuskalenteri.mpk.fi/Kou-
lutuskalenteri.

Tarvitsenko   
tapahtumaan oman  
vakuutuksen?
Liittojen tarjoamat ampujan 
vakuutusturvat kuten RUL 
Plus, RES Plus ja SAL lisenssi 
ovat voimassa yhdistysten jär-
jestämissä RESUL:in alaisten 
lajien harjoituksissa ja kilpai-
luissa. Vakuutusturvaa suo-
sitellaan kaikille ammunnan 
harrastajille ja se on yleensä 
myös edellytys useimpiin 
ampumatapahtumiin osallis-
tumiselle. Uudenmaan piirien 
reserviläisammuntakilpailu 
29.5.2021 järjestetään MPK:n 
kurssina, jolloin tapahtuman 
osallistumismaksu sisältää va-
kuutusturvan ampujille. MP-
K:n kursseille osallistuttaessa 
omaa erillistä vakuutusta ei 
tarvitse erikseen hankkia eikä 
sen voimassaoloa tarkasteta.

Miten tapahtuman  
osallistumismaksu  
maksetaan? Entä  
mahdolliset muut kulut?
Tapahtuman osallistumismak-
sun 7,00 eur laskuttaa MPK 
osallistujilta kurssimaksun 

muodossa jälkikäteen. Sa-
massa yhteydessä laskutetaan 
myös mahdolliset laina-aseis-
sa käytetyt patruunat. Nurmi-
järven reserviyhdistykset tai 
Uudenmaan reservipiirit eivät 
kerää tai laskuta maksuja ta-
pahtuman osallistujilta.

Pääsy ja liikkuminen  
sotilasalueella?
Santahamina on suljettu so-
tilassaari, jonne pääsy ja liik-
kuminen edellyttävät puolus-
tusvoimien lupaa. Tapahtuma 
järjestetään MPK:n kurssina, 
jolloin kulkuluvat voidaan 
hakea vakiintuneella toimin-
tamallilla koulutuskalenteriin 
ilmoittautumisen yhteydessä 
kerätyillä tiedoilla. Kulku-
lupiin liittyen osallistujilta 
edellytetään käytännössä mm. 
Suomen kansalaisuutta.
Osallistujien nimilistat toimi-
tetaan Kaartin jääkärirykmen-
tin lupapalveluihin ja sieltä 
edelleen varuskunnan portille, 
missä sotilaspoliisi tarkastaa 
kilpailupäivän aamuna saa-
pujan henkilöllisyyden viral-
lisesta henkilöllisyystodistuk-
sesta.
Saapua voit omalla autolla tai 
bussilla 86, joka kulkee Hert-
toniemen metroaseman ja San-
tahaminan
välillä. Linjan Santahaminan 
puoleinen päätepysäkki on so-
tilasalueen sisäpuolella, käve-
lyetäisyydellä
keskusampumaradasta. Omat 
autot voi pysäköidä kesku-
sampumaradan pysäköinti-
alueelle – kulkuväylät pitää 
jättää vapaaksi. Miten saavut-
kin, saavuthan ajoissa! Koro-
naviruksen johdosta ulkopuo-
listen pääsyä Santahaminaan 
on rajoitettu ja tiukennettu 
entisestään. Kaikenlainen 
kanssakäyminen tapahtuman 
osallistujien sekä varusmies-
ten tai puolustusvoimien hen-
kilökunnan välillä on kielletty. 
Varuskunnan alueella saa liik-
kua portilta ampumaradalle ja 
takaisin vain ilmoitettua reittiä 
pitkin eikä esim. sotilaskodis-
sa saa poiketa.

Miten toimitaan, jos  
kaikki ilmoittautuneet  
eivät mahdu mukaan  
tapahtumaan?
Järjestäjät ovat pyrkineet mo-
nin tavoin varmistamaan, että 
tapahtumaan voisi osallistua 
mahdollisimman moni reser-
viläisammunnan harrastaja ja 
lajista kiinnostunut. Mikäli 
mielenkiinto tapahtumaa koh-

taan osoittautuisi kaikkia odo-
tuksia suuremmaksi, pyritään 
ensisijaisesti mahdollistamaan 
kaikkien osallistuminen esim. 
resursointi- ja ohjelmamuutok-
sin. Mikäli nämä toimenpiteet 
arvioidaan riittämättömiksi, 
varataan kaikille yhdistyksille 
mahdollisuus lähettää kilpai-
luun vähintään myöhemmin 
vahvistettavan kiintiön mukai-
nen määrä ampujia.
Tällaisessa tilanteessa yhdis-
tyksille toimitetaan ilmoit-
tautumisajan päätyttyä listat 
ilmoittautuneista jäsenistään 
heidän asettamiseksi puol-
tojärjestykseen. Lähettävä 
yhdistys päättää itse, millä 
perusteella se edustajansa 
nimeää (esim. järjestetty kar-
sintakilpailu, edellisvuoden 
tulosluettelo tms.). Yhdistys-
ten vastausaika on hyvin ly-
hyt, vain joitain päiviä. Ellei 
vastauksia saada määräajassa, 
yhdistyksen edustajat valitaan 
arvalla. Mikäli yhdistyksille 
varattuja kiintiöitä jäisi käyttä-
mättä, paikat arvotaan muiden 
yhdistysten ilmoittautuneiden 
kesken.

Mitä kilpailun voittajat 
saavat palkinnoksi?
Kilpailun voittajille on tarjol-
la perinteiseen tyyliin lähinnä 
mainetta ja kunniaa. Uuden-
maan piiri saattaa muistaa 
menestyneitä ampujia myös 
jollain pienehköllä muistoesi-
neellä. Lisäksi kaikki osal-
listuneet saavat halutessaan 
merkinnän ohjeen mukaan 
esitäytettyyn ampumapäivä-
kirjaansa, tietenkin!
Kilpailussa menestyneet ovat 
luonnollisesti etusijalla ja hei-
dät ilmoitetaan halutessaan 
Uudenmaan piirin edustajiksi 
reserviläisammunnan SM-kil-
pailuihin Huovinrinteelle 
3.7.2021. Emme ole vielä 
saaneet vahvistusta reservi-
läisammunnan SM-kilpailujen 
tämän vuoden piirikohtaisista 
osallistujakiintiöistä, mutta 
asia tarkentunee kilpailupäi-
vään 29.5.2021 mennessä.

Mistä saan reserviläisammunnan säännöt?
Kilpailu ammutaan RE-
SUL:n lajisääntöjen mukai-
sesti. Reserviläisammunnan 
viralliset säännöt voi lukea 
ja ladata
omalle koneelle osoitteista:
Säännöt: https://resul.fi/re-
servilaisammunnat/
RA1 https://resul.fi/ra1/
RA2 https://resul.fi/ra2/
RA3 https://resul.fi/ra3/
RA4 https://resul.fi/ra4/
Poikkeuksena sääntöihin 
kilpailun laukausmääriä on 
rajoitettu, jotta mahdollisim-
man moni voisi osallistua ja 
päästä ampumaan ratava-
rauksen aikataulun puitteis-
sa. Kilpailussa ammutaan 
asetyypeittäin yksi kohdis-
tussarja ja kussakin lajissa 
yksi kilpasarja. RA1 ja RA2 
sekä RA3 ja RA4 ammutaan 

peräkkäin. Laukausmäärät:
RA1: Puoliautomaattikivää-
ri 150 m, (5) + 1×10 = 15 ls, 
PV:n taulu 03
RA2: Puoliautomaattikivää-
ri 150 m, (0) + 6+6+6 = 18 
ls, kääntyvät taulut (PV:n 
taulu 03)
Kivääri yhteensä 33 ls
RA3: Pistooli 25 m, (5) + 
1×10 = 15 ls, PV:n taulu 04
RA4: Pistooli 25 m, (0) + 
1x(2+2+2+2+2) = 10 ls, 
kääntyvät taulut (PV:n taulu 
04)
Pistooli yhteensä 25 ls

18. En löydä kysymykseeni 
vastausta. Kenen puoleen 
voin kääntyä?
Varmista ensin, ettei et-
simääsi vastausta löydy 
kilpailukutsusta, MPK:n 

koulutuskalenterista, RE-
SUL:in lajisäännöistä tai 
tästä Q&A:sta. Lue erityi-
sesti tämä Q&A huolelli-
sesti kokonaan läpi; vastaus 
kysymykseesi saattaa löytyä 
myös muusta kohdasta kuin 
sitä loogisesti lähinnä ole-
van kysymyksen kohdalta. 
On hyvin mahdollista ja jopa 
todennäköistä, että kaikkiin 
kysymyksiin ei ole osattu 
etukäteen vastata. Osoita 
silloin kysymyksesi tapahtu-
man yhteyshenkilöille:
Kilpailun/kurssin johtaja Ari 
Ranto, puh. 050 5471154, 
sähköposti ari@ranto.fi tai
Kurssin vääpeli Jarmo Wil-
kman, puh. 040 5807212, 
sähköposti jarmo_wilk-
man@hotmail.com
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Naisten vapaaeh-
toinen asepalvelus 
houkutteli kaikkien 
aikojen suurimman 
määrän hakijoita, kun 
1 675 naista haki va-
paaehtoiseen asepal-
velukseen. Jatkossa 
palvelukseen hakeu-
tuminen helpottuu 
sähköisen haun myö-
tä.
1 675 naista haki vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen 1.3.2021 
päättyneessä haussa. Edellinen 
ennätys on vuodelta 2018, jol-
loin palvelukseen haki 1 516 
naista. Viime vuodesta hake-
musmäärä kohosi noin 250:llä. 

Puolustusvoimat on erittäin 
tyytyväinen hakemusmäärään. 
Vuodesta 2017 lähtien palve-
lukseen hakeneiden määrä on 
vakiintunut yli 1 000:een vuo-
dessa. Maavoimien komen-
tajan, kenraaliluutnantti Petri 
Hulkon mukaan kokemukset 
vapaaehtoisten naisten varus-
miespalveluksesta ovat yksin-
omaan positiivisia. 

– Tähtäimessä on saada vuo-
sittain palvelukseen noin 2 000 
naista. Olemme tässä hyvällä 
tiellä, mutta edelleen meidän 
on tehostettava palveluksesta 
tiedottamista nuorten naisten 
keskuudessa, Hulkko toteaa.

Puolustusvoimat tarjoaa jo-
kaiselle koulutukseen vali-
tulle naiselle nousujohteisen 
koulutuksen, joka on täynnä 
elämyksiä. Puolustusvoimat 
on viime vuosina kehittänyt 
koulutustaan voimakkaasti. 
Käynnissä oleva Koulutus 
2020 -ohjelma uudistaa ope-
tusmenetelmät, tuo digitali-
saation, simuloinnin ja koko-
naisvaltaisen toimintakyvyn 
osaksi jokapäiväistä koulu-
tusta. Koulutuksesta saavute-
tusta osaamisesta on hyötyä 

myös palveluksen jälkeen 
esimerkiksi siviiliopinnoissa 
ja työelämässä. Kotiutuneiden 
naisten antama palaute loppu-
kyselyissä on ollut viime vuo-
det erittäin korkealla tasolla, 
eli koulutuksen laatuun ollaan 
erittäin tyytyväisiä. 

Nyt palvelukseen hakeneet 
naiset määrätään pääsääntöi-
sesti vuoden 2022 saapumi-
seriin, myös loput kesän 2021 
saapumiserän vapaat paikat 
täytetään.

– Kaikille palveluskelpoisille 
naisille löytyy hyvä palvelus-
paikka ja toiveitanne pyritään 
ottamaan huomioon mahdolli-
simman hyvin. Ottakaa haaste 
vastaan, se kannattaa, Hulkko 
kannustaa.

Naisten vapaaehtoinen ase-
palvelus on vakiinnuttanut 
asemansa. Viime vuonna tuli 
kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun 
laki naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta hyväksyttiin. 

Puolustusvoimat on koulut-
tanut vuosien varrella jo yli 
10 000 naista reserviin. Tällä 
hetkellä vajaa tuhat naista suo-
rittaa varusmiespalveluksen 
vuosittain. 

–  Naisten motivaatio on erit-
täin korkea. Tästä osoituk-
sena on suhteellisesti miehiä 
suurempi määrä johtajiksi 
koulutettavia. Muun muassa 
edellisen reserviupseerikurs-
sin priimus oli nainen, Hulkko 
sanoo.

Naisten määrän kasvu palve-
lee Puolustusvoimia monin 
tavoin. 

– Esimerkiksi kriisinhallin-
tatehtäviin tarvitaan nykyistä 
enemmän varusmiespalveluk-
sen suorittaneita naishakijoita. 
Epäsuorasti naisten palvelus 
lisää maanpuolustustahtoa ja 
sotilaallisen maanpuolustuk-
sen tietoisuutta koko kansan 
keskuudessa. Tätäkään vaiku-
tusta ei voi aliarvioida, kenraa-

liluutnantti Hulkko pohtii.

Sähköinen haku avautuu huh-
tikuussa - tavoitteena helpot-
taa ja lisätä hakeutumista
Kynnys hakeutua naisten va-
paaehtoiseen asepalvelukseen 
madaltuu, kun sähköinen haku 
otetaan käyttöön viikolla 16. 
Uudistuksen tavoitteena on 
helpottaa hakeutumista ja 
kasvattaa hakijamäärää nais-
ten vapaaehtoiseen asepal-
velukseen. Sähköinen haku-
mahdollisuus on kasvattanut 
hakemusten määrää Puolus-
tusvoimien muihin tehtäviin. 

Uudistus sujuvoittaa myös 
hakuun liittyvää asiointia, 
sillä asiointipalvelu opastaa 
hakemuksen täytössä, eikä 
paperisia hakemuslomakkeita 
enää tarvita. Hakulomakkeen 
voi lähettää viikosta 16 alkaen 
Puolustusvoimien asiointi-
palvelussa osoitteessa https://
asiointi.puolustusvoimat.fi/
Avautuu uudessa välilehdessä. 

Asiointipalveluun kirjaudu-
taan verkkopankkitunnuksilla, 
sähköisellä henkilökortilla tai 
mobiilivarmenteella.

Valintatilaisuudet järjestetään 
huhtikuussa paikallinen tilan-
ne arvioiden
Palvelukseen hakeneet nai-
set kutsutaan hakemuksen 
perusteella aluetoimiston jär-
jestämään valintatilaisuuteen. 
Valintatilaisuudessa annetaan 
tietoa varusmiespalveluksesta 
ja asevelvollisuudesta, hakijat 
haastatellaan ja heidän tervey-
dentilansa tarkistetaan. Va-
lintatilaisuudessa hakijan on 
mahdollista esittää koulutusta 
ja palvelusta koskevat toiveet.

Valintatilaisuudet järjestetään 
paikallinen tilanne arvioiden 
joko lähi- tai etätilaisuutena 
huhtikuun aikana. Aluetoimis-
tot ovat yhteydessä hakijoihin 
ja ilmoittavat, mikäli lähitilai-
suus muuttuu etätilaisuudeksi. 
Muutoksista ilmoitetaan myös 
Maavoimien ja Puolustusvoi-

mien verkkosivuilla ja some-
kanavilla, joten ne kannattaa 
laittaa seurantaan.  

Lähitilaisuuksissa noudatetaan 
THL:n antamia suosituksia 
(mm. käsi- ja yskimishygie-
nia, suojaetäisyydet). Valinta-
tilaisuuksissa jaetaan kasvo-
maskit, joiden käytöstä sekä 
hygieniakäytännöistä ja tur-
vaväleistä ohjeistetaan paikan 
päällä. 

Tilaisuuksien suunnittelussa 
varaudutaan myös nopeasti 
muuttuviin kokoontumisra-
joituksiin. Valintatilaisuuksiin 
osallistuvien lukumäärä ja 
käytössä olevien tilojen koko 
vaihtelevat eri kunnissa. Tar-
vittaessa ohjelmaa tiivistetään, 
istumajärjestystä väljennetään 
ja henkilöiden saapumista 
porrastetaan. Porrastamisesta 
ei välttämättä lähetetä erillistä 
ilmoitusta kotiin ennen tilai-
suutta. 

Näillä toimilla huolehditaan 
siitä, että osastot pysyvät mah-
dollisimman pieninä ja kon-
taktit toisiin henkilöihin mah-
dollisimman lyhyinä.

Valintatilaisuuksiin osallistu-
via pyydetään huomioimaan 
seuraavat varotoimenpiteet:

Jos olet sairas, ota yhteys 
omaan aluetoimistoosi ja sovi, 
miten osallistut valintatilai-
suuteen.
Pese kätesi huolella heti tilai-
suuteen saapuessasi ja huoleh-
di käsihygieniasta läpi tilai-
suuden. 
Pidä turvaväli muihin tilaisuu-
dessa oleviin henkilöihin.

Hakemusten jakautuminen 
Puolustusvoimiin ja Rajavarti-
olaitokseen

•    Maavoimat 1 355
•    Merivoimat 181
•    Ilmavoimat 101
•    Rajavartiolaitos 24
•    Erikoisjoukot 14

Kaikkiaan 1675 neitoa haluaa kokeilla kurkkusalaatin huumaa
Ennätysmäärä naisia vapaaehtoiseen asepalvelukseen

Naisten määrän kasvu palvelee Puolustusvoimia monin tavoin. 
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Tervetuloa keväiseen 
Loviisaan suoritta-
maan jo perinteisek-
si muodostunutta 
PAK-jalkamarssia 
ensi huhtikuun 10. 
päivänä!
Muistathan ilmoittautua mu-
kaan ajoissa ja ennakkoon 
MPK-kalenterin kautta - 
marssi toteutetaan virallisena 
SOTVA-kurssina, joten puo-
lustusvoimien täytyy ehtiä 
hyväksyä siihen osallistujat. 

Marssivarustus on SOT-
VA-tapahtuman mukaisesti 
puolustusvoimien maastopu-
kuvarustus (M05, M91), so-
tilasjalkineet ja vähintään 10 
kg painoinen reppu tai muu 
kantoväline. Nämä sinulla tu-
lee olla itselläsi ilmoittautues-
sasi marssille. Voit halutessasi 
marssia myös siviilimallises-
sa ulkoiluvarustuksessa (jal-
kineet oltava silti sotilasmal-
liset).
Emme kokoonnu tapahtuman 
alussa emmekä lopussa, vaan 
partiot tulevat ilmoittautu-
maan lähtöpisteelle, josta 

heidät lähetetään matkaan 
enintään 10 henkilön ryhmis-
sä. Suosittelemme jokaiselle 
oman kasvomaskin käyttöä.

Perinteisen 25 km matkan 
lisäksi tulee toisena marssi-
vaihtoehtona olemaan tänäkin 
vuonna myös pidempi mat-
ka (n. 45-50 km) kovempaa 
haastetta haluaville. 
Tervetuloa marssimaan 
Loviisan keväisen idyllisiin 
maisemiin!
Ylil evp Jarkko Törmänen 
marssin johtaja

Brandenstein-marssi ihan nurkan takana

NASTA-harjoitukset 
ovat valtakunnallisia 
naisille kohdennettu-
ja valmiusharjoituk-
sia, jotka järjestetään 
vapaaehtoisten nais-
ten voimin. 
Osallistuminen ei edellytä 
aikaisempaa kurssikokemus-
ta, ennakkotietoja tai -taitoja 
valitun kurssin aiheesta tai 
minkään järjestön jäsenyyttä. 
Koulutus on pääasiassa kai-
kille naisille soveltuvaa pe-
ruskoulutusta. Jatkokurssien 
kohdalla saattaa olla ennakko-
taitovaatimuksia, nämä käyvät 
ilmi esitteessä olevista kurssi-
kuvauksista.

Merituuli 2021 valmiusharjoi-
tus järjestetään  9.-11.4. Hami-
nassa. Harjoituksen toteutuk-
sesta vastaa Kaakkois-Suomen 
alueneuvottelukunta.
Koronatilanteen johdosta 
NASTA Merituuli 2021 har-
joituksen kurssit Arjen turval-
lisuus, Suomalainen nainen 
maanpuolustajana ja Johta-
misen peruskurssi on peruttu. 
Kurssit Informaatiovaikutta-
minen, Lapsen kohtaaminen 
kriiseissä ja Viestintä toteute-
taan etäyhteyksin.

NASTA-harjoituksen yleiset 
tavoitteet
Antaa osallistujille arjen tur-
vallisuusvalmiuksia sekä va-
rautumistaitoja

Harjoituttaa naisia toimimaan 
johto-, organisointi-, huolto- ja 
kouluttajatehtävissä

Korona perui kursseja
Koronatilanteen johdosta suu-
rin osa kursseista on jouduttu 
perumaan; Pohjoinen turva, 
Kansainvälinen kriisinhallin-
ta, Selviytyminen maastossa, 
Makean toiminnan joukot tu-
tuksi peruttiin jo aiemmin, ja 
nyt viimeisimpien koronara-
joitusten myötä myös kurssit 
Arjen turvallisuus, Suomalai-
nen nainen maanpuolustajana 
ja Johtamisen peruskurssi on 
peruttu.

Kurssit  Informaatiovaikutta-

minen, Lapsen kohtaaminen 
kriiseissä ja Viestintä on siir-
retty kokonaan etäyhteyksin 
pidettäviksi. Etäyhteyksin pi-
dettävillä kursseilla opetusta 
on perjantaina kello 13.30-19, 
lauantaina 9.30-17.30 ja sun-
nuntaina 8.30-15.

Jokainen ilmoittautuja saa 
vahvistuksen, että ilmoittautu-
minen on tullut perille, mutta 
tämä ei tarkoita, että ilmoittau-
tuja on vielä hyväksytty kurs-
sille. Ilmoittautuja saa sähkö-
postiin erillisen viestin, mikäli 
on tullut hyväksytyksi. Suu-
resta ilmoittautumismäärästä 
johtuen viesti hyväksymisestä, 
tai siitä että on jonossa, voi 
saapua viiveellä.

Osallistumismaksu

Etäyhteyksin toteutettavien 
kurssien hinta on 30 euroa.

Lähiopetuksen osallistumis-
maksu on 75 euroa ja se sisäl-
tää normaalioloissa seuraavaa:

* opetuksen ja opetusmateri-
aalin
* muonituksen
* majoituksen kasarmin tuvis-
sa ja/tai teltoissa
varusteet
Osallistumismaksu lähetetään 
sähköpostitse tai e-kirjeenä 
käytössä olevista yhteystie-
doista riippuen kolme viikkoa 
ennen harjoitusta.

Yleisiä ohjeita

Harjoitukseen ilmoittautu-
neille lähetetään postitse noin 
kuukautta ennen harjoitusta 
harjoituskirje, jossa kerrotaan 
tarkemmin mm. jaettavista 
varusteista, aikataulusta ja 
ajo-ohjeesta.

NASTA Merituuli 2021 -harjoitukseen ohjelmamuutoksia
  

Joskus Brandens-
tein-marssi on suoritet-
tu näinkin kesäisissä 
olosuhteissa. 

 
 

 
 
 

R ESE RVIL ÄIS UR HEI LU LI IT T O  
R es e rv i l ä i s l i i k u n na n  y k s i  k es k e i n en   
t eh täv ä  on  y l l äp i t ää  j a  k eh i t t ä ä  j äs e n i s t ö ns ä  
m aa n pu o l us t us t a i t o j a .  

Y HT EYST IEDOT  
DÖBELNINKATU 2, 00260  HELSINKI    
Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen , puh. 050 541 2007 
risto.tarkiainen@resul.fi 
 

L I IT ON J ÄSENET  
R es e rv i l ä i s l i i t t o  ( RES )  
S uo me n Res e rv i ups e er i l i i t t o  (R U L )  
M aa n pu o l us t us k i l t o j e n l i i t t o  (MPKL )  
S uo me n Ra u ha n t u rv a a j a l i i t t o  (S RT L)  

 

KILPAILUKALENTERI 2021  
 
 

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Tukeva j-os. MPK Ajankohta Vastuuhenkilö 
Ampumahiihto Etelä-Pohjanmaa Jurva   05.-06.02. Jouni Rinta-Keturi 
Ilma-aseet Kymenlaakso Kuusankoski   13.-14.03. Kari Piipponen 
Talvijotos ”Pirkka” Pirkanmaa Pirkkala SATLSTO, PSPR kyllä 19.-21.03. Antti Laalahti 
Reserviläispilkki Keski-Pohjanmaa Pyhäjärvi   21.03. Jyrki Paavola 
Pistooliampumahiihto Kainuu Kuhmo   27.3. Auvo Kärnä 
Ampumasuunnistus Satakunta Niinisalo   24.04. Markku Kuusiniemi 
Falling Plates Suur-Savo Mikkeli   15.05. Pirkka Juntunen 
Sotilasmoniottelu Päijät-Häme Lahti   15.-16.05. Mikko Luostarinen 
Pistooliampumajuoksu Etelä-Karjala Imatra   22.05. Jani Lampinen 
Perinneasekilpailu Päijät-Häme Hollola   5.-6.06. Marko Patrakka 
Reserviläisammunnat Varsinais-Suomi Huovinrinne PORPR ei 03.07. Erkki Lehmus 
Reserviläisgolf Päijät-Häme Lahti   17.07. Jari Salonen 
Etämarssi RESUL Suomi   22.-25.07. Pekka Sillanpää 
SRA:n SM-kilpailut Satakunta Niinisalo PORPR kyllä 13.-15.08. Janne Ojala 
Vahvin reserviläinen Etelä-Pohjanmaa Ylihärmä   21.08. Jani Syvänen 
Frisbeegolf Etelä-Pohjanmaa Isokyrö   22.08. Antti Iivari 
Tarkka-ammunnan SM TA-Kilta Niinisalo PORPR kyllä 27.-29.8. Sami Anttonen 
Res. ampumamestaruus Suur-Savo Mikkeli KARPR ei 17.-19.09. Jan-Aulis Hiltunen 
Kivääri 300m Suur-Savo Mikkeli KARPR ei 18.09. Sakari Ahola 
Syysjotos ”Tyrsky” Kymenlaakso Kotka RPR, RUK ja KARPR kyllä 24.-26.09. Sami Kahila 
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Tänä vuonna MPK on 
valmistautumassa to-
teuttamaan Kesäyön 
Marssi tapahtumia 
yhteensä 8 paikka-
kunnalla alkaen tou-
kokuun puolestavä-
listä elokuun puoleen 
väliin. Näistä tapah-
tumista se tärkein 
kuitenkin on 12.6 
Tuusulassa pidettä-
vä Kesäyön Marssi 
(KYM). 
Marssikeskuksena on perin-
teiseen tapaan Hyrylän urhei-
lukeskus. Tällä kertaa marssi-
toimisto sijaitsee hallin sisällä. 
Marssimatkoissa ja reiteissä 
on tapahtunut pieniä muutok-
sia: 10 km pikamatka on pois-
tunut ja Extreme paketin I ja 
II lenkki ovat pidentyneet 26 
km:n. 

Näin on mahdollista kävellä 
100 km kahdessa vuorokau-
dessa. Tavoitteena tällä muu-
toksella on tarjota Nijmegenin 
marssille kotimainen vaihto-
ehto, koska kyseinen marssi-

tapahtuma on peruttu tänäkin 
vuonna. Tavoitteena on saada 
marssijoita myös Norjasta, 
Ruotsista ja Virosta. 

Marssin järjestelyissä tullaan 
toimimaan kaikkien viran-
omaismääräysten mukaisesti. 
Marssitoimiston ollessa jää-
hallin sisällä kaukalossa tilaa 
on riittävästi turvavälejä var-
ten. Mikäli sisätiloja ei voida 
käyttää, niin marssitoimisto 
siirtyy ulos. Viime kerrasta on 
opittu MPK:n telttojen toimi-
vuudesta sateella. Mikäli CO-
VID tilanne ei anna mahdolli-
suutta toteuttaa marssia 12.6, 
niin sitä siirretään. Marssia ei 
peruta. 

Toistaiseksi varmistamaton 
varapäivä on lauantai 21.8. 
Mikäli siirto tapahtuu, niin sii-
tä tiedotetaan erikseen.
Polkupyörä marssia lukuun 
ottamatta kaikki matkat to-
teutetaan VARTU kursseina. 
Laki Vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta jakaa MPK:n 
kurssitoiminnan neljään ko-
riin: Varautumis- ja Turval-
lisuuskoulutus (VARTU), 
Sotilaallisia valmiuksia palve-
leva koulutus (SOTVA), Avoin 

maanpuolustuskoulutus ja 
muu toiminta. Pääosa MPK:n 
kursseista sijoittuu kahteen en-
simmäiseen koriin. (VARTU 
ja SOTVA). 

Näitten kahden korin suu-
rin eroavaisuus on siinä, että 
SOTVA kurssien järjestämi-
seen käytetään MPK:n saa-
maa valtionapua, VARTU 
kursseihin taas valtionavun 
käyttö on kielletty. SOTVA 
kursseille osallistujat tulee 
hyväksyttää puolustusvoimil-
la. Tämä tarkoittaa sitä, että 
pääsääntöisesti nimilistat lu-
kitaan ja lähetetään hyväksyt-
täväksi aluetoimistoon noin 
30 vuorokautta ennen tapah-
tumaa. Tutkittaessa viimeisen 
4 vuoden ajalta marssijoitten 
ilmoittautumisaikaa havainto-
na voidaan todeta, että 60 % 
marssijoista ilmoittautuu vii-
meisen kahden viikon aikana. 

Tämä tekee marssin järjestä-
misen SOTVA kursseina vai-
keaksi. Nyt on mahdollista 
jopa jälki-ilmoittautua paikan 
päällä, joten marssien järjes-
täminen VARTU kursseina on 
perusteltua, joten se tarkoittaa 
sitä, että kaikki kustannukset 

on kohdennettava marssi-
maksuihin. Tästä syystä siis 
polkupyörä marssille marssi-
joiden/pyöräilijöiden ilmoit-
tautuminen sulkeutuu siis mui-
ta merkittävästi aikaisemmin. 
Haussa on myös kartanluku-
taitoinen innokas reserviläinen 
marssijoukon johtajaksi. Reitti 
on jo tiedusteltu ja se kiertelee 
keskistä Uuttamaata.

Toteutuakseen marssi tarvitsee 
toimitsijoita. Viimeiset vuodet 
toimitsijoiden määrä on ollut 
kokonaisuudessaan noin 40. 
Näinkin pienellä porukalla 
tapahtuma on pystytty järjes-
tämään, mutta kaipaamme ki-
peästi lisää väkeä. Mikäli tun-
tuu että et pysty sitoutumaan 
koko päiväksi, niin kipeimmin 
tarvitsemme toimitsijoita vii-
meisille keski- ja aamuyön 
huoltorasteille. Toimitsija-
kurssi on auki MPK:n järjes-
telmässä.

Reserviläiskerhot! nyt on 
mahdollisuus panostaa jäse-
nistön liikkumiseen! Kootkaa 
joukkue ja tulkaa marssimaan!

TEKSTI JA KUVA:
AKI MÄKIRINTA

Kesäyön Marssi tulee, vielä on aikaa valmistautua!

Kirkkonummen kun-
ta on ottanut käyt-
töönsä Alueellisen 
Valmiuskeskustoi-
minnan (AVAK) yh-
tenä osana kunnan 
varautumista ja en-
nakointia erilaisiin 
häiriötilanteisiin. 
Kirkkonummen kunta ja 
Maanpuolus tuskoulutus-
yhdistys (MPK) järjestävät 
AVAK-toimintaan liittyvän 
Kotiseutuharjoitus-webinaari-
tapahtuman  20.3.2021.  Osa 
AVAK-Kotiseutuharjoituksen 
webinaarikursseista on avoin-
na kaikille, ja osa kursseista 
on suunnattu tietyille kohde-
ryhmille.

-Kirkkonummelaisilla yh-
distyksillä ja vapaaehtois-
toimijoilla on tärkeä tehtävä 
olla mukana kehittämässä ja 
varmistamassa kunnan pe-
rustoimintoja erilaisissa nor-
maaliolojen häiriötilanteissa. 
AVAK-toiminta ja nyt pidet-
tävä Kotiseutuharjoitus tarjo-
avat uudentyyppisen ja konk-
reettisen tavan tehdä tätä työtä 
yhdessä, sanoo Kirkkonum-
men kunnanjohtaja Tarmo 
Aarnio.

Häiriön sattuessa alueellinen 
valmiuskeskus (AVAK) käyn-
nistetään kunnanjohtajan pää-
töksellä. AVAK toimii kunnan 
johtoryhmän antamien mää-
räysten ja ohjeiden mukaisesti 
yhteistyöelimenä vapaaehtois-
toimijoihin ja viranomaisiin. 
Samalla kunnalle tuotetaan 
reaaliaikaisesti tilannekuvaa, 
jota tarvitaan häiriötilanteen 
johtamisessa.

-Kuntalaisten elämään liit-
tyviä häiriötilanteita voivat 
olla esimerkiksi laajat sähkö-

katkot, vedenjakelun häiriöt, 
suuremmat onnettomuudet, 
kemikaalivuodot ja suuret 
metsäpalot. Yhteinen nimit-

täjä näissä on merkittävä vai-
kutus kansalaisten elämään ja 
turvallisuuteen sekä monen eri 
osaajan ja toimijan yhteistyö, 

kertoo Kotiseutuharjoituk-
sen johtaja Antti Rautiainen 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksestä.

-Alueellinen valmiuskeskus 
on toimintamallina uusi ja 
otettu käyttöön vasta muuta-

massa kunnassa. Valmiuskes-
kuksen toimintamalli luodaan 
kunnan ja järjestöjen yhteis-
työssä. On siksikin hienoa, 
että AVAK-kurssille osallistuu 
sekä kunnan toimenhaltijoita 
että vapaaehtoisia reserviläi-
siä ja radioamatöörejä, toteaa 
AVAK-kurssin johtaja Markus 
Lassheikki.

Kotiseutuharjoituksen tarjonta
20.3.2021 järjestettävässä Ko-
tiseutuharjoituksessa oli sekä 
kaikille avoimia että kohden-
nettuja kursseja. Avoimiin 
voitiin ilmoittautua MPK:n 
koulutuskalenterin kautta.. 
Kaikki kurssit järjestettiin we-
binaareina.

 Avoimia kaikille tarkoitettuja 
kursseja olivat Lapsen koh-
taaminen kriisissä -kurssi ja 
72tuntia-/Kotivara-kurssi. 

Kohdennettuina kursseina 
vapaaehtoistoimijoille sekä 
kuntien (Kirkkonummi, Es-
poo, Kauniainen, Siuntio, 
Inkoo, Vihti) vastuuhenki-
löille järjestettiiin kurssit 
AVAK-toiminnasta, Vesihuol-
lon varautumisesta, Öljyntor-
junnasta sekä Poikkeusolojen 
viestiliikenteen ja varavoiman 
järjestämisestä kuntatasolla. 
Kurssien tarkoituksena oli 
kehittää vastuuhenkilöiden ja 
vapaaehtoistoimijoiden osaa-
mista sekä antaa uusia työka-
luja yhteistyöhön.

Kotiseutuharjoitus 20.3 Kirkkonummella
Kunnan ja kuntalaisten yhteistoiminta vaaran sattuessa

MPK:n puheenjohtaja Mika 
Hannula innostaa ihmisiä ra-
dioamatööritoiminnan pariin 
ja tuo esiin oman radioama-
tööritaustansa. Hän vertaa 
harrastustaan vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen, 
joka pysyy usein elämässä 
mukana vuodesta toiseen ta-
valla tai toisella. Ensimmäi-
sen radioamatööriasemansa 
Hannula on perustanut jo 
13-vuotiaana, jolloin hän 
suoritti silloisen kokelasluo-
kan tutkinnon.

Hannula kokee tehtävän-

sä MPK:n puheenjohtana 
olevan luontevaa jatkumoa 
monelle aiemmalle luotta-
mustoimelle maanpuolus-
tuksen parissa ja korostaa 
MPK:n merkitystä maan kat-
tavimpana kokonaisturval-
lisuuskouluttajana. Jatkossa 
koulutusmahdoll isuudet 
radioamatööri- ja viestikou-
lutuksen osalta paranevat 
entisestään tulevien kalusto-
hankintojen myötä.

Tällä hetkellä MPK Lou-
nais-Suomen maanpuolus-
tuspiirissä on käynnissä 100 

innokkaan kurssilaisen voi-
malla Radioamatöörin perus-
luokan tutkintoon tähtäävä 
verkkokurssi. Yleisluokan 
tutkintoon valmistava kurssi 
kokeneimmille on avoinna 
kurssikalenterissa kuten suo-
situn peruskurssin toisinto 
ensi syksylle.

Tervetuloa mukaan radioa-
matöörien salaperäiseen 
maailmaan!

Seuraavat verkossa toteutet-
tavat radioamatöörikurssit 
ovat avoinna ilmoittautumi-

selle:
Radioamatöörin T2-preppa-
us – Teams verkkokurssi
5 x keskiviikkoisin 18-21 al-
kaen 31.3.
Radioamatöörilait teiden 
käyttö – nappulat ja niiden 
merkitys I
6.4. klo 18-20
Radioamatöörilait teiden 
käyttö – nappulat ja niiden 
merkitys II (jatkokurssi)
27.5. ja 27.5. klo 18-20
Radioamatööriksi – Teams 
verkkokurssi II 
8 x keskiviikkoisin 18- 21 
alkaen 25.8.

MPK:n Hannula antaa nostetta radioamatööritoiminnalle
Harjoituksissa keskitytään usein arjen tavallisiin riski- ja vaaratilanteisiin, niiden ennakkoehkäisyyn ja rfatkaisuihin. ( KUVA: Naisten valmiusliiton 
kuvapankki)
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72 tuntia on viran-
omaisten ja järjes-
töjen laatima va-
rautumissuosi tus 
kotitalouksille
Esimerkiksi pitkitty-
nyt sähkökatko voi 
aiheuttaa tilanteen, 
jonka takia yhteis-
kunnan tarjoamat 
palvelut häiriintyvät 
tai jopa keskeytyvät.
Kodeissa tulisi varautua pär-

jäämään itsenäisesti ainakin 
kolme vuorokautta häiriöti-
lanteen sattuessa. Olisi hyvä, 
jos kotoa löytyisi vähintään 
kolmeksi vuorokaudeksi ruo-
kaa ja lääkkeitä. Olisi myös 
tärkeää tuntea varautumisen 
perusteet eli tietää esimerkik-
si, mistä saa oikeaa tietoa häi-
riötilanteessa ja miten pärjätä 
kylmenevässä asunnossa.

Kotitalouksien varautumisen 
merkitys on suuri apu yhteis-
kunnalle ja ennen kaikkea 
ihmiselle itselleen. Siksi jo-

kaisen kannattaa varautua häi-
riötilanteisiin.

Kotona oleva varasto ruokaa ja 
juomaa poikkeuspäivän varal-
le on nimeltään kotivara. Ko-
tivaraa tarvitaan esimerkiksi, 
jos kauppaan ei pääse sairastu-
misen vuoksi. Kotivara on osa 
omatoimista varautumista.

 72 tunnin varautumissuo-
situksella tarkoitetaan sitä, 
että jokaisessa kodissa pitäisi 
olla valmius selvitä itsenäi-
sesti häiriötilanteen sattuessa 

ainakin kolme vuorokautta. 
Suositus on tehty yhteistyössä 
viranomaisten ja järjestöjen 
kanssa. Kotivara ei ole erilli-
nen hätävarasto, vaan tuotteita 
käytetään ja kierrätetään koko 
ajan. Kokoa mieleisesi kotiva-
ra sellaisista elintarvikkeista, 
joita käytät muutenkin. Mieti 
myös mitä ja miten voit tarvit-
taessa laittaa ruokaa sähkökat-
kon aikana. Hanki kotivaraan 
esimerkiksi:

* juotavaksi valmista mehua ja 
pullotettua vettä

*tuoreita hedelmiä, kasviksia 
ja juureksia sekä säilykkeitä
* leipää, näkkileipää, riisikak-
kuja, korppuja
* pähkinöitä, siemeniä, kuivat-
tuja hedelmiä
* hilloja, soseita
muroja, myslejä, hiutaleita
mehuja, mehukeittoja
* huoneenlämmössä säilyvää 
maitoa ja kasvijuomia
* kala-, liha- ja papusäilyk-
keitä
* lastenruokia
* pikariisiä, linssejä, pastaa, 
nuudeleita, pussikeittoja, val-

miskastikkeita, kastikejauhei-
ta, muusijauhetta, soijarou-
hetta
* erityisruokavalioiselle sopi-
vaa ruokaa
* välipalapatukoita, keksejä, 
suklaata, sipsejä
* lemmikeille ruokaa 

Kotivaraksi kannattaa varata 
vain sellaisia ruokia, joita tu-
lee normaalistikin käytettyä. 
Näin ruokien kierto sujuu 
eivätkä elintarvikkeet pääse 
vanhentumaan ja syntymään 
hävikkiä.

Viranomaisten laatimat ohjeet haettavissa netistä
72 tuntia - kotitalouden varautumiskulutusta poikkeustilanteisiin

Keisarillinen Haminan ka-
dettikoulu kaatui suoma-
laiseen isänmaallisuuteen 
– Wanhan Veteraanin we-
binaari, verkkoseminaari, 
ja näyttely tuovat esiin 
200-vuotista upseerikou-
lutusta ennen ja nyt.
Venäjän keisarillinen Suomen 
kadettikoulu aloitti toimintan-
sa 5. maaliskuuta 1821. 

Haminan kadettikoulun pe-
rustamisen juhlavuoden ava-
ustapahtumassa lauantaina 6. 
maaliskuuta peilataan upsee-
rikoulutuksen eroavaisuuksia 
ennen ja nyt monelta kantilta.

-Upseerikoulutuksen 200-vuo-
tisen kehityskaaren käytännön 
muutoksista kuullaan yksi-
tyiskohtia silloisen Haminan 
kadetin ja nykyisen Santaha-
minan kadetin vuoropuhelu-

kuvaelmassa, seminaarikoor-
dinaattori, everstiluutnantti 
evp Kimmo Hakanen kertoo.

Eroavaisuudet historiajanalla 
lähtevät tietysti palvelusasuis-
ta, viikko-ohjelmasta, koulu-
tuksen kestosta, mutta myös 
aatteellisesta tasapainoilusta.

- Venäläisen sotakoulun ta-
voitteet ja suomalaisten nuor-
ten kadettien runebergiläinen 
isänmaallisuus eivät lopulta 
mahtuneet saman katon alle. 
Muun muassa siksi Haminan 
kadettikoulu lopetettiin vuon-
na 1903, Wanhan Veteraanin 
toiminnanjohtaja, eversti evp 
Vesa Kangasmäki tarkentaa.

Webinaarissa Wanhan Vete-
raanin tiloissa alustajina on 
neljä alansa asiantuntijaa.  
Pääluennon, Keisarillinen 
Suomen kadettikoulu Hami-
nassa, pitää prikaatikenraali, 

ST Pentti Airio. Kadettikoulun 
johtaja, eversti Teemu Nurme-
lan aihe on Upseerikoulutus 
Suomessa vuonna 2021.

Haminan kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja, historian 
opettaja Titta Erkkilä esitte-
lee kaupunkia sotilashistorian 
näkökulmasta. Metsänhoitaja 
Juha Levonen puolestaan te-
kee selkoa Mannerheimista 
taitelijoiden innoittajana.

Puolelta päivin alkavan verk-
koseminaarin kesto on kolme 
tuntia. Markku Pakkasen juon-
tamaa tilaisuutta yleisö voi 
seurata omilla verkkolaitteil-
laan maksutta suorana ja osal-
listua keskusteluun Wanhan 
Veteraanin nettisivuilla www.
rvpk.fi. Webinaari on katsot-
tavissa tallenteena heti sen 
päätyttyä samasta osoittees-
ta, samasta siirry webinaariin 
-painikkeesta.

Samana päivänä 6.3. klo 10. 
avattiin koronarajoitukset 
huomioiden myös Wanhan 
Veteraanin vuoden 2021 näyt-
telyt; kaksiosainen vaihtuva 
näyttely Keisarillinen Suo-
men kadettikoulu Haminassa 
1821-1903; kadetti Manner-
heim – Suomen marsalkka ja 
tasavallan presidentti taitei-
lijoiden innoittajana sekä sa-
maan aikaan nähtävissä oleva 
Rauhanturvaamisen ja krii-
sinhallinnan perusnäyttely.

Näyttelyt ja seminaari liittyvät 
paitsi Haminan kadettikoulun 
200-vuotisjuhlavuoteen myös 
Kadettikunnan 100-vuotisjuh-
lavuoteen. Koronasattumaa 
on RUK:n 100-vuotisjuhlien 
siirtyminen tälle vuodelle ke-
säkuuhun.

Koronasyistä avausseminaarin 
toteutetaan vain virtuaalise-

na. Webinaari ja itse näyttelyt 
ovat Rauhanturvaamisen ja 
veteraanityön perinnekeskus 
Wanhan Veteraanin järjestely-
vastuulla. 

Wanhan Veteraanin näyttelyi-
den aukioloajat 2021:
6.3. - 16.5. la-su klo 10-16, 
18.5. – 19.9 ti-su klo 10-16 ja 
25.9. – 28.11.2021 la-su klo 
10-16. Ryhmille tilauksesta, 

myös muulloinkin.

Wanhan veteraanin webinaarit Haminassa avoinna kesällä
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Uudenmaan jääkäripataljoona 
viettää perinnepäiväänsä 11.3.
Pataljoonan historia ulottuu 
aina vuoteen 1921, jolloin Kar-
jalan kannakselle muodostet-
tiin II polkupyöräpataljoona. 
Perinnepäivänään Uudenmaan 
jääkäripataljoona vaalii pe-
rinnejoukkojensa ja jääkärien 
perinteitä.
– Varusmiespalveluksen kaut-
ta tekin liitytte Uudenmaan 
jääkäreiden ja edeltäjäjoukko-
jemme muodostamaan vah-
vaan ketjuun, Uudenmaan 
jääkäripataljoonan komentaja, 
everstiluutnantti Janne Jortama 
sanoi paraatijoukoille perin-
nepäivänä pitämässä puhees-
saan. 
Perinnepäivä aloitettiin sep-
peleenlaskulla Jääkäripaadelle 
Hietaniemen hautausmaalla ja 
jatkui mm. Santahaminassa pi-
detyllä paraatikatselmuksella, 
jonka aikana seppele lasket-
tiin myös Joutselän taistelujen 
muistomerkille. 

- Hyvää 100. perinnepäivää 
Uudenmaan jääkäripataljoona, 
tervehti pataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Janne Jortama 
joukkoaan 11.3.2021 paraati-
katselmuksessa Santahaminas-
sa.
Noin 700 sotilaan vahvuinen 
joukko vietti isoa tasavuosipäi-
väänsä koronaepidemian mää-

rittämissä puitteissa. 1. ja 2. 
Jääkärikomppania ja Esikunta- 
ja viestikomppania olivat ko-
koontuneet Santahaminan lip-
pukentälle. Kaartin soittokunta 
vastasi tilaisuuden musiikista.
Juhlapäivä alkoi varhain aa-
mulla Suomen Kaartin hau-
tausmaalla Hietaniemessä, 
jossa laskettiin Uudenmaan 
jääkäripataljoonan seppele 
Jääkäripaadelle. Tilaisuus jat-
kui Santahaminan lippuken-
tällä järjestetyllä paraatikatsel-
muksella ja seppeleen laskulla 
Joutselän muistomerkille.
Uudenmaan jääkäripataljoona 
jatkaa jääkärien kunniakkaita 
perinteitä vuosien takaa. Vuon-
na 1921 muodostettiin Suomen 
armeijan joukko-osasto Polku-
pyöräpataljoona 2.
 Tuo joukko muodostaa tänään 
100. perinnepäiväänsä viettä-
vän Uudenmaan jääkäripatal-
joonan juuret. Vuosipäivä 11.3. 
taas juontuu vuonna 1555 käy-
dystä Joutselän voitokkaasta 
taistelusta. Nimi Uudenmaan 
jääkäripataljoona otettiin käyt-
töön vuonna 1957.
Uudenmaan jääkäripataljoo-
na on nykyisessä muodossaan 
rakennetun alueen taisteluun 
keskittynyt joukkoyksikkö, 
joka kouluttaa suorituskykyi-
siä kaupunkijääkärijoukkoja 
pääkaupunkiseudun puolus-
tukseen.

UudJP:n 90-vuotis
-perinnepäivä 11.3.

Kaartin jääkäriryk-
mentti kokeili jo viime 
syksyn paikallispuo-
lustusharjoituksessa 
niin sanottua arjen 
johtamisjärjestelmää, 
jossa harjoitukseen 
osallistuvat käyttivät 
suostumuksella omia 
mobiililaitteitaan yh-
tenä sotajoukon vies-
titysmenetelmänä.
Kehä 21-paikallispuolustus-
harjoituksessa oli sama kon-
septi käytössä, kuin viime 
harjoituksessakin. Varusmie-
het, reserviläiset ja Puolustus-
voimien henkilökunta käytti-
vät omalla älypuhelimellaan 
pikaviestisovelluksia omien 
joukkojensa johtamiseen sekä 
tilannekuvan täydentämiseen. 
Perusteluna arjen ratkaisuiden 
kokeilutoiminnassa on ollut, 
että myös poikkeusoloissa 
todennäköisesti hyödynnettäi-
siin omia päätelaitteita jossain 
määrin.

Omien päätelaitteiden käytös-
tä allekirjoitettiin kirjallinen 

suostumus ja joukot saivat itse 
määrittää mitä pikaviestiso-
velluksia käyttävät toiminnas-
saan. 

Kokemuksia kerättiin Kehä 
21-harjoituksen päätteeksi 
muun muassa Urheilukoulun 
tiedustelukomppanian varus-
miesjohtajilta.

Tiedustelijoiden tehtävänä on 
liikkua eri kohteissa partio-
na ja usein kaukana omista 
joukoista. Tämä tuo haasteita 
myös viestiyhteyksiin. Kun 
tehdään havaintoja esimerkik-
si mahdollisesta vihollisesta, 
tiedon tulisi tavoittaa komen-

topaikka mahdollisimman 
pian.

Aliupseerioppilaat Echahid ja 
Karvinen Urheilukoulun tie-
dustelukomppaniasta kertovat, 
että tutuilla sovelluksilla joh-
taminen oli helppoa ja varmaa.

-Puhelin on yleensä koko ajan 
mukana ja sitä on helppo kul-
jettaa, jos vertaa vaikka kent-
täradioon, Echahid tiivistää

-Nopeasti muuttuvissa tilan-
teissa tiedon saa isommalle 
joukolle nopeasti, kun käyte-
tään omia mobiililaitteita ja 
kaikki käyttävät samaa pika-

viestisovellusta. Tieto kulkee 
kaikille reaaliajassa, Karvinen 
lisää.

Tiedustelijat mainitsevat ai-
noaksi huonoksi puoleksi 
akkukäyttöisyyden. Kun pu-
helimesta loppuu akku, se on 
käytännössä hyödytön, ellei 
kanna mukanaan varavirta-

lähteitä. Molemmat kuitenkin 
toivoivat, että voisivat jatkos-
sakin harjoituksissa käyttää 
arjen johtamisjärjestelmää.

Digitalisaatio on tuonut sekä 
helpotusta, mutta myös uusia 
haasteita sekä siviilimaail-
massa, että sotilastoiminnassa. 
Esimerkiksi turvaluokiteltua 

tietoa ei voi lähettää omalla 
mobiililaitteella pikaviestiso-
velluksessa ja viestimisessä 
käytetään aina peitteistöjä. 
Arjen johtamisjärjestelmän 
harjoittelu on kuitenkin tär-
keää sotilastoiminnassa ja sen 
kokeilusta on saatu positiivisia 
tuloksia.

Arjen johtamisjärjestelmä - Joukkojen johtamista älypuhelimella

.
Varusmies käyttää älypuhelinta harjoituksessa
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Kotirintaman naiset 
tekivät mittaamat-
toman arvokkaan ja 
kunnioitettavan työn 
Suomen itsenäisyy-
den säilyttämiseksi. 
Kun miehet lähtivät 
rintamalle, naiset jäi-
vät kotiin perheen ja 
töiden kanssa.
Naiset olivat paitsi veteraanien 
puolisoja myös lasten kasvat-
tajia, tehtaiden toiminnan 
varmistajia, tilojen ja eläinten 
hoitajia ja selviytyjiä. Naisil-
la oli vahva henkinen asema 
Suomen jälleenrakennuksessa, 
kun sodasta palasi enemmän 
tai vähemmän traumatisoitu-
neita miehiä.

Sotiemme Naiset -tunnus sopii 
täydentämään Sotiemme Ve-
teraanit -kokardia niin ajatuk-
sellisesti kuin visuaalisesti  – 
Suomi on rakennettu yhdessä.

Verta, hikeä ja kyyneliä
Tunnus kertoo tarinan suoma-
laisesta kukasta, jossa on ver-
ta, hikeä ja kyyneleitä.
Se rakentuu nauhasta kukka-
maiseksi ja se on somistettu 
kyyneleillä. Muotokieli nou-
dattaa nykyistä veteraani -ko-
kardia.
Tunnuksen kukka ilmentää 
naisellisuutta. Kyyneleet su-
rua, kenties iloakin. Hento 
ruusukulta on värinä äidillinen 
ja seesteinen. Lisäksi metalli-
nen väri symboloi vahvuutta 
ja sitkeyttä, joita sodassa tar-
vittiin.

Rouva Jenni Haukio -
merkki numero 001
” On suuri ilo saada vas-
taanottaa sotiemme naisten 
merkki numero 001. Sotiem-
me naisten tarinan ytimessä 
vaikuttavat ehtymätön myö-
täelämisen kyky, loppumaton 
toimintatarmo sekä rajaton 
lähimmäisenrakkaus. Heidän 
sekä veteraanien sankaruuteen 
kiteytyy koko suomalaisen 
kansakunnan menestystarina. 
Tahto puolustaa omaa maata, 
sen ihmisiä ja elämänmuotoa 
vaati heiltä uhrauksia, joita 
ilman hyvinvointiyhteiskun-
tamme ei olisi voinut kehit-
tyä ja kukoistaa. Kun kannan 
sotiemme naisten merkkiä, 
tunnen syvää kiitollisuutta 
menneiden sukupolvien työstä 
sekä samalla vastuuta tulevai-
suudesta. Muistot elävät, kun-
han määrätietoisesti pidämme 
niitä elävinä. ”

–Jenni Haukio, tasavallan 
presidentin puoliso

Margareta Mannerheim -
merkki numero 002
“ Tämän merkin vastaanot-
taminen on minulle valtava 
kunnia, mutta tunnen myös 
syvää henkilökohtaista iloa 
merkin sanomasta - siitä, että 

sotiemme veteraanien lesket ja 
puolisot ovat edelleen joukos-
samme.

He ovat korvaamattomia ve-
teraanien muiston ja perinnön 
kantajia, mutta heidän oma 
tarinansa on yhtä tärkeä ja ar-
vokas. Naisten osuus maamme 
selviytymisessä ja kukoistami-
sessa on ollut ratkaiseva.

Isäni kanssakin pohdimme 
aikoinaan, millainen Suomi 
meillä olisi sen jälkeen, kun 
viimeinenkin veteraani on 
poistunut keskuudestamme. 
Olimme molemmat sitä miel-
tä, että ollakseen voimakas 
ja voidakseen katsoa tulevai-
suuteen hyvällä itsetunnolla, 
tarvitsee kansakunta yhteisen 
tarinan. Veteraanimme ja hei-
dän puolisonsa edustavat tätä 

yhteistä tarinaamme.

Sotasukupolven elämäntyö on 
niin perustavaa laatua oleva 
osa suomalaista identiteettiä, 
sen läsnäolo niin keskeisellä 
paikalla henkilökohtaisessa 
sielunmaisemassani. Meille 
suomalaisille on valtava ilo 
ja rikkaus, että veteraanien 
jälkeen saamme jatkaa huo-
lenpitoa myös heidän leskis-
tään ja puolisoistaan. Heidän 
kauttaan yhteinen tarinamme, 
Suomen tarina, saa jatkoa. “

–Margaretha Mannerheim

Sotiemme veteraanit - sotiemme naiset -keräys kutsuu mukaan
Nyt on aika muistaa sotiemme naisia 
yhteisellä tunnustuksella

Nämä symbolit ja elementit tekevät tunnuksesta merkityksellisen. Tunnuksesta tulee pari Sotiemme Veteraanit –kokardille. Ne elävät rinnakkain ikään kuin pariskunta.

Tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni Haukio. Margaretha Mannerheim. 
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Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys MPK:n 
uudeksi toiminnan-
johtajaksi on valittu 
prikaatikenraali Antti 
Lehtisalo viiden vuo-
den määräaikaisen 
tehtävään. MPK:n 
hallitus teki valin-
nan kokouksessaan 
16.3.2021.
Prikaatikenraali Antti Leh-
tisalo siirtyy MPK:n toi-
minnanjohtajaksi puolus-
tusministeriön kansallisen 
puolustusyksikön johtajan teh-
tävistä. Nykyinen toiminnan-
johtaja prikaatikenraali (evp) 
Pertti Laatikainen jää pois teh-
tävistään 31.7.2021.

– Lehtisalolla on vankka ko-
kemus työstä kokonaisturval-
lisuuden parissa sekä erin-
omaiset valmiudet MPK:n 
toiminnan ja yhteiskunnallisen 
roolin kehittämiseen. Myös 
hänen aiempi järjestökoke-
muksensa osaltaan puolsi va-
lintaa, kertoo MPK:n hallituk-

sen puheenjohtaja, professori 
Mika Hannula.

Toiminnanjohtajan tehtävää 

haki 16 henkilöä, joista haas-
tateltiin viisi. Haastateltavaksi 
valikoitui sekä ammattiupsee-
reja että reserviläisiä.

Monipuolista kokemusta 
maanpuolustuksesta
Antti Lehtisalolla on pitkä ura 

Puolustusvoimissa sekä puo-
lustusministeriössä ja näin 
ollen monipuolista kokemusta 
maanpuolustuksesta ja koko-
naisturvallisuudesta niin käy-
tännön kuin suunnittelunkin 
näkökulmasta. Käytännön 
toiminta MPK:n kanssa on 
tullut tutuksi hänen toimies-
saan muun muassa Karjalan 
prikaatin apulaiskomentaja-
na 2015 ja Jääkäriprikaatin 
komentajana Sodankylässä 
sekä Rovaniemellä vuosina 
2015–2017. Hän on toiminut 
Suomen Hippos ry:n puheen-
johtajana vuosina 2016–2018.

Vuodesta 2017 jatkuneet teh-
tävät puolustusministeriössä 
ja erityisesti kokemus Laki 
vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta -uudistuksen johta-
misesta antavat Lehtisalolle 
tukevan pohjan MPK:n ope-
ratiivisen toiminnan johta-
miselle. Lehtisalon vastuut 
puolustusselonteon valmis-
teluryhmän varapuheenjohta-
jana sekä asevelvollisuuden 
parlamentaarisen komitean 
sotilaallisen maanpuolustuk-
sen jaoston johdossa antavat 
hänelle hyvät perusteet kehit-

tää MPK:n toimintaa samassa 
linjassa yhteiskunnan muiden 
turvallisuustoimijoiden kans-
sa.

– Kiitän luottamuksesta ja 
odotan innolla tehtäviäni ak-
tiivisen reservin ja osaavien 
vapaaehtoistoimijoiden pa-
rissa. Viime vuosien tehtävät 
ovat entisestään vahvistaneen 
näkemystäni vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen ja 
vapaaehtoistoimijoiden mer-
kityksestä yhteiskunnalle ko-
konaisturvallisuuden näkökul-
masta, toteaa Lehtisalo.

Koko MPK toivottaa Antti 
Lehtisalon lämpimästi terve-
tulleeksi!

Mika Hannula
MPK:n hallituksen puheen-
johtaja
p. 040 033 1838

”Vankka kokemus työstä kokonaisturvallisuuden parissa sekä erinomaiset valmiudet MPK:n toiminnan kehittämiseen”
Prikaatikenraali Lehtisalo MPK:n toiminnanjohtajaksi

MPK:n vapaaehtois-
ten toimijoiden ja 
henkilökunnan kes-
kuudesta valitaan 
vuosittain kolme ak-
tiivisesti ja oma-aloit-
teisesti toiminutta 
henkilöä tai ryhmää. 
Lämpimät onnittelut 
valituille!
Vuoden kouluttaja 2020 Tatu 
Tahkokallio

Vuoden kouluttaja on henkilö, 
joka on viimeaikaisella toi-
minnallaan osoittanut erityistä 
ansiokkuutta ja oma-aloittei-
suutta ja vaikuttanut merkit-
tävästi MPK:n koulutuksen 
kehittämiseen.
Tatu Tahkokallio on ollut mer-
kittävässä asemassa kehittä-
mässä johtamisjärjestelmä- ja 
viestikoulutusohjelman Arjen 
välineet -opetuskokonaisuut-
ta. Tahkokallio on myös an-
sioitunut muun muassa Arjen 
välineet -webinaarien toteut-
tajana sekä luennoitsijana 
ja kouluttajana keskitetyssä 
kouluttajakoulutuksessa. Kou-
luttajana hän on aina valmis 
osallistumaan aktiivisesti ke-
hitystyöhön sekä varsinaiseen 
koulutukseen.

Vuoden viestijä 2020 MPK 
Hämeen viestintätiimi 

MPK:n vuoden viestijä voi 
olla henkilö tai ryhmä, joka 
on sanoillaan, teoillaan tai ku-
villaan edistänyt maanpuolus-
tustahtoa sekä MPK:n tunnet-
tuutta kokonaisturvallisuuden 
tekijänä.

MPK Hämeen viestintätiimi 

kokonaisuudessaan on hyvin 
verkottunut keskenään ja he 
yhdessä huolehtivat MPK:n 
toiminnan monipuolisesta ja 
monikanavaisesta näkyvyy-
destä. Tiimi tekee viestintäyh-
teistyötä koko piirin alueella 
aina Parolasta Tampereelle ja 
Tikkakoskelta Lahteen. MPK 
Hämeen koulutussihteeri ko-
koaa ja suunnittelee viestijöi-
den kanssa tulevien tapahtu-
mien viestintää ja kuvaamista. 
Tiimi tuottaa hyviä artikkelei-
ta piirin kotisivuille, kattavia 
julkaisuja Facebookiin ja in-
nostavaa sisältöä Instagramiin 
eri kohderyhmille. Toiminta 

on suunnitelmallista ja joh-
donmukaista nopeaa reagoin-
tikykyä ja hauskuutta unohta-
matta.

MPK Hämeen viestintätiimiin 
kuuluu Anne Seulanto, Taina 
Luoto, Panu Moilanen, Hanna 
Hohtari, Saija Kuisma, Juha 
Korkeila, Sirkka Ojala, Juha 
Happonen, Matti Hilska, Inca 
Salomaa, Jaana Kettunen ja 
Satu-Maarit Alander.

Vuoden toimihenkilö Ossi 
Hietala

Vuoden toimihenkilö on MP-

K:n henkilökuntaan kuuluva 
henkilö, joka on toiminnas-
saan osoittanut erityistä an-
siokkuutta ja oma-aloitteisuut-
ta. Vuoden 2020 toimihenkilö 
on Ossi Hietala.

Ossi Hietala on monialainen ja 
kehityshakuinen osaaja, joka 
nauttii sekä kentän että ver-
taistensa arvostusta. Hän on 
vuorovaikutuksessaan raken-
tava, rauhallinen, sovitteleva 
ja ammattimainen, jolta löytyy 
aina aikaa ja vastauksia. Os-
silta saa viiveetöntä palvelua 
todellisella asiakaspalveluhen-
gellä ja hänen osaamisensa on 

huippua myös omaa työtään 
laajemmalla alueella.

MPK onnittelee lämpimästi 
kaikkia ansioituneita!

Vapaaehtoistoimijoille kunnianosoituksia
MPK palkitsi vuoden kouluttajan, viestijän ja toimihenkilön

MPK:n vuoden kouluttaja, viestijä ja toimihenkilö palkintolaatta kädessä. Kuvassa Tatu Tahkokallio, Taina Luoto ja Ossi Hietala

Prikaatinkenraali Antti Lehtisalo ottaa vetovastuun prikaatinkenraali Pertti Laatikaisen jälkeen.


