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Vaiherikas vuosi takanapäin

Vuosi 2021 on kääntynyt kohti joulunodotusta ja 
pientä taukoa. Toiminta piirin yhdistyksissä ja 
piirin hallinnossa aktivoitui huimasti Covid rajoi-
tusten vapautuessa, koulutuksia ja kokoontumisia 
saatiin järjestettyä ja urheilu- ja ampumatoiminta 

saatiin myös käyntiin, pystyimme myös aktivoimaan kansain-
välistä toimintaakin hetken tauon jälkeen uudelleen. Valitetta-
vasti tätä kirjoitettaessa tilanne on uudelleen tiukentumassa, 
toivottavasti rokotekattavuuden kasvaessa saamme tämän haas-
tavan viruksen kuriin ja pystymme palaamaan vuonna 2022 ai-
kana normaalirytmiin koulutuksissa sekä kursseissa.

Pandemian lisäksi ympäri Eurooppaa haastetaan rauhaa eri kon-
flikteissa, levottomuuksia on mm. Puolassa ja Serbiassa. Kyber-
turvallisuus on noussut yhä enemmän esille samoin somekurin 
tärkeys, salaiseksi tarkoitettu tieto leviää hetkessä henkilöille 
jotka käyttävät näitä vääriin tarkoituksiin. Osallistuin itse har-
joitukseen, jossa esimerkin omaisesti näytettiin pienen info-
murusen johdattamana tiedot henkilöstä ja käytännössä hyvin 
pienellä vaivalla löydettiin asuinpaikasta lähtien kaikki tiedot. 

Suosittelenkin osallistumaan MPK:n kyberturvallisuus- kurssil-
le sekä muille monipuolisille verkossa suoritettaville kursseille 
jotta osaamisemme turvallisuuden parantamiseen tälläkin sek-
torilla paranee. Medialukutaito on entistä tärkeämpää ja siihen 
on kiinnitettävä erityistä huomiota jotta väärä informaatio ei saa 
voimaa ja aiheuta kansan jakautumista sekä eriarvoistumista.

Vuoden lopun aikana yhdistyksen sekä piirin hallinnon henki-
löt ovat valittuina vastuutehtäviin ja aloittavat työnsä 1.1.2022 
alkaen, onnittelut kaikille eri tehtäviin valituille. Muistattehan 
ilmoittaa päivitetyt tiedot maanpuolustusrekisteriin ja samalla 
muistuttaa yhdistyksissänne että kaikkien jäsenten olisi tärkeä 

päivittää toimiva sähköpostiosoi-
te yhteystietoihin jotta saamme 
informaation kulkemaan kaikille. 
Oltermanni- lehden sähköistymi-
sen vuoksi vuoden ensimmäisestä 
numerosta lähtien on tämä vielä 
tärkeämpää.

Yhdistyksen jäsenmaksun suu-
ruus pitää olla ilmoitettu liittoon 
30.11.2021 mennessä ja muistat-
tehan että yhdistyksen toiminnan 
raportointi tapahtuu ainoastaan 
liiton internet-s ivujen kautta. 

Valtiolliset huomionosoituksien hakemukset ansioituneille toi-
mijoille toimitettava piirin toiminnanjohtajalle viimeistään tam-
mikuun ensimmäisellä viikolla.
Kiitän kaikkia toimijoita sekä sidosryhmiä aktiivisesta työstä 
maanpuolustuksen ja turvallisuuden eteen, onnittelut kaikille 
ylennetyille ja muiden huomionosoitusten saajille 6.12. johdos-
ta.

Hyvää joulua ja turvallista uuttavuotta 2022.

Mats Fagerström
puheenjohtaja

Uudenmaan Reserviläispiiri ry

Pidät käsissäsi viimeistä paperille painettavaa piirileh-
ti Oltermannia. Lehden uudistusprosessi on viimeisiä 
säätöjä vaille valmis, ja vuoden 2022 ensimmäinen 
lehti julkaistaan ainoastaan sähköisellä alustalla. 
Lehden uudistusprosessi lähti käyntiin viime vuonna 

Uudenmaan reservipiirien hallitusten päätöksistä. Tämä päätös 
muodostui molemmissa piireissä käytyjen keskustelujen pohjal-
ta yksimielisesti. On totta, että kaikkien painopuolen tuotteiden 
hinnat ovat olleet nousujohteisia jo hyvän aikaa. Lisäksi postitus 
on nykyaikana hyvin kallista puuhaa, ja myös tämän puolen hin-
takehitys oli yhtenä yhteisen päätöksen muokkaajana. On myös 
hyvä seurata aikaansa: sähköisen lehden muokkaaminen, uutis-
ten ja muun sisällön lisääminen “lennosta” on hyvin helppoa ja 
uutiset saavuttavat näin jäsenistöt entistä nopeammin. Vaikka 
lehti onkin jatkossa koko ajan luettavana, tullaan se edelleen jul-
kaisemaan neljä kertaa vuodessa. Näihin julkaisuhetkiin painot-
tuvat aina suuremmat sisällön julkistukset, jolloin tunne uuden 
lehden julkaisusta säilyy.

On myös hyvä mainita, että piirin osuus liiton jäsenmaksusta 
vähenee suhteessa lehden tuleviin kustannuksiin, jotka ovat siis 
huomattavasti pienemmät. En lähde tässä vaivaamaan ketään 
matematiikalla, mutta säästö painon ja postituksen poistuessa 
yhtälöstä on suuri. Tämä piirin osuudesta säästyvän osuuden 
käyttö on annettu Uudenmaan reservipiireissä yhdistyksien 
päätettäväksi. Yhdistykset päättävät mitä haluavat tehdä lehden 
kustannuksista säästyvällä osuudella, joka on neljä euroa.

Lehden ulkoasuun, toimivuuteen ja sisältöön on kiinnitetty leh-
den uudistusprosessissa paljon huomiota. Voimme olla kaikki 
varmasti tyytyväisiä uudistettuun piirilehteemme, jonka uudis-
tus tuo lehden digitaaliseen muotoon ja 20-luvulle. Tieto lehden 
saapumisesta toimitetaan kaikille Uudenmaan reservipiirien yh-
distysten jäsenille sähköpostilla aina lehden ilmestyessä. Tämän 
takia on erittäin tärkeää, että jokaisen jäsenen sähköpostiosoite 
on päivitettynä maanpuolustusrekisteriin. Helpoiten oikea sivu 
löytyy kirjoittamalla käyttämääsi hakukoneeseen “Maanpuolus-
tusrekisteri Extranet”. Oikeaa linkkiä seuraamalla pääset kirjau-
tumissivulle, jonka kirjautumisohjeiden avulla pääset tutkimaan 

maanpuolustusrekisterin tietojasi ja 
päivittämään muunmuuassa sähkö-
postiosoitteesi. Rekisterissä olevaan 
sähköpostiosoitteeseen lähtee myös 
ilmoitus uuden digi-Oltermannin 
julkaisusta.

Covid-19 ei ole valitettavasti näyttä-
mässä heltymisen merkkejä. Asiasta 
on kirjoitettu ja kirjoitetaan edel-
leen niin paljon eri yhteyksissä, että 
en näe syytä lähteä täyttämään tätä 
palstaa asian käsittelemisellä tällä 
kertaa enempää. Toivotan kaikille 
teille kuitenkin terveitä ja turvallisia 
hetkiä niin normaalin elämän kuin vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen eri osa-alueilla!

Joulu lähestyy ja sitä myöten myös itsenäisyyspäivä erilaisine 
muistamisineen. Toivotan omasta sekä Uudenmaan Reserviup-
seeripiiri ry:n puolesta onnea kaikille ylennettäville ja muista-
misia vastaanottaville sekä reservin että Puolustusvoimien puo-
lella!

Vuosi alkaa kääntymään vääjäämätöntä loppua kohden. Toivo-
tan teille kaikille mitä parhainta itsenäisyyspäivää, joulun aikaa 
sekä uutta vuotta 2022! Muistakaa levätä ja kerätä energiaa, 
maanpuolustajat!

Tatu Häkkinen
puheenjohtaja
Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry

Kädessäsi on nyt vii-
meinen paperiver-
sion Oltermanni- 
lehti. 40 vuosikertaa 
lehti ilmestyi pe-

rinteisessä lehtimuodossa. Tästä 
lehdestä löytyy myös laaja kir-
joitus lehden historiasta. Vuosien 
aikana monesti lehdellä on ollut 
talouden kanssa haasteita, muu-
tamaksi vuodeksi tauollekin on 
lehti jossain vaiheessa laitettu. 
Jatkuvasti nousevat postituskus-
tannukset osaltaan ajoivat piirit tekemään päätöksen 
lehden paperiversion lakkauttamisesta. Myös perintei-
sen painetun median siirtyminen yleisemmin digimaail-
maan ja koronan aiheuttama digiloikka antoivat uskon siihen, 
että lehdestä ollaan kiinnostuneita myös digiversiona. Uusi 
verkkojulkaisu ei ole näköislehti, vaan kuten esimerkiksi il-
tapäivälehdet helposti selailtava. Toivotaan, että jatkossakin 
kiinnostus lehteen säilyy ja mahdollisuuksien mukaan juttuja 
julkaistaan jatkossa useamminkin kuin neljä kertaa vuodessa.
Tänä vuonna on harjoiteltu ja onnistuneesti saatu järjestettyä 
toimintaa etänä ja hybridinä. Monenlaiset toimintatavat ovat 
mahdollistaneet yhä useampien osallistumisen toimintaan. 
Kokousten järjestäminen etäyhteyksillä alkaa olla jo normaa-
lia toimintaa ja sitä tultaneen jatkamaan myös koronan jälkei-
sessä maailmassa. Erilaiset koulutukset, esitelmät ja luennot 
saadaan helposti isonkin kuulijamäärän tietoisuuteen etäyh-
teyksillä. Monta tapahtumaa, joihin ei ole kutsuttu, on ollut 
mahdollista seurata etäyhteydellä, hyvä mahdollisuus tämä-
kin. Perinteiset Taistelukoulun esitelmätkin saatiin käyntiin 
marraskuussa ja hybridinä tietysti, kovin ohuella osallistuja-
määrällä tämä syksyn ensimmäinen kuitenkin. Reserviläis-
piirin syyskokouksen osallistujamäärä lienee ennätys, sekä 
paikalla olijoita että etänä osallituneita oli mukana todella 
runsaasti.
Etämarssit ovat tulleet jäädäkseen, toki vuoden aikana saatiin 
monia perinteisiä marsseja normaalistikin järjestettyä. Hyvä 
keino saada kiireistä väkeä kuntoilemaan tällä keinolla. Ensi 
vuonna marssitoiminta tulee jatkumaan aktiivisena, usei-
ta marsseja on tarjolla. Tärkeimpänä alueellamme Kesäyön 
marssi, joka toivottavasti ensi vuonna saadaan järjestettyä 
sen oikeaan aikaan kesällä. Tosi hieno suoritus, että marssi 
on saatu vuosittain järjestettyä. Osallistutaan jatkossakin jär-
jestäjinä ja marssijoina näihin tapahtumiin.
Päätoimittajavuosinani juttujen saaminen lehteen oli joinain 
vuosina hyvinkin haastavaa, mutta viime vuodet yhdistykset 
ovat kirjoittaneet toiminnastaan ja muustakin alueellamme 
tapahtuneesta toiminnasta. Mikään juttu ei ole liian pieni jat-
kossakaan lehteen. Tärkeää olisi myös tulevaisuudessa saada 
kirjoituksia yhdistysten toiminnasta lehteen. Hyvä tapa tuoda 
omaa toimintaansa esille ja antaa muille infoa siitä, miten yh-
distyksessä voisi toimia. Koko ajan uutta toimintaa tunnutaan 
yhdistyksissä harrastettavan, toki aktiivisen jäsenistön nuor-
tuminen tuo mukaan tällä hetkellä harrastettavia lajeja myös 
reserviläisyhdistyksen toimintaan. Uusia, nuoria jäseniä voi 
saada mukaan uutta toimintaa harrastamalla. Toki reservi-
läistoiminnan kivijalka on vanhemmissa ikäluokissa, jotka 
joskus nuorempina ovat liittyneet yhdistyksiin ja jatkaneet 
jäsenyyttään, vaikkeivat kovin aktiivisesti enää toimintaan 
osallistukaan. Laaja ikähaarukka yhdistyksen jäsenistössä 
luo hyvän pohjan myös erilaisen toiminnan laajaan harjoitta-
miseen yhdistyksissä.
Kiitos kaikille vuosien saatossa lehden eteen tekemästänne 
työstä. Uusi vuosi tuo siis verkkojulkaisun tämän paperisen 
lehden tilalle. Toivottavasti te vakioavustajat jaksatte jatkaa 
tärkeää työtänne myös ensi vuonna. Ja mikään ei olisi mu-
kavampaa, jos uusia kirjoittajia ja uusia aiheita saataisiin 
mukaan ensi vuonna. Rohkeasti kirjoittamaan ja kertomaan 
tapahtumista ja tulevasta toiminnasta. Verkkojulkaisun kiin-
nostavuuteen voitte te toimijat vaikuttaa tuomalla esiin kiin-
nostavia aiheita. Toimituksessa tehdään tietysti parhaamme, 
mutta jutut paikallisesta toiminnasta ja paikallisilta toimijoil-
ta ovat julkaisun suola.

Onnittelut kaikille palkituille ja ylennetyille!

Timo Åkman
päätoimittaja
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Kuluva syksy on ollut todel-
la aktiivinen Reserviläisliiton 
edunvalvonnan osalta. Syys-
kuussa julkaistiin valtioneu-
voston puolustusselonteko, ja 
liitto antoi tähän liittyen asian-
tuntijalausunnot eduskunnan 
puolustusvaliokunnalle sekä 
valtiovarainvaliokunnan hallin-
to- ja turvallisuusjaostolle. 
Näiden lisäksi liitto oli asiasta myös 
kuultavana eduskunnassa syyskuus-
sa.

Liitto totesi lausunnoissaan, että 
paikallispuolustuksen kehittämi-
nen on pitkään odotettu muutos ja 
erittäin tervetullut linjaus. Jatkossa 
reserviläisten paikallistuntemusta ja 
siviilissä hankittua osaamista tullaan 
hyödyntämään paremmin.

Liitto korosti, että uudistuksen yh-
teydessä reserviläisten kertaushar-

joitusten määrää pitäisi lisätä nykyi-
sestä niin, että sijoitettu reserviläinen 
osallistuisi kertausharjoitukseen 
vähintään joka viides vuosi. Tällä 
hetkellä vain noin 6,9 % eli reilut 19 
000 sijoitetusta reserviläisestä kou-
lutetaan vuosittain, mikä tarkoittaa, 
että reserviläinen pääsee kertaamaan 
keskimäärin joka kymmenes vuosi. 
Tavoite tulisi olla 56 000 reservi-
läistä vuodessa. Suorituskyvyltänsä 
vaativampiin tehtäviin sijoitettuja 
pitäisi pystyä kouluttamaan kerran 
vuodessa.

Nostimme suureksi huolenaiheeksi 
sen, miten nuorille tietoisuus ylei-
sestä asevelvollisuudesta ja sen pe-
rusteluista tuodaan paremmin esiin 
jo varhaisessa vaiheessa ennen ase-
velvollisuusiän alkamista. Tässä 
yhteydessä myös maanpuolustusjär-
jestöillä on tärkeä rooli viedä omilla 
toimillaan tietoisuutta eteenpäin ja 
ylläpitää maanpuolustustahtoa esi-

merkiksi lukioissa käytävän Turpo-
tietäjä-kilpailun muodossa.

Näiden lisäksi liitto korosti edelleen 
kokonaisturvallisuuden merkitystä 
myös puolustuksen kehittämisessä. 
Tällä hetkellä kokonaisturvallisuus 
ei ole selkeästi yhdenkään hallinno-
nalan päävastuulla. Asevelvollisuu-
den kehittäminen oli myös vahvasti 
lausunnossa mukana, ja nyt odotam-
mekin mielenkiinnolla parlamen-
taarisen komitean lausuntoa tästä 
asiasta.

Lokakuussa annoimme eduskunnan 
puolustusvaliokunnalle ja valtiova-
rainvaliokunnan jaostolle lausunnot 
valtion ensi vuoden budjetin puo-
lustusmäärärahoista. Painotimme, 
että puolustusmäärärahoja tulisi 
kasvattaa. Lisämäärärahalla tulisi 
huolehtiä riittävistä kertausharjoitus-
määristä, kaluston kehittämisestä ja 
ylläpidosta, riittävästä puolustushal-

linnon tutkimus- ja kehittämistyös-
tä sekä henkilöstöresursseista, jotta 
paikallispuolustusuudistus pystytään 
toteuttamaan suunnitelman mukai-
sesti.

Eduskunnalle annettujen lausunto-
jen lisäksi olemme myös antaneet 
lausunnon Poliisihallitukselle ase-
lupakäytäntöjä linjaavasta luonn-
osohjeesta yhdessä RUL:n, MPKL:n 
ja RESUL:n kanssa sekä ohjeista-
neet yhdistyksiämme ampumalu-
pa-asioissa.

Katse kohti ensi vuotta
Olemme saaneet kaksi uutta pyyn-
töä asiantuntijalausunnoista, jotka 
annamme eduskunnalle nyt vielä 
marraskuussa. Ensi vuonna liiton 
pääteemana tulee olemaan tiedotus 
ja viestintä, joten aktiivinen edun-
valvonnan syksy on ollut hyvä lähtö-
laukaus ensi vuoden teemalle.

Edunvalvontaa tullaan jatkamaan 
aktiivisesti ensi vuonna. Kentän 
ääntä halutaan kuulla jatkossa entis-
tä paremmin. Tulemme nostamaan 
paikallistason toimintaa kaikessa 
viestinnässä sekä myös antamaan 
viestinnän tulitukea piireille ja yh-
distyksillemme. Tämä tarkoittaa 
koulutuksia ja muuta apua viestin-
nän kehittämiseen paikallistasolla.

Ja ennen kaikkea toivommekin teil-
tä nyt hyviä juttuja ja kuvia omista 
tapahtumistanne, joita voisimme jul-
kaista liiton some-kanavissa

Kaikkien aikojen edunvalvonnan syksy

Uudenmaan Reservi-
läispiiri ry:n syysko-
kouksessa 16.11.2021 
hyväksyttiin piirihalli-
tuksen esitys vuoden 
2022 Toimintasuun-
nitelmaksi. Tähänkin 
kokoukseen oli mah-
dollisuus osallistua 
etäyhteydellä.
Uudenmaan Reserviläispiiri ry 
on alueellaan toimivien reser-
viläisyhdistyksien yhteistyö-
organisaatio ja edustaa piirin 
yhdistyksiä Reserviläisliitto 
ry:n toimielimissä. Piiri oh-
jaa ja tukee jäsenyhdistyksien 
maanpuolustus- ja johtamis-
valmiuksien ylläpitämistä ja 
kehittämistä sekä maanpuo-
lustustahtoa ylläpitävää aat-
teellista toimintaa. Reservi-
läispiiri toimii yhteistyössä 
Uudenmaan Reserviupseeri-
piiri ry:n, Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK) 
Etelä-Suomen maanpuolustus-
piirin sekä alueella toimivien 
muiden maanpuolustusjär-
jestöjen ja sidosryhmien sekä 
puolustusvoimien kanssa. 

Toiminnan painopisteet 
vuonna 2022
Toiminnan painopisteet vuon-
na 2022 ovat Maanpuolus-
tustahto, -tietous ja -valmius, 
Vapaaehtoinen maanpuo-
lustuskoulutus, Urheilu – ja 
ampumatoiminta, Veteraani-
työ- ja perinnetoiminta, Jä-
senhankinta ja jäsenhuolto ja 
Kansainvälinen yhteistyö.
38. Uudenmaan Maanpuo-
lustuspäivä järjestetään 
1.10.2022 Mäntsälässä. Maan-
puolustuspäivän järjestelyistä 
vastaavat Mäntsälän Reservi-
läiset ry ja Mäntsälän Reser-
viupseerikerho ry.
Taistelukoulun luentosarja jär-
jestetään yhdessä Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin kanssa 
vuonna 2022. Luennoissa kes-
kitytään ulko-, turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan ajankoh-
taisiin aiheisiin. Tilaisuudet 
pyritään järjestämään myös 
web-luentoina.

Syksyllä 2022 järjestetään 
yhdessä Reserviupseeripiirin 
kanssa Nuorten reserviläis-
ten päivä Kirkkonummella 
Upinniemen varuskunnassa. 
Päävastuullisina tapahtuman 
suunnittelijoina ja järjestäji-
nä piirin yhdistyksistä ovat 
Kirkkonummen Seudun Re-
serviläiset ry yhdessä Kirkko-
nummen Reserviupseeriyhdis-
tyksen kanssa.
Piiri selvittää erityisesti ampu-

maharrastusmahdollisuuksien 
edistämiseen liittyen mahdol-
lisuudet saada ampumarata-
vuorot Rannikkoprikaatista 
Upinniemestä. Piiri on aktiivi-
sesti mukana Uudenmaan Re-
serviupseeripiiri ry:n kanssa 
Tuusulassa 11.6.2022 järjes-
tettävän kesäyön marssin jär-
jestelyissä.
Kansainvälistä y
hteistyötä jatketaan vakiin-
tuneiden yhteistyömuotojen 
mukaisesti Viron Kaitseliiton 
Harju Malevin kanssa painot-
taen yhdistysten ja jäsenten 
osallistumista sotilastaitoja 
kehittäviin tapahtumiin. Pyri-

tään lähettämään joukkueita 
Virossa järjestettäviin partio- 
ja ammuntakilpailuihin sekä 
vastavuoroisesti isännöimään 
virolaisia piirin kilpailuihin 
osallistuvia.

Piirien yhteisen verkkojulkai-
sun Oltermannin kehittämi-
seen ja ylläpitoon osallistutaan 
aktiivisesti. Piirin nettisivusto 
pidetään ajantasaisena ja mie-
lenkiintoisena, päivittämis-
vastuuta tulee jakaa usealle 
henkilölle. Some- kanavien 
(Facebook, Instagram ja You-
tube) käyttöä lisätään.

Hallinto ja talous
Piirin toiminnasta vastaa ja 
sitä johtaa piirin syyskoko-
uksen valitsema piirihallitus 
piirin sääntöjen ja muiden hy-
väksyttyjen sääntöjen ja ohjei-
den mukaan. Piirihallituksen 
pysyväisluontoisena valmiste-
luelimenä toimii työvaliokun-
ta. Työvaliokunta ja piirin toi-
minnanjohtaja vastaavat piirin 
juoksevien asioiden hoidosta.
Piirin talous perustuu henki-
löjäseniltä perittävään jäsen-
maksuun, Reserviläisliiton 
avustukseen, sekä muihin 
avustuksiin ja omatoimiseen 

varainhankintaan (Olterman-
nin ilmoitushankinta). Piirin 
jäsenmaksun suuruus muodos-
tuu vuonna 2022 seuraavasti: 
piirimaksun osuus 6,00 euroa 
sisältäen piirin verkkojulkai-
susta 1,50 €. Vuonna 2022 
Reserviläisliiton jäsenmak-
suosuus on 14,50 euroa ja Re-
serviläinen-lehden tilausmak-
suosuus 8,50 euroa. Lisäksi 
kukin yhdistys määrittää itse 
oman yhdistyksen osuuden.

Uudenmaan Reserviläispiiri vuoteen 2022

Puolustusministeri Antti Kaikkonen Taistelukoulun esitelmää pitämässä 23.9.2021
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Maanpuolustusnais-
ten Liitto ry perus-
tettiin Katajanokan 
Kasinolla Helsingis-
sä 13.11.2004. Tästä 
kertova laatta paljas-
tettiin rakennuksen 
sisääntuloaulassa 
lauantaina 23.10. kut-
suvieraiden läsnäol-
lessa.
Pienimuotoiseen tilaisuuteen 
oli kutsuttu liiton perustami-
sessa aktiivisesti vaikuttaneita 
naisia sekä kaikki liiton pu-
heenjohtajistossa toimineet 
maanpuolustusnaiset, joista 
ilahduttavan moni pääsi osal-
listumaan. Lisäksi tilaisuutta 
kunnioitti läsnäolollaan laa-
tan suunnittelija, arkkitehti 
Reino Hämäläinen ja Kasinoa 
hallinnoivan Katajanokan Up-
seerikerhon edustajana Janne 
Kosonen.

Liiton puheenjohtaja Mervi 
Liimatainen toivotti vieraat 
tervetulleiksi, jota seurasi laa-
tan paljastus ja maljojen nosto 
Maanpuolustusnaisten Liitol-
le. Yhteispotretin jälkeen tilai-
suus jatkui Pilotti-kabinetissa, 
jossa kuultiin puheenvuoroja 
lounaan lomassa ja käytiin vil-
kasta keskustelua.

Perustaminen ja alku- 
vaiheet
Liiton entinen varapuheen-
johtaja Anneli Järvinen kertoi 
esityksessään, millaiset vai-
heet edelsivät Maanpuolus-
tusnaisten Liiton perustamista 
ja miten uuden liiton toiminta 
käynnistyi. Uusi liitto syntyi, 
kun Suomen Naisten Maan-
puolustusjärjestö ry ja Suomen 
Maanpuolustusnaisten Liitto 
ry näkivät tärkeäksi yhdistää 
voimat yhden liiton alle. Yh-
distyneitä liittoja olivat edel-
täneet Reservin Aliupseerien 
Naisten ja Reservin Upseerien 
Naisten liitot, jolloin yhteen-
laskettua historiaa on naisten 
maanpuolustusjärjestötoimin-
nalla jo yli 70 vuotta.
Alkutaipaleella ahkerat puu-
hanaiset tekivät pitkää päi-
vää vapaaehtoisina, kun he 

pystyttivät hallinnon ja loivat 
toiminnan puitteet peruste-
tulle liitolle. Ja kaikki tämä 
ilman nykyisiä sähköisiä vies-

tintävälineitä. Ensimmäisek-
si puheenjohtajaksi lupautui 
pitkähkön harkinnan jälkeen 
Kaarina Dromberg, joka täl-

löin oli kiireinen kansanedus-
taja. Varapuheenjohtajat ja 
muut vastuuhenkilöt veivät 
asioita käytäntöön. Liitolla ei 

ollut tuolloin, kuten ei nyky-
äänkään ole yhtään palkattua 
työntekijää.

Katajanokan Kasinolla 
moninaiset vaiheet
Katajanokan Upseerikerhon 
edustajana Janne Kosonen 
kertoi Kasinorakennuksen 
vaiheista. Upseerit ovat ra-
kennusta hallinnoineet kautta 
vuosikymmenien, mutta kan-
sallisuus on vaihdellut alku-
aikojen venäläisistä, lyhyen 
saksalaisvaiheen jälkeen ny-
kyiseen.  Ravintolatoimesta 
vastaa Noho Parners, mutta 
rakennuksen omistaa Upsee-
rikerho.
Lounaan ääressä kuultiin 
monta muisteloa liiton al-
kuvaiheista ja keskusteltiin 
myös järjestötoiminnan tule-
vaisuuden näkymistä. Esiin 
heitettiin myös toive pitää 
esitelmä liiton perustamisesta 
ja alkuvaiheista laajemmalle 
kuulijakunnalle, esimerkiksi 

liittopäivien yhteydessä.

Liittona nuori – perinteet 
pohjalla
Maanpuolustusnaisten Liit-
to ry perustettiin 13.11.2004 
Helsingissä Katajanokan Ka-
sinolla, kun Suomen Maan-
puolustusnaisten Liitto ry ja 
Suomen Naisten Maanpuo-
lustusjärjestö ry yhdistivät 
voimansa. Uuden liiton en-
simmäiseksi puheenjohtajaksi 
kutsuttiin valtiopäiväneuvos 
Kaarina Dromberg, joka on 
nykyisin liiton kunniapuheen-
johtaja.

Yhdistyvien liittojen taustalla 
on naisten pitkäaikaista järjes-
tötoimintaa. Itsenäisyytemme 
alkutaipaleella naiset alkoivat
toimia miesten rinnalla ja hei-
dän tukenaan vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen saralla. 
Järjestäytynyt toiminta alkoi 
sotien jälkeen 1940-luvulla, 
jolloin naiset perustivat mies-
ten reserviupseerien kerhoihin 
alaosastoja. Oman kokoon-
tumisen ohella naiset tukivat 
upseeri- ja aliupseeriyhdistyk-
siä taloudellisesti ja järjestivät 
tarjoiulua ja ohjelmaa niiden 
kokouksiin.

Suomen Reservin Upseerien 
Naisten valtakunnallinen 
RUN-toiminta alkoi 1956, 
kun järjestetiin ensimmäiset 
neuvottelupäivät. Silloin pe-
rustettu neuvottelukunta oli 
toimeenpaneva elin aina vuo-
teen 1987, jolloin perustetiin 
Suomen Reservin Upseerien 
Naisten Liitto. Siihen kuului 
1989 yhteensä 165 yhdistystä 
ja 6000 jäsentä. Nimi muuttui 
1996 Suomen Maanpuolustus-
naisten Liitoksi.

Aliupseeriliiton (nykyään 
Reserviläisliitto) naisten ala-
osastot puolestaan perustivat 
omaksi yhdyssiteeksi Naisten 
neuvottelukunnan ja rekiste-
röivät sen 1990 nimellä Reser-
vin Aliupseerien Naisten Liit-
to. Vuonna 1996 nimi muuttui 
Suomen Naisten Maanpuolus-
tusjärjestöksi.

MNL perustamislaatta paljastettu

 Kuvassa MNL puheenjohtajat vuodesta 2011, vasemmalta Satu Rajala, Mervi Liimatainen ja Kaarina Suhonen. 
(kuva Satu Virtanen)

Reserviläisurheilu-
liiton uudeksi toi-
m i n n a n j o h t a j a k s i 
on valittu filosofian 
maisteri Veli-Matti Ke-
sälahti. Reserviläis-
urheiluliiton hallitus 
teki päätöksen koko-
uksessaan 1.11.2021. 
Nykyinen toiminnanjohtaja 
Risto Tarkiainen eläköityy al-
kuvuodesta 2022.
Kesälahti siirtyy RESUL:n 
toiminnanjohtajan tehtäviin 
Etelä-Karjalan liitosta, jossa 
hän on toiminut yhteyspääl-
likkönä. Aikaisemmin hän on 
toiminut myös yritysasiantun-
tijana, yrittäjänä ja toimitus-
johtajana. Hänellä on pitkä ko-
kemus reserviläistoiminnan eri 

luottamustehtävistä. Kesälahti 
on lähtenyt Suomen Reser-
viupseeriliiton toimintaan mu-
kaan jo vuonna 1992. Vuosina 
2019─2021 hän on toiminut 
RUL:n varapuheenjohtajana. 
Tänä vuonna hänen vastuul-
laan on RUL:ssa ollut liikunta- 
ja ampumatoiminta.

– Kesälahdella on pitkä ja mo-
nipuolinen kokemus reservi-
läistoiminnasta ja -urheilusta. 
Hän on toiminut muun muassa 
RESUL:n valtakunnallisen tal-
vijotoksen johtajana vuonna 
2014. Lisäksi hän on ollut mu-
kana järjestämässä muita jo-
toksia, ammuntoja sekä yhdis-
telmälajeja. Kesälahti on kädet 
savessa -tekijä, joka innostaa 
myös muut mukaan, toteaa Re-
serviläisurheiluliiton puheen-

johtaja Erkki Saarijärvi.

Vapaa-ajalla Kesälahti on mo-
nipuolinen liikkuja harrastaen 
mm. kuntosuunnistusta, hiih-
toa ja ammuntaa. Hän on ollut 
mukana järjestämässä monia 
isoja urheilutapahtumia Ete-
lä-Karjalassa.

– Kesälahden aikaisemmas-
ta kokemuksesta on hyötyä 
RESUL:n tapahtumien ja kil-
pailujen organisoimisessa ja 
järjestämisessä, mikä on toi-
minnanjohtajan yksi keskeisis-
tä työtehtävistä. Hän on luon-
teeltaan vastuuntuntoinen ja 
yhteistyökykyinen. Hänellä on 
näyttöä siitä, miten vapaaeh-
toisvoimin saadaan isoja, on-
nistuneita urheilutapahtumia 
aikaiseksi, päättää Saarijärvi.

ResUL:n uudeksi toiminnanjohtajaksi 
Veli-Matti Kesälahti

Veli-Matti Kesälahti
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Kansalaisen kyberturvallisuus -verk-
kokurssi tarjoaa nykypäivän yleissi-
vistystä: tietoa turvallisempaan toi-
mintaan digiympäristöissä. Maksuton 
kurssi sopii kaikille ja se on opiskel-
tavissa joustavasti verkossa. Kurs-
sin ovat suunnitelleet ja toteuttaneet 
yhteistyössä Jyväskylän yliopisto ja 
Maanpuolustuskoulutus MPK.

Millaisia riskejä arjessamme on di-
giturvallisuuden alueella? Miten 
tunnistaa tietojen kalastelu? Kuinka 
yksityisyys suojataan ja salasanoja 
hallitaan? Voiko somessa toimia digi-
turvallisesti?

— Kansalaisen kyberturvallisuus 
-kurssi keskittyy digitaalisessa tur-
vallisuudessa sellaiseen tietoon, jon-
ka osaaminen on nykyisin yhtä tär-
keää kuin vaikkapa liikennesääntöjen 

tunteminen. Tämä osaaminen edistää 
niin yksilön kuin koko yhteiskun-
nankin turvallisuutta, kertoo MPK:n 
koulutuspäällikkönäkin työskentele-
vä lehtori Panu Moilanen Jyväskylän 
yliopistosta.

Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi 
avautui Kansallisena tietoturvapäi-
vänä 27.10.2021. Kurssi on opiskel-
tavissa verkon välityksellä ympäri 
vuoden. Kurssi kuuluu MPK:n kyber-
turvallisuuden koulutuspolkuun.

Opiskele digiturvallisuutta 
vaikka bussipysäkillä
Kurssin teemat on jaettu mikro-op-
pimisen ideaa toteuttaen lyhyisiin 
osioihin, joita voi opiskella esim. työ-
matkalla bussissa tai jopa bussipysä-
killä. Koska digitaalinen maailma on 

jatkuvassa muutoksessa, kurssi päi-
vittyy jatkossa aina tarpeen vaatiessa.

MPK:n toiminnanjohtaja Antti Leh-
tisalo arvioi, että Kansalaisen kyber-
turvallisuus -kurssi tulee olemaan 
MPK:n koulutusohjelmissa halu-
tuimpia kursseja.

— Kurssin tekijät ovat kärkiosaajat. 
Tässä yhteistyössä yhdistyvät Jyväs-
kylän yliopiston kyberturvallisuuden 
tieteellinen ja koulutuksellinen osaa-
minen MPK:n kovan luokan ammat-
tilaisten asiantuntemukseen, sanoo 
MPK:n toiminnanjohtaja Antti Leh-
tisalo.

Kurssisisältö on avoin kaikille, suo-
ritusmerkinnän kurssista saa kirjau-
tumalla ja suorittamalla tarvittavat 
tehtävät kurssialustalla Jyväskylän 

yliopiston Moodlessa.

— Digiturvallisuuden osaaminen on 
vastuullisuutta. Sen tarve koskettaa 
jokaista, niin työelämässä, oppilai-
toksissa kuin vapaa-ajalla. Jyväs-
kylän yliopisto ja MPK vastaavat 
tähän tarpeeseen yhteistyöllä, joka 
hyödyttää koko yhteiskuntaa, kertoo 
Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo 
Hämäläinen.

Osa MPK:n kyberturvallisuu-
den koulutuspolkua
Kansalaisen kyberturvallisuus -verk-
kokurssin Jyväskylän yliopiston 
Moodlessa suorittaneet voivat hakea 
suoritusmerkinnän myös MPK:lta. 
Suoritettu verkkokurssi tai vastaa-
vat tiedot on pääsyvaatimus MPK:n 
monille muille kyberturvallisuuden 

kursseille.

Kun kurssi on suoritettu, siitä saa sii-
tä PDF-muotoisen kurssitodistuksen. 
Tämän jälkeen voi rekisteröityä ja 
kirjautua MPK:n nettisivuilla. MP-
K:n koulutuskalenterista voi hakea 
Kansalaisen kyberturvallisuus -kurs-
sin ja ilmoittautua kurssille. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä pyydetään 
lataamaan kurssitodistus MPK:n jär-
jestelmään.

MPK käsittelee kurssi-ilmoittautu-
misia muutaman kerran vuodessa. 
Hyväksytty ilmoittautuminen näkyy 
tämän jälkeen omalla MPK-kortilla 
suoritettuna kurssina.

Kansalaisten kyberturvallisuus
huomion keskipisteeksi

Valtioneuvoston puo-
lustuspoliittinen se-
lonteko julkaistiin 
syyskuussa. Odo-
tetusti puolustuk-
semme peruspilarit 
säilyvät ennallaan. 
Asevelvollisuus, kou-
lutettu reservi, koko 
maan puolustaminen 
ja korkea maanpuo-
lustustahto ovat Suo-
men puolustuksen 
perustana jatkossa-
kin.
Asevelvollisuusjärjestelmä 
tuottaa laajan reservin, jolla 
mahdollistetaan koko maan 
puolustaminen. Toimintaym-
päristöön, väestöön, yhteis-
kuntaan ja teknologiaan liit-
tyvät muutokset aiheuttavat 
asevelvollisuuteen jatkuvia 
kehittämistarpeita. Kehittä-
misen kohteena on asevelvol-
lisuuden eri vaiheet kutsun-
noista varusmiespalveluksen 
kautta reserviaikaan. Selon-
teon mukaan erityisesti naisten 
ja reservin osallistumismah-
dollisuuksia puolustuksen eri 
tehtäviin kehitetään.

Uutena käsitteenä vuoden 
2021 selonteossa esitetään 
laaja-alainen vaikuttaminen. 
Se on sotilaallisessa varautu-
misessa käytettävä uhkakuva, 
joka pitää sisällään mm. hybri-
divaikuttamisen, mutta uhka-
kuvaan sisältyy myös avoin 
sotilaallinen voimankäyttö 
osapuolten välillä. Laaja-alai-
nen vaikuttaminen on suunni-
telmallista, siinä yhdistellään 
eri keinoja ja se on usein pit-
käkestoista.

Reservin rooli korostuu selon-
teossa erityisesti paikallispuo-
lustuksen yhteydessä. Paikal-
lispuolustuksesta on tarkoitus 
jalostaa koko maan kattava 
sotilaallisten suorituskykyjen 
kokonaisuus. Sen tehtävänä 
on osaltaan ennaltaehkäistä ja 
torjua myös laaja-alaista vai-
kuttamista.

Alueelliset joukot poistuvat 
ja jatkossa Puolustusvoimi-
en sodan ajan joukot jaetaan 

käyttöperiaatteen mukaan 
operatiivisiin joukkoihin ja 
paikallisjoukkoihin.

Tulevaisuudessa paikallis-
joukkoja käytetään joukkojen 
perustamiseen, taistelutehtä-
viin, kohteiden suojaamiseen 
ja muiden viranomaisten sekä 
yhteiskunnan tukemiseen. Pai-
kallisjoukoilla suojataan puo-
lustukselle ja yhteiskunnan 
muulle toiminnalle tärkeitä 
kohteita ja osallistutaan häi-
riötilanteiden jälkeiseen toi-
mintojen palauttamiseen yh-
dessä viranomaisten ja muiden 
toimijoiden kanssa.

Reservin rooli paikallisjou-
koissa korostuu entisestään, 
kun niissä hyödynnetään aiem-
paa paremmin reserviläisten 
sitoutuneisuutta, paikallistun-

temusta, siviilissä hankittua 
osaamista ja verkostoja.

Kun paikallisjoukkojen teh-
täväkenttä laajenee, niiden 
vaatimustaso nousee. Uudis-
tuksen jälkeen paikallisjouk-
koihin kuuluu nykyistä enem-
män joukkoja, joita voidaan 
käyttää taistelutehtäviin myös 
nopeasti kehittyvissä tilanteis-
sa.

Paikallisjoukkojen valmiut-
ta ja varustusta kehitetään. 
Selonteossa luvataan, että 
paikallisjoukkojen kertaushar-
joituksia ja vapaaehtoisia har-
joituksia lisätään sitä mukaan 
kuin alueellisia joukkoja pois-
tetaan joukkorakenteesta. Ei 
kuitenkaan ole todennäköistä, 
että Puolustusvoimien paikal-
lisjoukkoihin kohdistama ker-

tausharjoitusmäärä missään 
vaiheessa kasvaisi riittävästi 
nykytasosta. Näin ollen pai-
kallisjoukkojen koulutuksessa 
ja rekrytoinnissa keskeinen 
rooli tulee olemaan vapaaeh-
toisella maanpuolustuksella.

Selonteossa luvataan, että pai-
kallisjoukkojen kehittäminen 
mahdollistaa reserviläisille 
mielekkään urapolun eri tasoi-
sissa poikkeusolojen tehtävis-
sä sekä aktiivisen osallistumi-
sen maanpuolustukseen.

Paikallispuolustuksen voima-
kas kehittäminen on monta 
vuotta kestävä prosessi. Re-
servin osaamista tarvitaan heti 
mm. erilaisten koulutuspolku-
jen rakentamisessa. Tämä työ 
on aloitettava heti, jotta polut 
ovat valmiina vuonna 2025, 

kun paikallispuolustus on uu-
dessa asennossa.

Koulutuspolkuja suunnitel-
taessa on muistettava, että 
tulevaisuudessakin reservi-
läisiä sijoitetaan muihinkin 
kuin vain paikallisjoukkoihin. 
Myös näihin tehtäviin johtavia 
koulutuspolkuja tarvitaan.

Reservin vastuu lisääntyy siis 
tulevaisuudessa. Se on merk-
ki siitä, että reservin merkitys 
puolustuksemme keskeise-
nä elementtinä tunnustetaan. 
Samalla se on luottamuksen 
osoitus vapaaehtoiselle maan-
puolustukselle yleensä ja 
maanpuolustuskoulutukselle 
erityisesti. Omalla aktiivisuu-
della voimme näyttää, että 
olemme tämän luottamuksen 
arvoisia. Nyt tarvitaan sekä re-

serviläisiltä että Puolustusvoi-
milta avarakatseisuutta, jotta 
reservin osaamista ja vapaaeh-
toisuutta pystytään hyödyntä-
mään täysimääräisesti.

JANNE KOSONEN
RUL:N 
TOIMINNANJOHTAJA

Paikallisjoukkojen voima tulee reservistä

Paikallisjoukkojen tehtävät ja koko kasvavat, kun Puolustusvoimien joukkojen toiminnallinen jako uudistetaan.
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MPK:n toiminnajoh-
taja Antti Lehtisalo 
nostaa esiin vapaa-
ehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen 
merkityksen paikal-
lispuolustuksen ke-
hittämisessä. 
Uusi Valtioneuvoston puo-
lustusselonteko tuo esiin 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen merkityksen 
paikallispuolustuksen kehit-
tämisessä. MPK:n ja Puo-
lustusvoimien operatiivinen 
kumppanuus yhteensovittaa 
reserviläisten eri harjoituksia 
aiempaa tehokkaammin nou-
sujohteiseksi koulutukseksi. 
Reserviläisille luodaan entis-
tä paremmat mahdollisuudet 
osallistua ja sitoutua alueelli-
seen puolustukseen.

Avainasemassa reserviläisten 
paikallistuntemus ja oma mo-
tivaatio
Kun paikallispuolustuksen 
uudistusta valmisteltiin, tun-
nistettiin mahdollisuudet sekä 
tarpeet tehostaa laajan reser-

vin käyttöä. Paikallispuolus-
tuksesta kehitetään koko maan 
kattava sotilaallisten suori-
tuskykyjen kokonaisuus, joka 
osaltaan ennaltaehkäisee ja 
torjuu myös laaja-alaista vai-
kuttamista.

— Puolustusselonteko antaa 
raamit sille, että MPK val-
mistelee yhdessä Puolustus-
voimien kanssa reserviläisten 
rekrytointia ja koulutussuun-

nitelmia kehittyvän paikallis-
puolustuksen tarpeita varten, 
tähdentää MPK:n toiminnan-
johtaja Antti Lehtisalo.

MPK:ssa elokuun 2021 alussa 
aloittanut Lehtisalo on hyvin 
perillä Puolustusselonteon 
tavoitteista, sillä hän tuli suo-
raan edellisestä tehtävästään 
puolustusministeriöstä, jossa 
hän oli mukana selonteon val-
mistelussa.

Paikallisjoukkojen kehittämi-
nen mahdollistaa reserviläisil-
le mielekkään tehtäväpolun eri 
tasoisissa poikkeusolojen teh-
tävissä sekä aktiivisen osallis-
tumisen maanpuolustukseen. 
Paikallisjoukkojen koulutta-
misessa ja rekrytoinnissa hyö-
dynnetään entistä enemmän 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen resursseja ja vapaaeh-
toisia reserviläisiä.

Reserviläiset mukaan nousu-
johteiseen koulutukseen
Reserviläisten kouluttami-
nen MPK:n kursseilla tukee 
Puolustusvoimien sotilaallista 
koulutusta ja sen tarpeita. Ta-
voitteena on, että reserviläinen 
pääsee mukaan nousujohtei-
seen koulutukseen.

— Nousujohteisella koulutuk-
sella tarkoitetaan, että reser-
viläinen osallistuu sekä MP-
K:n sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaan (SOTVA) -kou-
lutukseen, Puolustusvoimien 
järjestämiin vapaaehtoisiin 
harjoituksiin että kertaushar-
joituksiin ja voi tätä koulutus-
polkua sijoittua perustettaviin 

sodan ajan joukkoihin, Lehti-
salo kertoo.

Paikallisjoukoissa hyödynne-
tään aiempaa paremmin reser-
viläisten paikallistuntemusta 
ja siviilissä hankittua osaami-
nen. Reserviläisten sitoutunei-
suus ja verkostoituminen ko-
rostuvat paikallispuolustuksen 
tehtävien monipuolistuessa.

— MPK:n koulutuksessa 
huomioidaan reserviläisten 
siviilissä hankittu osaaminen. 
Työpaikalla, opinnoissa ja 
harrastuksissa tai MPK:n kou-
lutuksissa hankittu osaaminen 
kuten aselajikoulutus tukee 
paikallispuolustuksessa toimi-
mista, Lehtisalo kertoo.

MPK:n valmiuspäälliköt re-
serviläisten apuna
MPK:n valtakunnallisen val-
miuspäällikköjärjestelmän 
tärkein tehtävä on huolehtia 
vapaaehtoisten rekrytoinnista 
paikallispuolustusta ja muita 
operatiivisia tarpeita varten. 
He etsivät ”osaajia oikeisiin 
tehtäviin” yhteistyössä huomi-
oiden vapaaehtoisten reservi-
läisten osaamisen ja motivaa-

tion.

— MPK:n valmiuspäälliköt ja 
Puolustusvoimien vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen asioita 
hoitavat upseerit yhdessä ovat 
reserviläisten tärkein linkki 
kohti paikallispuolustuksen eri 
tehtäviä, toteaa Lehtisalo

Ajassa mukana
Puolustusselonteon yksi kes-
keisistä tavoitteista on maan-
puolustustahdon lisääminen. 
Yhteiskunnan toimintaym-
päristö muuttuu koko ajan ja 
myös MPK huomioi muutos 
omassa toiminnassaan. Kaik-
kien kansalaisten osallista-
mista maanpuolustukseen ke-
hitetään lisäämällä erityisesti 
naisten ja reservin osallistu-
mismahdollisuuksia.

— MPK näkee, että reservi-
läisten lisäksi erityisesti naisil-
le ja nuorille suunnatun turval-
lisuuskoulutuksen pitäminen 
keskiössä on avainasemassa 
maanpuolustustietoisuuden 
lisäämisessä, Lehtisalo koros-
taa.

Reserviläisliiton toi-
minnanjohtaja Minna 
Nenonen ja Maan-
puolustuskoulutuk-
sen toiminnanjohtaja 
Antti Lehtisalo alle-
kirjoittivat muistion 
8.11.

Reserviläisliitto ry ja Maan-
puolus tuskoulu tusyhdis -
tys (MPK) allekirjoittivat  
8.11.2021 Helsingissä yhteis-
toimintamuistion, jolla määri-
tellään RES:n ja MPK:n väli-
nen koulutusyhteistyö.

Yhteisellä muistiolla on so-

vittu osapuolten välisesti sii-
tä, miten sovitut periaatteet 
ja vastuut hoidetaan vuoden 
2022 alusta lähtien. Sopimuk-
sessa Reserviläisliiton pai-
nopistealueena on koulutus, 
kuten esimerkiksi koulutuk-
seen liittyvät teemaseminaarit, 
kouluttajien täydennyskoulu-
tustilaisuudet ja naisten vapaa-

ehtoiseen asepalvelukseen pe-
rehdyttävä koulutusohjelma.

Tätä vastuullista toimintaa 
varten Reserviläisliitto perus-
taa vuonna 2022 uuden kou-
lutustyöryhmän, jonka yhtenä 
tehtävänä on yhteistoiminnan 
edistäminen ja koulutustoi-
minnan kehittäminen yhdes-

sä MPK:n kanssa. Vastaavia 
muistioita MPK on tehty 
aiemmin myös Suomen Re-
serviupseeriliitto ry:n kanssa 
johtamiseen sekä Reserviläis-
urheiluliitto ry:n kanssa val-
takunnallisiin kilpailutapahtu-
miin liittyen. Nyt ensimmäistä 
kertaa myös Reserviläisliitolla 
on yhteinen muistio MPK:n 

kanssa koskien koulutusasioi-
ta ja yhteistoimintaa.

Puolustusselonteko korostaa vapaaehtoisen     
maanpuolustuksen merkitystä

Yhteistoimintamuistio Reserviläisliiton ja MPK:n välille

Maanpuolustuskilto-
jen liitto ry on valta-
kunnallinen killat ja 
erilaiset maanpuo-
lustusyhteisöt ko-
koava vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
kansalaisjärjestö si-
viili- tai sotilasarvoon 
katsomatta.
Maanpuolustuskiltojen liitto 
luo, ylläpitää ja kehittää toi-
mintaedellytyksiä sekä tarjoaa 
palveluja jäsenyhdistyksil-
leen. Liiton tehtävänä on yllä-
pitää ja kasvattaa kansalaisten 
maanpuolustustahtoa, levittää 
maanpuolustustietoutta sekä 
osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutuksen ja 
sen kehittämiseen.

Liitto on perustettu vuonna 
1963, siihen kuuluu 80 kiltaa 
ja sen henkilöjäsenmäärä on 
13.000. Kolme jäsenyhdis-
tyksistä on valtakunnallisia 
aselajiliittoja. Killat ovat jouk-
ko-osastokiltoja, aselajikilto-
ja, perinnekiltoja, alueellisia 
maanpuolustuskiltoja, turva-
kurssikiltoja ja maakuntajouk-
kokiltoja. Jäsenkilloilla on 90 
paikallisosastoa ympäri Suo-

mea. Liitolla on 11 koko maan 
kattavaa kiltapiiriä.
Liiton periaatteisiin on perus-
tamisesta lähtien kuulunut se, 
että jäseneksi voivat liittyä 
sotilasarvoon, sukupuoleen ja 
ikään katsomatta kaikki kan-
salaiset, jotka ovat kiinnostu-
neita vapaaehtoisesta maan-
puolustustyöstä. Liitto on yksi 
suurimmista maanpuolustus-

järjestöistä Suomessa. Varsi-
nainen kiltatoiminta tapahtuu 
liiton jäsenyhdistyksissä eli 
killoissa.

Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry liittovaltuuston 
kokous – valitut ja  
palkitut
Maanpuolustuskiltojen liiton 

liittovaltuuston kokouksessa 
Lappeenrannassa valittiin liit-
tohallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle.

Ehdotuksia liittohallituksen 
jäseneksi oli tullut seitsemän.
Liiton vaalivaliokunta oli käsi-
tellyt saapuneet ehdotukset ja 
teki yksimielisen ehdotuksen 
liittovaltuustolle. Ehdotus hy-
väksyttiin.

Valituiksi tulivat kaksivuotis-
kaudelle 2022-23:
Alberto Guidastri, Helsingin 
Sotilaspoliisikilta ry (uusi)
Tapio Lakela, Karjalan Prikaa-
tin Kilta ry (uudelleen)
Arja Rantanen, Österbottens 
försvarsgille-Pohjanmaan 
maanpuolustuskilta rf (uudel-
leen)
Juha Suonperä, Ilmavoimien 
Kiltaliitto ry (uudelleen)
Liittovaltuusto hyväksyi liitto-
hallituksen tekemän toiminta-
suunnitelman ja talousarvion 
vuodelle 2022.
MPKL ry:n ydinviesti kitey-
tettiin yhteisellä hyväksynnäl-
lä uuteen iskulauseeseen
Yhdistää – Tukee – Vaikuttaa

Maanpuolustuskiltojen liiton 
liittovaltuuston kokoukses-
sa Lappeenrannassa jaettiin 

Maanpuolustusmitalit miek-
kojen kera kolmelle ansioi-
tuneelle kiltalaiselle. Mitalin 
saivat: Timo Koukku (liitto-
valtuuston jäsen), Timo Kouk-
kari (Autojoukkojen Helsingin 
Kilta) ja Fredrik Söderlund 
(Rakuunakilta).

Maanpuolustuskiltojen liiton 
liittovaltuuston kokouksessa 
Lappeenrannassa Suomenlah-
den Laivastokillan puheenjoh-
taja Lars Eklund (vasemmalla) 
luovutti killan pienoislipun 
liitolle. Lipun vastaanotti lii-
ton puheenjohtaja Marko Pat-
rakka.

Onnittelut kaikille palkituille 
ja valituille!

Maanpuolustuskiltojen lii-
ton toimisto ja osa hallitusta 
vieraineen katsastivat ensi 
vuoden Pohjoismaisten Kil-
tapäivien paikan Parolan-
nummen Panssariprikaatissa 
13.-15.10.2021. Samalla vie-
railimme Panssarimuseossa 
Hattulassa, Hämeenlinnassa 
Museo Militariassa ja Hämeen 
Linnassa sekä nautimme kau-
punginjohtajan Olli-Poika 
Parviaisen isännöimän illalli-
sen Raatihuoneella.
Prikaatin kalusto ja henki-

lökunta sekä vierailukohteet 
tekivät vaikutuksen vierai-
siimme Norjasta, Ruotsista ja 
Tanskasta.
Odotamme innokkaasti ensi 
vuoden kesäkuuta!

Pohjoismaisten kiltajohtajien tapaaminen Hämeenlinnassa

Liitto on perustettu vuonna 1963, siihen kuuluu 80 kiltaa ja sen henkilöjä-
senmäärä on 13.000. 

MPK:n toiminnajohtaja Antti Lehtisalo. ( KUVA: Ossi Hietala / MPK)
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Reserviläisliiton sääntömääräinen liittokokous 
pidettiin Lappeenrannassa 20.11.2021. Liitto-
hallituksen erovuorossa olivat seuraavat hen-
kilöt:

Etelä-Karjala: Ekroth Leif
Helsinki: Pitkänen Kati, Soininen Timo
Keski-Pohjanmaa: Kurikkala Tomi
Keski-Suomi: Hietanen Perttu
Lappi: Hamari Helvi
Pirkanmaa: Viljanen Jussi

Päijät-Häme: Salonen Jari
Pohjois-Pohjanmaa: Parkkila Pasi
Suur-Savo: Rönkä Jukka
Varsinais-Suomi: Nenonen Minna, Tuominen 
Henri-Pekka

Liittohallitukseen erovuoroisten tilalle vuosille 
2022-2023 valittiin seuraavat:

Etelä-Karjala: Ekroth Leif
Helsinki: Pitkänen Kati, Nikkanen Marko

Keski-Pohjanmaa: Kurikkala Tomi
Keski-Suomi: Hietanen Perttu
Lappi: Jäntti Pasi
Pirkanmaa: Lahtinen Jarno
Päijät-Häme: Vilja Erkki
Pohjois-Pohjanmaa: Parkkila Pasi
Suur-Savo: Nousiainen Arto
Varsinais-Suomi: Parkkonen Juha, Tuominen 
Henri-Pekka

Naismandaattipaikoille vuosille 2022-2023 va-

littiin seuraavat henkilöt:

Lotta Nissi, Pirkanmaa
Virpi Rantala, Etelä-Häme
Katariina Tuominen, Pohjois-Karjala

Lämpimät onnittelut kaikille uusille, valituille 
luottamushenkilöille!

Uudet luottamushenkilöt Reserviläisliiton liittohallitukseen

Suomen Reserviup-
seeriliitto ja Reser-
viläisliitto järjestävät 
vuosittain piirien toi-
minnanjohtajille neu-
vottelupäivät, joiden 
aikana toiminnan-
johtajilla on mahdol-
lisuus verkostoitua 
keskenään, keskus-
tella piirien käytän-
nöistä, sekä kuulla 
liittojen ajankohtai-
sista asioista.
Tämän vuoden neuvottelupäi-
vien kohteeksi valikoitui Lah-
ti, jonne saapui parikymmentä 
toiminnanjohtajaa molempien 
liittojen piireistä. Kaksipäi-
väisen tapahtuman tukikoh-
tana toimi Hotelli Seurahuo-
ne, mutta toiminnanjohtajat 

pääsivät tutustumaan myös 
Lahden kuuluisaan talvilaji-
osaamiseen Hiihtomuseolla 
vierailun muodossa.

Perinteen mukaan neuvotte-
lupäivillä luovutettiin myös 
Vuoden viestintäteko -kierto-
palkinto viestinnässä ansioi-
tuneelle piirille. Tänä vuonna 
palkinnon sai Etelä-Karjalan 
reserviläispiirit, jotka ovat 
erinomaisesti hoitaneet vuo-
den 2020 Turpotietäjä -kilpai-
lun viestintää omalla alueel-
laan. Turpotietäjä noteerattiin 
mm. paikallislehdissä hyvällä 
menestyksellä. Palkinnon otti 
vastaan piirien toiminnanjoh-
taja Veijo Immonen. Sen luo-
vuttivat RUL:n toiminnanjoh-
taja Janne Kosonen ja RES:n 
ensimmäinen varapuheenjoh-
taja Ismo Nöjd.

Perjantaina, toisena neuvotte-

lupäivänä, toiminnanjohtajien 
kanssa kokoustamaan saapui 
myös molempien liittojen liit-
tohallituksen jäseniä.

Liittohallituksen edustajat 
järjestivät illalla yhteisen 
illallisen ja käyttivät lauan-
taina aamupäivän omiin ko-
kouksiinsa. RUL:n hallituk-
sen kokouksessa käytiin läpi 
liiton ajankohtaisia asioita 
puheenjohtaja Aaro Mäkelän 
johdolla.

Mäkelä korosti puheessaan 
erityisesti reserviläisten vas-
tuiden lisäämisen ja tehtävien 
kehittämisen tärkeyttä, sekä 
reserviläisten roolia paikallis-
joukoissa.

Toiminnanjohtajat ja liittohallitus koolla Lahdessa

Perinteen mukaan neuvottelupäivillä luovutettiin myös Vuoden viestintäteko -kiertopalkinto viestinnässä ansioitu-
neelle piirille. Tänä vuonna palkinnon sai Etelä-Karjalan reserviläispiirit.

RUL:n hallituksen kokouksessa käytiin läpi liiton ajankohtaisia asioita puheenjohtaja Aaro Mäkelän johdolla.

Tämän vuoden neuvottelupäivien kohteeksi valikoitui Lahti, jonne saapui parikymmentä toiminnanjohtajaa molem-
pien liittojen piireistä.

M i e t i n t ö n s ä 
26.11.2021 jättänyt 
par lamentaar inen 
komitea esittää kut-
suntajär jestelmän 
ulottamista koko ikä-
luokalle.
 Komitea on asettanut tavoit-
teeksi, että sekä naisille että 
miehille järjestetään velvoit-
tava kutsuntapäivä. Yhteinen 
kutsuntapäivä antaisi nuorille 
nykyistä laajemmat tiedot ja 
valmiudet täyttää maanpuo-
lustusvelvollisuus.

”Perustuslain mukaan maan-
puolustusvelvollisuus koskee 
kaikkia sukupuolesta riippu-
matta. Kaikki kansalaiset tulee 
nykyistä vahvemmin liittää tä-

hän velvollisuuteen”, komite-
an puheenjohtaja, kansanedus-
taja Ilkka Kanerva tähdentää.

Asevelvollisuusjärjestelmä on 
Suomen puolustusratkaisun 
perusta. Järjestelmää haas-
tavat pienenevät ikäluokat 
sekä toimintakyvyn rajoitteet 
palveluksen aloittamiselle tai 
loppuun asti suorittamiselle. 
Kehityksen pysäyttäminen 
edellyttää eri viranomais-
ten yhteistyön tiivistämistä 
nuorten hyvinvoinnin ja toi-
mintakyvyn parantamiseksi. 
Puolustusvoimat arvioi myös 
palveluskelpoisuusluokittelua, 
joka mahdollistaisi asepalve-
luksen suorittamisen tietyillä 
terveydellisillä rajoitteilla. 
Tavoitteena on, että asepalve-
lusta aloittavien määrä nousee 

nykytasosta ja entistä harvem-
pi keskeyttää palveluksen. 

Nuorten maanpuolustustie-
tämystä vahvistetaan sekä 
koulujärjestelmän että kutsun-
tajärjestelmän avulla.  Kou-
lujärjestelmässä annettava 
opetus sopii hyvin yhteiskun-
taopin tavoitteisiin. Kutsun-
tapäivänä annettaisiin tietoa 
maanpuolustusvelvollisuudes-
ta ja asevelvollisuudesta (ml. 
siviilipalvelus) sekä mahdol-
lisuudesta naisten vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen. Samalla 
kerrottaisiin kokonaisturval-
lisuuden toimintamallista ja 
vapaaehtoisen varautumisen 
mahdollisuuksista. Kokonais-
turvallisuuden toimintamallis-
sa yhteiskunnan elintärkeistä 
toiminnoista huolehditaan vi-

ranomaisten, elinkeinoelämän, 
järjestöjen ja kansalaisten yh-
teistyönä.

Komitea haluaisi vahvistaa 
reserviaikaa osana asevelvolli-
suutta. Myös valtioneuvoston 
puolustusselonteko korostaa 
paikallispuolustuksen ke-
hittämistä. Tulevaisuudessa 
paikallisjoukot muodostavat 
valtakunnallisen verkoston, 
joka kykenee monipuoliseen 
ja vaativaan viranomaisyh-
teistyöhön. Yhteydenpitoa 
reserviläisiin parannetaan ja 
reserviläisten osaamista hyö-
dynnetään uudistuvassa pai-
kallispuolustuksessa. Komitea 
katsoo, että reservin ikärajaa 
on syytä tarkastella, ja tavoit-
teena tulee olla reservin ikära-
jan nostaminen.

Sotilaallisen maanpuolustuk-
sen näkökulmasta järjestelmä 
vastaa hyvin sen tarkoitukseen 
tuottaa reservi koko maan 
puolustamiseksi, komitea ar-
vioi.  Maanpuolustustahto on 
korkea ja järjestelmän kanna-
tus on vakaa. Komitean esityk-
set vahvistaisivat edelleen so-
tilaallisen maanpuolustuksen 
toimintaedellytyksiä.

Komitea haluaisi tiivistää si-
viilipalveluksen roolia yhteis-
kunnan kokonaisturvallisuu-
den vahvistamisessa kuitenkin 
säilyttäen sen vakaumukseen 
perustuvan luonteen. Siviili-
palveluksen potentiaalia suun-
nataan tulevaisuudessa tuke-
maan kokonaisturvallisuuden 
toimintamallia valtion tarpeis-

ta lähtevänä järjestelmänä. 
Siviilipalvelus säilyy jatkos-
sakin siviilihallinnon alaise-
na. Tavoitteena on kytkeä si-
viilipalvelus osaksi julkisen 
hallinnon varautumistyötä, 
jolloin siviilipalvelusvelvol-
lisia voitaisiin hyödyntää eri-
tyyppisissä valmiustilanteissa. 
Siviilipalveluksen suorittanei-
den käytettävyyttä muissakin 
kuin sotilaallisissa kriiseissä 
olisi perusteltua kehittää. Ko-
mitea katsoo myös, että naisil-
le on syytä avata mahdollisuus 
vapaaehtoiseen siviilipalve-
lukseen.

Asevelvollisuuskomitea esittää kutsuntoja myös naisille
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Vuosi 2022 on Piiri-
neuvoston kolmas-
kymmenesseitsemäs 
toimintavuosi. 
Vuonna 1984 päätti Piirin 
syyskokous Hangossa perus-
taa piirineuvoston, jonka tar-
koituksena oli antaa mahdol-
lisuus jäsenilleen olla mukana 
edelleen reserviläistoiminnas-
sa vielä varsinaisen aktiivisen 
yhdistystoiminnan jälkeen 
ikäryhmälleen sopivalla ta-
valla.
Piirineuvosto toimii Uuden-
maan Reserviläispiiri ry:n 
yhteydessä. Piirineuvoston 
edustajalla on osallistumis- 
ja puheoikeus Uudenmaan 
Reserviläispiirin ry:n ja piiri-
hallituksen kokouksissa. Pii-
rineuvosto toimittaa piirille 
tilinpäätöstietonsa, toimin-
takertomukset, talousarviot 
ja toimintasuunnitelmansa. 
Piirineuvoston jäsenet voivat 
olla tarvittaessa toiminnalli-
sena tukena niin piirissä kuin 
omassa paikallisyhdistykses-
sään. Tavoitteena on saada 
edustus Piirineuvostoon jokai-
sesta reserviläisyhdistyksestä 
piirin alueelta.

Syyskokous 27.10.2021 
Hämeenlinnassa Museo 
Militariassa
Piirineuvoston puheenjoh-
tajaksi vuodelle 2022 valit-
tiin Hans-Rune Holmberg 
Tammisaaresta, hallituksen 
varapuheenjohtajaksi Timo 
Saloranta Lohjalta, sihteeriksi 
Jouko Hyvärinen Myrskyläs-
tä, rahastonhoitajaksi Veikko 
Wahlstén Karkkilasta ja am-
pumavastaavaksi Kaarlo Sihl-
man Pukkilasta. 
Piirineuvoston toiminta on 
jäsenistön maanpuolustushen-
gen vaalimista, jatkaen totut-
tua reserviläistoimintaa aktii-
visen hallinnollisen toiminnan 
päätyttyä perusyhdistyksissä.
Piirineuvoston kokousten 
yhteydessä pyritään järjestä-
mään entiseen tapaan jokin 
tutustumiskohde. Kokouksia 
pidetään kolme kertaa, joista 
yksi on Uudenmaan Maan-
puolustuspäivän yhteydessä.
Ampuma- ja ulkoilupäiviä pi-
detään keväällä Hyvinkäällä 
ja kesällä Karkkilassa, Lopel-
la ja Hyvinkäällä. Osallistu-
misaktiivisuudesta ja kilpai-
lupisteistä palkitaan vuoden 
lopussa kiertopalkinnoilla ja 
henkilökohtaisilla palkinnoil-
la. Ampumatapahtumat järjes-
tää Myrskylän Reserviläiset 
ry, yhdessä ampumavastaavan 
kanssa. 

Korona rajoitti toimintaa 
vuonna 2021
Vuonna 2020 maailmalla le-
vinnyt Koronapandemia on 
estänyt myös tänä vuonna toi-
mintasuunnitelmassa olevia 
toimintoja. Piirineuvoston al-
kuvuoden ampuma- ja ulkoi-
lupäivät Hyvinkäällä ja Kark-
kilan Kovelossa jouduimme 
perumaan.
Piirineuvoston kevätkokous-
kin pystyttiin pitämään vasta 
14.7.2021 Vihdissä. Ennen 
kokousta valtiotieteen tohtori, 
poliittisen historian dosentti 
Eino Ketola piti ansiokkaan 
ja mielenkiintoisen esitelmän 

Vihdin historiasta ja väestön 
siirtymisestä Vihtiin.
Piirineuvoston hallitus suun-
nitteli kesällä kesäteatteri- ja 
Nahkion Maatalousmuseossa 
käyntiä Karkkilaan. Haluk-
kaita osallistujia ei tullut tar-
peeksi, joten tapahtumaa ei 
toteutettu.
Uudenmaan Maanpuolus-
tuspäivä 2.10. Karkkilassa 
peruuntui. Samoin Maanpuo-
lustuspäivän yhteydessä pi-
dettävä Piirineuvoston kokous 
peruuntui.
Koronaepidemian vuoksi pys-
tyimme vuonna järjestämään 
ainoastaan kahdet kilpailut, 
joten sotilaskivääri- / soti-
laspistoolitulokset laskettiin 
molempien ampumapäivien 
yhteenlaskettujen tulosten pe-
rusteella.
1. Jouko Hyvärinen  
333 pistettä
2. Matti Perttilä   
295 pistettä
3. Veikko Wahlstén  

280 pistettä
4. Kaarlo Sihlman  
254 pistettä
5. Pekka Kärnä  
231 pistettä
6. Hans-Rune Holmberg 
184 pistettä
7. Sven Nordlund      
82 pistettä
8. Esa Noukkala     
37 pistettä 
Jouko Hyväriselle luovutettiin 
deaktivoitu mustaruutihaulik-
kokiertopalkinto.
Reserviläiskivääri
1. Veikko Wahlstén  
183 pistettä 
2. Jouko Hyvärinen  
163 pistettä 
3. Matti Perttilä   
159 pistettä 
4. Pekka Kärnä         
132 pistettä 
5. Hans-Rune Holmberg 
126 pistettä 
6. Kaarlo Sihlman  
100 pistettä 
7. Sven Nordlund     

75 pistettä 
Veikko Wahlsténille luovutet-
tiin Jorma Kairan lahjoittama 
”Kairan pytty” kiertopalkinto.

Tutustuminen Museo  
Militariaan
Museo Militaria Suomen Ty-
kistö-, Pioneeri- ja Viestimu-
seo sijaitsee historiallisella 
Hämeenlinnan Linnankasar-
milla. Opastuskierroksella 
oppaana oli tutkija Henrik 
Järvinen.
Perusnäyttely on rakennettu 
kolmeen kerrokseen. Alhaal-
ta lähdetään etenemällä kes-
kiajalta Ruotsin vallan ajoista 
kohti autonomian aikaa. En-
simmäisessä kerroksessa ker-
rotaan myös jääkäriliikkeen ja 
kansalaissodan vaiheista.
Toisessa kerroksessa edetään 
itsenäistymisen alusta kohti 
talvisotaa ja jatkosotaa. Ty-
kistökenraali Nenoselle on 
omistettu oma huone. Toises-

sa kerroksessa sijaitsee myös 
elokuvateatteri, jossa katsoim-
me elokuvan talvi- ja jatkoso-
dasta ja tykistön osuudesta 
Suomen torjuntavoittoon sen 
estäessä Suomen miehittämi-
sen. Käytössä oli suomalais-
ten kehittämä tykistön tulen-
johto ja -mittaus menetelmä, 
jossa useammassa paikassa 
olevat patteristot, muuntimien 
ansiosta pystyivät ampumaan 
samaan kohteeseen yhtäai-
kaisilla komennoilla. Sillä ja 
Saksalta saaduilla panssarin-
torjuntatykeillä oli suuri mer-
kitys mm Tali-Ihantalan tor-
juntavoitoissa. Näyttelyssä on 
myös paljon yksityiskohtaista 
välineistöä, joka oli osin suo-
malaisten suunnittelemaa ja 
valmistamaa. Aikansa par-
haimmistoa.
Ylin kerros käsittelee sodan 

jälkeistä aikaa. Marsalkka 
Mannerheim on myös huo-
mioitu. Nähtävänä on muun 
muassa tykkilavetti, jolla 
Marski arkkuineen siirrettiin 
juhlakulkueessa Tuomiokir-
kolta Hietaniemen hautaus-
maalle. Esillä oleva sinkkiark-
ku on se, jolla Mannerheim 
siirrettiin Sveitsistä Suomeen. 
Tykkihallissa on museon ar-
vokkaimmat tykit. Ulkonäyt-
telyalueelta Vanajaveden ran-
ta-alueelta niitä löytyy lisää. 
Museoalueelta löytyy myös 
museokauppa. 
Yhdyshenkilönä kokous- ja 
museojärjestelyissä oli Kaar-
lo Sihlman. Hänelle kiitokset 
ideasta ja hyvin toimineista 
järjestelyistä. Hyvin antoisa ja 
mielenkiintoinen päivä!

Piirineuvosto toimii

Polkugeneraattori, jolla on tuotettu sähköä radiopataljoonan sähkötysluokkaa varten 1920-luvulla. (kuva: Jouko 
Hyvärinen)

Kuvassa oikealla Piirineuvoston puheenjohtaja Hans-Rune Holmberg, vieressä kesän sotilaskivääri / -pistoolikilpailujen voittaja ja kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa saanut Jouko Hyvärinen, 
toinen Matti Perttilä ja kolmas Veikko Wahlstén.(kuva: Aarre Arrajoki)

Hans- Rune Holmberg ja Jouko Hyvärinen luovottavat Piirineuvoston 
korkeimman huomionosoituksen Pekka Pulkkiselle työstään Piirineu-
voston hyväksi. (kuva Erja Sihlman)
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Järvenpään Reserviupseeri-
kerhon sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin 3.marraskuu-
ta kerhon vuosien 1999-2000 
puheenjohtajan Matti Toi-
vasen johdolla sihteerinään 
tämän tekstin kirjoittaja. Ko-
kouksessa, johon osallistui 14 
jäsentä, valittiin vuodelle 2022 
hallitus ja toiminnantarkas-
tajat varamiehineen, samoin 
edustajat piirihallitukseen ja 
piirikokouksiin sekä liittoko-
koukseen. Toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio vahvistettiin 
sekä hyväksyttiin JäRuk Stra-
tegia-ajatus 2022-2026.

Henkilövalinnat ja jäsen-
maksu
Keijo Kylmälä kerhon vuo-
sien 2014-2019 puheenjohtaja 
valittiin eroa pyytäneen Jukka 
Huikon jälkeen puheenjohta-
jaksi, Huikon jatkaessa halli-

tuksen jäsenenä. Uudeksi 1. 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
Seppo Rantanen Kylmälän 
jälkeen. Olli Greggilä jatkaa 2. 
varapuheenjohtajana.
Simo Liikanen valittiin halli-
tuksen uudeksi jäseneksi ero-
vuoroisen Anna-Liisa Flinkin 
jälkeen. Hallituksen jäseninä 
jatkavat Kari Haapala, Pek-
ka Hänninen, Veikko Karhu-
mäki, Esa Kukkonen, Hannu 
Lagerström, Aku Lindström, 
Mika Nurmela, Jukka Orsila, 
Juhani Suhonen, Tapio Tuo-
misto, Osmo Vikman ja Jere 
Willberg.
Toiminnantarkastajiksi valit-
tiin Aarre Kettunen edelleen ja 
uutena Kari Haapanen Markku 
Fagerlundin jälkeen sekä va-
ralle uusina Petri Nissilä Matti 
Juntusen jälkeen ja Veli-Matti 
Jantunen Haapasen jälkeen.
Kerhon jäsenmaksu 39 euroa 
varsinaisilta jäseniltä ja 23 eu-

roa nuorisojäseniltä (s. 1994 
tai >) säilyvät ennallaan.
Piirilehti Oltermannin muut-
tuessa painetusta digilehdeksi, 
jäsenmaksuja olisi voitu vä-
hän pienentää. Niiden säilyt-
tämisellä nykyisinä turvataan 
jäsenmaksujen muuttumat-
tomuus vuosiksi eteenpäin. 
Liitto- ja piirimaksun sekä 
valtakunnallisen Reserviläisen 
ja digilehti Oltermannin osuus 
jäsenmaksuissa nousee tule-
vaisuudessa jossain vaiheessa. 
Silloin kerholle tulevaa jäsen-
maksun osuutta vähennetään 
vastaavasti.
Piirilehti Oltermannin vuo-
sikerrat ovat luettavissa vuo-
desta 2016 alkaen nettisivuilta 
www.uudres.fi > Oltermanni.

TEKSTI JA KUVA
VEIKKO KARHUMÄKI

Järvenpään Reser-
viupseerikerho ry on 
merkitty yhdistysre-
kisteriin 16.4.1951. 
Suomen Reserviupseeriliit-
toon liittyi samana vuotena 
kaikkiaan kahdeksan reser-
viupseerikerhoa, jolloin liit-
toon kuului 134 jäsenyhdistys-
tä, joissa noin 13 000 jäsentä. 
Tänä päivänä liittoon kuuluu 
300 kerhoa, joissa on noin 
27 000 jäsentä.
Lauantaina 13. marraskuuta 
Seuratalon salintäyteisen ylei-
sön joukossa olivat lotta, so-
tainvalidi Leena Sonninen ja 
satavuotias sotainvalidi Arvo 
Niemi. Juhlapäivänä kerhon 
puheenjohtajisto, Jukka Huik-
ko, Keijo Kylmälä ja Olli 
Greggilä laskivat havuseppe-
leen Tuusulassa sankarivaina-
jien muistomerkille ja Järven-
päässä Karjalaan jääneiden 
vainajien muistomerkille.
Tervehdyssanoissa kapt Yrjö 
Kotisalo, kerhon vuosien 
1974-1977 puheenjohtaja, toi 
esiin kerhon toiminta-ajatuk-
sen sotien jälkeisinä vaikeina 
vuosina, jolloin maata jälleen-
rakennettiin, siirtokarjalaisia 
asutettiin ja Suomi maksoi 
Neuvostoliitolle vielä sota-
korvauksia. 
Kerhon toimintaan kuului 
tuolloin muun muassa vai-
keassa asemassa olleiden 
jäsenten ja paikkakunnan 
kaatuneiden reserviupseerien 
omaisten tukeminen sekä 
maanpuolustusasiain kehittä-
misen edistäminen ja seuraa-
minen.
Yleiseen ilmapiiriin vaikutti 
erityisesti 1960-luvulla, mutta 
vielä vuosikymmentä myö-
hemminkin maanpuolustus-
vastainen ilmapiiri. Sotiemme 
veteraanien ja lottien arvostus 
oli alimmillaan. Tuusulanjär-
ven ympärillä mentiin vasta-
virtaan veteraanisukupolven 
saavutuksia arvostaen. Toi-
mintaa tukivat Itä-Uuden-
maan Sotilaspiiri, Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentti, Tais-
telukoulu, Järvenpään kau-
punki ja seurakunta, paikal-
lislehdet Keski-Uusimaa ja 
Tuusulanjärven Viikkouutiset 

sekä monet yritykset.
Tänä päivänä yhdistys toimii 
kokonaismaanpuolustuksen 
hyväksi, ylläpitää maanpuo-
lustustahtoa, kannustaa jäse-
niään reserviläiskuntoisuuden 
ylläpitämiseen myös ampuma-
toiminnassa, jonka Reserviup-
seeriliitolle yhdistyksineen 
salli silloinen Sisäasiainmi-
nisteriö päätöksellään vasta 
3.4.1954.
Veteraanitukityöllä on ol-
lut merkittävä osuus kerhon 
toiminnassa vuodesta 1988 
lähtien, vuoteen 2006 asti Jär-
venpään sotainvalidiosaston 
hyväksi ja Veteraanivastuu 
ry:n perustamisesta vuodesta 
2006 lähtien kaikkien kolmen 
Järvenpään veteraaniyhdistyk-
sen hyväksi. Toimintana ovat 
edelleen jäsenten suorittamat 
lipaskeräykset, varusmiesten 
suorittamien ovelta ovelle ke-
räysten johtaminen ja veteraa-
nitalkoot.
Kerhon perustamiskokouk-
sessa yhdistykseen liittyi 25 
reserviupseeria. Tänä päivänä 
kerhoon kuuluu 311 upseeri-
jäsentä.

Juhlapuheen esitti dosentti 
Arto Luukkanen itänaapurim-
me historian tutkija Neuvos-
toliiton ja sen lakkauttamisen 

21.12.1991 jälkeen Venäjän 
vaikutuksesta maamme itse-
näisyyteen. Tutkijan näkemys 
tulevaisuuteen lähti vuoden 
2008 elokuussa käydystä Ve-
näjän ja Georgian välisestä 
sodasta Krimin niemimaan 
miehitykseen ja irrottamiseen 
Ukrainasta helmikuussa 2014 
sekä huhtikuussa 2014 alka-
neeseen aseelliseen yhteenot-
toon Itä-Ukrainassa.
Puheessa korostuivat myös Ve-
näjän sotaharjoitukset maam-
me lähialueilla, itärajamme 
tuntumassa sijaitsevien soti-
lastukikohtien kehittäminen ja 
rautateiden rakentaminen sekä 
hybridivaikuttaminen. Mietit-
tävää kuulijoille jätti tutkijan 
kysymys miten maamme toi-
misi itänaapurin erikoisjouk-
kojen suorittamassa yllätys-
hyökkäyksessä joko Etelä- tai 
Pohjois-Suomeen ja miten sii-
hen reagoisi Euroopan Unioni 
tai Nato ja sen jäsenvaltioina 
Norja ja Baltian maat.

Palkitsemia ja   
tervehdyksiä
Juhlassa Suomen Reserviup-
seeriliiton kultaisen ansiomi-
talin soljen kera saivat yli-
luutnantit Pekka Hänninen ja 
Hannu Lagerström, hopeisen 

ansiomitalin kapteeni Jere 
Willberg, yliluutnantti Ve-
li-Matti Jantunen ja juhlasta 
estynyt luutnantti Anna-Liisa 
Flink sekä Maanpuolustusmi-
talin soljen kera alikersantti 
Miikka Porkka.
Kerhon pöytästandaari nro 
79 luovutettiin Suomen Re-
serviupseeriliitolle ja nro 80 
sotainvalidi Arvo Niemelle 
sekä RUL:n pöytästandaari 
potkunyrkkeilyssä maailman-
mestaruuden Järvenpäässä 21. 
elokuuta voittaneelle vänrikki 
Akseli Sauramalle.
Kerhon vuosikiertopalkinnot 
(7) luovutettiin Covid-19-pan-
demiasta johtuen vuoden 2020 
ansioista kuudelle jäsenelle. 
Niistä arvokkain on Tuusulan-
järven Viikkouutisten kerholle 
vuonna 1981 lahjoittama Re-
serviläismalja.
Juhlassa Uudenmaan aluetoi-
miston päällikkö, everstiluut-
nantti Vesa Sundqvist esitti 
Puolustusvoimien ja aluetoi-
miston tervehdyksen, juhlan 
juontaja ja kaupunginhalli-
tuksen 2. varapuheenjohtaja 
Willem van Schevikhoven 
kaupungin, kirkkoherra Vesa 
Koivisto seurakunnan, 2. va-
rapuheenjohtaja Tuomas Kuu-
sivaara Suomen Reserviupsee-
riliiton, 1. varapuheenjohtaja 
Ismo Nöjd Reserviläisliiton ja 
puheenjohtaja Tatu Häkkinen 

Uudenmaan Reserviupseeri-
piirin tervehdyksen.
Kaartin soittokunta esitti jär-
venpääläisen musiikkikapteeni 
Aino Koskelan johdolla juhlan 
alkuun Jani Uhleniuksen sä-
veltämän Maanpuolustusmars-
sin, jonka ensiesitys kuultiin 
kuvanveistäjä Erkki Erosen 
Veljeä ei jätetä –muistomer-
kin paljastamisjuhlassa Van-
hankylänniemessä 23.4.1995. 
Juhlapäivä osui muistomerkin 
suojelijan, akateemikko Joo-
nas Kokkosen 100-vuotissyn-
tymäpäivään.
Toisena esityksenä kuultiin 
Jean Sibeliuksen vuonna 1900 

säveltämä Isänmaalle. Kol-
mantena oli Altti Uhleniuksen 
säveltämä ja musiikkimaju-
ri Raine Ampujan sovittama 
Puolesta Isänmaan, jonka en-
siesitys kuultiin Uudenmaan 
35. maanpuolustuspäivän pää-
juhlassa Järvenpää-talon Sibe-
lius salissa lokakuussa 2017. 
Juhla päättyi Kaartin soitto-
kunnan johdolla laulettuun 
Maamme –lauluun.

TEKSTI 
VEIKKO KARHUMÄKI
KUVAT JARI MATTILA

Kapteeni Keijo Kylmälä toiselle puheenjohtajakaudelle

Järvenpään Reserviupseerikerho juhli 70-vuotistaivaltaan

Väistyvä vuosien 2019-20 pj Jukka Huikko (vas.), ja kerhojohto 2022, pj Keijo Kylmälä, 1.vpj Seppo
Rantanen sekä 2.vpj Olli Greggilä

 Palkitut yhteiskuvassa, alik Miikka Porkka (oik.), kapt Juhani Suhonen, ylil Pekka Hänninen, ylil Hannu La-
gerström, kapt Jere Willberg, kapt Veli-Matti Jantunen, sotainvalidi Arvo Niemi, ylil Tuomas Kuusivaara (RUL), 
vänr Akseli Saurama, kapt Seppo Rantanen, ltn Heikki Tala ja maj Veikko Karhumäki.Juhlapäivänä kerhon johto, kapt Keijo Kylmälä (vas.), ylil Jukka Huik-

ko ja maj Olli Greggilä, laski havuseppeleen Tuusulan sankarivainajien 
muistomerkille ja sen jälkeen Järvenpäässä Karjalaan jääneiden vaina-
jien muistomerkille. Kuva Veikko Karhumäki.

Tietolaatikko:
Järvenpään Reserviupseerikerho ry
Vuonna 1931 perustetun Reserviupseeriliiton neljänneksi-
toista suurin yhdistys.
Vuonna 1952 perustetun Uudenmaan Reserviupseeripiirin 
yhdeksänneksi vanhin yhdistys.
Uudenmaan Reserviupseeripirin 18 kerhon joukossa suurim-
maksi vuonna 2001.
Uudenmaan maapuolustuspäivän järjestäjä Puolustusvoimi-
en, kaupungin, seurakunnan ja lukuisien sidosryhmien tuella 
lokakuussa 1991, 2001 ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuotena 2017.
Reserviupseeriliiton valitsema paras toimintayhdistys vuonna 
1992.
Järvenpään veteraanimuistomerkin Veljeä ei jätetä rahoituk-
sen johtaja 1994-1995.
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Jo toinen koronavuo-
si on vaikuttanut yh-
distyksemme toimin-
taan merkittävästi. 
Erilaisia tutustumis-
käyntejä ei ole voitu 
suunnitella eikä to-
teuttaa. 
Perinteiset kunniavartiot Ke-
ravan kirkon mäellä olevalla 
Sankarihautausmaalla sekä 
Karjalaan jääneiden muisto-
merkillä toteutettiin yhdessä 
Keravan Reserviupseeriker-
hon kanssa Kaatuneiden muis-
topäivänä ja Veteraanipäivänä. 
Tuolloin olimme myös mu-
kana laskemassa seppeleet. 
Tulevana Itsenäisyyspäivänä 
tulemme olemaan kunniavar-
tiossa.
Toukokuussa osallistuimme 
pienellä joukolla yhdessä Ke-
ravan Reserviupseerien kanssa 
Maaottelumarssin muisto-
marssiin. Kesäkuussa 2021 
pidettyyn MPK:n Tuusulan 
Kesäyönmarssiin osallistui 
toimitsijoina yhdistyksen jä-
seniä. Kannustamme jäsenis-
töä ensi vuonnakin lähtemään 
mukaan 11.6.2022 järjestet-
tävään tapahtumaan. Osallis-
tuimme 22.7.2021 Hyrylän 
vanhalla varuskunta-alueel-

la Tuusulassa järjestettyyn 
Maanpuolustustapahtumaan 
jossa paljastettiin varuskunnan 
muistomerkki. Yhdistyksem-
me lippu oli mukana lippulin-
nassa.
Tänä vuonna järjestettiin toi-
sen kerran valtakunnallinen 

Turpo- tietäjäkilpailu, joka on 
Reserviläisliiton ja Reserviup-
seeriliiton yhdessä historian – 
ja yhteiskuntaopin opettajien 
liitto HYOL ry:n ja Kadetti-
kunnan kanssa toteuttama kil-
pailu. Yhdistyksemme oli mu-
kana alkukilpailuun liittyvässä 

toiminnassa. Toivomme, että 
tietoisuus kouluissa lisääntyy 
tästä kilpailusta joka siis on 
kohdennettu tällä hetkellä lu-
kiolaisille.
Reserviläisliitto on ollut muu-
taman vuoden ajan Naisten 
Valmiusliiton jäsenjärjestönä. 

Uudenmaan Reserviläispiirin 
edustajana Naisten Valmiuslii-
ton Uudenmaan Alueneuvot-
telukunnassa toimii Hannele 
Lindstén ja varalla on Elina 
Sarin. Tämän vuoden syksynä 
oli tarkoitus järjestää Uudella-
maalla omatoimisen varautu-
misen 72h Pop-up tapahtumia. 
Yhtenä tapahtumapisteenä oli 
Kerava ja yhdistyksemme oli 
siitä järjestelyvastuussa. Ta-
pahtuma jouduttiin peruutta-
maan vallitsevan koronatilan-
teen takia. Tapahtuma liittyi 
MPK:n Turvallinen Uusimaa 
tapahtumaan joka sitten toteu-
tettiin etäluennoin. 

Henkilövalinnat vuodelle 
2022
Syyskokouksessa valittiin 
yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkamaan vuoden 2022 Elina 
Sarin ja johtokuntaan valittiin 
vuosiksi 2022-2023 Antti Elo-
lähde, Kaarlo Hyvärinen, Mik-
ko Karvonen, Marko Kempas, 
Mika Lehtinen, Hannele Lind-
stén sekä Laura Ruotsalai-
nen. Jukka Laakkosen, Toni 
Rytkösen ja Tom Sundmanin 
kausi jatkuu vuonna 2022. 
Johtokunnan henkilömäärää 
nostettiin nyt 10 henkilöön ja 
saimme uusia toimijoita mu-
kaan hienosti.

Syyskokouksen yhteydessä 
yhdistys palkitsi Mika Nur-
misen ja Janne Vuorijärven 
pronssisella ansiomitalilla. 
Syyskokouksen puheenjoh-
tajana toimi yhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja Hannu 
Nuutinen ja Teams- yhteyttä 
hallinnoi 2. varapuheenjohtaja 
Jukka Laakkonen.
Keravan ja Tuusulan reser-
viläisjärjestöt ovat jo vuosia 
järjestäneet jäsenistölleen yh-
teisen Itsenäisyyspäivän aaton 
juhlan. Viime vuonna tilaisuus 
peruuntui, mutta tänä vuonna 
juhla järjestettiin. Järjestely-
vastuu juhlasta vaihtuu vuoro-
vuosin ja tänä vuonna vastuu 
oli Keravan Reserviläisillä ja 
Keravan Upseerikerholla.

Yhdistyksen netti- sivut löyty-
vät Reserviläisliiton uuden si-
vuston alta https://keravan-re-
servilaiset.reservilaisliitto.fi/
Yhdistyksellä on myös yhtei-
set Facebook-sivut Keravan 
Reserviupseerikerhon kanssa.

TEKSTI JA KUVAT 
HANNELE LINDSTÉN
Keravan Reserviläisten sih-
teeri

: 

Koronavirus sotkee toimintaa, mutta perusasiat hoidetaan mallikkaasti
Keravan Reserviläisten toiminnasta

Kunniavartiossa Kaatuneiden muistopäivänä Keravan kir-
kon mäellä.

Pronssisella ansiomitalilla syyskokouksessa palkitut  Mika Nurminen ja Janne Vuorijärvi ja yhdistyksen kunnia-
puheenjohtaja Hannu Nuutinen.
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Järvenpään Karjala Seura ry, 
perustettu 1945, on muistanut 
Karjalaan jääneiden vaina-
jien muistomerkillä omai-
siaan vuonna 1956 paljas-
tetulla kivenveistäjä Mauno 
Kangaksen, s. 20.5.1907, k. 

14.12.1993, muotoilemalla 
muistomerkillä, jonka rahoitus 
on saatu lahjoituksilla ja ke-
räyksillä 1954. Muistomerkki 
luovutettiin Järvenpään seura-
kunnalle vuonna 1957.
Nyt ilmeisesti ensimmäisen 

kerran muistotilaisuuteen jär-
jestettiin 6. marraskuuta lip-
pulinna reserviupseerikerhon 
aloitteesta.
Lippulinnassa Juha Kosken-
ranta (JäRuk,) kantoi Sotain-
validien Veljesliiton Järven-

pään seudun jaoston lippua, 
Jouko Ulvila Järvenpään So-
taveteraanien, Olli Greggilä 
(JäRuk) Järvenpään Rinta-
maveteraanien, Olli Torkkeli 
Karjala Seuran, Esa Kukkonen 
(JäRuk) Järvenpään Reser-

viupseerikerhon ja Antti Mäki 
Turvakurssin Killan lippua. 
Valitettavasti lyhyestä varoi-
tusajasta johtuen järvenpää-
läistä lippulinnaa ei ehditty 
saada tilaisuuteen täysilukui-
seksi.

TEKSTI JA KUVA 
VEIKKO KARHUMÄKI

Pyhäinpäivän muistotilaisuus Järvenpäässä
Karjalaan jääneitä vainajia muistettiin maanpuolustuskerhojen voimin

Karjala Seuran seppeleen laskivat Pekka Laitinen ja Raija Thessman, jonka jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eemeli Peltonen ja pastori James Cox kaupungin ja seurakunnan yhteisseppeleen. Kunniavartiossa Keijo 
Kylmälä (JäRuk, vas.) ja Jokke Härmä (JäRes).

Uudenmaan reservi-
piirien toimeksian-
nosta koottiin työ-
ryhmä Oltermannin 
verkkojulkaisun teke-
miseksi. 
Ryhmään kuuluivat upseeri-
piiristä Tatu Häkkinen ja Juha 
Frosterus, reserviläispiiristä 
Mats Fagerström ja Timo Åk-
man, lisäksi ryhmään kuului 
toiminnanjohtaja Risto Lehto. 
Toimittajaksi valikoitui Aisti 
design, joka vastasi toteutuk-
sessa ulkoasuun liittyvistä 
asioista, heidän alihankkija-
naan Netgote teki teknisen 
toteutuksen. Ryhmän toimin-
ta eteni nopeasti ja juurikaan 
erilaisia näkökulmia ei ollut, 
asiat saatiin kerralla kuntoon. 
Tähän lehteen saadulla aineis-
tolla testaukset saadaan hyvin 
tehtyä ja ensimmäinen verkko-
julkaisu saadaan varmasti julki 
maalis- huhtikuun vaihteessa. 
Verkkojulkaisun toteuttami-
seen on saatu myös merkittävä 
taloudellinen tuki.

Sisällöstä
Pääasiana verkkojulkaisussa 
ovat Artikkelit, siis nuo ny-
kyisen lehden jutut. Piirien 
urheilukilpailujen kutsuille 
on varattu paikka, siinä voi-
daan kutsun lisäksi myös ki-
san jälkeen kertoa kilpailusta 
ja julkaista tulokset. Piirien 
tapahtumille on vastaavas-
sa muodossa kuin urheilussa 
mahdollisuus kertoa piirien 
toiminnasta. Kilpailuissa ja 
tapahtumissa kerrotut näkyvät 
etusivulla kalenterimuodossa. 

Etusivulta näkee siis helposti 
piirien tulevaa toimintaa. Pe-
rinneasioille, blogeille yms on 
tässä ensimmäisessä versiossa 
myös paikkansa.

Kuvat
Verkkosivuilla julkaistavien 
kuvien enimmäiskoko on 2 
Mt. Tässä siis iso muutos ny-
kyiseen, painetussa lehdessä 
isompi kuva oli aina parempi. 
Tämä kyllä helpottanee mo-
nenkin toimijan kuvien toi-
mittamista. Monesti nykyisin 
kuvat ovat whatsapp-kuvia tai 
muita välitetyn välitettyjä.

Lehden osoite ja aika- 
taulut
Lehden osoite on digiolter-
manni.fi, se otetaan käyttöön 
maaliskuussa ensimmäisen 
verkkojulkaisun julkaisuajan-
kohdan lähellä. Julkaisu teh-
dään neljä kertaa vuodessa, 
nykyisiä aikatauluja noudat-
taen, siis huhti-, kesä- ja jou-
lukuun alussa ja Maanpuolus-
tuspäivän julkaisuna.

Ilmoitukset
Sivuille saa helposti pieniä-
kin ilmoituksia, hinnasto 
vielä sopimatta. Tavoitteena 
saada koko vuodeksi isom-
pia mainostajia ja jokaiseen 
julkaisuun myös pienempiä. 
Ilmoitusten sijoittelu sivuilla 
on joustavaa, mainos voidaan 
laittaa jopa yksittäisen jutun 
yhteyteen tai sitten kaikil-
la sivuilla näkyväksi. Edellä 
mainittu vaikuttaa tietysti rat-
kaisevasti hinnoitteluun. Toi-

vottavasti verkkojulkaisuun 
saadaan helpommin ilmoitta-
jia kuin paperilehteen.

TEKSTI: TIMO ÅKMAN

Oltermanni- verkkojulkaisu nyt ja vuonna 2022

Näyttökuva Artikkelit sivulta, tässä kolme myös tässä paperilehdessä olevaa artikkelia. Koko jutun saa näkyviin painamalla LUE LISÄÄ- linkkiä.

Osa näyttökuva etusivulta, tärkeimpiä kirjoituksia voidaan nostaa etusivun alkuun ennen muuta sisältöä.
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Uudenmaan Reser-
viupseeripäivää vie-
tettiin 3.10.2021 Kark-
kilassa. Kaunis sää 
suosi päivää, joka 
alkoi pistooliammun-
nalla Kovelon ampu-
maradalla. 
Paikalla oli niin aktiivisia har-
rastajia, kuin ampujia joilla 
armeijassa suoritetuista am-
munnoista oli vierähtänyt jo 
tovi aikaa. Ammuntoja vetivät 
Karkkilan Reserviläisten pu-
heenjohtaja res.maj. Tuomo 
Korpela, joka on myös Kark-
kilan Reserviupseerikerhon 
hallituksen jäsen sekä Kark-
kilan Reserviupseerien ampu-
maupseeri res.maj. Kari Alen. 
Samaan aikaan ammuntojen 
kanssa vietettiin jumalan-
palvelus Karkkilan kirkossa. 
Mikkelinpäivän messun johti 
Karkkilan seurakunnan kap-
palainen Mertsi Saarela ja 
evankeliumia luki Karkkilan 
Reserviupseerikerhon sihteeri 
res.ltn. Kari Lehtonen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen lasket-
tiin seppele sankarihaudalle 
Suomen lipun, Uudenmaan 
Reserviupseeripiirin ja Kark-
kilan Reserviupseerikerhon 
lippujen saatossa.
Ammuntojen ja seppeleenlas-
kun jälkeen päivän ohjelmaa 
jatkettiin yhteisesti Karkkilan 
Pohjanpirtillä kenttälounaan 
merkeissä. Karkkilan Rinta-
maveteraanien puheenjohta-
jan vääp.res. Hannu Taskisen 
johdolla toimivan Ravintola 
Soppatykin tuotto menee ly-
hentämättömänä paikallisten 

sotiemme veteraanien toimin-
nan tukemiseen.

Juhlan avaus
Lounaan jälkeen oli ohjelmas-
sa juhla, jonka avasi Karkkilan 
Reserviupseerikerhon puheen-
johtaja res.ltn. Juha Frosterus. 
Karkkilassa on vielä muuta-
mia vetreitä veteraaneja, joi-
den edustaja oli kutsuttuna 
Reserviupseeripäiväänkin. Va-
litettavasti päivän kunto ei an-
tanut myöten ja kunnioitetun 
veteraanimme tervehdys päi-
vään ei toteutunut suunnitel-
lusti. Sen sijaan tervehdyksen-
sä päivään toi upseerioppilas 
Carlos Sorainen lentoupsee-
rikurssiltaan. Onneksi lomat 
osuivat hänelle sopivasti ja 
Carlos pääsi kertomaan tämän 
päivän kokemuksiaan lentoup-
seerikoulutuksesta Tikkakos-
ken Luonetjärveltä. Karkkilan 
Reserviupseerikerhon res.maj. 
Reino Pajuoja kertoi juhlavä-
elle juhlapaikana toimineen 
Pohjanpirtin historiasta sekä 
Karkkilan ja Karkkilan Re-
serviupseerikerhon syntyhis-
toriasta.

Juhlan puheenvuorot
Uudenmaan aluetoimiston 
päällikkö ev.ltn. Vesa Sund-
qvist esitti tervehdyksensä 
Uudenmaan Reserviupseeri-
päivään, kertoen miten Uusi-
maa on tullut tutuksi kutsun-
tojen puitteissa kiertäessään 
aluettamme. Hän totesi pu-
heenvuorossaan myös, että 
Uudenmaan Reserviläisten ja 
Upseerien yhteinen tapahtuma 
Uudenmaan Maanpuolustus-

päivä on ollut hieno näyteik-
kuna tuoda Puolustusvoimia 
ja sen toimintaa näkyväksi 
kansalaisille.
Karkkilan seurakunnan vs. 
kappalainen Mertsi Saarela 
esitti myös tervehdyksensä 
Uudenmaan Reserviupseereil-
le ja valotti Mikkelinpäivän 
historiaa ja sen merkitystä 
Reserviupseeriliiton toimin-
nanjohtaja res.maj. Janne Ko-
sonen kertoi liiton tasolta, mil-
tä näyttää Uusimaa ja miten  
se vertautuu valtakunnallisest 
Liiton muihin alueisiin. Vaik-
ka Janne Kosonen on ollut 
vuosia toiminnanjohtajana, oli 
Uudenmaan Reserviupseeri-
päivä 2021 hänelle ensimmäi-
nen vierailu Karkkilassa.

Musiikillinen juhla- 
ohjelma
Monien puheenvuorojen ja 
tervehdysten vastapainoksi oli 
ohjelmassa myös kevyempää 
ohjelmaa. Siitä pitivät huolen 
hanuritaiteilija, musiikkipeda-
gogi  Seppo Lankinen Lopen 
Läyliäisistä sekä viihdemu-
siikin emeritustaiteilija Tam-
melan oma ”Jokkantii” Erkki 
Liikanen, jotka hauskuuttivat 
yleisöä tarinoillaan ja upeilla 
kappaleillaan. Korona on estä-
nyt kuulemasta taiteilijoita ja 
heidän live- esityksiä pitkään, 
joten tunnelma oli nyt käsin 
kosketeltavaa ja muistutti, että 
musiikki on parasta ihan pai-
kan päällä kuultuna.

Kilpailut
Tilaisuudessa palkittiin myös 
aamupäivällä Kovelon radalla 

suoritetun pistooliammunnan 
mitalistit seuraavasti:
1.Jani-Petteri Jokivirta                                
82/100
2.Kari Alen                    
75/100
3.Tapio Marttila                    
61/100

Karkkilan Seurakunnan tarjo-
aman iltapäiväkahvin jälkeen 
Hannu Taskisen juontamassa 
tietovisassa punnittiin osallis-
tujien tiedot varsin kinkkisissä 
kysymyksissä. Tietomesta-
reiksi leivottiin tasatuloksin 
res.kapt. Keijo Kylmälä, Vesa 
Sundqvist sekä Janne Koso-
nen.

Juhlan päätös
Juhlan loppupuheenvuoros-

saan Uudenmaan Reserviläis-
piirien toiminnanjohtaja maj 
evp Risto Lehto kertoi toimen-
sa alkutaipaleestaan keväällä 
2020, eli keskellä koronan 
kovimpia rajoituksia. Uuden-
maan Reserviläisyhdistysten 
jäsenistö on tullut enemmän 
tutuksi videoyhteyksien äärel-
tä kuin tapahtumista. Nyt toi-
minnanjohtaja pääsi kuitenkin 
kertomaan omaa historiaansa 
puolustusvoimien ajoilta tähän 
päivään sekä kertomaan oman 
näkemyksensä Uudenmaan 
reserviläistoiminnan nykyhet-
kestä sekä tulevaisuudesta.
Päivän lopuksi Karkkilan Re-
serviupseerien puheenjohtaja 
Juha Frosterus kiitti lämpi-
mästi  juhlaan osallistuneita 
ja totesi  loppusanoissaan;  
”Juhla on juhla, kun me kaikki 

olemme siinä mukana ja me 
olemme sen tehneet.”

TEKSTI JA KUVAT: 
JUHA FROSTERUS

Reserviupseeripäivää vietettiin Karkkilassa

Karkkilan Reserviupseerien puheenjohtaja Juha Frosterus (kuva: Risto Lehto)

Musiikkipedagogi Seppo Lankinen sekä viihdemusiikin emeritustaiteilija Erkki Liikanen ja Sotainvalidien Veljeslii-
ton Karkkilan seudun osaston puheenjohtaja Martti Ericsson soppatykillä 

Tuomo Korpela johti ammuntoja Kovelon ampumaradalla.
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Sipoon Reserviläis-
ten tavaramerkkinä 
on ollut aktiivinen 
marssitoiminta. 
Keväällä 2021 järjestettiin 
perinteinen kevätyön marssi 
vallitsevien olojen takia etä-
marssina, ja kokemukset tästä 
olivat erittäin hyviä. Osallis-
tujia oli toista sataa, useasta 
Euroopan maasta. Hyvien 
kokemusten kannustamana 
järjestettiin aikavälillä 30.11. 
– 6.12. itsenäisyyspäivän 
marssi, jonka konsepti oli 
sama kuin Kevätyön marssil-
lakin. Jokainen marssi itse-
näisesti 25 tai 50 kilometrin 
matkan ja raportoi sen järjes-
täjälle. Muistoksi sai diplomin 
ja velcro-merkin. Osallistuja-
määrä oli lähellä sataa tälläkin 
kertaa. Marssin teemana oli, 
marssin ajankohta huomioi-
den, talvisodan muisto ja Suo-
men itsenäisyys.
Marssitoimintaan kuuluvat 
oleellisesti myös ns. tiistai-
marssit. Joka tiistai marssitaan 
5-12 kilometrin lenkki vaihte-
levissa maastoissa. Kuluneen 
syksyn aikana on marssittu 
mm. Sipoossa, Helsingissä, 
Vihdissä ja Espoossa. Moni-
puoliset maisemat ovat tulleet 
tutuiksi, niin asfalttiteillä kuin 
Sipoonkorven ja Nuuksion 
kansallispuistoissakin.
Myös ampumatoiminta jatkuu 

vilkkaana. Perinteinen Padas-
joen ampumaleiri pidettiin lo-
kakuun alussa, ja ohjelmassa 

oli monipuolisia ammuntoja 
erilaisilla aseilla. Padasjoen 
harjoitusalueen käyttömah-

dollisuus onkin erittäin tärkeä, 
ja toivottavasti se säilyy jat-
kossakin. Myös sisärata-am-

munnat jatkuvat läpi vuoden.
Maastotoiminta oli korona-ai-
kana keskeytettynä. Edelli-

nen omalla sissiteltalla tehty 
maastoretki pidettiin helmi-
kuussa 2020 lumisissa olo-
suhteissa. Asia korjautui mar-
raskuun lopulla, kun pitkästä 
aikaa lähdettiin telttaretkelle 
Miehikkälään Salpa-aseman 
maastoihin. Retkellä tutustut-
tiin entiseen suojeluskuntata-
loon ja Salpa-aseman teräsbe-
tonikorsuihin. Oma sissiteltta 
on yhdistyksen erikoisuus, 
joka on myös ulkopuolisten 
tahojen vuokrattavissa.
Lähivuosien suuriin ponnis-
tuksiin Sipoon Reserviläisillä 
ja Sipoon Reserviupseereilla 
kuuluu Uudenmaan maanpuo-
lustuspäivä, jota ei ikinä aiem-
min ole järjestetty Sipoossa. 
Tätä kirjoitettaessa tarkka jär-
jestämisvuosi on vielä epäsel-
vä – korona-ajan peruutukset 
ovat ymmärrettävästi muut-
taneet suunnitelmia. Piirin 
toiminnassa on oltu aktiivisia 
muutenkin, muun muassa pii-
rihallituksen kokous järjes-
tettiin Sipoossa 14.10.2021. 
Suurin osa osallistujista osal-
listui kokoukseen etänä, mutta 
puitteet olivat kunnossa.

TEKSTI JA KUVA: 
OSSI IKONEN

Sipoon Reserviläisten loppuvuoden toimintaa

Matkalla osumien tarkastamiseen Padasjoella.

Marraskuun lopulla 
Suomeen palautet-
tiin poikkeuksellisen 
suuri määrä luovu-
tetusta Karjalasta 
löydettyjen sodan 
aikana kaatuneiden 
ja kentälle jääneiden 
sotilaiden jäänteitä. 
Kaikkiaan kentälle 
jääneitä sankarivai-
najia on jopa 210 000,  
joista noin 2000 on 
läöydetty ja palautet-
tu Suomeen haudat-
taviksi.
Suomen ja Venäjän valtioiden 
välinen valtiosopimus mah-
dollisti ns. luovutetulle alueel-
le ulottuvan sotavainajien 
muiston vaalimistyön vuonna 
1992. Kentälle jääneiden suo-
malaisten sotilaiden jääntei-
den etsinnöissä on löydetty 
ja palautettu Suomeen hau-
dattaviksi noin 2000 sotilaan 
jäänteet. Henkilöllisyyden sel-
vittämistä varten osa jäänteistä 
on ollut DNA-tutkimuksissa 
Helsingin yliopiston oikeus-
lääketieteen laitoksella. Näin 
on saatu selville yli 360 vaina-
jan henkilöllisyys.

Kentälle jääneiden suoma-
laisten sotilaiden jäänteiden 
etsinnät on tehty vapaaehtois-
voimin. Etsintöihin on osallis-
tunut lähes 250 vapaaehtoista 
etsijää, joista useat ovat olleet 
mukana alusta alkaen. Etsijät 
ovat jakautuneet 4 - 8 hengen 
ryhmiin. Ryhmät ovat erikois-
tuneet tiettyihin etsintäaluei-

siin ja/tai joukko-osastoihin. 
Etsinnöistä on tehty vuotuinen 
suunnitelma ja etsintämatkois-
ta on ilmoitettu hyvissä ajoin 
etukäteen Venäjän viranomai-
sille.

Vapaaehtoiset Kolmen kan-
naksen koukkijat tai vaihto-
ehtoisesti kuokkijat ovat aika 
ajoin kokoontuneet yhteisiin 
tilaisuuksiinsa vaihtamaan 
mielipiteitä 

Etsintämatkoista on laadittu 
kirjalliset raportit ja löydöt 
on dokumentoitu piirroksin ja 
valokuvin. Venäjällä etsintä-
ryhmien oppaina ja tulkkeina 

on toiminut paikallisia asuk-
kaita ja viranomaisia. Paikal-
liset oppaatkin ovat löytäneet 
huomattavan osan Suomeen 
tuoduista sotilaiden jäänteistä. 
Vainajien tunnistamisessa on 
tukeuduttu löytyneisiin tunto-
levyihin, DNA-analyyseihin, 
oikeuslääkärien suorittamiin 
pituus- ja ikämäärityksiin sekä 
sotahistorialliseen tutkimuk-
seen.

Taistelukentälle jääneiden et-
sinnät edellyttävät yhdistyksen 
toimi- ja luottamushenkilöil-
tä sekä vapaaehtoisetsijöiltä 
sotahistoriallista tutkimus- ja 
selvittelytyötä Sota-arkistos-

sa sekä perehtymistä viime 
sotiamme koskevaan kirjalli-
suuteen. Erityisesti sotavan-
keuteen joutuneiden sotilai-
den vaiheiden selvitystyötä 
on mahdollisuuksien mukaan 
tehty myös monissa Venäjän 
arkistoissa.

Yhdistys on luopunut laajamit-
taisista etsinnöistä ja keskittyy 
nyttemmin kenttähautausmai-
den ja muistomerkkien sekä 
luovutetun alueen sankarihau-
tausmaiden ja muistomerkkien 
hoito- ja kunnostustehtäviin. 
Etsintöjä jatketaan kuitenkin 
erityisesti niillä alueilla, joilla 
ei aiemmin voitu tarvittavien 

lupien puutteen vuoksi käydä. 
Kotimaahan noudetaan luon-
nollisesti myös venäläisten 
etsintäryhmien ja yksityisten 
henkilöiden osoittamat tai löy-
tämät jäänteet. Viime vuosina 
enin osa löydöistä on ollut 
venäläisten etsijäryhmien te-
kemiä.

Apua omaisille
Omaiset saavat Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistyk-
seltä apua etsiessään tietoja 
sodan aikana kadonneista lä-
heisistään. Vuosien 1999-2000 
aikana on vastattu henkilö-
kohtaisella kirjeellä yli 2000 
omaiselle ja aseveljelle, jotka 
ovat ilmoittaneet kentälle jää-
neistä sotilaista.

Arkistot apuna
Kansallisarkiston ylläpitämäs-
sä tietokannassa on perustiedot 
yli 90 000 vuosien 1939-1945 
sodissa kaatuneesta ja kaa-
tuneena tai kadonneena ken-
tälle jääneestä suomalaisesta 
sotilaasta. Yhdistys on lisäksi 
koonnut yli 2000 kentälle jää-
neestä arkiston, johon sisältyy 
mm. aseveljien, komppanian-
päälliköiden ja sotilaspasto-
rien selostuksia kentälle jää-
neiden viimeisistä vaiheista 
ja peitepiirroksia kaatumis- ja 
katoamispaikoista.

Opetusministeriö on luovut-
tanut yhdistyksen käyttöön 
ja säilytettäväksi sotavaina-
jien muiston vaalimistyöhön 
liittyvää arkistoaineistoaan. 
Lisäksi yhdistyksellä on oma 
vuodesta 1998 alkava arkisto, 

joka sisältää mm. DNA-tutki-
mukseen liittyvää aineistoa. 
Arkistot ovat sopimuksen mu-
kaan erityisehdoin tutkijoiden 
käytettävissä.

Näyttelyt muistuttavat
Näyttely ”Sankarivainajan pit-
kä tie kotiin” on kiertänyt vuo-
sina 1994-1999 kymmenillä 
paikkakunnilla Suomessa. 
Näyttely on ollut esillä myös 
Tukholmassa, Tallinnassa, 
Tartossa, Petroskoissa, Pieta-
rissa ja Kasselissa. Vuosien 
1939-1945 sotien aikana kaa-
tuneiden siirrossa kotiseudul-
le noudatetusta menettelystä 
sekä 1990-luvulla aloitetuissa 
luovutetulle alueelle suun-
natuista etsinnöistä kertovan 
näyttelyn suunnitteli ja kokosi 
VTM Nils-Erik Lindeman.

Näyttelyssä oli esillä vainajien 
etsintöjen yhteydessä löydet-
tyjen esineiden, kuten tunto-
levyjen, pakkien ja kypärien 
lisäksi valokuvasuurennoksia 
sekä sota-ajalta että etsinnöis-
tä.

Sotilaslääketieteen museossa 
Lahdessa on vuodesta 1998 
alkaen ollut pysyvä näyttely 
1939-1945 sotien suomalais-
ten kaatuneiden sotilaiden 
huollosta ja suomalaisten 
kentälle jääneiden etsinnöistä 
Venäjällä.

Myös Upinniemen varuskun-
nan Merikappelissa Kirkko-
nummella on aiheesta näyttely.

10 000 kentälle kadonnutta sankarivainajaa odottaa vielä löytäjiään
Sotavainajia etsitään yhä luovutetulta alueelta

Kaikkia kentältä löytyneitä sankarivainajia ei kyetä tunnistamaan, mutta kaikki kuitenkin siunataan hautaan laskua 
ennen.
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Oltermannin toimit-
taminen piiriemme 
yhteisenä painet-
tuna lehtenä päät-
tyy arvokkaasti 40. 
vuosikertaan tähän 

vuoden viimeiseen 
numeroon. 
Piirilehden historia alkaa lo-
kakuusta 1955, jolloin jul-
kaistiin Uudenmaan Reser-
viupseeripiiri, Uudenmaan 
piirin äänenkannattaja. Lehti 
oli 16-sivuinen kooltaan A5. 
Uudenmaan Reserviupseeri-
piiri ry on perustettu Helsin-
gissä 24.10.1952 ja Uuden-
maan Reservialiupseeripiiri 
Hyvinkäällä 13.12.1959, sit-
temmin vuodesta 1997 Uu-
denmaan Reserviläispiiri. Ol-
termanni-lehden vaiheikas ja 
vaikeuksiakin sisältänyt histo-
ria alkoi vuonna 1967, jolloin 
Oltermanni ilmestyi neljästi 
A5-kokoisena. Sivumäärä 
vaihteli 24 ja 32 välillä.
Oltermanni siirtyy uuteen 
aikakauteen, digilehtenä nel-
jästi vuodessa julkaistavaan 
nettiversioon. Oltermannin 
vuosikerrat 2016-2021 ovat 
nettisivuilla www.uudres.fi

Uudenmaan Reserviupseeri-
piiri– lehti ilmestyi 8-sivuise-
na kolme kertaa vuonna 1956.
Vuoden 1957 osalta julkaisus-
ta ei ole varmaa tietoa. Leh-
teä ei toimitettu enää vuonna 
1958. Syynä oli piirin heikko 
taloudellinen tilanne ja ilmoi-
tushankinnan vaikeus. Yhteyt-
tä yhdistyksiin pidettiin kier-
tokirjeillä.
Piirien yhteistyötoimikunta 
päätti yhteisestä piirilehdestä 
vuoden 1966 lopulla. Uuden-
maan reserviupseerien ja re-
servialiupseerien PIIRILEHTI 
1/1966 julkaisi lehdelle ni-
mikilpailun. Kilpailun voitti 
hyvinkääläinen kersantti Paul 
Rautanen ehdotuksellaan Ol-
termanni, jolla nimellä piiri-
lehti julkaistiin jo numerossa 
1/1967.
Oltermanni, kuten edeltäjän-
sä, ilmestyi neljästi vuosittain 
koossa A 5 vuoden 1968 lop-
puun.
Sanomalehtimuodon tabloid- 
koossa Oltermanni sai 1969, 
jolloin ensimmäisen numero 
oli nelisivuinen. Lehti ilmestyi 
neljästi vuodessa talous- ja jä-
senten osoitteiden osalta pos-
titusvaikeuksienkin jatkuessa. 
Oltermanni julkaistiin kuudes-
ti vuosittain pääosin 6-sivuise-
na 1970-1972.
Vuonna 1976 lehteä ei kyetty 
toimittamaan. Syynä siihen 
ei ollut piirien ja niiden yh-
distysten yritteliäisyys, vaan 
maatamme ja koko maailmaa 
koetellut öljykriisin aiheutta-
ma lama.

Tiedottamisen tärkeys
Talousvaikeuksien jatkues-
sa Oltermanni kyettiin vielä 
vuonna 1977 toimittamaan, 
mutta syyskokouksissa piirit 
joutuivat lopettamaan lehden 
julkaisemisen.
Toimintaa ei voi olla tiedotta-
matta, ei liitto-, piiri- eikä yh-
distystasolla. Pienimuotoisim-
millaan se lähtee yhdistyksissä 
liikkeelle puhelinsoitolla, sup-
peammille joukoille tiedot-
teilla ja laajimmilleen muun 

median välityksellä. Julkaisu-
jen, tiedotteiden (vast.) ja yh-
distyshallinnon tallentamisel-
la turvataan tuleville polville 
tutustumismahdollisuus his-
toriaan ja julkaisutoimintaan. 
Vanha fraasi pätee tässäkin: 
”Ellet tiedä mistä tulet, et tiedä 
minne menet”.
Piirit korvasivat Oltermannin 
neljästi vuodessa yhdistysjoh-
doille monistetuilla ja posti-

tetuilla piiritiedotteilla 1978-
1981. 
Yhteistyö Helsingin Reservin 
Sanomien kanssa aloitettiin 
alkuun vaatimattomasti vuon-
na 1980. Lehden kaksi nu-
meroa tilattiin jäsenille, jois-
sa tiedotettiin muun muassa 
piirien urheilutapahtumista ja 
retkistä. Syksyllä 1981 lehteen 
saatiin piirien toiminnanjohta-
jan Väinö, ”Tysse”, Raatikai-

sen palsta. Piirit saivat sovit-
tua kokeilumielessä palstatilaa 
jokaiseen kaksitoista kertaa 
vuodessa julkaistavaan leh-
teen. Palstatilan saanti oli si-
doksissa lehden levikkiin, yh-
distysten jäsenilleen tilaamien 
lehtien lukumäärään. Siinä ei 
onnistuttu toivotulla tavalla. 
Se johti yhteistoiminnan päät-
tymiseen vuoden 1981 lopus-
sa.

Vaikeuksista väli- 
vaiheeseen
Oltermanni toimitettiin A 
5-kokoisena vuosijulkaisuna 
1982 ja 1983. Niissä oli muun 
muassa piirien yhdistysten 
pienet esittelyt yhteystietoi-
neen. Oltermanni 1/1984 oli 
vielä A 5-kokoinen, 64-sivui-
nen, jonka sisällysluettelossa 
oli 24 artikkelia. Se vastasi jo 
tavanomaisen Oltermannin si-
sältöä. Vuoden muut numerot 
valmistettiin tabloid-koossa, 
joista Oltermanni 2/1984 oli 
12-sivuinen.

Oltermanni matkan- 
järjestäjänä
Alun vuosikymmeninä piirit 
järjestivät lukuisia tutustu-
mismatkoja, jäsen- ja perhe-
retkiä sotilas- ja siviilikohtei-
siin Etelä-Suomen alueella. 
Oltermannin lukijamatkat 
suuntautuivat naapurimai-
hin. Niistä ensimmäisellä oli 
41 osallistujaa marraskuussa 
1990 kohteena Tukholma ja 
lähistön sotilaskohteet. Mat-
kaoppaana oli monelle van-
hemmalle lehtemme lukijalle 
tuttu ev evp Olli Yki-Järvinen, 
IUudSppääl 1974-85 ja sotila-
sasiamies Tukholmassa  1985-
88. Vuonna 1992 järjestettiin 
lukijamatka Pietariin ja Kan-
nakselle oppaana evl Ilmari 
Hakala.
Tämän jälkeen Oltermannin 
lukijamatkat on järjestetty 
pääkaupunkiseudun killan Tu-
likomentoja-lehden kanssa. 
Hakalan lisäksi Oltermannilla 
on ollut onni saada matka-
oppaiksi sotahistorian asian-
tuntijaupseereita kuten muun 
muassa Anssi Vuorenmaa, 
Antti Juutilainen ja Sampo 
Ahto sekä kapt res Juhani 
Vakkuri. Matkakohteina on 
ollut ympäristöineen Laa-
tokka (1993), Karhumäki 
(1994), Baltia jääkäreiden jäl-
jillä (1995), Laatokan kierros 
(1996), Suomenlahden idän-
pään kierros (1997), Karjalan 
laulunmaat ja taistelupaikat 
(1998) ja Karjalan kannas 
(1999).
2000-luvun alkupuolella mat-
koihin tuli vuosien tauko. 
Elokuussa 2007 järjestettiin 

viisipäiväinen lukijamatka 
kohteina Laatokan Karjala, 
talvi- ja jatkosodan taistelu-
paikat, Karhumäki, Povent-
sa, Kizin saari laivamatkalla 
ja Petroskoi matkaoppaana 
Vakkuri Tuusulan Reserviup-
seerikerhosta. Suositut lukija-
matkat jatkuivat vielä Vienan 
Karjalaan ja Solovetskin luos-
tarisaarelle Vakkurin johdolla 
kesällä 2008. Kesällä 2009 
kohteena oli Kaliningrad Ah-
don johdolla ja 2010 Karjalan 
luostarit ja Linnat Vakkurin 
opastuksella.

Piirilehti palkitsijana ja 
palkittuna
Oltermannin ja samalla pii-
rien toimintaa tukeville yri-
tyksille ja ilmoitushankintaa 
suorittaville jäsenille jaettiin 
lehden ilmoitushankintapla-
ketit ensimmäisen kerran 
vuonna 1985. Parhaana palkit-
tiin Harri Virolainen Kirkko-
nummelta. Joulukuussa 1988 
Tuusulassa jaettiin neljälle 
suurimmalle ilmoittajalle ja 
seitsemälle parhaalle ilmoitus-
hankkijalle plaketit.
Marraskuussa 1997 Reijo 
Nummela, Oltermannin pää-
toimittaja 1993-1994, lah-
joitti Helsingissä Reserviläi-
nen-lehdelle kuvanveistäjä 
Pentti Papinahon Seinäjoella 
1988 paljastetusta Suojelus-
kuntalainen –muistomerkistä 
tehdyn pronssiin valetun pie-
noispatsaan ikuisesti kiertä-
väksi piirilehtien kiertopalkin-
noksi, jonka saajasta päättää 
Reserviläinen-lehden toimi-
tuskunta.
Oltermannissa 4/1998 suori-
tettiin lehden historiassa tois-
taiseksi ainoa reserviläistoi-
minnan kysely vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön toiminta-
edellytyksistä vaihtoehtokysy-
myksillä, joita oli 30. Kyselyn 
Oltermannin pyynnöstä suo-
rittivat myös Helsingin Reser-
vin Sanomat ja Kymen Salpa. 
Uudenmaan piirit palkitsivat 
500 markalla upseeri- ja re-
serviläisyhdistyksen, joilta 
saatiin jäsenmäärän verrattuna 
eniten vastauksia. Voiton vei-
vät Jokelan Reserviupseerit ja 
Kirkkonummen Seudun Re-
serviläiset.
Joulukuussa 1998 jaettiin 
lehden ilmoitusplaketit ja 
kunniakirjat neljälle suurim-
malle ilmoittajayhtiölle ja 
kymmenelle ilmoitushankki-
jalle Taistelukoulun Upsee-
rikerholla. Kunniakirja toi-
mitettiin lisäksi tilaisuudesta 
estyneille viidelletoista muul-
le henkilölle. Kyseessä oli 
kolmas kerta, kun Oltermanni 
muisti tukijoitaan.
Oltermannin päätoimittaja 
2005-2009 Jukka Sippola 
suunnitteli Oltermanni-mi-
talin lehden palkitsemisväli-
neeksi. Sippola luovutti en-
simmäiset kahdeksan mitalia 
hänen viiden vuoden päätoi-
mittajakaudellaan lehden hy-
väksi toimineille kirjoittajille 
ja parhaalle mainostukijalle.
Lehden päätoimittajat ovat 
luovuttaneet Oltermanni-mi-
taleja lehtiin kiitettävän usein 
kirjoittaneille yhden vuonna 
2011, kolme kirjoittajille ja 
yhden mainostajalle vuonna 
2014 sekä yhden kirjoittajalle 
vuonna 2019.
Oltermanni palkittiin RUL:n 

Piirilehden ja Oltermannin historiaa

Uudenmaan Reserviupseeripiiri Lokakuu (1955) N:o 1
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kunniakirjalla vuoden 1996 
parhaana piirilehtenä. Rei-
jo Nummelan lahjoittaman 
piirilehdille myönnettävän 
kiertopalkinnon, Suojelus-
kuntalainen–pienoispatsaan, 
Reserviläinen-lehti luovutti 
1997 lopulla Oltermannille 
vastaanottajana päätoimittaja 
Juha Koskenranta ja piirien 
puheenjohtajat Veikko Karhu-
mäki ja Jarmo Paasikivi.
Oltermanni sai tämän arvok-
kaan kiertopalkinnon toisen 
kerran vuonna 2010 parhaak-
si piirilehdeksi valittuna Antti 
Kauranteen päätoimittajakau-
delta.

Värien käyttö   
Oltermannissa
Uudenmaan reserviläispiirien 
ensimmäisen A 5-kokoisen 
etukannen teksti ja kuva sekä 
takakannen mainostekstit oli-
vat siniväriset vuonna 1966, 
samoin Oltermannin vuosien 
1967 ja 1968 lehdissä. Vuosi-
kerrassa 1968 käytettiin vas-
taavasti vihreää väriä.
Tabloid-kokoisessa lehdessä 
ensimmäinen sininen lisäväri 
oli sisäsivulla Oltermannissa 
3/1985 silloisen vielä nimel-
tään Maakunnallisen III maan-
puolustuspäivän ilmoitukses-

sa.
Tuusulassa järjestetyn Uuden-
maan V maanpuolustuspäivän 
yhteydessä juhlatoimikunta 
(mukana Tuusulan johdolla 
myös Järvenpään ja Keravan 
kerhot) julkaisi 12-sivuisen 
lisälehden, jossa oli sinistä 
lisäväriä kannessa ja keskiau-
keamalla.
Lehden etu- ja takasivulle 
painettiin sininen taustaväri 
vuonna 1989.
Oltermanniin 3/2001, Uu-
denmaan 19. Maanpuolustus-
päivän liittyen, Järvenpään 
reserviyhdistykset ostivat ja 
maksoivat omalla mainos-
hankinnalla neljä värisivua, 
lehden, etu- ja takakansi sekä 
keskiaukeama.
Lehti saatiin päätoimittaja 
Jukka Sippolan johdolla vä-
ripainokseksi vuodesta 2005 
alkaen.
Oltermanniin 2/2010 muotoil-
tiin lehden otsakkeen nykyi-
nen kirjasintyyppi.

Piirilehden ja Olterman-
nin päätoimittajat
Vakkuri, Kai A Hyvinkää 
1955-1957
Salminen, Pauli Helsinki 
1965-1975
Sola, Esko  

Helsinki 1977
Heimonen, Tuomo Porvoo 
1982 (vuosijulkaisu)
Klemi, Matti  
Jokela 1983 (vuosijulkaisu)
Jokinen, Pertti Lohja 
1984
Läckström, Erik (res) 
Porvoo 1985-1986
Kyllönen, Matti Kerava 
1987-1988
Kitula, Jouko  (res) 
Tuusula 1989-1990
Santala, Jouko Järvenpää 
1991-1992
Nummela, Reijo Kerava 
1993-1994
Wiceen, Rainer Tuusula 
1995-1996
Koskenranta, Juha 
Järvenpää 1 9 9 7 -
1998
Lindström, Yrjö Järvenpää 
1999-2000
Mustonen, Jukka Porvoo 
2001-2004
Sippola Jukka Kerava 
2005-2009
Pietiläinen, Jari (res) 
Vantaa 2010, nro /2010
Kauranne, Antti Porvoo 
2010-2011
Åkman, Timo (res) Järvenpää 
2012-2015
Vahasalo, Seppo  K i r k k o -
nummi 2016-2017
Åkman, Timo (res) Järvenpää  

2018-2021

Oltermanni-mitalit
2010 Jukka Sippola mitalien 
jakajana
Pekka Pulkkinen (piirien toi-
minnanjohtaja)
Veikko Karhumäki (RU)
Jyri Turkkila (lehden pitkäai-
kainen taittaja)
Timo Åkman (RES)
Harri Majamäki (RU/RES)
Risto Muurman (MPK)
Hannele Lindstén (Tuusulan 
Sotilaskotiyhdistys)
Järvenpään II Uusi Apteekki 
(apteekkari Klaus Holttinen, 
ilmoittaja)

2011 Antti Kauranne mitalin 
jakaja
Ossi Ikonen (RES)

2014 Timo Åkman mitalien 
jakaja
Jukka Sippola (RU)
Antti Kauranne (RU, lehden 
pitkäaikaisin taittaja)
Seppo Vahasalo (RU)
Keravan Hammaslääkäriase-
ma (Matti ja Eeva Rahikka, 
ilmoittajat)

2019 Timo Åkman mitalin ja-
kaja
Mika Virta (RES)

Oltermannin sivutoimi-
set mainoshankkijat:
1999-2005 Armi Kääriä 
2008 –2010 Olavi Waljakka, 
Etelä-Suomen Lehtipalvelut 
Ky
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                         

Lähteet:

Kuusikymmentä toiminnan 
vuotta – Uudenmaan Reser-
viupseeripiiri ry 1952-2012, 
Juhani Vakkuri
Reservialiupseeripiiristä Re-
serviläispiiriksi 1989-1998, 
Pekka Lenkkeri
Uudenmaan Reservialiupsee-
ripiiri 1959-1989, Raimo Lin-
tuniemi
Järvenpään Reserviupseeri-
kerhon arkisto
 
TEKSTI JA KUVAT
VEIKKO KARHUMÄKI

Marraskuussa 1997 Reijo Nummela, Oltermannin päätoimittaja 1993-1994, lahjoitti Helsin-
gissä Reserviläinen-lehdelle kuvanveistäjä Pentti Papinahon Seinäjoella 1988 paljastetusta 
Suojeluskuntalainen –muistomerkistä tehdyn pronssiin valetun pienoispatsaan ikuisesti 
kiertäväksi piirilehtien kiertopalkinnoksi, jonka saajasta päättää Reserviläinen-lehden toimi-
tuskunta. Oltermanni-lehti on voittanut sen kahdesti; vuosina 1996 ja 2011. 

Tietolaatikko
Pitkäaikaisin päätoimitta-
ja, piirien toiminnanjoh-
taja Pauli Salminen 1965-
1975.
Viisi päätoimittajaa Jär-
venpäästä, joista  Timo 
Åkman kahdella kaudel-
la.
Oltermannia julkaistiin 
kuudesti vuodessa pää-
osin 6-sivuisena 1970-
1972. 
A 5-kokoisessa Olterman-
nissa 64 sivua 1/1984. 
Tabloid-kokoisessa Olter-
mannissa 4/1997 ensim-
mäisen kerran 34 sivua.
Oltermannin vuosikerran 
1998 sivumäärä 108.
Suurin mainosten määrä 
45 Oltermannissa 3/2001, 
jossa lisäksi 19 mainosta 
Uudenmaan 19. maan-
puolustuspäivän juhlatoi-
mikunnalta.  
Oltermanni väripainok-
seksi vuodesta 2005 al-
kaen.

Oltermannin etukansi 1/984Oltermanni-mitalit, joita on jaettu vuodesta 2001 läh-
tien. Mitalin on suunnitellut päätoimittaja Jukka Sip-
pola. 
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Etelä-Suomen re-
serviläisille tärkeä 
Padasjoen harjoitus-
alueen rakennuskan-
ta uudistetaan. Am-
pumaratojen tultua 
uudistetuksi ympä-
ristömääräysten mu-
kaiseen kuntoon on 
nyt vuorossa saunan 
ja majoitus- ja tauko-
tilojen uudistaminen 
ja nykyaikaistaminen.

Alueella majoittuneet ovat jo 
vuosien ajan huomanneet van-
kunnon ja rapistuneisuuden, 
ne ovat kiistämättä elinkaaren-
sa lopussa. Reserviläisliitto, 
Suomen Reserviupseeriliitto 
ja Maanpuolustuskiltojen liit-
to ovat käynnistäneet yhteis-
hankkeen rakennuskannan 
uudistamiseksi. 

Vanhat saunat ja parakit pure-
taan pois ja tilalle rakennetaan 
uusi sauna sekä majoitus- ja 
koulutusparakki.
Poikkeuslupahakemus on jo 

jätetty ja varsinainen raken-
nuslupahakemus on tätä kir-
joitettaessa myös lähdössä. 
Vanha iso sauna puretaan heti 
ja perustukset uudelle tehdään 
mahdollisimman pikaisesti 
toivottavasti vielä tämän vuo-
den puolella. Pienempi sauna 
jää väliaikana käyttöön ja pu-
retaan myöhemmin. Tavoiteai-
kataulu parakkien purkuun ja 
uuden rakentamiseen on ensi 
kesä. 

Kaksi vanhaa parakkia kor-
vataan yhdellä uudella raken-
nuksella. Majoitustilaa tulee 
n. 20:lle henkilölle, lisäksi 
koulutus- ja taukotilaa. Kaik-
ki vesi ja viemäröintiratkaisut 
saatetaan nykymääräysten 
mukaiseen kuntoon. Optiona 
on myöhemmin tarpeen niin 
vaatiessa ja rahoituksen salli-
essa, on mahdollisuus toiseen 
majoitustilaan. Liitot rahoitta-
vat projektia kukin 25.000:lla 
eurolla loppurahoituksen tul-
lessa säätiötukena. Parakkien 
purku aiheuttanee jonkin vii-
kon katkoksen majoitusmah-
dollisuuteen alueella, mutta ei 
vaikuta ampumaratojen käyt-
töön. Saunomismahdollisuus 
pyritään säilyttämään koko 
ajan.

Padasjoen harjoitusalueen 
merkitys on meille Etelä-Suo-
men reserviläisille ja ammun-
nan ja liikunnan harrastajille 
suuri. Ajan- ja määräystenmu-

kaiset ampumaharrastuspaikat 
ovat vähentyneet ja nykyisten 
ylläpito ja kunnostaminen 
ovat ensiarvoisen tärkeää. Re-
serviläisliitto on ottanut am-
pumaharrastuksen tukemisen 
tulevan vuoden painopistealu-
eeksi. Padasjoen harjoitusalu-
een rakennuskannan uudista-
minen on yksi osa tätä työtä. 

RESERVILÄISLIITTO
ISMO NÖJD 
1.VARAPUHEENJOHTAJA

Padasjoen Taruksen harjoitusalue uudistuu
Padasjoen Taruksen tilat: Tällä hetkellä käytössä oleva majoitusparakki (kuva: Padasjoen Sanomat)

Padasjoen aluekartta

Uudenmaan reserviläisille tuttu mies, nykyisin Reserviläisliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Ismo Nöjd on 
ottanut sydämenasiakseen tärkeän Taruksen harjoittelualueen kunnostamisen. 
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Ampumatoiminnan 
kehittäminen on yksi 
Kirkkonummen Re-
serviupseeriyhdis-
tyksen painopistea-
lueista vuonna 2021. 
Säännölliset ampu-
maratavuorot Upin-
niemen varuskunnan 
ampumaradoille tar-
joavat erinomaisen 
mahdollisuuden ak-
tiiviselle ammunnan-
harjoittelulle. 
Ratavuorot ovat yhteiset Kirk-
konummen Seudun Reservi-
läisten, Lohjan Reserviupsee-
rien ja Lohjan Aliupseerien, 
Merireserviläisten sekä Pork-
kalan Ampujien practical 
-jaoksen kanssa.  
Kynnys yhdistyksen ampu-
matoimintaan osallistumiselle 
on pyritty laskemaan mah-
dollisimman alhaiseksi tarjo-
amalla aloittelevien ampujien 
käyttöön yhdistyksen aseita 
ja asiantuntevaa opastusta tur-
valliseen ammuntaan. 

”Ampumaratavuoroille voi 
ilmoittautua mukaan ilman 
omaa asetta ja tulla kokeile-
maan eri asetyyppejä. Käy-
tössämme ovat kivääri- ja 
pistooliradan lisäksi myös 
liikemaalirata, jolla voi harjoi-
tella sovellettua reserviläisam-
muntaa”, kertoo ampumavas-
taava ylil. res. Esko Kaappola. 

Kirkkonummen Reserviup-
seeriyhdistyksen nuorille jäse-
nille järjestettiin kohdennettu 
ampumapäivä Upinniemessä 
syyskuun viimeisenä sunnun-
taina. Päivän tavoitteena oli 
esitellä nuorille monipuolista 
ampumatoimintaa ja tarjota 
tilaisuus ampua erilaisilla pis-
tooleilla ja reserviläiskivää-
reillä. Ammuntojen jälkeen 
ohjelmassa oli makkaran-
paistoa, jonka ohessa käytiin 
vapaamuotoinen palaute-
keskustelu. Päällimmäisenä 
palautteessa korostui tyyty-

väisyys erilaisilla aseilla suori-
tettuun ammuntaan. Varsinkin 
sotilaskivääri M/39 ja pistooli-
radalla kokeiltu punapistetäh-
täin jäivät nuorten upseerien 
mieliin.  
”Ampumapäivä onnistui hy-
vin, vaikka osallistujamää-
rässä jäimmekin tavoitteesta. 
Nuorten upseerien antama po-
sitiivinen palaute ja innostunut 
ote kannustavat järjestämään 
heille kohdennettuja ampu-
mapäiviä vastaisuudessakin”, 
toteaa nuorisoupseeri kapt. 
res. Harri Pohjoisaho. ”Ampu-
matoimintaan on tärkeää saada 

lisää nuoria mukaan ja siinä 
onnistuakseen yhdistyksen 
pitää toimia määrätietoisesti 
osallistumismahdollisuuk-
sia tarjoamalla”, painottaa 
kapt. res. Sami Kujala. ”Hyvä 
väylä liittyä mukaan ampu-
matoimintaan on vuosittain 
järjestettävä sovelletun reser-
viläisammunnan kurssi, jonka 
toteutamme yhdessä Kirkko-
nummen Seudun Reserviläiset 
ry:n kanssa”, muistuttaa Esko 
Kaappola.  

TEKSTI JA KUVAT
TINO JOHANSSON 

Nuoret upseerit tutustuivat ampuma-        
toimintaan Kirkkonummella

Nuoret upseerit tutustuivat eri asetyyppeihin ampumakouluttajien opastuksella Upinniemessä.
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Varustelekan ja InrangeTV:n 
Finnish Brutality 2021 kilpailu 
järjestettiin Lopen ampumara-
dalla 23-24.10.2021. Erittäin 
haastava kilpailu käytiin vaih-
televissa olosuhteissa, pak-
kasessa, vesi ja lumisateessa. 
Alun perin oli tarkoituksena 
järjestää Winter Brutality-kil-
pailu talvisota-teemalla alku 
vuodesta, mutta tämä peruttiin 
ja järjestettiin pienemmällä 
skaalalla. Keväällä toteutettiin 

myös Remote Brutality etä-
haaste.
Varustelekan yhteistyökump-
paneina kilpailun järjestä-
misessä toimivat mm. Sako, 
Mil-Safarit, ja Sisu. Lisäksi 
kilpailua rakentamassa ja toi-
mitsijoina oli mm. Hyvinkään 
ja Vantaan reserviläisyhdistys-
ten jäseniä.
Normaalia SRA- tai IPSC kil-
pailua merkittävästi fyysisesti 
rankemmassa, kivääri- ja pis-

tooli kilpailussa oli jälleen 8 
stagea tai rastia. Stageihin oli 
jälleen panostettu aiempaa 
enemmän, tarjolla oli mm. 
(kylmällä) vedellä täytetty 
juoksuhauta, raskaita esineitä 
kuljetettavaksi tai heitettä-
väksi ja tiedustelematon rasti 
johon ei päässyt tutustumaan 
ennen ammuntaa. Ajoneuvoja 
oli paikalla aiempaa enem-
män, autonromujen lisäksi 

Mil-Safareiden MT/LB, tai tu-
tummin Älli-Tälli miehistön-
kuljetusvaunu, NASU, sekä 
SISUn nelivetoinen panssaroi-
tu maastoauto . Jälkimmäisen 
lavalta pääsi jopa ampumaan 
auton ollessa liikkeellä.
Tällä kertaa korona rajoitukset 
olivat sellaisella tasolla että 
ulkomaanelävätkin pääsivät 
paikalle kilpailuun, mukana 
oli esim. Youtube-kanavien 
Forgotten Weapons, InRan-

ge-TV:n, Polenar Tacticalin 
ja Bloke on the Rangen ja 
Pegasus Test:in henkilöstö 
paikalle. Kilpailusta löytyy 
Youtubessa videoita listatuilta 
kanavilta, Varustelekalta it-
seltään sekä osalta yksittäisiä 
kilpailijoita. Lisäksi MTV3 
kävi kuvaamassa kilpailua ja 
haastatteli mm. InrangeTV ka-
navan Karl Kasardaa, joka on 
kilpailun sääntöinä käytetyn 
2 Gun Action Challenge-lajin 

kehittäjä.
Brutality kilpailut saavat jat-
koa, 20. ja 21.marraskuuta 
Utahissa järjestettävän Desert 
Brutalityn lisäksi Yhdysval-
loissa on suunnitteilla uusia 
kilpailuita, ja seuraava Finnish 
Brutality on suunnitteilla ensi 
kesäksi.

TEKSTI JA KUVAT: 
MIKA VIRTA

Finnish brutality-kisa LopellaFinnish brutality-kisa Lopella

Vähän kosteampi ampumapaikka 
tällä stagella.

 Haavoittuneen siirto kuului rastitehtävään.Ampumapaikka panssarin päällä.
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Tammenlehvän Pe-
rinneliiton tarkoituk-
sena on hoitaa ja vaa-
lia Suomen vuosina 
1939-1945 käymien 
sotien ja niiden vete-
raanien perinteitä. 
Liiton tavoitteena on löytää 
sellaiset veteraaniperinteen 
henkiset ja aineelliset ilmene-
mismuodot, jotka suomalaisen 
yhteiskunnan kannalta ovat 
tärkeitä ja muistettavia vielä 
vuosikymmenienkin kuluttua 
sekä löytää tälle perinteelle 
jatkuvuutta ylläpitävät vas-
tuunkantajat. 

Toiminnan painopiste on val-
takunnallisesti merkittävän 
perinneaineiston ja veteraa-
nisukupolven arvojen vaa-
limisessa. Tammenlehvän 
perinneliiton alaisuudessa on 
toiminut lukuisia esimerkik-
si opetuksen, museoiden tai 
muistomerkkien kartoittami-
seen keskittyneitä työryhmiä, 
joiden työn tuloksia on nähtä-
vissä tällä sivustolla.

Tammenlehvän Perinneliit-
to perustettiin 24.4.2003. 
Liiton perustajajäseniä ovat 

Sotainvalidien Veljesliitto, 
Suomen Sotaveteraaniliit-
to, Rintamaveteraaniliitto ja 
Rintamanaisten Liitto. Liiton 
toiminta-ajatuksena on koota 
yhteen yhteisöjä, jotka ovat 
kiinnostuneita, halukkaita ja 
kykeneviä osallistumaan liiton 
tarkoitusta edistävään perin-
netyöhön. Liiton jäseninä on 
tällä hetkellä 22 veteraani-, 
maanpuolustus- ja perinnetyö-
tä tekevää yhteisöä.

Jäsenyhteisöt
Sotainvalidien Veljesliitto ry
Suomen Sotaveteraaniliitto ry
Rintamaveteraaniliitto ry
Kaatuneitten Omaisten Liitto 
ry
Kadettikunta ry
Karjalan Liitto
Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry
Reserviläisliitto ry
Rintamaveteraaniliiton kanna-
tus- ja perinnesäätiö
Sotainvalidien Perinnejärjestö 
ry
Sotaveteraanien tuki- ja perin-
nesäätiö
Sotavainajien muiston vaali-
misyhdistys ry
Sotilaskotiliitto ry
Sotilaspoikien Perinneliitto ry
Suojeluskuntajärjestön Perin-

teet ry
Suomen Kotiseutuliitto ry
Suomen Lottaperinneliitto ry
Suomen-poikien perinneyh-
distys ry
Suomen Rauhanturvaajaliitto 
ry
Suomen Reserviupseeriliitto 

ry
Vapaussodan Perinneliitto ry
Veljesapu-Perinneyhdistys ry
Veteraanivastuu ry

Tammenlehvän Perinneliitto siirtää veteraanien 
perinnön uusille sukupolville

Mäntsälässä jaettiin jo kol-
mannen kerran vuonna 2006 
perustetun valtakunnallisen 
Veteraanivastuu ry:n ansio-
ristejä veteraanikeräyksiin 
aktiivisesti osallistuneille, 
tällä kertaa 15 mitalia. Vete-
raanivastuu lyötätti ansioristit 

käyttöön vuonna 2018, joista 
korkein on erikoisluokan an-
sioristi.
Covid-19-pandemiasta joh-
tuen itsenäisyyspäivänä 
myönnetyt ansioristit päästiin 
luovuttamaan kunnantalolla 
vasta 16. marraskuuta.

Kultainen ansioristi vähintään 
kymmenen vuoden veteraani-
keräystoiminnasta myönnet-
tiin Liisa ja Veikko Helinille, 
Ulla Junttilalle, Ari Juutiselle, 
Seija Kaipaiselle, Tarja Kuu-
selalle, Heikki Saastamoisel-
le, Sami Sinisalolle ja Kristii-

na Vaahteralle.
Hopeisen, vähintään seitse-
män toimintavuotta, saivat 
Sirkku Järvinen, Esko Kai-
resalo, Ahti Muhonen, Arja 
Ratia, Tuula Rokka ja Mikko 
Seppälä. 
Ansioristit luovutti Veteraa-

nivastuun Itä-Uusimaan piiri-
päällikkö Aimo Tilsala, myös 
Mäntsälän seudun sotiemme 
veteraanien perinneyhdistys 
ry:n ja Mäntsälän Rintamave-
teraanit ry:n puheenjohtaja. 
Veteraanivastuulla on maas-
samme 24 keräyspiiriä, joista 

reservipiiriemme alueella toi-
mii lisäksi Keski-Uusimaan, 
Länsi-Uusimaan ja osittain 
myös Pohjois-Uusimaan (Hy-
vinkää) keräyspiiri.

TEKSTI JA KUVA
VEIKKO KARHUMÄKI

Mitalisadetta Mäntsälässä veteraanien tukijoille
Yhteiskuvassa palkituista paikalle päässeet Aimo Tilsalasta oikealle, Liisa ja Veikko Helin, Ulla Junttila, Seija Kaipainen, takanaan Sirkka Järvinen, Sami Sinisalo, kirkkoherra Mikko Seppälä, kunnanjohtaja emeritus Esko Kairesalo, 
kulttuurisihteeri Tarja Kuusela, Heikki Saastamoinen ja Ari Juutinen sekä viime vuonna hopeisen ansioristin saanut Jorma Ratia.

Liitto myy muistomerkkeihin ja hautakiviin kiinnitettäviä tunnuksia.
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Lotta Svärd 100 -juh-
lavuoden kunniaksi 
Lottamuseon näytte-
lyt on uusittu koko-
naisuudessaan. 

Museovierailijoille tarjolla on 
kolme informatiivista ja elä-
myksellistä näyttelyä; Lotta 
Svärd -100 vuotta yhteiskunta-
vastuuta, Oikea Lotta,  Lotta-
kuvia 100 vuotta ja Lottatupa 
Koti sodan keskellä.

Lotta Svärd  100 vuotta 
naisten yhteiskunta- 
vastuuta
Lotta Svärd  100 vuotta yh-
teiskuntavastuuta näyttely on 

sadan vuoden aikamatka täyn-
nä mielenkiintoisia tarinoita, 
kiinnostavia yksityiskohtia 
ja vivahteikkaita elämänkoh-
taloita. Näyttelyyn on valittu 
museon ainutlaatuisista koko-
elmista kiehtovimmat valo-
kuvat, ennen julkaisematonta 
arkistoaineistoa ja lottien hen-
kilökohtaista esineistöä.

Näyttelyn keskiöön nousee 
suomalaisten naisten vapaaeh-
toinen työ, joka linkittyy kiin-
teäksi osaksi kansakuntamme 
kehitystarinaa. Juuri itsenäis-
tyneessä Suomessa lottajär-
jestö mahdollisti jäsentensä 
aikaisempaa vahvemman yh-
teiskunnallisen osallistumisen.

Erikoisnäyttely: Oikea 
Lotta? 
Lottakuvia 100 vuotta
Erikoisnäyttely esittelee lot-
ta-aiheista kuvaa, esineistöä 
ja lottiin liitettyjä mielikuvia 
vuodesta 1921 tähän päivään. 
Näyttely käsittelee monipuo-
lisen materiaalin kautta lottai-
hannetta, lotista luotuja kiilto-
kuvia ja irvikuvia sekä lottien 
itseymmärrystä.

Ulkonäyttely: Lottatupa
Lottamuseon uudessa ulko-
näyttelyssä Lottatupa koti 
sodan keskellä kurkistetaan 
jatkosodan aikaisiin lottakant-
tiineihin. Näyttely esittelee 
muonitus- ja kanttiinilottien 

työtä rintamalinjojen läheisyy-
dessä lottien omien muistel-
mien kautta. Tunnelmallinen 
äänimaailma, runsas kuva-
materiaali sekä ajanhenkinen 
esineistö ja tila luovat koke-
muksellisen katsauksen siitä 
kodinomaisesta paikasta, joka 
tarjosi sotilaille hengähdystau-
on sodan ankaran arjen kes-
kellä.

Lottamuseo ja museokahvila 
Lottakanttiini palvelevat asi-
akkaitaan ympäri vuoden.

Aukioloajat
kesäkuu-elokuu ma-su 10-20 
ja syyskuu-toukokuu ti-su 10-
17

Pienemmille ja isommille 

ryhmille Lottamuseon palve-
luvalikoimasta löytyy verk-
ko-opastus.

Verkko-opastus
Sadan vuoden aikamatka lot-
tien historiaan omalta kotisoh-
valta Lottamuseon asiantunte-
van oppaan johdolla!

Opastus pohjautuu Lotta Svärd 
100 vuotta yhteiskuntavastuu-
ta -näyttelyyn. Verkko-opas-
tuksen aikana ei kierretä itse 
näyttelyssä, vaan näyttelyyn 
tutustutaan laadukkaasti tuo-
tetulla kuva-aineistolla. Opas-
tuksen aikana on mahdollista 
esittää oppaalle kysymyksiä ja 
keskustella ryhmän kanssa.

Verkko-opastukselle osallis-

tuminen tapahtuu omalta ko-
tikoneelta, ryhmä voi myös. 
seurata opastusta yhteiseltä 
isolta ruudulta. Verkko-opas-
tus toimii Teams-ympäristössä 
tai ryhmän omalla videopuhe-
lupalvelulla.

Kesto: 45 min
Hinta: 50 €

Lisätietoa ja ryhmävaraukset 
info@lottamuseo.fi tai p. 09 
274 1077

Lisätietoa Lottamuseon ja 
museokahvila Lottakanttiinin 
palveluista www.lottamuseo.fi

Merkkipäiviä        
TAMMIKUU

80 vuotta
1.1. Kiukkonen Reijo, Kerava
3.1. Hartala Hannu, Tuusula
9.1. Westerholm Bror, Tammisaari
19.1. Merilinna Heikki, Lohja
28.1. Lähteenmäki Ilkka, Lohja
29.1. Tilsala Aimo, Mäntsälä

75 vuotta
16.1. Savolainen Lasse, Järvenpää
20.1. Nissilä Jouko, Mäntsälä
23.1. Kärjä Risto, Järvenpää
24.1. Pettersson Timo, Nurmijärvi
28.1. Sihlman Kaarlo, Pukkila
28.1. Seppälä Juha, Tuusula

70 vuotta
2.1. Jusenius Pekka, Nummi-Pusula
13.1. Airimo Ari, Nurmijärvi
14.1. Hyyryläinen Sakari, Järvenpää
20.1. Koivula Matti, Tuusula
21.1. Heikkilä Vesa. Lohja
22.1. Puumala Arto, Vihti
26.1. Puomila Jaakko, Lohja
28.1. Kauranne Reijo, Askola
30.1. Ahvonen Tuomo, Lohja

60 vuotta
18.1. Karvonen Osmo, Nurmijärvi
27.1. Tapio Petri, Sipoo

29.1. Wallenius Kari, Hyvinkää
29.1. Jaatinen Jukka, Porvoo

50 vuotta
1.1. Nietula Jukka, Liljendal
1.1. Hiltunen Tommi, Nurmijärvi
2.1. Leppäkangas Mikko, Mäntsälä
6.1. Kumpula Kari, Kirkkonummi
13.1. Rouhiainen Mika, Orimattila
13.1. Vänni Mika, Nurmijärvi
15.1. Hacklin Markku, Vihti
17.1. Alander Jari, Vihti
24.1. Rehn Jan, Tammisaari
24.1. Äikiä Arto, Loviisa
29.1. Karvonen Sami, Järvenpää

HELMIKUU

85 vuotta
14.2. Kääriäinen Jorma, Hyvinkää

80 vuotta
20.2. Karhulahti Kyösti, Myrskylä

75 vuotta
2.2. Sariola Jukka, Kerava
7.2. Puustinen Juha, Nurmijärvi
8.2. Luoto Juhani, Mäntsälä
17.2. Johansson Ulf, Hanko
18.2. Lipponen Seppo, Porvoo
26.2. Tappola Jorma, Järvenpää
28.2. Vuorijärvi Pentti, Kerava

70 vuotta
14.2. Ekebom Leif, Hanko

18.2. Karilahti Reima, Siuntio
18.2. Suomikallio Hannu, Nurmi-
järvi
29.2. Tolvanen Juha, Järvenpää

60 vuotta
27.2. Tähtinen Kimmo, Porvoo
27.2. Vartiainen Anssi, Raasepori
27.2. Vaajoki Ari, Vihti

50 vuotta
2.2. Kuosa Janne, Kirkkonummi
3.2. Hänninen Mikael, Järvenpää
9.2. Pyykkinen Petri, Kerava
11.2. Mäenrinta Heikki, Pukkila
11.2. Naarajärvi Harri, Kirkkonum-
mi
12.2. Björn Janne, Vihti
13.2. Tietäväinen Simo, Espoo
15.2. Vaarala Jari, Karkkila
25.2. Nygård Karl-Magnus
26.2. Rajalainen Jarkko, Espoo
29.2. Malmsten Tim, Vantaa

MAALISKUU

90 vuotta
10.3. Lahti Torsti, Vihti

85 vuotta
7.3. Linnapuomi Kalervo, Tuusula
17.3. Wikberg Bengt, Tammisaari

80 vuotta
1.3. Virtanen Juhani, Hyvinkää

4.3. Ikonen Raimo, Porvoo
16.3. Kesälä Heikki, Lohja

75 vuotta
1.3. Pesola Antti, Lohja
3.3. Kopare Tarmo, Tuusula
6.3. Nora Timo, Lohja
7.3. Laasonen Harri, Järvenpää
7.3. Österlund Gunnar, Porvoo
17.3. Pajunen Heikki, Järvenpää
18.3. Hanhilahti Rainer, Tuusula
20.3. Pettersson Kaj, Espoo

70 vuotta
9.3. Heino Harri, Nurmijärvi
18.3. Rahko Tapani, Järvenpää

60 vuotta
3.3. Nurmi Ilkka, Kerava
4.3. Hakala Tuomo, Kirkkonummi
4.3. Leinonen Petteri, Nurmijärvi
5.3. Andersson Lars, Loviisa
8.3. Somero Kari, Hyvinkää
11.3. Huhkio Arto, Hyvinkää
14.3. Lehtonen Kari, Nurmijärvi
18.3. Lesonen Pertti, Lohja
21.3. Koivukangas Rauni, Nurmi-
järvi
25.3. Jakobsson Markku, Kirkko-
numi
31.3. Lappalainen Olli, Sipoo

50 vuotta
4.3. Paavilainen Mikko, Porvoo
6.3. Kauppinen Jussi, Porvoo

9.3. Koskinen Teppo, Hyvinkää
13.3. Lindholm Patrik, Järvenpää
17.3. Svennas Mikael, Porvoo
20.3. Nissilä Joni, Inkoo
23.3. Määttä Lassi, Mäntsälä
23.3. Uotinen Jan, Hyvinkää
25.3. Aartola Mika, Karjalohja
27.3. Korhonen Harri, Raasepori

OLTERMANNI ONNITTELEE !

Tietolähde RUL:n ja RES:n jäsen-
rekisterit.
Mikäli haluatte, että merkkipäivään-
ne EI julkisteta Oltermannissa, tulee 
siitä ilmoittaa päätoimittajalle
ennen lehden seuraavaa aineisto-
päivää.

Lottamuseon satavuotisjuhlavuoden näyttelyt
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Sisällissodan jälkeen 
perustettiin paikallis-
ten suojeluskuntien 
yhteyteen 13-16- vuo-
tiaista pojista muo-
dostettuja epäviral-
lisia poikaosastoja, 
joita alettiin kutsua ” 
oravakomppanioik-
si ”. Niiden toiminta 
sammui kuitenkin vä-
hitellen 1920 - luvun 
puoliväliin mennes-
sä.
Vuonna 1927 säädettiin laki 
suojeluskunnista. Lain nojalla 
annettiin seuraavana vuonna 
suojeluskuntia koskeva asetus. 
Lain ensimmäiseen pykälään 
sisältyi se tärkeä toteamus, että 
suojeluskuntajärjestö kuului 
osana tasavallan sotavoimaan. 
Asetuksessa säädettiin muun 
ohella myös suojeluskuntien 
poikatyöstä.Suojeluskunnat 
saattoivat lakiin perustuvan 
säädöksen mukaan antaa val-
mistavaa sotilaallista koulu-
tusta nuorukaisille, jotka eivät 
vielä olleet täyttäneet seitse-
määtoista vuotta. Koulutuksen 
oli tapahduttava sopivan lii-
kuntakasvatuksen ja harjoitus-
ten muodossa, mutta ” älköön 
heitä aseilla varustettako”. Jä-
seniksi poikaosastoihin saatiin 
ottaa 12 - 16 vuoden ikäisiä 
poikia heidän vanhempiensa 
yhteiskunnalliseen asemaan 
tai puoluekantaan katsomatta.

Neuvostoliiton hyökättyä Suo-
meen vuoden 1939 lopussa, 
jolloin talvisota alkoi, poi-
kaosastoissa oli jäseniä noin 
30 000. Talvisodan aikana 
solmittiin yhteiskunnallisen 
leirijaon ylittävät sopimukset 
työmarkkinaosapuolten toi-
siaan koskevan neuvottelu-
kelpoisuuden tunnustamisesta 
(tammikuun kihlaus) sekä 
työväenjärjestöjen jäsenten 
suojeluskuntiin liittymisestä 
ja ottamisesta (suojeluskunta-
sopimus). Nämä sopimukset 
olivat vuoden 1940 alussa 
kansallista yksimielisyyttä ko-
rostavia ja vanhat periaateris-
tiriidat ylittäviä julkilausumia. 
Mainitut sopimukset toivat 
sotilaspoikien toimintaan uu-
sia jäseniä kaikista yhteiskun-
taluokista kotien poliittiseen 
taustaan katsomatta.

Talvi- ja jatkosodan välisenä 
aikana 1940-41 poikatoimin-
taa järjestettiin jälleen uudel-
leen. Syyskuussa 1941 koti-
joukkojen komentaja Lauri 
Malmberg antoi järjestölle 
uuden nimen, sotilaspojat. Sa-
malla sotilaspoikajärjestö itse-
näistyi suojeluskuntajärjestön 
rinnalla. Uuden
asetuksen perusteella sotilas-
poikia voitiin tarvittaessa va-
rustaa aseilla.

Huomattavasti itsenäistyneen 
sotilaspoikajärjestön jäsenet 
edustivatkin kaikkia yhteis-
kuntaluokkia. Se mahdollis-
ti osaltaan järjestön nopean 
kasvun. Viimeisen säilyneen 
tilaston mukaan vuoden 1943 
lopussa sotilaspoikia oli 72 
187 yhteensä 684:ssä poi-

kaosastossa.

Sotilaspoikien valta- 
kunnallinen ohjelma
Sotilaspoikien valtakunnal-
liseen ohjelmaan oli kirjattu 
kahdeksan toiminta-aluetta: 
1. kansalais-kasvatus, 2. käyt-
täytymiskasvatus, 3. liikunta-
harjoitukset kilpailuineen, 4. 
maastokoulutus leireineen, 5. 
suunnistus ja retkeily, 6. pie-
noiskivääriammunta, 7. koti-
seudun tuntemus ja 8. väestön 
suojelu.

Toiminta sotiemme  
aikana
Sotilaspojat osallistuivat myös 
sodan aikana valtakunnallisen 
ohjelman mukaiseen toimin-
taan. Mutta he osallistuivat 
niinikään vakavaan ja merkit-
tävään maanpuolustustyöhön 
kotirintamalla. He keräsivät 
teollisuuden raaka-aineeksi 
sopivia käytöstä poistettuja 
materiaaleja kuten villa- ja 
puuvillavaatteita, metalliro-
mua, kumia, lasia sekä pape-
ria. Mottitalkoot ja puukaasu-
pilkkeiden teko kuuluivat 

myös heidän toimintaansa.

Sotilaspojat toimivat lähettei-
nä ja osallistuivat ilmavalvon-
taan ja desanttien takaa - ajoon 
sekä liikenteellisesti tärkeiden 
kohteiden vartiointiin ase kä-
dessä. He olivat usein läsnä 
myös sankarihautajaisissa 
kunniatehtävissä. Merkittä-
vää on se, että varttuneem-
mat sotilaspojat osallistuivat 
maanpuolustukseen ilmator-
juntapattereiden miehistönä 
ja toimivat tarvittaessa myös 
pelastustehtävissä.

Puolustusvoimien komentaja, 
kenraali Gustav Hägglundin 
arvio sotilaspojista

”Sotilaspoikien merkitys Suo-
men taistelulle jatkosodassa 
on kiistämätön... He korvasi-
vat kymmenissä tuhansissa ta-
pauksissa sotakelpoisen mie-
hen. Rintamajoukot pystyttiin 
pitämään miesmääriltään 
vahvoina kaikkina jatkosodan 
vuosina.”

Pikkulotat / lottatytöt
Lotta Svärd -järjestön tyttö-

työn alkuunpanijana oli jär-
jestön puheenjohtaja Fanni 
Luukkonen vuonna 1931. Hä-
nen ehdotuksestaan päätettiin 
suositella paikallisosastoille, 
että ne perustaisivat tyttöosas-
toja tyttötyötä varten. Kasva-
tustyö perustetuissa osastoissa 
tapahtui
uskonnollis-isänmaallisessa 
hengessä ja erityistä huomiota 
kiinnitettiin hyvään käyttäyty-
miseen myös jokapäiväisessä 
elämässä.

Sodanaikainen toiminta
Lotta Svärd - järjestön 1940 
vuosikertomuksessa on lue-
teltu jaostoittain ne tehtävät 
joihin pikkulotat osallistuivat 
talvisodan aikana. Jatkosota 
ei tuonut toiminta - alueeseen 
merkittäviä muutoksia. Tehtä-
vät tulivat kuitenkin vastuulli-

semmiksi. Useissa tapauksissa 
vanhemmat tytöt
saattoivat ottaa vastuulleen 
lottien tehtäviä ja vapauttaa 
siten lottia lähtemään komen-
nukselle sotatoimialueelle.

Vuoden 1943 vuosikokouk-
sessa muutettiin pikkulotta 
- nimitys lottatytöksi. Ni-
menmuutosta toivoivat ennen 
kaikkea varttuneemmat pik-
kulotat, joiden tehtävät olivat 
aivan samoja kuin isojenkin 
lottien työt.

Talvisodan aikana pikkulotat 
olivat apuna lääkintätehtävis-
sä, he auttoivat muonitustoi-
missa, korjasivat vanhoja ja 
tekivät uusia varusteita sekä 
osallistuivat keräystoimintaan. 
Nämä työt
jatkuivat myöhemmin myös 
jatkosodassa. Lottatytöt hoi-
tivat tehtäviä ilmasuojelukes-
kuksissa, ensiapuasemilla, 
puhelinkeskuksissa, varuskor-
jaamoissa, ilmavalvonnassa 
sekä sotasairaaloissa.

Jatkosodan aikana lottatyttö-
jen määrä kasvoi merkittäväs-
ti. Sodan päättyessä heitä oli 
yli 50 000.

Sotilaspoikien ja pikku-
lottien / lottatyttöjen yh-
teistyö
Sotilaspojilla ja pikkulotilla / 
lottatytöillä oli sotiemme aika-
na runsaasti yhteistyötä, joka 
perustui sekä organisoituun 
toimintaan että yhteenkuulu-
vuuteen. Heillä oli yhteisiä 
juhlia ja he osallistuivat sa-
moihin keräystempauksiin ja 
talkoisiin. Merkittävä tapah-
tumasarja oli kotijoukkojen 
esikunnan kaikissa sotilaspoi-
kaosastoissa pidettäväksi mää-
räämä työnjuhla. Juhla pidet-
tiin marraskuun 22. päivänä 
1942. Viimeinen yhteinen val-
takunnallinen tilaisuus oli jat-
kosodan päättymisen jälkeen 
loka - marraskuun vaihteessa 
1944 vietetty lottatyttöjen ja 
sotilaspoikien maanpuolustus-
viikko.

Järjestöjen lopettaminen
Sotilaspoikatyö loppui Neu-
vostoliiton painostuksen joh-
dosta marraskuun 11. päivänä 
1944 suojeluskuntajärjestön 
lakkauttamisen myötä. Lotta-
tyttöjen toiminta päättyi puo-
lestaan 23.11. samana vuonna 
Lotta Svärd -järjestön lakkaut-
tamisen yhteydessä.

Sotilaspoikaperinteen 
herääminen
Valtakunnallinen Sotilaspoi-
kien Perinneliitto perustettiin 
29.5.1991, silloin nimellä So-
tilaspoikien Perinnekilta ry. 
Nimi muutettiin 25.11.1992 
Sotilaspoikien Perinnekiltojen 
liitoksi ja edelleen 5.9.1997 
nykyiseen muotoonsa Soti-
laspoikien Perinneliitto ry. 
Liittoon kuului vuonna 2017 
30 jäsenyhdistystä, joiden yh-
teinen henkilöjäsenmäärä on 
lähes 6000. Jäsenistä alkuun 
kaikki olivat miehiä, jotka oli-
vat vuosina 1928-1944 osal-
listuneet Suojeluskunta- tai 
Sotilaspoikatoimintaan. Ny-
kyisin voivat kiltahallituksen 
päätöksellä täysivaltaisiksi 
kiltajäseniksi päästä myös 
naiset (pikkulotat) sekä muut 
varusmiespalveluksen suorit-
taneet miehet. Näin killoissa 
on kiltaveljiä ja -sisaria.

Sotilaspojilla on virallinen 
kunniamerkki Sotilaspoika-
risti, joita on myönnetty yli 
13000. Sotilaspoikia oli so-
dan päättyessä vuonna 1944 
kirjautunut kaikkiaan 72000, 
joista nuorimmat olivat 
10-vuotiaita. Sotilaspoikien 
nykyinen keski-ikä on 88 
vuotta eli 10 vuotta sotiemme 
veteraaneja nuorempia.

Sotilaspoikien ja pikkulottien järjestöjen kehitys,    
toiminta sotiemme aikana ja järjestöjen lakkauttaminen

Taisteluvälinetoimiston Pikkulotta Kirsti Saloheimo ja Sotilaspoika Jaakko Kettunen kuvattuna Tohmajärvellä, 15.7.1941. 
[ alkuperäinensa-kuva | Esko Manninen | 29092 ] Väritys: JHL Colorizing /



Kun Saksan tappio talvella 
1943 näytti ilmeiseltä, sen 
miehitysjoukot Baltiassa 
ryhtyivät toimeenpanemaan 
kutsuntoja. Virossa kutsuttiin 
palvelukseen viisi peräkkäistä 
ikäluokkaa. Tarkoituksena oli 
perustaa virolainen yhtymä, 
joka olisi lähetetty taistele-
maan Kaukasukselle. Viro-
laiset olivat hyvin maanpuo-
lustustahtoisia. He olisivat jo 
vuonna 1939 halunneet taistel-
la yhtenäisenä kansakuntana 
Neuvostoliiton miehitysuhkaa 
vastaan, mutta valtiojohto teki 
toisenlaisen ratkaisun. Niinpä 
virolaiset olisivat myös vuon-
na 1943 kernaasti liittyneet 
saksalaisiin joukkoihin omas-
sa maassaan, omaa maataan 
puolustaakseen. Kaikkia vi-
rolaisia yhdisti halu puolus-
taa Viroa neuvostojoukkojen 
hyökkäykseltä. Mutta monet 
pitivät vastemielisenä tehdä 
se vieraalla maaperällä ja toi-
sen diktatuurin joukoissa. He 
halusivat liittyä ihailemaansa 
Suomen armeijaan.

Ensimmäiset saksalaisten kut-
suntoja pakoilevat virolaiset 
tulivat Suomenlahden yli ke-
vättalvella 1943. He tunsivat 
olevansa Suomen jääkäriliik-
keenperillisiä. He halusivat 
saada hyvää sotilaskoulutusta 
ja näin kasvaa oman isänmaan-
sa vapaustaistelijoiksi. Mutta 
samalla he halusivat taistella 
”Suomen vapauden ja Viron 
kunnian puolesta”, kuten hei-
dän tunnuslauseensa kuului. 
Ensimmäinen vapaaehtoiserä 
liitettiin Jalkaväkirykmentti 
47:een sen III pataljoonak-
si. Pataljoonan komentajana 
oli marsalkka Mannerheimin 
sisarenpoika majuri Claës 
Gripenberg, joten virolaiset 
toimivat Suomen korkeimman 
sotilasjohdon suojeluksessa.
Syksyllä 1943 tuli vapaaeh-
toisia lisää. Kun heidän kou-
lutusvaiheensa päättyi, koko 
virolaisesta vapaaehtoisjou-
kosta muodostettiin Jalkavä-
kirykmentti 200. Se osallistui 
Kannaksen torjuntataisteluihin 
aivan etulinjassa. He olivat 
osaltaan toteuttamassa II maa-
ilmansodan ainoata suurhyök-
käyksen pysäyttämistä, kesän 
1944 ihmettä. Kun tuo torjun-
tavoitto oli hiuskarvan varas-
sa, ei kukaan meistä voi sanoa, 
mikä hiuskarva oli ratkaiseva. 
Joka tapauksessa Suomen-po-
jat, jolla nimellä heidät opittiin 
tuntemaan, täyttivät miehuul-
lisesti paikkansa.

Myös Suomen merivoimiin-
liittyi suuri joukko virolaisia 
vapaaehtoisia. Peräti 10 % 
laivastomme vahvuudesta oli 
virolaisia. Kaikkiaan virolai-
sia vapaaehtoisia oli puolus-
tusvoimissamme 3350 miestä. 
Heistä kaatui rintamillamme 
noin 200.

Elokuussa 1944 saksalaiset 
aloittivat vetäytymisensä neu-
vostojoukkojen alta myös Vi-
rossa. Silloin JR 200:n miehet 
saivat palata synnyinmaahan-
sa osallistumaan taisteluun 
Viron kohtalosta. Tilanne oli 
lähes toivoton. Saksalaiset 
veivät raskaat aseet muka-

naan, neuvostojoukoilla oli 
huikea ylivoima. Suomen poi-
kien ensimmäinen pataljoona 
suunnattiin heti maihintulon 
jälkeen vastahyökkäykseen 
Tarton rintamalla läpipääs-
seen neuvostodivisioonan kyl-
keen. Tuo divisioona uhkasi 
jo Tallinnaa. Suomen-pojat 
onnistuivat tässä toivottomalta 
tuntuvassa tehtävässään, di-
visioonan hyökkäys pysähtyi 
kolmeksi viikoksi. Tuona aika-
na evakuoitiin Pohjois-Virosta 
70.000 Viron sivistyneistön 
edustajaa länteen. He kaikki 
olivat ihmisiä, joita olisi odot-
tanut teloitus tai pakkotyö ve-
näläisten miehitettyä maan.

Venäläisten ylivoima oli kui-
tenkin niin murskaava, ettei 
taistelulla ilman raskasta aseis-
tusta ja ulkopuolista tukea ol-
lut onnistumisen edellytyksiä. 
Viro miehitettiin ja alkoi hir-
vittävä ajanjakso virolaisten 
elämässä. Kun Suomi menetti 
tavisodassa, jatkosodassa ja 
Lapin sodassa yhteensä noin 
91.000 miestä kaatuneina, vel-
jeskansastamme kaatui 46.000 
miestä, kuoli teloitettuna tai 
Siperiaan menehtyneitä yli 
100.000 ja länteen siirtyneinä 
noin 100.000 kansalaistaan. 
Kaikki tämä väestöstä, joka oli 
vain kolmas osa Suomen kan-
sasta, hieman toista miljoonaa. 
Tilalle he saivat 700.000 vie-
rasta kieltä puhuvaa ja viro-
laista elämänmuotoa ymmär-
tämätöntä ihmistä.

 

EVERSTI MATTI LUKKARI

Suomen Poikien Perinneyhdistys säilyttää 
virolaisten vapaaehtoisten sotilasperinteitä
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Virolaisten vapaaehtoisten muutto Suomeen sai uutta sysäystä jatkosodan aikana vuodesta 1942, jolloin saksalaisten haluttomuus myöntää Virolle itsenäisyyttä oli jo käynyt selväksi

Suomen-pojat (viroksi 
soomepoisid) olivat Suo-
men puolella jatkosodas-
sa taistelleita virolaisia 
vapaaehtoisia. Osana 
muita suomensukuisia 
vapaaehtoisia virolaisia 
oli Suomen puolustusvoi-
missa 3 350, joista Suo-
men rintamilla kaatui noin 
200. 
Monet virolaiset olisivat jo 
1939 halunneet taistella Suo-
men tavoin Neuvostoliiton 
miehitystä vastaan. Viron val-
tionjohto kuitenkin päätyi te-
kemään Neuvostoliiton kanssa 
yhteistyö- ja tukikohtasopi-
muksen. Kun Saksa oli vuon-
na 1943 häviämässä sotaansa, 
alkoi se toimeenpanemaan 
Virossa kutsuntoja. Virolainen 
yhtymä oli tarkoitus lähettää 
taistelemaan Kaukasukselle. 
Kaikki virolaiset eivät kui-
tenkaan tahtoneet taistella 
Saksan joukoissa, vaan mie-
luummin Suomen armeijassa. 
Osa saksalaisten kutsuntoja 
pakoilleista virolaisista saa-
pui Suomeen jo kevättalvella 
1943. Virolaiset vapaaehtoiset 
sanoivat taistelevansa ”Suo-
men vapauden ja Viron kun-
nian puolesta”, mutta myös 
saada sotilaskoulutusta oman 
maansa vapaustaistelua sil-
mällä pitäen. Ensimmäisestä 
vapaaehtoiserästä muodostet-
tiin Jalkaväkirykmentti 47:n 
III pataljoona, jonka komen-

tajana oli marsalkka Manner-
heimin sisarenpoika, majuri 
Claës Gripenberg.

Virolaisista JR 200
Myöhemmin saman vuoden 
syksyllä saapui uusi vapaaeh-
toiserä. Heidän saatua koulu-
tuksensa muodostettiin kai-
kista virolaisvapaaehtoisista 
Jalkaväkirykmentti 200, joka 
osallistui Kannaksen suur-
hyökkäyksen torjuntataistelui-
hin etulinjasta.

Jalkaväkirykmentti 200:n vi-
rolaiset vapaaehtoiset saivat 
palata kotimaahansa taistele-
maan elokuussa 1944 saksa-
laisten aloitettua vetäytymi-
sensä Virossa. Välittömästi 
Suomen-pojista muodostettu 
pataljoona suunnattiin vas-
tahyökkäykseen Tarton rin-
tamalla läpipäässeen neu-
vostodivisioonan kylkeen. 
Vaikka saksalaiset olivat 
vieneet kaiken raskaan aseis-
tuksen mukanaan ja neuvos-
tojoukoilla oli erittäinen mer-
kittävä ylivoima, onnistuivat 
Suomen-pojat pysäyttämään 
neuvostodivisioonan hyök-
käyksen kolmeksi viikoksi. 
Tuona aikana noin 80 000 
virolaista saatiin evakuoitua 
Tallinnasta turvaan Neuvosto-
liiton teloituksilta, kyydityk-
siltä ja pakkotyöltä. Lopulta 
ilman raskasta aseistusta ja 
ulkopuolista apua taistelleet 

virolaiset joutuivat taipumaan 
neuvostoarmeijan murskaa-
van ylivoiman edessä.
Merivoimat

Suomen merivoimissa taisteli 
noin 400 virolaista vapaaeh-
toista.[2] Noin kymmenesosa 
laivaston sotilaista oli viro-
laisia. Välirauhan jälkeen 
merivoimissa palvelleet viro-
laisvapaaehtoiset kuljetettiin 
merivoimien komentajan käs-
kystä salaisessa operaatiossa 
Ruotsiin syksyllä 1944. Kul-
jetus tapahtui Valtiolliselta 
poliisilta salassa. Tapahtumis-
ta vaiettiin aina 1990-luvulle 
saakka, sillä välirauhansopi-
musten mukaan vapaaehtoiset 
olisi tullut luovuttaa Neuvos-
toliitolle.

Suomen-poikien perinneyh-
distys vaalii Suomen puo-
lustusvoimissa maa- ja meri-
voimissa vuosina 1939-1944 
vapaaehtoisina palvelleiden 
virolaisten yhteisiä perinteitä 
ja siirtää perinnettä tuleville 
sukupolville sekä ylläpitää 
ihanteita, jotka johtivat Suo-
men-poikien Suomeen tuloon.
Perinneyhdistys toimii lähei-
sessä yhteistyössä virolaisen 
perinneyhdistyksen Soome-
poiste Pärimusühing, Suomen 
Sotaveteraaniliiton ja Suomen 
Viro-yhdistysten liiton SVYL 
kanssa. Perinneyhdistys kuu-
luu jäsenenä Tammenlehvän 
Perinneliittoon.

Perinteet kunniassa
Suomen-poikien perinneyh-
distyksen edeltäjä JR 200 ry:n 
kilta perustettiin 7.9.1991. 
Yhdistyksen nimi muutettiin 
21.2.1996 Suomen-poikien 
perinneyhdistys ry:ksi. Sa-
malla hyväksyttiin nykyiset 
säännöt.
Virolaisen yhdistyksen pää-
määränä on Suomen-poikien 
perinteen vaaliminen ja hei-
dän toimintansa tukeminen. 
Yhdistyksen tavoitteena on 
parantaa Suomen-poikien 
leskien elämänolosuhteita ja 
luoda heille yhteistoimintaa. 
Sotaveteraaneilta siirtyy jat-
kuvasti uusia tehtäviä perin-
neyhdistykselle, joka on toi-
mintansa luonteen mukaisesti 
valmis niitä toteuttamaan.
SOOME SÕJAVETERA-
NIDE EESTI ÜHENDUS 
(SSEÜ)   Virolaisten Suomen 
puolustusvoimissa palvellei-
den vapaaehtoisten, eli Suo-
men-poikien, oma yhdistys. 
Yhdistys on lakkautettu ja 
veteraanien asioita hoitaa Vi-
rossa  Soomepoiste Pärimus-
ühing.
Soomepoiste Pärimusühing 
Eestis on Virossa toimiva 
Suomen-poikien perinneyh-
distys, joka tukee veteraaneja 
ja heidän leskiään sekä vaalii 
Suomen-poikien perinnettä.. 
Jäseninä ovat Suomen-poi-
kien omaiset ja ystävät.

JR 200:n perinnekillasta synnytetiin
Suomen poikien perinneyhdistys
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Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan (MTS) 
haastattelututkimuksessa
on selvitetty kansalaisten mie-
lipiteitä Suomen ulko-, turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikasta 
sekä maanpuolustuksesta. 
Mukana on myös kysymyksiä
turvallisuuteen ja turvallisuu-
dentunteeseen vaikuttavista 
tekijöistä sekä turvallisuuden 
kehittymisestä seuraava vii-
den vuoden aikana. Lisäksi 
kysytään huolta aiheuttavista 
tekijöistä, erilaisiin uhkiin va-
rautumisesta, Euroopan
unionin tulevaisuudesta, Suo-
men onnistumisesta koronavi-
ruksen torjunnassa,
luottamuksesta Puolustusvoi-
mien kykyyn torjua sotilaal-
lisia uhkia ja suhtautumisesta 
Euroopan unionin ja Naton 
väliseen yhteistyöhön. Kysy-
myksiä on kaikkiaan 23, joista 
kolme uusia.
Tutkimuksen teki Taloustut-
kimus Oy MTS:n toimeksian-
nosta. Koronatilanteen
vuoksi tutkimus toteutettiin 
yhdistelmänä Omnibustutki-
muksen henkilökohtaisia
haastatteluja sekä Taloustut-
kimuksen internet-paneelissa. 
Tutkimuksen otos on
1001 henkilöä. Tutkimuksen 
kohderyhmänä on maamme 
15–79-vuotias väestö
Ahvenanmaan maakuntaa lu-
kuun ottamatta.
Raportti koostuu tekstiosasta 
ja sitä täydentävistä kuvista, 
joissa näkyvät

myös aiemmin esitettyjen ky-
symysten aikasarjat. Kuvat on 
tehty Taloustutkimus Oy:ssa. 
Osa kysymyksistä muodostaa 
yhtenäisen aikasarjan
vuodesta 1964. Tämän vuo-
den tuloksissa voidaan nähdä 
joitakin muutoksia verrattuna 
viime vuoteen, mutta pääosin 
tulokset ovat samansuuntaisia.
Luottamus ulkopolitiikan hoi-
toon on pysynyt ennallaan. 
Naisten luottamus puolustus-
politiikan hoitoon on kasvanut 
viime vuodesta.

Maanpuolustustahto
on taas kohonnut
Maanpuolustustahto on nous-
sut, samoin henkilökohtainen 
maanpuolustustahto.
Kolme neljäsosaa luottaa Puo-
lustusvoimien kykyyn torjua 
Suomeen kohdistuvia sotilaal-
lisia uhkia. Viidennes luottaa 
vähemmän.
Puolustusmäärärahojen ny-
kytasoa tukee puolet, korot-
tamista vajaa kolmannes, 
vähentämistä tukee nyt 11 
prosenttia, vuosi sitten hieman 
useampi.
Suomen sotilaalliseen yhteis-
työhön suhtaudutaan myöntei-
sesti. Yhteistyöhön Pohjois-
maiden kanssa suhtaudutaan 
lähes pelkästään myönteisesti. 
Suomen osallistumiseen Eu-
roopan unionin sotilasyhteis-
työhön suhtaudutaan myös 
myönteisesti.
Sotilasyhteistyöhön Naton 

kanssa suhtautuu myönteisesti 
kaksikolmasosaa, kielteisesti 
neljännes. Myönteisyys on 
vahvistunut viime vuodesta. 
Suomen ja Yhdysvaltojen vä-
liseen yhteistyöhön suhtautuu 
myönteisesti lähes kaksikol-
masosaa, viime vuonna noin 
puolet.
Sotilaallisen liittoutumisen 
kannatus on kasvanut, sitä tu-
kee nyt vajaa kolmannes,
viime vuonna neljännes. Mie-
histä sotilaallista liittoutumis-
ta tukee yli kolmannes,
naisista viidennes. Sotilaallis-
ta liittoutumattomuutta kan-
nattaa hieman yli puolet.
Suomen Nato-jäsenyyttä vas-
tustaa puolet ja kannattaa 
neljännes, miehet kannattavat 
jäsenyyttä vahvemmin kuin 
naiset. Epätietoisia on neljän-
nes. Viime vuodesta kannatus 
on noussut ja vastustus laske-
nut.
Kiinan ja Venäjän kielteisen 
vaikutuksen Suomen turval-
lisuuteen koetaan kasvaneen. 
Euroopan unioni ja YK vai-
kuttavat myönteisesti. Naton 
ja Yhdysvaltojen
myönteinen vaikutus on kas-
vanut ja kielteinen laskenut. 
ETYJ:n myönteinen vaikutus 
on kasvanut ja epätietoisuus 
sen vaikutuksesta pienenty-
nyt.

Euroopan unionin ja Naton 
väliseen yhteistyöhön Euroo-
pan turvallisuuden vahvista-
miseksi suhtautuu myöntei-

sesti yli kaksi kolmasosaa, 
kielteisesti vajaa viidennes.
Nykyistä asevelvollisuusjär-
jestelmää Suomen puolustus-
järjestelmän perustana
tukee puolet, naisista hieman 
yli puolet ja miehistä vajaa 
puolet. Sekä miehiä että
naisia koskevaa asevelvolli-
suutta tukee reilu viidennes, 
miehistä vajaa kolmannes,
naisista selvästi vähemmän. 
Vapaaehtoista asepalvelusta 
sekä miehille että naisille
tukee alle viidennes, ja am-
mattiarmeijaa seitsemän pro-
senttia.
Kutsuntajärjestelmän muut-
tamista siten, että kaikille 18 
vuotta täyttäville naisille
lähetetään tietoa mahdollisuu-
desta suorittaa vapaaehtoinen 
asepalvelus, tukee
37 prosenttia, naisista noin 
puolet ja miehistä reilu neljän-
nes. Reilu neljännes sekä
naisista, että miehistä, on sitä 
mieltä, että nykyistä kutsunta-
järjestelmää ei tarvitse
muuttaa.
Nykyisen asevelvollisuusjär-
jestelmän tuki on pysynyt va-
kaana, sitä tukee
73 prosenttia.
Sekä miehiä että naisia kos-
kevaa yleistä kansalaispalve-
lukseen, jonka voisi suorittaa 
joko siviili- tai varusmiespal-
veluksena, suhtautuu myön-
teisesti puolet, sekä miehistä, 
että naisista. Viime vuodesta 
myönteisyys on hieman las-
kenut.

Kyberuhat, järjestäytynyt ri-
kollisuus, maailman pakolais-
tilanne, kansainvälinen terro-
rismi, erilaiset tartuntataudit 
ja epidemiat sekä joukkotuho-
aseet huolestuttavat eniten.
Suuronnettomuuksiin, tartun-
tatauteihin ja epidemioihin 
sekä erilaisiin ympäristöuh-
kiin koetaan varautuneen 
parhaiten, ulkomaiseen poliit-
tiseen painostukseen, hybridi-
uhkiin ja kyberhyökkäyksiin 
heikommin.
Suomen koetaan onnistuneen 
hyvin koronaviruksen torjun-
nassa, näin arvioi 77 prosent-
tia.
Teknologiseen kehitykseen ja 
digitalisaatioon liittyvät tur-
vallisuusuhat ja väärinkäyttö-
mahdollisuudet huolestuttavat 
lähes kaikkia.

Nykyinen ase-  
velvollisuusjärjestelmä 
suosituin

Suomen puolustusjärjestel-
män tulisi perustua nykyisen-
kaltaiseen, miehiä koskevaan 
yleiseen asevelvollisuuteen ja 
naisten vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen.
Tätä mieltä on 52 prosenttia 
(52% v. 2020), naisista 56 
(52%) ja miehistä 47 (52%).
Yli 50-vuotiaista tätä mieltä 
on 59 prosenttia (61%), alle 
25-vuotiaista 52 (46%),
35–49-vuotiaista 45 (52%) ja 
25–34-vuotiaista 41 prosenttia 

(30%).
Keskustan kannattajista täl-
lä kannalla on 60 prosenttia 
(62% v. 2020), SDP:n sekä
kokoomuksen 55 (58% ja 
52%), perussuomalaisten 53 
(65%), vihreiden 37 (36%) ja
vasemmistoliiton kannattajis-
ta 21 prosenttia (33%).
Sekä miehiä että naisia koske-
va yleinen asevelvollisuus
Sekä miehiä että naisia koske-
vaa yleistä asevelvollisuutta 
tukee 22 prosenttia (23%
v. 2020), miehistä 31 (28%) ja 
naisista 13 (18%). 35–49-vuo-
tiaista tätä mieltä on
29 prosenttia (24%), yli 
50-vuotiaista sekä 25–34-vuo-
tiaista 21 (23% ja 24%) ja alle
25-vuotiaista 15 prosenttia 
(20%).
Perussuomalaisten kannatta-
jista tätä kannattaa 31 prosent-
tia (22% v. 2020), keskustan 
25 (30%), SDP:n sekä kokoo-
muksen 23 (18% ja 35%), vih-
reiden 20 (22%) ja
vasemmistoliiton kannattajis-
ta 18 prosenttia (21%).
Tutkimustulokset julkaistiin 
1.12. 2021.

Nykyinen asevelvollisuusmalli edelleen suosituin
Suomen puolustusjärjestelmän perustaksi

Sotaveteraaniliiton 
ansiomitalin uuras-
tuksestaan saanut 
Jussi Luostarinen 
jälkivärittää vanhoja, 
harmaaäsvyisiä tai 
”mustavalkoisia ” so-
ta-ajan SA-kuvia. 
Mikä sai innostumaan mv-ku-
vien värittämisestä ja miksi 
juuri SA-kuvat? 
-Ukkini taisteli Talvi- ja jatko-
sodassa ja sitä kautta Suomen 
sotahistoria on ollut lähellä 
sydäntä. SA-kuva-arkistossa 
on hänestä muutamia kuvia. 
Näitä kuvia tulee selailtua lä-
hes joka päivä, kertoo Jussi 
Luostarinen. 

Millä ohjelmalla värität kuvat? 
-Vuonna 2017 näin sattumalta 
internetissä jälkiväritettyjä ku-
via toisesta maailmansodasta 
ja päätin itsekin kokeilla värit-
tämistä ja näin syntyi ensim-
mäinen työni, kuva Viipurin 
linnasta. Lopputulokseen olin 
melko tyytyväinen vaikka ei-
hän se mikään ihmeellinen 
ollut.

-Väritykseen olen käyttänyt 
Photoshop- ja Gimp-kuvan-
käsittelyohjelmia. Kuvan väri-
tykseen saattaa helposti mennä 

tunteja, jopa päiviä, riippuen 
kuvan yksityiskohdista. Kes-
kimäärin yhteen kuvaan me-
nee 6 tuntia.

Paljonko olet värittänyt yh-
teensä kuvia?

-Olen tähän päivään mennessä 
julkaissut yli 300 kuvaa sosi-
aalisessa mediassa ja sitä kaut-
ta saanut tuhansia seuraajia 
ympäri maailman.

 Jos teet tilaustyönä jonkun 
henkilön lähettämän kuvan, 
paljonko se tulee maksamaan
-Olen tehnyt satoja tilaustöitä 

ja kuviani on käytetty kirjo-
jen ja lehtien kansissa ympäri 
maailman. Suurin työni tähän 
mennessä oli tehdä kaikki ku-
vat Ilkka Enkenbergin Talvi-
sota väreissä kirjaan. Yksityi-
selle henkilölle yhden kuvan 
värittäminen on maksanut kes-
kimäärin muutamia kymppejä 
riippuen täysin kuvasta.

-Pidin Helsingissä syksyllä 
Sotahistoriaa väritettynä-näyt-
telyn missä oli parikymmen-
tä väritettyä kuvaa. Näyttely 
oli menestys ja olisi tarkoitus 
pitää se ensi vuonna jossain 
muuallakin.

-Tänä vuonna minulle myön-
nettiin Sotaveteraaniliiton 
ansiomitali joka voidaan 
myöntää sotaveteraanityön 
päämäärien hyväksi kauan ja 
ansiokkaasti tai muutoin mer-
kittävästi toimineelle henki-
lölle. Se on ollut väritysurani 
ehdottomia tähtihetkiä.

Sotaveteraaniliiton perustelut 
ansiomitalin myöntämiseen 
ovat seuraavat:

Jussi Luostarinen tekee oma-
peräistä perinnetyötä some-
kanavillaan julkaistuilla jälki-

väritetyillä SA-Kuva-arkiston 
kuvilla sekä niihin liittyvillä 
tarinoilla. Näin hän on autta-
nut tuomaan ja pitämään so-
tahistoriaa elossa sekä herät-
tämään kiinnostusta aiheeseen 
myös täysin uusissa yleisöissä. 
Työllään Luostarinen on on-
nistunut tavoittamaan kym-
meniätuhansia ihmisiä käsit-
tävän seuraajajoukon, joka on 
sotahistoria-aiheisissa some-
toimijoissa aivan omaa luok-
kaansa. Hänen toimintansa 
tarjoaa koko perinnetyön ken-
tälle oivan esimerkin sosiaali-
sen median mahdollisuuksien 
hyödyntämisestä etenkin nuo-
rempia polvia puhuttelevassa 
perinnetyössä. - Sotaveteraa-
niliitto –

Luostarisen töihin ja mieheen 
voi ottaa yhteyttä seuraavilla 
kanavilla:

www.jhlcolorizing.com 
www.instagram.com/jhlcolo-
rizing 
www.facebook.com/jhlcolo-
rizingFIN

Jussi Luostarinen värittää historiaa
uudelleen positiivisessa mielessä

Kersantti Veikko Lilja 18 D:n alueella, 29.10.1943. Vasemmalla alkuperäinen SA-kuva, oikealla Luostarisen 
jälkivärittämä otos. 

Jussi Luostarinen.
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Voit pyytää tietoa 
Kansallisarkistossa 
säilytettävistä asia-
kirjoista tai niissä 
olevista tiedoista. 
Saat vastauksena 
yleensä kopion asia-
kirjasta. 

Kysytyimpiä kohteita ovat 
esim. armeijapalveluksesta 
laaditut kantakortit sekä lu-
ettelot ja arvioinnit vainajan 
omaisuudesta eli perukirjat. 
Voit tilata myös erilaisia asia-
kirjojen perusteella laadittuja 
todistuksia sekä sukuselvityk-
siä, jos tarvitset niitä asioimi-
seen viranomaisen kanssa.

Toimi näin
Tee tietopyyntö Kansallisar-
kiston tilaus- ja asiakaspalve-
lujärjestelmä Astiassa.
Tarvittaessa voit tehdä tieto-
pyynnön myös sähköpostitse, 
kirjeitse, puhelimitse tai pai-
kan päällä Kansallisarkiston 
toimipaikoissa.

Voit kysyä neuvoa tietopyyn-
töjen tekemiseen Kansallisar-
kiston kirjaamosta (kirjaa-
mo@arkisto.fi tai puh. 029 
533 7000).

Asiakirja- tai tietopyynnön 
voi toimittaa kirjautumal-
la ja täyttämällä lomakkeen 
Astia-verkkopalvelussa, säh-
köpostilla tai soittamalla. Se 
käsitellään Kansallisarkiston 
kirjaamossa. Jos tieto löytyy, 
se toimitetaan sähköpostilla 
tai kirjeitse – jos ei, niin tästä 
kerrotaan sähköpostilla, kir-
jeitse tai soittamalla. Osa pal-
veluista on maksullisia.

Järjestelmän kautta voi teh-
dä yksittäisiin asiakirjoihin 
kohdistuvia tietopyyntöjä, 
esimerkiksi kantakorteista, 
perukirjoista jne. seurata omia 
tilauksia, käyttölupia ja te-
kemiäsi tietopyyntöjä hakea 
käyttölupaa käyttörajoitettuun 
aineistoon (Huom! Astian 

kautta ei voi hakea käyttö-
lupaa 100 vuotta vanhojen 
ja sitä nuorempien kirkon-
kirjojen ja siviilirekisterien 
käyttöön tutkijasalissa. hakea 
Kansallisarkistossa säilytettä-
viä aineistoja tilata aineistoja 
käytettäviksi Kansallisarkis-

ton tutkijasaleissa sekä kau-
kolainaksi toisiin Kansallisar-
kiston toimipaikkoihin käyttää 
julkisia digitoituja aineistoja

Puhelinasiointi
Kansallisarkiston puhelin-

vaihde 029 533 7000 (pvm/
mpm)

Kopion, oikeaksi todistetun 
jäljennöksen, todistuksen tai 
sukuselvityksen tilaaminen 
Kansallisarkistossa säilytettä-
vistä asiakirjoista.

Puhelinpalvelu arkisin klo 10-
14, puh. 029 533 7400 (pvm/
mpm)

Sukuselvitystilaukset 
Kansallisarkistoon
Kansallisarkistossa säilytettä-
viin aineistoihin kohdistuvat, 
viranomaisasiointia varten 
tehdyt sukuselvitystilaukset.
Puhelinpalvelu arkisin klo 10-
14, puh. 029 533 7303 (pvm/
mpm)

Tietoa toimitusajoista
Kun yksityiseen käyttötar-
koitukseen tekemässäsi tie-
topyynnössä on hyvät läh-
tötiedot (ns. tavanomainen 
tietopyyntö), käsitellään tilaus 
kuukauden kuluessa sen saa-
pumisesta.

Erityisiä toimenpiteitä vaa-
tiva tietopyyntö puolestaan 
käsitellään kahden kuukauden 
kuluessa.

Jos teet tietopyynnön asiassa, 
joka koskee luonnollisen hen-
kilön tai oikeushenkilön etua, 
oikeutta tai velvollisuutta, on 
toimitusaika tavallisesti kak-
si viikkoa (ns. tavanomainen 
tietopyyntö); erityisiä toimia 
vaativa tietopyynnön toimi-
tusaika on kuukausi.

Todistusten ja sukuselvitysten 
toimitusaika on noin 3 viikkoa
.
Maksullisuus
Palvelu on maksullinen. Tie-
topyynnöistä peritään Kansal-
lisarkiston hinnaston mukai-
nen maksu.

Käyttörajoitettu aineisto

Jos tietopyynnön kohteena 
oleva asiakirja sisältää lain-
säädännön perusteella salassa 
pidettävää tai muutoin käyt-
törajoitettua tietoa, tulee sinun 
ilmoittaa tietojen käyttötar-
koitus ja antaa sitoumus, ettet 
käytä tietoja kenenkään toisen 
vahingoksi tai halventamisek-
si.

Kantakortti on jo-
kaisesta puolustus-
voimissa palvelusta 
suorittaneesta laa-
dittu asiakirja, joka 
sisältää tiedot hä-
nen palveluksestaan 
puolustusvoimissa 
kutsuntoihin osallis-
tumisesta joko ko-
tiuttamiseen, kaatu-
miseen tai eläkkeelle 
jäämiseen saakka.
Kantakorttiin on merkitty 
yksityiskohtaisia tietoja sii-
nä mainitun henkilön palve-
luspaikasta ja -ajasta, hänen 
palkitsemisistaan ja rangais-
tuksistaan, ylennyksistä ja 
mahdollisista sodan ajan tais-
telupaikoista.

Ensimmäiset järjestelmällises-
ti laaditut kantakortit tehtiin 
vuonna 1897 syntyneelle ikä-

luokalle. Uusimmat Kansal-
lisarkistossa säilytettävät kan-
takortit koskevat vuonna 1949 
syntynyttä ikäluokkaa. Tätä 
uudempia kortteja säilytetään 
Sotilaslääketieteen arkistossa 
Viitasaarella. 

Lisätietoa sodanaikaisesta 

palveluksesta voit etsiä jouk-
ko-osastojen sotapäiväkirjois-
ta. Kansallisarkistossa olevat 
sotapäiväkirjat on suurimmal-
ta osin digitoitu, ja ne ovat 
luettavissa Digitaaliarkistossa. 

Tietoa sotapäiväkirjoista sekä 
neuvoja sotapäiväkirjojen ha-

kuun löytyy Arkistojen Portti 
-käyttäjäpalvelusta

Lähes kaikkien 1939-1945 so-
dissa kaatuneiden suomalais-
ten kantakortit on digikuvattu. 
Ennen kuin tilaat kantakortin, 
tarkista löytyykö sodassa kaa-
tuneen henkilön kantakortti 
Astia-verkkopalvelussa.
 
Voit etsiä kantakorttia nimel-
lä kirjoittamalla hakukenttään 
Kantakortit sukunimi etunimi 
tai voit hakea vain sukunimel-
lä kirjoittamalla Kantakortit 
sukunimi.

Miten tilaan kantakortin?
Voit tilata kantakortista kopiot 
tai tilata alkuperäiset asiakirjat 
tutkijasaliin Astia-verkkopal-
velussa lomakkeella Kanta-
kortti tai muu puolustushallin-
non henkilöasiakirja.

Mikäli tilaaminen Astia-verk-
kopalvelun kautta ei ole si-

nulle mahdollista, ota yhteyttä 
Kansallisarkiston kirjaamoon

Kopiot kantakortista
Kantakortissa on yleensä 12-
16 sivua. Kopiot toimitetaan 
postitse. Kopioiden toimitus-
aika on noin kuukausi. Taval-
lista suuremman kysynnän 
vuoksi toimitusaika on tällä 
hetkellä noin kaksi kuukautta. 
Kopioista veloitetaan sivukoh-
tainen hinta ja toimitusmaksu. 

Kantakortin käyttö  
tutkijasalissa
Ennen vuotta 1940 syntynei-
den henkilöiden kantakortteja 
säilytetään Helsingissä ja niitä 
on mahdollista käyttää Helsin-
gin toimipaikan tutkijasalissa.

Vuosina 1940-1949 syntynei-
den henkilöiden kantakortteja 
säilytetään Mikkelissä ja niitä 
on mahdollista käyttää Mikke-
lin toimipaikan tutkijasalissa.

Jos haluat tulla tutkimaan kan-
takortteja paikan päälle Kan-
sallisarkistoon eikä tilaaminen 
Astia-verkkopalvelun avulla 
ole sinulle mahdollista, tee 
tilaus etukäteen jossakin Kan-
sallisarkiston toimipaikassa. 

Saat ilmoituksen sähköpos-
tiisi, kun asiakirjat ovat käy-
tettävissäsi. Tilausta ei voida 
toimittaa samana päivänä. Tut-
kiminen Kansallisarkistossa 
paikan päällä on maksutonta.

Mikä on kantakortti? - Näin tilaat kantakortin

Näin teet tietopyynnön Kansallisarkistosta

Kuvassa Mannerheim-ristin ritarin, kentällä kuolleen Mikko Suokkaan 
kantakortti.

Kaatuneiden kantakortit löytyvät digitoituina Kansallisarkistosta, myös kadonneiden ja kentälle jääneiden.



Oltermanni 25

Talvi- ja jatkosota 
koskettivat lähes jo-
kaista suomalaista 
perhettä. Joistakin 
perheistä oli rinta-
malla useampia su-
kupolvia. 
Monesti veteraanipolven 
edustajat eivät kuitenkaan ole 
olleet halukkaita puhumaan 
sotakokemuksistaan, tai su-
kulaiset ovat havahtuneet 
miettimään asiaa vasta, kun 
veteraani ei enää ole keskuu-
dessamme vastaamassa kysy-
myksiin. Näillä sivuilla ker-
romme, mitä erilaisia reittejä 
pitkin voit saada tietoa suku-
laisesi sotatiestä.

Sotilasuran perusasia-
kirja on kantakortti
Kantakortti on jokaisesta puo-
lustusvoimissa palvelusta suo-
rittaneesta laadittu asiakirja, 
joka on tietoja hänen palve-
luksestaan puolustusvoimissa 
kutsuntoihin osallistumisesta 
joko kotiuttamiseen, kaatumi-
seen tai eläkkeelle jäämiseen 
saakka.

Kantakorttiin on merkitty 
yksityiskohtaisia tietoja sii-
nä mainitun henkilön palve-
luspaikasta ja -ajasta, hänen 
palkitsemisistaan ja rangais-
tuksistaan, ylennyksistä ja 
mahdollisista sodan ajan tais-
telupaikoista. Kantakortin ko-
pion voit tilata katseltavaksesi 
täältä.

Monesti kantakortin merkin-
nöissä on käytetty lyhenteitä, 
joiden selvittämisessä auttaa 
Kansallisarkiston sotilasly-
henneluettelo sekä Kansal-
lisarkiston ohjeet kantakortin 
merkintöjen tulkitsemiseen.

Jos sukulaisen tiedetään me-
nehtyneen sodassa, hänen 
tietojaan voi etsiä myös Ar-
kistolaitoksen ylläpitämästä 
Suomen sodissa 1939-1945 
menehtyneiden tiedostosta, 
joka sisältää noin 95 000 kaa-
tuneen, haavoihinsa kuolleen 
tai sotavankeudessa menehty-
neen tiedot.

Sotapäiväkirjat ja päivä-
käskyt kertovat yksikkö-
jen toiminnasta
Kantakorttien merkintöjen 
perusteella tiedetään, missä 
yksiköissä suvun veteraani 
on palvellut. Yksittäisten yk-
siköiden toiminnasta voidaan 
saada tietoa muun muassa 
päiväkäskyistä. Monet saat-
tavat tunnistaa myös ylipääl-
likön päiväkäskyt, joita sota-
marsalkka Mannerheim antoi 
viime sotien aikana, ja joita 
roikkuu esimerkiksi kirkoissa 
vielä tänä päivänäkin. Päiivä-
käskyjä on kuitenkin annettu 
sotilaallisissa yksiköissä myös 
rauhan aikana. Mitä alemmas 
sotilaallisessa käskyorganisaa-
tiossa mennään, sitä enemmän 
tietoja arkisesta elämästä päi-
väkäskyt sisältävät. Esimer-
kiksi rykmenteille sota-aikana 
annetut päiväkäskyt saattoivat 
sisältää tietoja hevosenhoi-
to-ohjeista aina kaatuneiden 

luetteloon ja käyttäytymisoh-
jeisiin saakka. Päiväkäskyjä ei 
toistaiseksi ole digitoitu, mutta 
jonkin tietyn yksikön päivä-
käskyjen saatavuuden voi tar-
kistaa Kansallisarkiston päivä-
käskyjen hakukortistosta.

Päiväkäskyjen lisäksi tietoja 
yksikköjen toiminnasta anta-
vat sotapäiväkirjat. Sotapäi-
väkirja on päiväkirjamuotoon 

laadittu esitys tietyn yksikön 
toiminnasta tiettynä aikana. 
Sen avulla on mahdollisuus 
saada perustiedot yksiköstä, 
sen liikkeistä sekä mihin so-
tatoimiin se osallistui. Myös 
rintaman takana suoritettu pal-
velus on yleensä kuvattu päi-
väkirjassa. Sotapäiväkirjoja 
pidettiin nimensä mukaisesti 
sodan aikana, joten joitakin 
välirauhan ajan päiväkirjoja 

lukuun ottamatta ei niitä ole 
muulta ajalta saatavissa.

Tyypillinen sotapäiväkirja si-
sältää päivittäin laaditun ker-
tomuksen sen kirjoittaneen 
yksikön toiminnasta. Päivä-
kirjojen mukaan on toisinaan 
liitetty esimerkiksi taisteluker-
tomuksia, saatuja ja annettuja 
käskyjä sekä erilaisia karttoja 
ja piirroksia.

Sotapäiväkirjoissa esiintyy 
verrattain vähän yksittäisten 
henkilöiden nimiä ja tietoja 
heidän toiminnastaan. Upsee-
rit nousevat usein korostetusti 
esiin miehistöä koskevien mai-
nintojen ollessa aliedustettui-
na. Yksinkertaistaen voidaan 
sanoa, että poikkeukselliset 
teot – positiiviset ja negatiivi-
set – ja esimiesasema lisäsivät 
yksittäisen henkilön mahdolli-
suuksia tulla mainituksi sota-
päiväkirjan sivuilla.

Päiväkirjojen sisällöllinen 
laatu vaihtelee suuresti riip-
puen kirjoittajasta ja joukon 
toimintaympäristöstä. Ym-
märrettävästi kirjaa ehdittiin 
kirjoittaa eniten silloin kun 
aikaa oli runsaimmin käytettä-
vissä. Tästä syystä esimerkiksi 
jatkosodan asemasotavaiheen 
tapahtumista on eri päiväkir-
joissa olemassa laajoja ja yk-

sityiskohtaisia kuvauksia, kun 
taas vaikkapa kesän 1944 ve-
täytymistaisteluiden aikaiset 
merkinnät ovat yleensä niu-
kempia.

Joukko-osastohistoriikit ja va-
lokuvat kertovat sodan arjesta
Sotapäiväkirjat ja päiväkäskyt 
kertiovat vain ja ainoastaan 
sen, missä yksikkö on liikku-
nut. ”Lihaa luiden päälle” su-
kulaisen sotatiellä tuovat sen 
sijaan erilaiset joukko-osas-
tohistoriikit sekä laajemmat 
historiateokset, joita suoma-
laisista sotatoimiyhtymistä 
on laadittu satoja. Laajahko 
listaus erilaisista joukko-osas-
tohistoriikeista on nähtävissä 
sivuillamme kohdassa jouk-
ko-osastohistoriikit ja matrik-
kelit. Joukko-osastohistoriikit 
poikkeavat sotahistorian ylei-
sesityksistä siinä, että tapah-
tumia kuvataan nimenomaan 
tietyn joukko-osaston näkö-
kulmasta, ja usein niitä on 
myös täydennetty yksikössä 
palvelleiden veteraanien haas-
tatteluilla, jotka monesti tarjo-
avat mahdollisuuden kurkistaa 
myös joukko-osaston arkeen 
varsinaisten taisteluiden ulko-
puolella.

Myös valokuvat tarjoavat väy-
län kurkistaa sodan arkeen. 
Keskeisin kaikkien saavutet-
tavilla oleva sodanaikaisten 
valokuvien arkisto on Sota-
museon hallinnoima SA-ku-
va-arkisto, joka sisältää noin 
160 000 talvi- ja jatkosodan-
aikaista valokuvaa. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että TK-ku-
vat on alkujaan otettu propa-
gandistisiin tarkoituksiin, ja 
niiden kuvateksteissä on käy-
tetty sodanaikaisia, arvolatau-
tuneita termejä. Sodanaikaisen 
sensuuriohjeistuksen mukai-
sesti kaikkia kuvissa esiintyviä 
henkilöitä ei useinkaan ole ni-
metty, ja tarkkaa paikkaakaan 
ai aina tiedetä. Viitseliäs selaa-
ja voi kuitenkin löytää SA-ku-
vista yhtä ja toista!

Veteraanin jäämistö
Monien veteraanien koko-
elmista löytyy vielä tänäkin 
päivänä runsaasti erilaista 
sotiin liittyvää esineistöä: so-
tilaspassi, kunniamerkkejä, 
rintamalta muistona tuotuja 
lentolehtisiä, rintamapuhde-
töitä, valokuvia, kunniamerk-
kejä tai univormun osia. Nämä 
esineet kertovat omalla taval-
laan kansamme kohtalonvuo-
sista. Mikäli haluat tietää lisää 
esimerkiksi isoisäsi saamista 
kunniamerkeistä, voit tutus-
tua yleisimpiin viime sodissa 
myönnettyihin kunniamerk-
keihin sivujemme kunnia-
merkkiosiossa.

Veteraanipolven jälkeensä 
jättämä aineisto on historialli-
sesti arvokasta, ja se kannattaa 
myös veteraanin kuoleman 
jälkeen säilyttää suvun hallus-
sa. Mikäli aineistoa ei jostain 
syystä voida säilyttää suvun 
hallussa, se kannattaa luovut-
taa taholle, joka turvaa sen 
säilymisen tuleville polville. 
Tällaisia tahoja ovat esimer-
kiksi museot-sivullamme lue-
tellut sotahistorialliset museot 
ja perinnetilat.

Sukulaisen sotatien selvittäminen

Lisätietoa sodanaikaisesta palveluksesta voit etsiä 
joukko-osastojen sotapäiväkirjoista. 
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Reservin upseerien ylennykset
Tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivänä 
6.12.2021 ylentänyt yhteensä
686 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Majurik-
si 40, komentajakapteeniksi
neljä, insinöörikomentajakapteeniksi yksi, lääkin-
tämajuriksi yksi, kapteeniksi
122, kapteeniluutnantiksi 12, insinöörikapteeniksi 
yksi, lääkintäkapteeniksi
kaksi, teknikkokapteeniksi kaksi, yliluutnantiksi 
200, merivoimien yliluutnantiksi
14, insinööriyliluutnantiksi yksi, lääkintäyliluut-
nantiksi viisi, luutnantiksi
246, merivoimien luutnantiksi 28, lääkintäluut-
nantiksi kuusi ja vänrikiksi yksi
henkilö.

Majuriksi:
ALA-VARVI Jari Seppo
HAVULINNA Antti Juho Tapani Tuusula
HOTAKAINEN Sami Hannu Espoo
KALSOLA Juho Inkoo
LAISI-PUHELOINEN Tiina Elina Espoo
LEANDER Ossi Joakim Helsinki
NOKELAINEN Kai Allan Vantaa
NOPONEN Jari Juhani Helsinki
NYKÄNEN Mika Ilmari Espoo
PÖLLÄNEN Seppo Johannes Espoo
RAATIKAINEN Pasi Mikko Helsinki
RYTINKI Jarmo Mikael Porvoo
TIRKKONEN Tommi Juhani Orimattila
TUOMINEN Ari-Pekka

Komentajakapteeniksi:
HOLLMÉN Oskar Tapani Helsinki
SARVILINNA Sami Petteri Helsinki

Kapteeniksi:
AHTI Tony Jaakkima Siuntio
ALAKARHU Heikki Kustaa Järvenpää
ALANEN Tero Jaakko Espoo
ALATALO Jani Heikki Helsinki
BJÖRN Ville Petteri Tuusula
GÖÖS Jani Heikki Espoo
HARJANNE Atte Erik Helsinki
HEINONEN Aku Petteri Helsinki
HEINONEN Petri Juhani Vantaa
HONKANEN Ville Sakari Vantaa
JARO Samppa Markus Hyvinkää
JUMPPANEN Vesa Sakari Tuusula
KARSTUNEN Juha Tuomas Helsinki
KAUHANEN Sami Kauko Arvid Vihti
KOIVIKKO Stefan Christian Helsinki
KOSKINEN Ilkka Tapio Vantaa
LAPATTO Mika Tapio Kerava
LEHTOPELTO Marko Inkoo
LUUKKAINEN Lasse Mikael Helsinki
MATTILA Markku Elias Vantaa
METSÄLÄ Jukka Antero Helsinki
MÄKIAHO Tomi Petteri Espoo
MÄNTTÄRI Mika Samuli Vantaa
ORAKOSKI Sami Tapani Espoo
PAANANEN Jarkko Tapio Helsinki
PEURALAHTI Jari Juhani Helsinki
PUURUNEN Mika Tapani Helsinki
RIEKKINEN Jukka Eero Tapani Porvoo
RONTU Markku Henrik Espoo
SALONEN Mika Antero Porvoo 
SCHNEIDER Andreas Michael Helsinki
SOMERKARI Petri Sebastian Helsinki
TEELAHTI Toimi Teemu Helsinki
TORNBERG Ville-Jussi Matias Espoo
TRACEWSKI Tomasz Jan Kirkkonummi

Kapteeniluutnantiksi:
DOLK Lars Erik Vantaa
HAKKARAINEN Arno Olavi Vantaa
HÄKKINEN Tatu Otto Juhana Nurmijärvi
JOHANSON Kaj Wilhelm Espoo
OJALA Lauri Matti Helsinki
SALORINNE Seppo Johannes Helsinki
VAARASALO Tuomas Juhani Espoo
WECKMAN Pamela Johanna Loviisa
VIHERSAARI Seppo Ilmari Kirkkonummi

Lääkintäkapteeniksi:
OKSANEN Antti Kristian Helsinki

Yliluutnantiksi:
AHLSKOG Tatu Kari Petteri Nurmijärvi
ANTTONEN Jussi Antero Helsinki
AUVINEN Joonas Mikael Tuusula
ESKELINEN Matti Jaakko Tapani Helsinki
HAKAMÄKI Tommi Tapani Hyvinkää
HARJAMÄKI Petri Juhani Helsinki
HAUKKAVAARA Vesa Tapio Helsinki
HEIKKILÄ Antti Samuli Kerava
HEIKKILÄ Sami Johannes
HETTULA Perttu Pietari Porvoo
HILPINEN Antti Juhani Tuusula
HÄRKIN Marko Veikko Juhani Kirkkonummi
IIPPONEN Timo Mikael Helsinki
IIVANAINEN Tatu Sakari Helsinki
JÄRVINEN Tuukka Juha-Matti Vantaa

JÄÄSKELÄINEN Juho Sakari Lohja
KAJOVAARA Jussi Joonas Helsinki
KARILA Markus Erik Helsinki
KARLIN Paavo Ilmari Helsinki
KOLU Teemu Seppo Mikael Järvenpää
KOSKENVUO Ville Samuel Helsinki
KUUVA Jyrki Petteri Helsinki
KYHÄLÄ Risto Aarre Helsinki
LAAKKONEN Arto Sakari Kerava
LAATO Taisto Johannes Espoo
LAHTINEN Jarkko Juhana Helsinki
LAKKISTO Aki Ville Matias Helsinki
LEHTI Teemu Klaus Tapani Hyvinkää
LIUHALA Esamatti Valtteri Espoo
LOISA Jari Tuomo Tapio Espoo
LÄÄPERI Veli Matti Antero Kerava
LÖYTTY Heikki Juhani Helsinki
MULO Peter Mikael Espoo
NAHKIAISOJA Aino Eveliina Tuusula
NIKKILÄ Teemu Lauri Sipoo
NOUSIAINEN Henri Johannes Helsinki
NUUTINEN Antti Juhani Helsinki
OHTONEN Jukka Petteri Tuusula
PAANANEN Markus Veikko Juhani Helsinki
PARTINEN Jerri-Markus Kirkkonummi
PARTINEN Simo Pekka Samuli Helsinki
PRAMI Jouko Petteri Espoo
PÖYHÖNEN Pekka Helsinki
QVICK Niclas Krister Espoo
RAASSINA Toni Petri Espoo
RAATIKAINEN Sami Petteri Mikael  Espoo
RAITANEN Jussi Tapani Nikolai Espoo
RANNISTO Joni Markus Tapani Kerava
RANTANEN Jussi-Pekka Helsinki
REKOLA Lauri Tuomas Mikael Helsinki
RIIHELÄ Risto Olavi Hyvinkää
SALMI Jarmo Kalevi Lohja
SALMINEN Antti Markus Helsinki
SALMINEN Olli Ilari Helsinki
SALMINEN Tero Tapio Helsinki
SARANIEMI Kaisu Marianne Helsinki
SCHREY Tapio Asko Erik Helsinki
SOLDATKIN Jori Marko Tapio Riihimäki
STAFF Mikko Harald Ilmari Helsinki
SUIKKANEN Anssi Jukka-Pekka Helsinki
SUTINEN Riku Joonas Riihimäki
SÖDERLUND Jasmine Janna Vantaa
TAPANEN Risto Kalervo Espoo
TAURIAINEN Jussi Väinö Johannes Vantaa
TELAMA Tuomo Markku Nurmijärvi
TÖLLI Kaisa-Maria Kauniainen
VIERTOLA Kimmo Jukka Tapio Espoo
VIITA-AHO Auvo Tapio Helsinki
VILJANEN Juha Oskari Helsinki
VIRTALA Kai Juhani Orimattila
VUOLLE Niko Christian Helsinki
VUORELA Joni Markus Vantaa
ÅHS Timo Heikki Mikael Tuusula

Yliluutnantiksi (ME):
ENBERG Carl Axel Philip Raasepori
HOLMSTRÖM Anssi Kristian Helsinki
KULLSTRÖM Mikael Gustaf Helsinki
PUSSINEN Harri Juhani Helsinki
REINIVUO Kari Klaus Helsinki
SALMI Toni Henrik Helsinki
SUNDSTRÖM Jan Marcus Alfred

Lääkintäyliluutnantiksi:
ANTTALAINEN Niko Paavo Nurmijärvi
FRANSSILA Rauli Mikael Helsinki
JOELSSON Petteri Jussi Matias Helsinki

Luutnantiksi:
AHLFORS Iikka Sakari Alarik Helsinki
AHVENINEN Tomi Johannes Helsinki
ASTALA Juho Frans Helsinki
ELFVING Vikke Rikhard Helsinki
FORSSTRÖM Kim Michael Helsinki
FREDRIKSSON Tommi Juhani Espoo
HAIME Katariina Maria Helsinki
HAKALA Akseli Johannes Helsinki
HAUVALA Tuomas Martti Edvard Helsinki
HEIKKONEN Markus Mikael Vantaa
HEISKANEN Ilkka Tapani Helsinki
HEMMILÄ Lauri Tuomas Helsinki
HENTUNEN Otto Nikolas
HOLOPAINEN Konsta Nikolai Espoo
HUUSKO Panu Ilmari Järvenpää
ILOMÄKI Risto Aleksi Espoo
ISOHERRANEN Juuso Johannes Helsinki
JOMPERO Dani Emil Helsinki
JUPPALA Teemu Juhani Helsinki
JUSSILA Lauri Kustaa Helsinki
KAIPIA Perttu Johannes Espoo
KASKINEN Noa Eemil Helsinki
KAUTTO Mikko Antero Espoo
KEINÄNEN Paul Kristian Raasepori
KELTIKANGAS Eero Kustaa Espoo
KOLHO Antti Juhani Aleksi Helsinki
KORHONEN Antti Juhani Vantaa
KORHONEN Eero Lauri Vihti
KOSKINEN Kim Patrick Christian Helsinki
KUKKONEN Kalle Armas Helsinki

KUORTTI Oskari Espoo
KUUSISTO Juho Eemeli Helsinki
KYLMÄMAA Mikael Aleksander Porvoo
KÄHKÖLÄ Taneli Jaakko Juhani Järvenpää
LA MELA Valentina Domenica Helsinki
LAINE Antti Taneli Helsinki
LAINE Timi Sebastian Kerava
LAVIKAINEN Lauri Iisakki Helsinki
LEHTINEN Ville Marko Sakari Pornainen
LEHTOLA Oskari Espoo
LEHTOSALO Markko Helsinki
LEINONEN Niklas Max Sebastian Espoo
LINDEN Jari Kalevi Lohja
LJUNGQVIST Michael Tor Viking Helsinki
MARKKANEN Sami Petteri Helsinki
MATTILA Mika Henry Kalervo Vantaa
MIETTINEN Leo-Ville Kristian Espoo
MÄKILÄ Valtteri Jaakko Vihtori Helsinki
MÄKINEN Tuomas Aarne Artturi Helsinki
MÄKIPÄÄ Markku Tapani Nurmijärvi
NIKANDER Iiro Johannes Helsinki
NORDBERG Elmer Leon Bastian Helsinki
OSTROVSKI Georg Helsinki
PARTANEN Jari Pekka Sipoo
PATJAS Tomi Antti Taneli Järvenpää
PELTONEN Risto Olavi Kirkkonummi
PENTTINEN Sakari Johannes Nurmijärvi
PIIPARINEN Joni Ilmari Helsinki
PIRILÄ Sasu Tuomas Sakari Vantaa
PUMPANEN Noora Maria Helsinki
PUTAALA Tatu Verner Helsinki
RAHKONEN Mikko Kristian Espoo
RAUHALA Mikko Väinö Kullervo Helsinki
RAUNAMA Jesse Tapio Helsinki
ROUVALI Samu Aleksi Espoo
RÄIHÄ Jaakko Eemeli Hyvinkää
SAHIMAA Joona Tuomas Juhani Espoo
SAHLBERG Tommi Valtteri Helsinki
SAMMALNIEMI Tatu Nestori Tuusula
SAULIO Yrjö Oskari
SCHOSCHKOFF Alexander Helsinki
SIMONEN Ville Tapio Espoo
SINTONEN Aleksi Heikki Valtteri Helsinki
STENROOS Jani Kristian Vantaa
SYVÄNEN Toni Tapani Espoo
SÖDERHOLM Patrik Jonathan Helsinki
TAKA Veikka Petteri Espoo
TAMMI Miika Tuure Tuomas Helsinki
TARAKKAMÄKI Antti Petteri Hyvinkää
TELOV Timofei Helsinki
TERVONEN Janne Petteri Espoo
TIIMO Janne Jose Lennart Hyvinkää
TOLVANEN Timo Henrik Helsinki
TUOMAALA Eero Juhani Helsinki
TUPPURAINEN Janne Aaro Vantaa
TURUNEN Esapekka Kerava
TURUNEN Samu Matias Kirkkonummi
TUULONEN Hanna Emilia Helsinki
UIMONEN Patrik Mikael Helsinki
WALDEN Mikko Ilmari Helsinki
WALLIUS Jonathan Wilhelm Espoo
VALTONEN Vesa-Pekka Helsinki
VILÉN Pyry Arno Samuli
VÄISÄNEN Ville Eemeli Helsinki
YLI-RAHKO Mikko Sakari Helsinki

Luutnantiksi (ME):
BERNER Martti Erkki Oskari Vantaa
BREDIN Oskar Otto Alexander Espoo
HAKKARAINEN Arttu Juha J Helsinki
HOLMSTRÖM Niklas Eric Helsinki
JOKINEN Oskari Juhani Helsinki
KEKKONEN Joonas Christian Helsinki
KINNUNEN Kerkko Jyri Espoo
KORPELA Alex Julius Espoo
LANTONEN Henri Aarne Erik Raasepori
LEHTONEN Lauri Veikko Helsinki
MALMGREN Walter Emil Espoo
MIETTINEN Tatu Heikki Espoo
MÄKI Lasse Olavi Helsinki
NYBONDAS Ben Emil Helsinki
PUTKIRANTA Olli Elias Helsinki
TAHVANAINEN Anniina Hilkka J Porvoo
TÖRMÄNEN Aleksi Erkki Oskari Vantaa
VALKAMA Herkko Tapio Vantaa
ÖRN Richard Johan Helsinki
Lääkintäluutnantiksi
ESKELINEN Jaakko Henrik Samuel Helsinki
HARJU Jukka Ilari Espoo
ISOVIITA Veli-Matti Helsinki
MATTILA Niklas Valtteri Espoo

Vänrikiksi:
PUUSKA Samir Petteri Sipoo

 
UUDENMAAN ALUETOIMISTON KO-
MENTAJA ON YLENTÄNYT SEURAAVAT 
HENKILÖT:

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Haarti Jan Carlo Kristian Espoo
Hiiri Veikko Johannes Helsinki
Käyhkö Petri Juhani Helsinki

Rouhiainen Marko Antero Vihti
Savola Heikki Antero Vantaa
Toivonen Olli Juhani Porvoo
Wahlberg Sami Lohja

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Anttila Pekka Johannes Espoo
Ehrnrooth Carl Johan Casimir Helsinki
Erävuori Lauri Johannes Kirkkonummi
Fager Jan Adolf Helsinki
Hongell Aarne Pekka Leander Helsinki
Karttunen Jani Juhani Lohja
Laukkanen Juha Marko Loviisa
Lundqvist Ulla Annika Espoo
Merikari Jaakko Juhani Helsinki
Mäkelä Hannes Antero Helsinki
Pajunen Lauri Taneli Ulkomaat
Palosvirta Mikko Kalervo Hyvinkää
Pikkarainen Juha Tuomas Vantaa
Puolitaipale Olli Ilmari Kirkkonummi
Raita Mikko Juhani Helsinki
Rimpiläinen Tuomas Aleksi Helsinki
Sjöblom Antti Petteri Espoo
Soininen Markku Mikael Espoo
Telkki Tuomas Petteri Mäntsälä
Ukkonen Sami Petteri Helsinki
Vaittinen Antti Johannes Helsinki
Vakkala Martti Juhani Helsinki
Vuorijärvi Janne Juhani Kerava
Värilä Marko Olavi Konstantin Helsinki

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Leskelä Tomi Pekka Anttoni Lohja
Muilu Kalle Samuli Vantaa
Salmi Miikka Lauri Juhani Espoo
Valve Tuomo-Veikko Helsinki
Vantos Santtu Matti Jooseppi Hyvinkää

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Abdelraziq Nemir Jamal Helsinki
Autio Harri Antero Vantaa
Benson Mika Henri Juhani Kerava
Coker Joakim Africanus Helsinki
Fabritius Niko Kaijus Taneli Myrskylä
Heikkilä Janne-Michele Helsinki
Ihalainen Esa Pekka Olavi Helsinki
Johansson Onni Eino Aukusti Espoo
Jokela Mika Petri Helsinki
Jokinen Veli-Matti Kasper Järvenpää
Kaipanen Heidi Marita Järvenpää
Kaunisvaara Kimmo Eemeli Helsinki
Kiiski Paavo Tamás Antero Vantaa
Kinnunen Jani Uolevi Helsinki
Korpela Ville Veikko Vantaa
Kröger Jarkko Tuomas Loviisa
Laihinen Timo Dimitri Helsinki
Lammi Risto Reino Tapio Helsinki
Leppälä Eeli Samuel Espoo
Leppänen Pertti Markku Tapani Vantaa
Montonen  Miso Risto Nurmijärvi
Mäyränen Juuso Juha Pekka Helsinki
Oikkonen Jarno Sakari Helsinki
Onniselkä Hannu Mikael Järvenpää
Pasanen Petrus Joonatan Helsinki
Piippo Panu Iisakki Helsinki
Repo Juho Allan Antero Helsinki
Salminen Tuomas Matti Juhani Helsinki
Seppä Matti-Esko Vantaa
Tanskanen Jan Kimmo Antero Lohja
Tertsunen Heikki Sakari Espoo
Vilhunen Ossi Matti Olavi Kirkkonummi 
Vuorio Tomi Kalervo Lohja
Åberg Peter Johan

Sotilasarvoon: PURSIMIES
Ahlbäck Kaj Olav Vantaa
Karppanen Ari Olavi Kirkkonummi
Liljestrand Mårten Gustaf Mikael Helsinki
Virtanen Sami Tapio Loviisa

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Adolfsson-Tallqvist Jani Joakim Helsinki
Auersalmi Tomi Petri Olavi Helsinki
Auvinen Rainer Matias Espoo
Backlund Per Michael
Ekblad Sebastian Paul Wilhelm Vantaa
Eriksson Mathias Lennart Alexander Helsinki
Friberg Aleksi Juhani Helsinki
Hakala Tero Tapani Espoo
Halminen Niko Hjalmar Vihti
Hartman Lukas Sebastian Helsinki
Heikkilä Janne Henrik Helsinki
Heikkilä Johannes Ville Tapio Espoo
Heikkinen Timo Tapani Helsinki
Heinonen Eero Johannes Vantaa
Heiskanen Johanna Elisabet Kirkkonummi
Heloaro Sami Juhani Sipoo
Hietikko Mikko Ensio Helsinki
Hirvonen Henri Juhani Hyvinkää
Hirvonen Petri Mikael Porvoo
Holopainen Jaakko August Helsinki
Honkanen Ilkka Olavi Mäntsälä
Honkanen Julle Markus Helsinki
Honkonen Sami Ilari Helsinki
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Hovi Henri Matias Vantaa
Hoviniemi Mikko Juhani Vantaa
Huotari Jaakko Aleksi Helsinki
Huttu Juho Martti Tapani Tuusula
Hynninen Juuso Valtteri Johannes Järvenpää
Hytönen Antti Ilmari Espoo
Hyvölä Olli-Pekka Helsinki
Idman Ari Werner Vantaa
Jaakkola Jukka Johannes Helsinki
Jalo Antti Rafael Helsinki
Jantunen Jere Petri Pellervo Siuntio
Joensuu Jonatan Samuel Espoo
Juntunen Simo Ilmari Helsinki
Juusti Jaakko Eemeli Espoo
Juvonen Joonas Juhani Helsinki
Järvenpää Tino Martti Eero Vantaa
Karjalainen Topi Taneli Askola
Karvonen Mikko Sakari Kerava
Karvonen Tommi Akusti Vantaa
Kiljunen Juho Antti Vihti
Kinnunen Antti Lauri Juhani Kerava
Kirjalainen Lauri Mikael Helsinki
Kiviranta Jussi Erkki Ilmari Vantaa
Kolehmainen Timo Ensio Tuusula
Komulainen Antti Tapani Vantaa
Kopra Panu Albert Espoo
Korpi Juha Markus Kerava
Kuhalampi Mikko Viljami Helsinki
Kurokallio Jonne Mikael Espoo
Kuronen Niko Antero Helsinki
Kuusijärvi Tero Matias Espoo
Kuusinen Tero Veli Järvenpää
Kärki Jaakko Olavi Helsinki
Kärkkäinen Markus Tommi Juhani Helsinki
Kääriäinen Henri Ilmari Helsinki
Lahti Jarkko Tuomas Helsinki
Lahtiluoma Heikki Olavi Espoo
Laine Toni Tuomas Lohja
Laurell Ilpo Juhani Helsinki
Laurén Janette Mira Amanda Helsinki
Lehmusvaara Frans Joona Mikanpoika Espoo
Lemola Visa Anton Vantaa
Leskinen Niko Santeri Vihti
Louhekari Tuomo Ilari Vantaa
Lähdeaho Kim Juhani Helsinki
Malin Janne Petteri
Manelius Tomi Petteri Järvenpää
Mansén Johan Wilhelm Helsinki
Matilainen Jalmari Kullervo Kirkkonummi
Mattsson Mikko Aleksi Vantaa
Mehtäläinen Antti Olavi Kerava
Moberg Samu Matias Sylvester Espoo
Moilanen Ari Tapani Vantaa
Moilanen Mikko Tapio Hyvinkää
Myllymäki Matti Heikki Esa Vantaa
Mäki Teemu Johannes Espoo
Mäntynen Kimmo Sakari Vantaa
Nguyen Dan Kit Järvenpää
Nikunen Valtteri Mikael Helsinki
Nyberg Lasse Aleksi Helsinki
Oikarinen Anssi Simeon Helsinki
Oittinen Ossi Henrik Juhana Helsinki
Olkkonen Mikko Henrik Vantaa
Paananen Jukka-Pekka Espoo
Partanen Roni Kristian Helsinki
Parviainen Eetu Tapio Vantaa
Peltola Ossi Tuomo Kalevi Espoo
Peltoniemi Eero Aleksanteri Vantaa
Pennanen Joni Petteri Kerava
Pietiläinen Ossi Ilmari Helsinki
Plathan Sampsa Heikki Olavi Espoo
Pulkkinen Tommi Tapani Kirkkonummi
Pussinen Miro Aleksi Porvoo
Rankila Oskari Topias Espoo
Rautkari Tapio Erkki Arvid Helsinki
Reijonen Sami Joonas Helsinki
Reponen Juuso Eemeli Vihti
Riikonen Janne Pekka Jalmari Vantaa
Rinne Ilari Kristian Vantaa
Risberg Mikko Ville-Petteri Helsinki
Rissanen Ilari Johannes Espoo
Ristolainen Mika Tapio Helsinki
Rosin Erik Wiljam Helsinki
Ruotsi Niklas Larinpoika Helsinki
Räty Lauri Kalle Henrikki Helsinki
Saarentaus Elmo Christian Espoo
Saari Anssi Mikko Reino Espoo
Saarinen Pasi Olavi Vantaa
Salminen Otto Henrik Järvenpää
Salomaa Olli Sakari Johannes Helsinki
Savolainen Petri Tapio Kerava
Savolainen Teemu Simo Joonatan Helsinki
Seppänen Matti Petteri Sipoo
Seppänen Otto Aleksi Järvenpää
Silfvast Carl Henrik Anders Helsinki
Suojoki Hanna Helena Vantaa
Syrjäläinen Jani Pyry Petteri Helsinki
Tahvanainen Marko Aleksi Porvoo
Taira Tuukka Antero Siuntio
Tallqvist John Henrik Helsinki
Tella Juho Aleksanteri Helsinki
Tikkanen Kari Petri Olavi Karkkila
Timlin Mikko Samuli Nurmijärvi

Tuominen Timo Juhani Sipoo
Törmä Topi Taneli Nestori Helsinki
van der Kooij Edwin Nikolaus Kirkkonummi
Varis Mikko Aulis Juhani Porvoo
Weckman Markus Valdemar Helsinki
Vehviläinen Tommi Rauno Olavi Ulkomaat
Vesterinen Lauri Mikael Vantaa
Veteläinen Oula Juhani Vantaa
Vilmunen Markus Johannes Helsinki
Virtanen Harri Kalevi Espoo
Vuorela Juha Markus Helsinki
Värinen Timo Jaakko Tuusula

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Airaksinen Roosa Henriikka Helsinki
Aittokallio Ilpo Jalmari Espoo
Berglund Albin Karl Anselm Raasepori
Berglund Jan Kristoffer Raasepori
Blom Antoni Julian Helsinki
Boström Christian Erik Adrian Järvenpää
Brofeldt Kalle Joonas Valtteri Lohja
Coffeng Martti Sebastian Helsinki
Donner Rafael Helsinki
Engblom Ron Patrik Leander Helsinki
Fabritius Panu Christian Espoo
Fagerlund Emil Oscar Helsinki
Granath Elias Mikael Helsinki
Haapala Juhani Elias Siuntio
Haavisto Johan Mikael Kristian Lohja
Hallikas Markus Tapio Samuli Espoo
Hammoud Ahmad Helsinki
Hankonen Jari Tapani Sipoo
Heiskanen Timo Tapio Espoo
Helin Jarmo Heikki Johannes Hyvinkää
Hintikka Lassi Juhani Espoo
Hirvinen Otto Wille Helsinki
Huittinen Juuso Ilmari Järvenpää
Hurskainen Janne Kristian Kirkkonummi
Hurttia Janne Petteri Hyvinkää
Hyle Oula Rurik Benjamin Helsinki
Hyypiä Lauri Juho Oskari Lohja
Häihänen Tomi Olavi Helsinki
Häkkänen Martti Mikael Vantaa
Härkönen Erik Andreas Helsinki
Ihalainen Pyry Petteri Patrik Espoo
Iivonen Niko Aleksi Vantaa
Ilmanen Ossi Joonas Vantaa
Ingman Anders Mikael Sipoo
Isoniemi Erkki Juhani Vantaa
Jakobsson Henri Olavi Espoo
Jalo Timo Harri Sipoo
Jaulimo Joakim Harri Olavi Helsinki
Jukka Joonas Pekka Helsinki
Juntunen Nikolaus Mikael Helsinki
Juujärvi Juhani Petrinpoika Helsinki
Juvonen Joonas Jalmari Vantaa
Juvonen Juho Aleksi Helsinki
Järvinen Konsta Eetu Hermanni Kauniainen
Jääskeläinen Patrik Aleksi Jeremias Porvoo
Kallio Katariina Anna Inkeri Helsinki
Kalliomäki Topi Kristian Hyvinkää
Kamula Olli Veikko Mikael Kerava
Karhu Niko Tapani Vantaa
Karhu Oskar Valdemar Helsinki
Karvonen Lauri Aapo Antero Helsinki
Kauranen Tuomas Valtteri Vihti
Kettunen Joni Eemeli Espoo
Kiander Tony Aleksander Vantaa
Kiiski Nici Rainer Helsinki
Kivimäki Kim Kristian Helsinki
Koistinen Ilkka Veli Tapani Helsinki
Koistinen Teemu Juhani Espoo
Koivisto Miro-Santeri Lassenpoika Helsinki
Koivisto Misa Kalevi Kerava
Koivula Joonas Evert Helsinki
Kokko Antti Markus Joonatan Helsinki
Kokko Topi Sakari Helsinki
Korpela Kim Christian Helsinki
Korpela Tommi Aukusti Helsinki
Koskenala Kaarle Mikael Lohja
Koukku Juhana Kaarlo Helsinki
Kovanen Kari Pekka Espoo
Kuokkanen Olli-Pekka Juhani Espoo
Laasonen Leevi Topilis Espoo
Lahtinen Nikolas Ensio Helsinki
Laine Kai Kristian Alexander Porvoo
Lappalainen Otto Viljami Espoo
Lehtola Juuso Paavo Matias Helsinki
Lehtomäki Juho Aleksi Helsinki
Leinonen Miika Samuli Mäntsälä
Lindholm Jaakko Mauri Jalmari Kerava
Linna Kevin Kristian Gabotero Espoo
Loiva Mico Tomass Nurmijärvi
Lundberg Teo Wiljam Samuel Helsinki
Lundström Oliver Ben Mikael Helsinki
Malmberg Max Jonathan Sipoo
Malvila Arttu Elias Vantaa
Mansikkamäki Sami Valtteri Vantaa
Mattbäck Anna Isabella Helsinki
Mattila Joonas Sami Helsinki
Mattinen Paavo Mikonpoika Kirkkonummi
Miettinen Juha-Matti Olavi Vantaa
Mikala Carl Julius Espoo

Mikkola Jukka Riku Tapani Järvenpää
Mylläri Nicholas Christian Helsinki
Myntti Matias Henrik Helsinki
Mäensivu Niko-Jesse Werner Helsinki
Mäkelä Lassi Henri Juhani Mäntsälä
Natunen Aarni Toivo Ferdinand Vantaa
Naumanen Lauri Olavi Tuusula
Niinistö Juuso Mikael Vantaa
Nilsson Niklas Joakim Espoo
Nivanaho Niko Antti Tapani Helsinki
Oja Heikki Tapani Helsinki
Olin Sven Ludwig Wilhelm Raasepori
Oravasaari Jaakko Timo Vantaa
Paatsalo Tomi Aleksi Helsinki
Packalén Taru Pella-Anniina Vantaa
Pajuoja Lauri Otto Johannes Helsinki
Palm Tuomas Tapani Vantaa
Pelkonen Ville Valtteri Vantaa
Pesonen Pietari Helsinki
Pihlavisto Pyry Evert Karkkila
Pinomaa Tuomas Artturi Helsinki
Pomell Patrik Anton Helsinki
Puustinen Pyry-Pekka Helsinki
Pylkkänen Toni Eetu Sakari Helsinki
Rantala Juha Pekka Vantaa
Rautiala Alarik Renaud Elias Espoo
Riento Lauri Heikki Tapani Vantaa
Rikkinen Topi Johannes Helsinki
Romanov George Helsinki
Rosendahl Ville Teemu Eemeli Helsinki
Rousku Antti-Ville Helsinki
Ruokonen Lauri Edel Tapani Espoo
Ruukki Morten Erkki Rein Helsinki
Ryynänen Erkko Pellervo Helsinki
Räihä Sebastian Tomas Helsinki
Rämö Henri Sakari Espoo
Salo Ville Matias Helsinki
Saranpää Juho Nikolai Helsinki
Sarpila Niklas Lauri Vantaa
Sassi Joonas Jalmari Nurmijärvi
Savolainen Aki Anton Vantaa
Serow Christian Aleksei Sipoo
Soivio Topi Arno Johannes Espoo
Soppi Aarni Juha Ilari Helsinki
Stenholm Nils Wilhelm Severus Helsinki
Suhonen Nicklas Christian Vantaa
Sulonen Patrik Mika Helsinki
Sundberg Säde Sanna Christina Hanko
Suokko Lauri Aleksi Helsinki
Syrjänen Veli-Matti Ensio Helsinki
Säisä Aarne Ilmari Hyvinkää
Säynevirta Markus Simo Espoo
Talili Younes Mohammed Espoo
Teir Markus Jakob Joakim Helsinki
Tiainen Juho Viljo Antero Lohja
Tiippana Tomi Petteri Helsinki
Timberg Lars Eerik Juhani Helsinki
Toppinen Tuomo Tapani Kerava
Tuisku Tuomas Emil Kerava
Tujula Henrik Johannes Aleksanteri Hyvinkää
Tuokko Miika Matias Helsinki
Tuomainen Aki Olavi Kerava
Tuomala Kasimir Johan Nikolaus Helsinki
Uotinen Aki Heikki Antero Porvoo
Uutela Aapo Ilkka Sakari Helsinki
Vaija Mikael Martti Juhani Helsinki
Vainikka Joel Sebastian Vihti
Vainio Eero Johannes Vantaa
Vallioniemi Janne Vili Henrik Vantaa
Vanhala Valtteri Alpo Vilhelm Kerava
Vankka Jukka Mikael Vantaa
Waris Pekka Kalevi Tuusula
Varje Olli-Pekka Aulis Helsinki
Varjola Niko Gunnar Espoo
Varjomäki Karri Juhana Vantaa
Vartiainen Tatu Reima Helsinki
Vihtkari Tuomas Ilmari Helsinki
Virtanen Miska Antti Vantaa
Vänskä Sami Petteri Helsinki
Vättö Teppo Taneli Espoo
Zilliacus Edward Harry Magnus Helsinki

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ahola Panu Jussi Helsinki
Alasaarela Hannu Kalevi Helsinki
Anttonen Olli Pekka Järvenpää
Backman Kaj Ingmar Nurmijärvi
Balk Hannu Pekka Hanko
Erkomaa Hannu Matti Kerava
Hanski Ilkka Elias Helsinki
Hokkanen Eero Juhani Kerava
Härmä Roope Heikki Ilmari Hanko
Janhonen Turo Leo Oskar Hyvinkää
Kadenius Jesse Aleksis Vantaa
Kahelin Otto Oskari Topias Vantaa
Korhonen Pasi Antero Järvenpää 
Koskimo Jere Juhani Espoo
Känsälä Joonas Juhani Sipoo
Laatikainen Veikko Juhani Helsinki
Leppänen Juhana Kristian Nurmijärvi
Leppänen Rasmus Mikael Espoo
Lindfors Joni Jaakko Helsinki
Lindström Sebastian Rafael Sipoo

Löfgren Kim Henrik Vantaa
Malkamäki Juho Siivertti Kerava
Martin Tom Jan Nicolai Sipoo
Muhonen Lauri Antero Espoo
Nevala Juho Ilmari Helsinki
Niiniharju Janne Kalevi
Nokki Janne Sakarias Vantaa
Nurmi Tuomas Martti Tapani Helsinki
Pokkinen Joonas Paavo Gabriel Helsinki
Päivärinta Tim Pietari Espoo
Rinne Miika Sakari Vantaa
Ristimäki Ari-Pekka Aatos Järvenpää
Ruuskanen Henri Severi Helsinki
Ruuskanen Jussi Juha-Pekka Helsinki
Saarinen Ossi Vilhard Espoo
Saavalainen Juuso Ilmari Helsinki 
Saukkoriipi Tommi Mikael Helsinki
Seger Visa-Pekka Hyvinkää
Sinnemäki Juha Matias Helsinki
Stenvall Roope Johannes Helsinki
Timperi Niko Juhani Porvoo
Tolvanen Juha Petteri Helsinki
Tuomiranta Mikael Ensio Lohja
Tuovinen Jari-Petteri Helsinki
Vierumäki Mikko Tapani Helsinki
Vihanta Joni Juhani Vantaa
Viikari Ville Pertti
Viitala Jakke Joakim Ulkomaat
Viitala Tapani Juhani Samuel Helsinki
Wirman Janne Mikael Espoo
Väätäinen Olli Tuomas Eerik Helsinki

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ahlström Jaakko Julius Vantaa
Anttila Kari Janne Juhani Lohja
Casén Oscar Alexander Helsinki
Haahkamo Henri Matias Vantaa
Happonen Petri Reinhold Vantaa
Hietanen Markus Juho Tapani Vihti
Hotti Henri Juhani Helsinki
Huovinen Teemu Jeremias Helsinki
Husu Tuomas Olavi Vantaa
Jokinen Juho Markku Vantaa
Kokkonen Juho Aleksi Helsinki
Kolehmainen Jukka Pekka Mikael Vantaa
Kontio Jani Kristian Espoo
Koutonen Kasper Anton Helsinki
Laurila Ari Petri Mikael Lohja
Lehmuskoski Juuso-Kustaa O Kirkkonummi
Lertola Aki Petteri Vantaa
Luoto Vili-Petteri Hyvinkää
Myller Kimmo Sakari Sipoo
Nieminen Arttu Oskari Mäntsälä
Piippanen Jari Matti Mikael Vantaa
Pyykkönen Patrik Johannes Helsinki
Rikkilä Lauri Ilmari Espoo
Rosenlöf Helena Maria Helsinki
Sarkavaara Miika Aleksi Vantaa
Savolainen Hannu Tapio Vantaa
Seppä Markus Mikael Helsinki
Seppänen Toivo Panu Aleksi Espoo
Sipiläinen Miika Tapani Helsinki
Skvortsov Aleksander Vantaa
Tsurkka Miika Kristoffer Espoo
Tuomaala Jani Mikael Helsinki
Vihikainen Niko Olavi Espoo
Viljanen Matti Oskari Järvenpää
Vilkki Ville Veikko Vantaa

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Haapasaari Toni Michael Helsinki
Jussila Aapo Otto Elias Vantaa
Pesonen Ville Juhani Vantaa

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Lammila Karri Juhani Kerava
Lehtinen Ville Petteri Helsinki



28 Oltermanni

Kävimme Uuden-
maan reserviläispii-
rin puheenjohtaja 
Mats Fagerströmin 
kanssa tapaamassa 
Uudenmaan reservi-
piirien alueen kärki-
kolmikkoa Mäntsälän 
lukiolla. 
Yhteiskuntaopin opettaja 
Janne Leiviskä oli tyyty-
väinen oppilaidensa hyvään 
menestykseen ja aktiiviseen 
osallistumiseen kilpailuun. 
Kilpailuun osallistumises-
ta osallistujat saivat yhden 
pisteen kurssikokeeseen ja 
kärkimenestyjät muutamia 
lisäpisteitä. Yhteiskuntaopin 
luokassa on Mäntsälän viime 
vuonna saavuttama pokaali 
kunniapaikalla. Tämän vuoden 
menestyksestä reserviläispii-
ri on antamassa myöhemmin 
uuden pokaalin, tilaa hyllyssä 
vielä on. Lisäksi nämä kolme 
onnistujaa viedään tutustumis-
käynnille Upinniemen varus-
kuntaan keväällä.
Kilpailun kaksi parasta, Joo-
na Rantanen ja Otto Tammi-
nen, saivat noin 40 pistettä ja 
kolmanneksi tullut Eve Heik-
konen vähän alle 30 pistettä. 
Rantanen ja Heikkonen ovat 
2 vuoden oppilaita ja jo toisen 
kerran kokeeseen osallistu-
nut Tamminen on abiturientti. 

Viime vuonna Tamminen oli 
kolmas, nyt pisteen Rantasta 
vähemmän saaneena toinen.
Kokeen suoritusaika oli kaik-
kien kolmen mielestä sopiva. 
Monivalintatehtävät voisivat 
olla haastavampiakin, mutta 
esseeaiheet olivat haastavia 
ja kiinnostavia. Ne herättivät 
mielenkiinnon tutkia asioita 
enemmänkin kuin esseeseen 
olisi vaadittu. Kokonaisuute-
na koetta pidettiin vaativana, 
etenkin esseeaiheita pidettiin 
tarkoin harkittuina. Mielen-
kiintoisena pidettiin mahdolli-
suutta tutustua Kadettikunnan 
laatimaan Turvallisuuspolitii-
kan tietopankkiin. Siellä on 
aihealueeseen ”Suomi, Eu-
rooppa ja muuttuva maailma” 
sisältöön liittyen runsaasti 
materiaalia. Kehityskohteina 
tuleviin kokeisiin toivottiin 
myös uhkiin ja puolustusyh-
teistyöhön liittyvien aiheiden 
sisällyttämistä kokeeseen.
Kolmikon maanpuolustustah-
to on korkealla, kaikki ovat 
menossa armeijaan. Tammi-
nen aloittaa varusmiespalve-
luksen ensi vuoden lopulla, 
tavoitteena jatkossa rauhan-
turvaajatehtävät. Heikkonen 
hakee tammikuussa naisten 
vapaaehtoiseen asepalveluk-
seen. Rantasella suvussa myös 
aiemmin armeijapalvelukses-
sa ollut henkilö. Kiinnostusta 
kaikilla jatkossa jopa Maan-
puolustuskorkeakouluun, 

tahto ja motivaatio on tällä 
hetkellä kohdallaan. Todettiin 
myös, että jatkossakin kokeen 
kautta varmasti saadaan herä-

tettyä osallistujien mielenkiin-
toa armeijaan.

TEKSTI JA KUVA: 
TIMO ÅKMAN

Lähes 350 opiskelijaa maam-
me 44 eri lukiosta mitteli 
paremmuuttaan turvallisuus-
politiikan ja kokonaistur-
vallisuuden tietämyksessä 
valtakunnallisen Turpotietäjä 
2021-kilpailun alkukilpailus-
sa 8. lokakuuta. Uudenmaan 
Reservipiirien alueelta alku-
kilpailuun osallistui 24 opis-
kelijaa Mäntsälän ja Tuusulan 
lukioista. Vastaukset arvioi 
maakunnan kilpailuorganisaa-

tion muodostama raati, johon 
kuuluivat turpopäällikkö Mats 
Fagerströmin lisäksi Hannele 
Lindsten, Juha Frosterus, Han-
nu Ansas ja Tino Johansson.
Parhaat vastaajat olivat Joona 
Rantanen, Otto Tamminen ja 
Eve Heikkonen Mäntsäläs-
tä. Uudenmaan alueen kol-
me parasta palkittiin yhdes-
sä Helsingin Reservipiirien 
parhaiden vastaajien kanssa 
kauppakeskus Triplassa Hel-

singin Pasilassa 25. marras-
kuuta. Uudenmaan vastaajien 
pisteet eivät tällä kertaa riit-
täneet Helsingissä talvisodan 
alkamisen muistopäivänä 30. 
marraskuuta järjestettävään 
loppukilpailuun.
Alkukilpailun monivalintaky-
symykset, määriteltävät kä-
sitteet ja kaksi esseetä perus-
tuvat lukion yhteiskuntaopin 
oppimäärään, erityisesti pa-
kollisen YH3-kurssin ”Suomi, 

Eurooppa ja muuttuva maail-
ma” sisältöön. Kadettikunnan 
laatima Turvallisuuspolitiikan 
tietopankki on myös kilpai-
luun valmistautuvien lukio-
laisten käytössä.
Toista kertaa toteutetun kil-
pailun tavoitteena on kannus-
taa nuoria pohtimaan Suomen 
turvallisuuspolitiikkaa ja puo-
lustusjärjestelmää jatkuvasti 
muuttuvassa turvallisuusym-
päristössä sekä lisätä ymmär-

rystä sisäisen turvallisuuden 
ja yleisen varautumisen jär-
jestelyistä maassamme.  Re-
serviläisliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton yhdessä 
Historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien liiton sekä Kadet-
tikunnan kanssa järjestämä 
kilpailu pyrkii myös vahvis-
tamaan nuorten maanpuo-
lustustahtoa, joka mielipide-
mittausten valossa on muita 
suomalaisia alhaisemmalla ta-

solla.
Turpotietäjä -kilpailu toteute-
taan vuosittain Abitti-järjestel-
mässä, jossa koejärjestelystä 
vastaa mukaan ilmoittautu-
neen lukion nimeämä opettaja. 
Kilpailuun voi osallistua joko 
suomeksi tai ruotsiksi.
TEKSTI: 
TINO JOHANSSON

Turpokisan kärkitietäjät Mäntsälästä

Valtakunnallinen lukiolaisten Turpotietäjä 2021- 
alkukilpailu Uudellamaalla

Turpokisan kysymykset  syksyllä 2021

Kuvassa kolmen kärki vasemmalta Joona Rantanen, Eve Heikkonen ja Otto Tamminen

Tehtävä: Valitse kussakin ky-
symyksessä/väittämässä oikea 
vaihtoehto

YK, EU
a) Yhdistyneet kansakunnat 
(YK) perustettiin vuonna 1945 
/ 1949 / 1955
b) Suomi tuli YK:n jäseneksi 
vuonna 1945 / 1955 / 1962
c) Eurooppa-neuvoston 
kokouksissa Suomea edustaa 
ulkoministeri / tasavallan 
presidentti / pääministeri

NATO ja lähialueet
d) Mikä Pohjoismaa EI ole 
Naton jäsen? Norja / Ruotsi / 
Tanska / Islanti
e) Mikä seuraavista EI kuulu 
Baltian maiden puolus-
tusyhteistyöhön: yhteinen 

puolustusakatemia / yhteinen 
ilmatilan valvonta / yhteinen 
puolustusministeri
f) Baltian neuvostasavalloista 
Liettua julistautui itsenäiseksi 
vuonna 1990 / 1991 / 1992

MAANPUOLUSTUS
g) Puolustusvoimien sodan 
ajan vahvuus on n. 150 000 
/ n. 280 000 / n. 500 000 
sotilasta 
h) Puolustusvoimien ylipääl-
likkönä toimii puolustusvoi-
main komentaja / tasavallan 
presidentti / puolustusministeri
i) HX-hankkeella tarkoitetaan 
uutta laivasto-ohjelmaa / 
uusien hävittäjien hankkimista 
/ maavoimien kehittämisoh-
jelmaa
j) Suomi kutsuttiin edistynee-
nä kumppanimaana mukaan 
Naton laajennettujen mahdol-
lisuuksien kumppanuusyhteis-
työhön vuonna 1994 / 2014 / 
2018

2. Käsitteet ja niiden määrit-
täminen
Määrittele tai kuvaa seuraavi-
en käsitteiden sisältö lyhyesti

a) YUTP
b) Kyberturvallisuus
c)Yhteiskunnan elintärkeät 
toiminnot
d) Kokonaisturvallisuus

3. Lyhyt essee

Jatkosota alkoi 80 vuotta sitten 
kesäkuussa 1941. Suomen tie 
talvisodan rauhasta 13.3.1940 
jatkosodan puhkeamiseen 
25.6.1941 keskusteluttaa 
edelleen.
Kuvaa, miten sotilaallinen 
ja poliittinen tilanne muuttui 
Euroopassa kevään 1940 ja al-
kukesän 1941 välisenä aikana 
sekä arvioi Suomen valtio-
johdon tekemiä ratkaisuja 
muuttuneissa tilanteissa.

4. Pitkä essee
 
Ohessa  on asevelvol-
lisuustilasto vuosilta 
2000–2020 sekä tilasto 
kansalaisten maanpuo-
lustustahdon kehityksestä 
vuosilta 1970–2020.
Pohdi oheisen aineiston 
valossa suomalaisen 
asevelvollisuusjärjestelmän 
tulevaisuuden mahdolli-
suuksia ja haasteita.

Kilpailun pisteytys:
VE-kysymykset 10 p
Käsitteiden määrittelyt 
12 p
Lyhyt essee 12 p
Pitkä essee 20 p 
Yhteensä 54 p
Kilpailun kokonaiskesto on 
120 minuuttia
 


